
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 18.10.2021 klo 15.00 – 16.05

Paikka Valtuustosali

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marja Estola ja Sari Miettinen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi:
1. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien

tiedoksiannot

- Jäsen Sanna Prior kertoi hyvinvointilautakunnan ajankohtaisista asioista
- Jäsen Anne Nissinen kertoi vammaisneuvoston ajankohtaisista asioista
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna Helminen kertoi Imatralla

suoritetusta piispantarkastuksesta. Lisäksi kaupungin luottamushenkilöjohto
on osallistunut kirkkoherra Mari Parkkisen ja kappalainen Arto Marttisen
virkaanasettamismessuun ja juhlalounaalle 17.10.

2. Suomen erä- ja luontokulttuurimuseon tilanne

3. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien ja kuntien yhteinen vetoomus
ministeri Lintilälle 13.10.2021

- Kaakkois-Suomen yritykset tarvitsevat rajatilanteen vuoksi edelleen
kustannustukea

4. Vetoomus Imatran kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle Kaukopään koulusta
10.10.2021

5. Ilmoitus Imatran kaupungin purkulupahakemuksesta asuinkerrostalon
purkamisesta, osoitteessa Alinankatu 1, kiinteistöllä 153-13-45-12

6. Ilmoitus Kiinteistö Oy Imatran Keskusaseman purkulupahakemuksesta
keskusliikenneaseman purkamisesta, osoitteessa Koskikatu 1, kiinteistöllä 153-10-
9906-0.

7. Ruokolahden kunnanhallituksen ja Rautjärven kunnanhallituksen otteet



vammaisneuvoston edustajien valinnoista vuosille 2021 – 2025

8. Omistajaohjaus Sampon kiinteistöjen osalta

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että purkulupahakemuksien osalta vuokralaisen
niin ilmoittaessa mahdollinen maanvuokrasopimus voidaan päättää.

Kaupunginhallitus linjaa, että Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymän tulee
itse rahoittaa tarvittavat Sampon kiinteistöinvestoinnit. Lisäksi
kaupunginhallitus edellyttää, että tilojen tarve selvitetään koulutustarpeisiin
perustuen.

Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupungin viranhaltijajohdon tulee
järjestää nopealla aikataululla 9.8. kaupunginhallituksen kokouksessa §213
tehdyn päätöksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja johtoryhmälle
suunnattu tilaisuus yhteistyön kehittämiseksi.

4 SVOP-sijoituksen myöntäminen Imatran Toimitilat Oy:lle
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Imatran Toimitilat
Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto) tehdään 2.250.600
euron sijoitus.

Sijoitusta varten talousarvion 2021 investointiosaan tulee myöntää 2.217.000 euron
lisämääräraha (Osakkeet ja osuudet / 96101 Arvopaperit), joka esitetään katettavaksi
kassavaroilla.

5 Eron myöntäminen Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Sampon
tarkastuslautakunnan varajäsenelle ja uuden edustajan
nimeäminen
Kaupunginhallitus päätti myöntää Sofian Gezurille eron Etelä-Karjalan
koulutuskuntayhtymä Sampon tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja hänen
tilalleen valittiin Tomi Kovanen.

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

7 Saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Lisätietoja kaupunginhallituksen päätöksistä antaa puheenjohtajisto:
Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen puh. 040 593 0552
Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Mikko Airas puh. 045 635 3811
Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Timo Härkönen sähköposti:

timo.harkonen@imatra.fi



Lisäksi viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija sekä
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Vs. kaupunginjohtaja Ari Lindeman puh. 020 617 2233


