
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Hyvinvointilautakunta

Aika 20.10.2021 klo 17.00 – 20.50

Paikka Valtuustosali

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. NUORI yrittäjyys

- Asiaa kokoukselle esitteli aluepäällikkö Ritva Oravuo

2. Opetuspalveluiden yleisen tuen kehittämisen askeleet (esitys)
- Asiaa kokoukselle esitteli Kosken koulukeskuksen apulaisrehtori Mika

Korhonen

3. Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan
tiedoksiannot
- Sanna Prior kertoi ajankohtaisista asioista

4. Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot
- ei tiedotettavaa

5. Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot
- Heini Vesterinen kertoi ajankohtaisista asioista

6. Osallistu- ja vaikuta –työryhmän edustajan tiedoksiannot
- ei tiedotettavaa

7. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot
- ei tiedotettavaa

8. Luottamushenkilöiden palkkiot ja maksatus

9. Lukion opiskelijoiden opintojen etenemisen varmistaminen 2.
Opetushallitus on myöntänyt päätöksellään 179/2633/2021 Imatran kaupungille
erityisavustusta lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten



tasoittamiseksi vuosille 2021–2023. Koko hankkeen budjetti on 72.956 euroa, josta
avustuksella voidaan kattaa 95 % / 69.308 euroa. Avustuksen käyttöaika on
24.9.2021–31.7.2023. Hankkeen loppuselvitys on annettava 30.9.2023 mennessä.

10.Äitienpäiväkunniamerkit

4 Mansikkalan koulukeskuksen väliaikaiset lisätilat
Hyväksyttiin Opetuspalveluiden päällikön kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:
Päätettiin keskustelun jälkeen yksimielisesti, että Linnalan moduulit vuokrataan
Mansikkalan lisätiloiksi seuraavalle lukuvuodelle 2022–2023 ja asia tarkastellaan aina
uudelleen seuraavan lukuvuoden ajaksi.

Opetus- ja varhaiskasvatuksen tiloihin hankitaan ja asennetaan seurantajärjestelmä,
jonka avulla seurataan tilojen aktiivista täyttöastetta.

5 Hyvinvointilautakunnan talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman
2022 - 2024 tasapainotusesitys
Hyväksyttiin Opetuspalveluiden päällikön kokouksessa tekemä täydennetty
päätösesitys:

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä esitetyt tarkennukset ja valtuutti viranhaltijat
hyödyntämään säästöpotentiaalia tarvittavin osin sekä tekemään mahdollisesti
tarvittavat tekniset täsmennykset ja oikaisut talousarvioon.

Mikäli hallituksen osalta tulee 3.käsittelyn jälkeen lisäsäästöesitys
hyvinvointilautakunnalle, niin hyvinvointilautakunnalle annetaan velvoite käsitellä
TA2022 esitys uudelleen.

6 Ukonniemi-areenan seurataksat
Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Ukonniemi areenan
taksat muutetaan vastamaan jäähallin taksoja rekisteröityjen liikuntaseurojen osalta.

7 Kulttuurin Kaikukortti 2022
Hyvinvointilautakunta päätti, että Imatra jatkaa Kaikukortin käyttöä vuonna 2022.

8 Latuverkosto ja jäädytettävät kentät kaudella 2021 – 2022
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä esitetyn latuverkoston ja jäädytettävät
luistelukentät sekä näiden hoidon prioriteettijärjestyksen kaudelle 2021 - 2022.
Hyvinvointipäälliköllä on lupa tehdä tarvittavat pienimuotoiset muutokset
latuverkkoon ympäristökuntien neuvottelujen jälkeen.

9 Hyvinvointilautakunnan talouden toteutuma 01 – 09/2021
Hyvinvointilautakunta merkitsi talouden toteutuman tiedokseen.

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



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:

Opetuspäällikkö Minna Rovio puh. 020 617 3404
Varhaiskasvatuspäällikkö Minna Leinonen puh. 020 617 3515
Hyvinvointipäällikkö Arja Kujala puh. 020 617 2227
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen päällikkö Sarianna Purtilo puh. 020 617 5401


