
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 11.1.2021 klo 1o.00 – 11.36

Paikka Valtuustosali ja sähköinen kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Äikää (poislukien kohta 4) ja Timo
Härkönen. Kohdan 4 osalta (Mitra –yhtiöiden hallitusten nimeäminen) toisena
 pöytäkirjan tarkastajana toimii Mervi Hasu.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että ilmoitettujen purkukohteiden osalta (asiat
4 ja 5) vuokralaisen niin ilmoittaessa maanvuokrasopimus voidaan päättää.

1. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien
edustajien tiedoksiannot

- ei tiedoksiantoja

2. Imatran kaupungin lausunto 11.12.2020 Itä-Suomen hallinto-oikeuden
lausuntopyyntöön 12.11.2020 drno 02498/20/2207

3. Rautjärven kunta

- Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 9.11.2020 § 189 / Imatran Seudun
Kehitysyhtiö Oy:n palvelut vuonna 2021

4. Ilmoitus Attendo Oy:n 18.12.2020 purkulupahakemus ent. Leppärousku,
Rouskunkatu 13

5. Ilmoitus Imatran Vuokra-asunnot Oy:n 18.12.2020 purkulupahakemus
Kaukopäänhaka 3, osoite Kaukopäänkatu 1

4 Mitra –yhtiöiden hallitusten nimeäminen
Kaupunginhallitus päättää nimetä Mitra Management Oy:n hallituksen
jäseniksi: Puheenjohtaja Veikko Hämäläinen, jäsenet Jouko Partanen ja Heli
Mattila, sekä Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n hallituksen jäseniksi:
Puheenjohtaja Tommi Matikainen, jäseniksi Erkki Saarimäki, Sari Pöyhönen ja
Tuija Kuikka.

Samalla kaupunginhallitus päätti antaa konserniohjauksen kaikille
konserniyhtiöilleen siitä, että yhtiöiden hallitukset tekevän päätöksen, jonka



mukaisesti kaupungin konsernitalouspäällikölle myönnetään läsnäolo- ja
puheoikeus konserniyhtiöiden hallitusten kokouksissa.

5 Vanhusneuvoston ja Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven
vammaisneuvoston toimintasäännön muutos
Kaupunginhallitus päätti, että neuvostojen toimintasäännön kohtaa 14.
muutetaan seuraavasti: ”Pöytäkirjan tarkastavat kokouksessa valitut kaksi
pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastettu pöytäkirja käydään läpi neuvoston
seuraavassa kokouksessa, jos neuvosto niin päättää. Pöytäkirja voidaan
allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.”

6 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite: Kasvatuksen ja koulutuksen
kehittämissuunnitelmaa valmistelevan työryhmän nimeäminen
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hyvinvointilautakunnan päätöksen
kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman laatimisesta,
toteuttamisesta ja raportoinnista sekä siitä, että erillistä työryhmää asiassa ei
perusteta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että edellä oleva päätös ja
aloite merkitään tiedoksi, sekä aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

7 Aloitteet: Valtuutettu Timo Härkösen valtuustoaloite:
Valtuustoaloite koulurauhan turvaaminen, lainvastaisten tekojen
sekä rikosten ennaltaestämiseksi hyödyntäen etäopiskelua; Kosken
koulun 6K-luokan oppilaiden koululaisaloite/kuntalaisaloite;
Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille
Valtuustoaloite koulurauhan turvaamiseksi, lainvastaisen tekojen sekä
rikosten ennaltaehkäisemiseksi hyödyntäen etäopiskelua:

Etäopetusta ei voida perusopetuslain mukaan käyttää kurinpidollisena
rangaistuskeinona. Imatralla laadittu toimintamallisuunnitelma sisältää
esityksen, jolla käsitellään kiusaamiset ja lainvastaisen teot.

Raahen kaupunginvaltuuston Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille
Tehdään yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu!

Imatran kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut ottaa vastaan haasteen ja lähtee
valmistelemaan mallia, jolla vahvistetaan kiusaamisvapaata kaupunkia ja
turvaverkkoa oppilasaloitteen idean pohjalta.

Kosken koulun 6K-luokan oppilaiden koululaisaloite/kuntalaisaloite:

Toimenpiteet:

1. Laaditaan kyltti/ liikennemerkki, jolla muistutetaan kiusaamattomuudesta
tai kielletään kiusaaminen ja laitetaan kylttinäkymään koko kaupungin



alueella, kuten esim. koulukeskuksissa
2. Otetaan käyttöön tapa, jossa säännöllisesti lukuvuoden aikana käydään

kiusaamisen ja lainvastaisen toimintamalli läpi kouluissa
3. Aktivoidaan moniammatillinen työ (OHR, Psyykkarit) asian ympärille
4. Järjestetään Verso malli – lisäkoulutus henkilöstölle
5. Nimetään Verso malli – vastuuhenkilö kouluille
6. Poliisin resursointi käydään läpi ja keskustellaan poliisin kuntakierroksella.

Toiveena on poliisien koulukäyntien lisäämiseen ja koulupoliisitoiminnan
järjestelmällinen toteuttaminen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että aloite merkitään tiedoksi
ja loppuun käsitellyksi.

8 Kaupunginvaltuuston päätösten 7.12.2020 täytäntöönpano
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 7.12.2020
pannaan täytäntöön esityksen mukaisesti.

9 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Kaupunginhallitus päätti merkitä esitetyt pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
tiedoksi todeten, ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeuttaan.

10 Saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Lisätietoja kaupunginhallituksen päätöksistä antaa puheenjohtajisto:
Hallituksen puheenjohtaja Anna Helminen puh. 020 617 2280
Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Ilkka Nokelainen puh. 020 617 2301
Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Mikko Airas puh. 045 635 3811

Lisäksi viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija sekä
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Kaupunginjohtaja Kai Roslakka puh. 020 617 2226
Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino puh. 020 617 2206


