
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 8.3.2021 klo 14.00 – 17.40

Paikka Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne Nissinen ja Timo Härkönen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi.

1. Nuorten vointi ja nuorisopalvelujen tilannekatsaus
- Asiaa kokoukselle esittelivät nuorten palveluiden tiimivastaava Niina

Kupiainen ja hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala Imatran
kaupungilta, vanhempi konstaapeli Joni Mukala ja komisario Jarmo
Junna Kaakkois-Suomen poliisista sekä perhepalvelujen johtaja Tarja
Nylund ja toimintayksikön esimies Satu Immonen Eksotelta.

2. Vetovoimatutkimus / Imatran Base Camp
- Asiaa kokoukselle esitteli toimitusjohtaja Jukka Aallikko, Imatra

Base Camp
3. Lapsiystävällinen kunta –valtuustoaloitteen valmistelulinjaukset

- Asiaa kokoukselle esitteli hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja
Kujala.

4. Nimetön palaute Rautiokylän uimarannasta
- Kaupunginpuutarhuri Erika Luhtasen selvitys:

“Palautteessa lienee kyse Raution uimarannasta Immolan rannalla ja
viitatulla laiturilla tarkoitettaneen vanhaa maapohjaista
aallonmurtajaa, jonka päässä on betoninen osa.
Aallonmurtajassa kasvaa pientä puustoa, jota raivataan aika-ajoin.
Penkkejä ei aallonmurtajalla ole, koska se ei ole varsinainen
uimalaituri, eikä sinne ole syytä ohjata ketään.
Rannalla on pukuhuone vaatteiden vaihtoon sekä penkki ja
ulkokäymälät. Uimarannan päivittäminen on ajankohtaista
lähivuosina, muun muassa vanhan pukusuojarakennuksen tilalle olisi
tarkoituksenmukaista toteuttaa kevyempiä pukusuojia sekä lisää
penkkejä. Aallonmurtajalle tulee tehdä tarkemmat tutkimukset, jotta



sen turvallisuuden parantamista edistävät toimenpiteet voitaisiin
suunnitella ja toteuttaa. Immalanjärven ranta-alueen rakennelmat
(polut, laavut, matonpesupaikka ja laiturit) ovat Raution
kyläyhdistyksen ja Niskan Vuoksi ry:n toteuttamia.
Raution alueella yleisesti on viime vuosina toteutettu lähinnä
keskustan alueen kierrätyspisteen ympäristön kunnostustöitä
raivaamalla lähialue ja maalaamalla aluetta rajaavat kaiteet.
Katuvalaistusta on alueella uusittu vuosina 2016-2018 (ISS Oy)."

5. Lake Saimaa ry:n vuosikokouksen pöytäkirja 18.2.2021
6. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien

edustajien tiedoksiannot.
- Kaupunginhallituksen jäsen Veikko Lankinen kertoi
kaupunkikehityslautakunnan ajankohtaisista asioista

4 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
Kaupunginhallitus antaa esittelyn pohjalta sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan selonteon sekä arvion merkittävimmistä riskeistä,
epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
liitettäväksi tilinpäätöksen toimintakertomukseen.

5 Eettinen ilmoituskanava
Kaupunginhallitus merkitsi pykälässä olevan selvityksen eettisestä
ilmoituskanavasta tiedoksi ja vahvisti, että anonyymi ilmoituskanava otetaan
käyttöön Imatran kaupungissa 1.4.2021 alkaen.

6 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 ja tavoitteet vuodelle
2021
Kaupunginhallitus päätti palauttaa raportin uudelleen valmisteltavaksi.

7 Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille 2021 - 2024
Kaupunginhallitus hyväksyi Etelä-Karjalan kotouttamisohjelman vuosille 2021
- 2024 ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustoon.

8 Nuorisotilan perustaminen Imatrankoskelle
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointilautakunnan selvityksen ja
vahvisti lautakunnan esityksen mukaisesti, että nykyiset nuorisotilat ja tilojen
aukioloajat ovat todettuun sekä nuorten kyselyssä laajasti ilmaisemaan
tarpeeseen nähden riittävät, eikä nuorisotilojen laajentamiselle ole siten
tarvetta.

Kuntalaisaloitteet merkitään loppuun käsitellyiksi nuorisotiloja koskevin osin.

Imatrankosken koulua koskeva aloite yleistä kerhotilatoimintaa koskevin osin
otetaan käsiteltäväksi vielä siinä vaiheessa, kun kaupunkikonsernin



kiinteistöjen kehittämisohjelmaa ja -linjauksia muun muassa käytöstä
poistettujen ja poistuvien koulutilojen osalta käsitellään seuraavan kerran
kaupunginhallituksessa, viimeistään TA2022 käsittelyn yhteydessä.

9 Imatran kaupungin ja seurattavien yhteisöjen vuoden 2020
talousarvion toteutuminen
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2020 kaupungin
talousarvion toteutumaraportin sekä saattaa raportin edelleen tiedoksi
kaupunginvaltuustolle.

Talous- ja rahoitushallintopalvelut oikeutetaan tekemään raporttiin ja
tarvittaessa listatekstiin mahdolliset tekniset muutokset.

10 Joukkoliikenteen lipputuotteet
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
joukkoliikenteen osalta otetaan käyttöön seuraavat uudet taksat:
· 360 vrk iLippu aikuiset 540 €
· 360 vrk iLippu nuoret 7-16 vuotta 220 €
· 360 vrk iLippu opiskelija 350 €
· 360 vrk iLippu eläkeläiset 380 €
· iLippu seutulippu 60 €/30 vrk

11 Kaavoituskatsaus 2021
Kaupunginhallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi kaavoituskatsauksen 2021.

12 Lausunto Itä-Suomen suomalais-venäläisen säätiön
sääntömuutosehdotukseen
Imatran kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että se omalta osaltaan
hyväksyy Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiön sääntöihin
lausuntopyynnössä esitetyn seuraavan muutosehdotuksen:

”Säätiötä edustavat säätiön hallituksen puheenjohtaja ja säätiön hallituksen
määräämä säätiön toimihenkilö yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä säätiön
hallituksen jäsenen kanssa.”

13 Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2021
kuntavaaleja varten
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

14 Selvitys valtuustoaloitteista v. 2020
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
merkitsee tiedoksi keskeneräisten vuotta 2020 koskevien valtuustoaloitteiden
tämänhetkisen valmistelutilanteen ja toteaa, että muut aloitteet on käsitelty ja
merkitty päätöksenteon yhteydessä loppuun käsitellyiksi.



15 Kaupunginvaltuuston päätösten 15.2.2021 täytäntöönpano
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 15.2.2021
pannaan täytäntöön esityksen mukaisesti.

16 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kuitu
kaikille Imatralaisille
Kaupunginhallitus päätti osoittaa aloitteen valmisteltavaksi kaupungin
tietohallintopalveluille vastuuhenkilönä tieto- ja digipalvelupäällikkö Marko
Hyvönen, yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden toimijoiden, kuten
kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut vastuualueen sekä konserniyhtiöiden
kanssa siten, että asia saatetaan kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi 3.5.2021
mennessä.

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

18 Saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi

Lisälista-
asia

Nuorten palveluiden lisämäärärahan kohdistaminen vuodelle 2021
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Nuorten palveluiden
kehittämissuunnitelman vuodelle 2021 ja saattaa sen edelleen tiedoksi
kaupunginvaltuustolle.

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


