
 

 

 
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Hyvinvointilautakunta 
 
Aika  16.3.2022 klo 17.01–19.22 
 
Paikka Kokoushuone 138 ja Teams-kokous 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta  
 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Titta Pitman ja Krista Nordberg. 
 

3 Tiedoksiannot lautakunnalle 
 
Merkittiin tiedoksi: 
 
1. Nuorten palveluiden 70 000 €:n käyttösuunnitelman esittely 

- Käyttösuunnitelmaa kokoukselle esitteli nuorten palveluiden tiimivastaava Niina 
Kupiainen 

2. Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan tiedoksiannot 
- Ei tiedotettavaa. 
 

3. Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot 
- Vanhusneuvoston edustaja Titta Pitman kertoi ajankohtaisista asioista. 

4. Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot 
- Ei tiedotettavaa. 

5. Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustajan tiedoksiannot 
- Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustaja Krista Nordberg kertoi ajankohtaisista 
asioista. 

6. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot 
- Ei tiedotettavaa. 

7. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, päätös ESAVI/41381/2021, Liiku ja leiki! – Iloa 
päivään -jatkohanke 
 

8. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, päätös ESAVI/42002/2021, Kohti 



 

 

liikuntaneuvontaa -hanke 
 
9. Palvelujohtajan katsaus: työmarkkinaneuvottelujen tilanne, koronakatsaus, 

varautuminen 

4 Hyvinvointilautakunnan talouden toteutuma 01-02/2022 
 
Hyvinvointilautakunta merkitsi talouden toteutuman tiedokseen. 
 

5 Ryhmäliikunnan ohjaustaksan muutos keväälle 2022 
 
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä esitetyn taksamuutoksen: kevään 2022 
ryhmäliikunnan ohjausmaksu asiakkaalle on 20 €. 
  

6 Hyvinvointilautakunnan lausunto kaavaluonnoksesta Imatran yleiskaava 
2040 
 
Hyvinvointilautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon yleiskaavaluonnoksesta 
YK2040: 
 
Hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden näkökulmasta tämänhetkisessä 
kaavaluonnoksessa ei ole huomauttamista. Hossukan ja Lempukan suunnittelualueelle 
mahdollisesti sijoittuvan pysyvän asumisen lapset ja nuoret kuuluvat Mansikkalan 
oppilaaksiottosuunnittelualueelle. Tällä voi olla hetkellisesti vaikutusta kouluverkon 
tasapainoon. Muutoin hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden osalta kaavaesityksellä ei 
ole merkitystä. 
 
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä ylläpitämisen osalta tulee 
kaavakokonaisuudessa huomioida matalan kynnyksen harrastamisen, liikkumisen ja 
ulkoilun alueiden kehittäminen ja ylläpitäminen tulevaisuudessa. Lisäksi tulee 
huomioida kaupungin kulttuuriympäristön kehittäminen ja kulttuurihistorian 
säilyttäminen. 
 
Yleiskaavaluonnoksessa on arvioitu vaikutuksia ympäristön ja luonnon 
monimuotoisuuteen, kestävään liikkumiseen, yhteiskuntarakenteeseen, 
elinkeinoelämälle, palveluille sekä asumiselle. Yleiskaavan ohjatessa tulevina vuosina 
alueellisia asemakaavoja, tulee niiden valmistelussa huomioida laaja 
ennakkovaikutusten arviointi mukaan lukien lapsivaikutusten arviointi. 
 
Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti lisätä lausuntoonsa maininnan siitä, 
että Saimaan rannat tulee säilyttää myös uudessa yleiskaavassa virkistyskäytössä, 
lisäämässä kaikkien kuntalaisten hyvinvointia. 
 

7 Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjan sähköinen tarkastus ja allekirjoitus 
sekä pöytäkirjan nähtävilläolo 
 
Hyvinvointilautakunta päätti, että hyvinvointilautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti 
viimeistään kokousta seuraavan viikon maanantaina tai sen sattuessa pyhäpäiväksi, 



 

 

seuraavana arkipäivänä kello 12 mennessä. 
 
Sähköiseen allekirjoitukseen siirtymisen jälkeen asiakirjat ovat nähtävillä vain 
verkossa.  
 

8 Selvitys hyvinvointilautakunnan alaisista kuntalaisaloitteista v. 2021 
 
Hyvinvointilautakunta merkitsi kuntalaisaloitteiden valmisteluvaiheen tiedoksi. 
 

9 Vanhusneuvoston aloite maksuttomasta senioripassista 
 
Hyvinvointilautakunta päätti säilyttää senioripassin ennallaan ja maksullisena; 
vuosimaksu 120 € ja puoli vuotta 60 €. 
 
Vanhusneuvoston aloite senioripassin maksuttomuudesta vuoden ajaksi 
merkittiin loppuun käsitellyksi.  
 

10 Vanhusneuvoston aloite kenkien liukuesteiden ja heijastinvaljaiden 
hankinnasta 75 vuotta täyttäneille asukkaille 
 
Hyvinvointilautakunta hyväksyi vanhusneuvoston aloitteen kenkien liukuesteiden ja 
heijastinvaljaiden hankinnasta 75 vuotta täyttäneille kotona asuville asukkaille. 
Kustannukset katetaan vuonna 2022 perintökaaren varoista. 
 
Aloite merkittiin loppuun käsitellyksi. 
 

11 Viranhaltijapäätökset 
 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä edellä esitetyt viranhaltijapäätökset tiedoksi 
todeten, ettei hyvinvointilautakunta käytä otto-oikeuttaan.  
 

12 Saapuneet kirjeet 
 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi. 
 

  
 
Lisätietoja hyvinvointilautakunnan päätöksistä antaa lautakunnan   
puheenjohtajisto: 

 
Puheenjohtaja Juuso Häkkinen  puh.  040 583 8810 
Varapuheenjohtaja Tuija Ahl  puh.  040 769 6003 

 
Lisäksi viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija. 
 
Yhteystiedot: 
 
Opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio puh. 020 617 3404 
Varhaiskasvatuspäällikkö Minna Leinonen puh. 020 617 3515 



 

 

Palvelujohtaja Arja Kujala puh. 020 617 2227 
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen päällikkö Sarianna Purtilo puh. 020 617 5401 

 


