
 

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Hyvinvointilautakunta 
 
Aika  21.9.2022 klo 17.00–19.03 
 
 
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 
 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä asiat tiedoksi  
 
1. Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan tiedoksiannot 

- Kaupunginhallituksen edustaja Sanna Prior kertoi ajankohtaisista asioista. 

2. Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot 

- Vanhusneuvoston edustaja Irma Hujanen kertoi ajankohtaisista asioista. 

3. Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot 

- Vammaisneuvoston edustaja Heini Vesterinen kertoi ajankohtaisista asioista. 

4. Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustajan tiedoksiannot 

- Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustaja Krista Nordberg kertoi ajankohtaisista 

asioista. 

5. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot 

- Ei tiedotettavaa. 

6. Valtion erityisavustus opinto-ohjauksen kehittämiseen osana lukiokoulutuksen 

laatu- ja saavutettavuusohjelmaa, Opetushallitus 12/4795/2021, Lappeenrannan 

kaupunki hakijana, Imatran kaupunki yhteistyökumppanina 

7. Talousarvion valmistelun eteneminen 

- Palvelujohtaja Arja Kujala esitteli valmistelun etenemistä. 

8. Ukrainalaisten tilanne Imatralla 

- Varhaiskasvatuspäällikkö Minna Leinonen ja Opetus- ja nuorisopäällikkö Minna 

Rovio esittelivät tilannetta. 

 

4 Hyvinvointilautakunnan talousarvion 2023 II-käsittely 

 
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä palvelujohtajan kokouksessa tekemän uuden 
päätösesityksen: 



 

 

 
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvioesityksen seuraavat 
osuudet: päivitetty investointiesitys, päivitetyt hyvinvointilautakunnan alaiset taksat 
vuodelle 2023 (alle 12-vuotiaiden lasten ilmainen uimahallilippupilotti vuoden 2023 
ajaksi, kun lapsi/lapset saapuvat aikuisen seurassa), valtuustoon nähden strategiset 
tavoitteet ja palvelualuekohtaiset operatiiviset tavoitteet sekä toiminnan painopisteet 
ja keskeiset muutokset. Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää käynnistää 
rekrytointitoimenpiteiden kehittämisen yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. 
 
Hyvinvointilautakunta lähettää nämä edelleen käsiteltäväksi kaupunginhallitukselle ja 
kaupunginvaltuustolle. 

 
5 Hyvinvointilautakunnan vuoden 2022 osavuosikatsaus 2/3 

 
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä vuoden 2022 osavuosikatsauksen 2/3 
hyvinvointilautakunnan osalta kaupunginhallitukselle annettavaksi. 
 

6 Mansikkalan koulukeskuksen väliaikaiset lisätilat 
 
Hyvinvointilautakunta päätti, että Linnalan moduulin käyttöä jatketaan edelleen 
Mansikkalan koulukeskuksen lisätiloina vähintään seuraavat kolme lukuvuotta 2023 – 
2026. Lisätilan tarve arvioidaan uudelleen syksyllä 2025. 
 
Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti, että moduulia ei siirretä Kostinpuistoon, 
huomioiden korkeat siirtokustannukset sekä moduulin arvioitu tarve ajallisesti. 
 

7 Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma 2022–2030  
 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä tiedoksi Kaakkois-Suomen 
liikenneturvallisuussuunnitelman 2022–2030 ja päätti lähettää sen tiedoksi 
kaupunkikehityslautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. 
 

8 Viranhaltijapäätökset 
 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja totesi, ettei 
hyvinvointilautakunta käytä otto-oikeuttaan. 
 

9 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 lisätietoja päätöksistä 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 

 


