IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:
Hyvinvointilautakunta
Aika

15.6.2021 klo 17.00 – 20.35

Paikka

Neitsytniemen kartano sekä Teams-kokous

Päätetyt asiat
1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Irma Hujanen ja Juuso Häkkinen.

3

Tiedoksiannot lautakunnalle
Merkittiin tiedoksi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan tiedoksiannot
Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot
Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot
Osallistu ja vaikuta –työryhmän edustajan tiedoksiannot
Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot
Mentoroinnin palaute 2020 – 2021
- Pelastakaa lapset – Imatran seudun paikallisyhdistys
7. Uuden hyvinvointilautakunnan ensimmäisen kokouksen kokouspäivämäärä
elokuussa
- Uusi hyvinvointilautakunta valitaan kaupunginvaltuuston kokouksessa
16.8.2021
8. Teollisuustyöväen asuntomuseossa ei kerätä pääsymaksuja kesällä 2021
Koronapandemian vuoksi.
( pääsymaksua ei kerätty myöskään kesällä 2020.)
9. Valtuustokauden yhteenveto liikuntapalvelut ja ulkoliikuntakohteet
10. Valtuustokauden yhteenveto kulttuuripalvelut
11. Hyvinvoiva lukio, valtionavustuspäätös
12. Kaikki kouluun: Koulupoissaolojen vähentäminen ja kouluyhteisöjen
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, valtionavustuspäätös
13. Oppimisen tuen ja inkluusion kehittäminen esi- ja perusopetuksessa,
valtionavustuspäätös
14. Oppimisen tuen ja inkluusion kehittäminen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja
perusopetuksessa, valtionavustuspäätös
15. KOPPARI-toiminta osaksi kokonaiskoulupäivän mahdollistamista ja uusia
elintapoja kaikille!, valtionavustuspäätös
16. Kerhot toiminnan ytimessä 3, 2021-2022, valtionavustuspäätös

4

Imatran kaupungin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun
opetussuunnitelma
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä Imatran kaupungin kaksivuotisen
esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman ja oikeutti opetussuunnitelmasta
vastaavan virkamiehen tarvittaessa tekemään vähäisiä, teknisluontoisia
muutoksia Imatran kaupungin kaksivuotiseen esiopetuksen kokeilun
opetussuunnitelmaan.

5

Imatran yhteislukion paikallinen opetussuunnitelma
Hyvinvointilautakunta hyväksyi Imatran yhteislukion paikallisen
opetussuunnitelman liitteen mukaisesti. Hyväksyttyyn asiakirjaan voidaan
tehdä teknisiä muutoksia lukuvuoden aikana. Mikäli muutokset ovat laajoja ja
opetuksen sisältö muuttuu, niin silloin tarvitaan uusi hyväksyntä
hyvinvointilautakunnasta.

6

Ohjaussuunnitelma Imatran perusopetuksen opetussuunnitelma
Hyväksyttiin Imatran perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman
ohjauksen suunnitelma esityksen mukaisesti.

7

Virta-opiston / musiikkiopiston opetussuunnitelman päivittäminen
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä musiikkiopiston
muutos- ja lisäysehdotuksen nykyiseen opetussuunnitelmaan.

8

Esi- ja perusopetuksen kuljetuskustannukset
Hyvinvointilautakunta päätti, että kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun osalta
koulumatkaetuisuus toteutetaan koulumatkaoppaassa olevien kriteerien
mukaisesti ja että matkaetuuteen oikeutettujen oppilaiden osalta ensisijainen
etuus on kuljetusavustus. Lisäksi hyvinvointilautakunta oikeutti vastaavan
virkamiehen tekemään tarvittavat edellä mainitut muutokset voimassa olevaan
koulukuljetusoppaaseen.

9

Karhumäen urheilukentän katsomon kattaminen ja
pukutilaratkaisut
Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Karhunmäen yleisurheilukentän
katsomon kattamisen kokonaan sekä uuden pysyvän puku/huoltorakennuksen
rakentamisen vuonna 2022. Investointivaraus sekä pukutilavuokrista
aiheutuvat käyttökulut sisällytetään osaksi talousarvioratkaisua TA2022.
Samalla hyvinvointilautakunta edellyttää, että investoinneista aiheutuvat
kohoavat käyttökustannukset eivät kohdennu täysimääräisesti
hyvinvointilautakunnalle, vaan elinvoiman edistämiseen kohdistuvin osin
kustannusrasite kohdentuu konsernipalvelujen tilahallinnalle. Kustannusten
jakoperusteet tulee valmistella yhteistyössä konsernipalveluiden tilahallinnan
ja hyvinvointipalveluiden edustajien kanssa.

10

Imatrankosken kentän peruskorjaussuunnitelman hyväksyminen
Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että niiltä osin
kuin määrärahaylitys koskee Kosken koulukeskuksen, liikuntaseurojen ja
kuntalaisten käyttöön liittyvää kentän peruskorjausta ja välineistöä, katteena
käytetään valtiolta saatua avustusmäärärahaa.
Samalla hyvinvointilautakunta edellyttää, että niiltä osin kuin ylitys liittyy
tapahtumatoimintojen edellyttämiin fasiliteetteihin, kohdistetaan kustannukset
elinvoimapoliittisiin investointeihin.

11

Raution ja Lempukan uimarantojen turvallisuuden parantaminen
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä Raution ja Lempukan
laiturirakennelmien purkamisen mahdollisimman pikaisesti rantojen
turvallisuuden parantamiseksi sekä uuden laiturin rakentamisen Lempukkaan
kesän 2021 aikana. Hyvinvointi- ja koulutuspalvelut vastuualue tulee
mahdollisesti ylittämään talousarvion näiltä osin. Hyvinvointilautakunta
tarkastelee talouden toteumaa lokakuussa ja varautuu tarvittaessa esittämään
lisämäärärahapyynnön kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle loppuvuoden 2021 aikana.

12

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

13

Saapuneet kirjeet
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Lisätietoja hyvinvointilautakunnan päätöksistä antaa lautakunnan
puheenjohtajisto:
Puheenjohtaja Anu Urpalainen
Varapuheenjohtaja Arto Siitonen

puh. 040 528 0876
puh. 040 833 6433

Lisäksi viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija.
Yhteystiedot:
Opetuspalveluiden palvelupäällikkö Minna Rovio
Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Minna Leinonen
Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen palvelupäällikkö Sarianna
Purtilo

puh. 020 617 3404
puh. 020 617 3515
puh. 020 617 2227
puh. 020 617 5401

