
 
 
 
     

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Kaupunginhallitus 
 
Aika 22.8.2022 klo 15.00 – 16.32 
   
Paikka Vallinkoski 
  
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta  
 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jani Telkkä ja Sari Miettinen.  

 
3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle 

Merkittiin tiedoksi: 

 
1. Kaavoituksen ajankohtaiskatsaus (esitteli kaavoituspäällikkö Saija Kärkkäinen) 

 

2. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhtiöihin nimeämien edustajien 

tiedoksiannot 

- Kaupunginhallituksen jäsen Anne Nissinen kertoi Etelä-Karjalan 

Koulutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista 

- kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Timo Härkönen kertoi mopotallia 

koskevista ajankohtaisista asioista  

3. Jätevedenpuhdistamon tilannekatsaus 

- vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden kertoi jätevedenpuhdistamon 

urakkatilanteesta  

4. Etelä-Karjalan kuntien ja Etelä-Karjalan maakuntaliiton yhteinen lausunto 

luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta 

 
5. Matkaraportti Manzanares El Real, Espanja 7. – 10.7.2022 

 
6. Lausumapyyntö markkinaoikeuden asiassa dnro 191/2022 

- kaupunginhallitus valtuuttaa konsernilakimies Tiia Iivosen lausumaan 

otsikkoasiassa 

 

4 Elinvoimajohtajan tehtävän perustaminen 
 

Kaupunginhallitus päätti jättää edelleen täyttämättä strategia- ja hallintojohtajan 



 
 
 
     

 

viran, ja päätti lakkauttaa viran. Lakkautus tulee voimaan hallintosäännön muutosten 
tultua hyväksytyksi valtuustossa syksyn 2022 aikana. 
 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupungille rekrytoidaan työsuhteinen 
elinvoimajohtaja, jonka toimenkuva muodostuu selostusosassa mainituista tehtävistä. 
 

5 Omistajaohjauksen antaminen kaupungin tytäryhteisöjen 
hallitusten kokoonpanoa koskien 
 
Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan ohjauksen kaupungin tytäryhteisöjen 
hallitusjäsenyyksiin: 
 
Imatran Toimitilat Oy:n osalta Minna Rovion tilalle hallituksen jäseneksi nimetään vt. 
konsernilakimies Tiia Iivonen. 
 
Imatra Base Camp Oy:n sekä Imatran seudun kehitysyhtiö Oy:n hallituksen jäseneksi 
ja puheenjohtajaksi nimetään kaupungille rekrytoitava elinvoimajohtaja. Ennen 
elinvoimajohtajan nimeämistä Imatra Base Campin hallitukseen ja puheenjohtajaksi 
valitaan palvelujohtaja Arja Kujala. 
 

6 Kaupunginhallituksen 8.8.2022 §:n 221 hyväksyminen ja 

pöytäkirjan tarkastaminen tämän pykälän osalta 
 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ja merkitä tarkastetuksi kaupunginhallituksen 
8.8.2022 kokouksen §:n 221. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta 
kokouksessa. 
 

7 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 
 

Kaupunginhallitus merkitsi pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten, että 
kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan. 
 

8 Saapuneet kirjeet 
 

Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tietoonsa saatetuksi. 
 

 
 
 
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 lisätietoja päätöksistä antavat kunkin asian valmistelija sekä vt. 
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä: 
Vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden   puh. 020 617 2200 


