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Hyvät Imatran Matkailuyhdistyksen jäsenet!
 
Hyvää alkanutta vuotta 2023! Vuoden 2022 päätimme juhlimalla yhdistyksemme 70-vuotista taivalta. Kiitos
vielä kaikille kuluneesta vuodesta ja aktiivisesta osallistumisesta. Viime vuosi oli myös ”Matkailua Imatralla
250 vuotta” -juhlavuosi ja saimme hyvää näkyvyyttä Imatra -päivässä. Yhdistyksellemme myönnettiin hieno
huomionosoitus 70 v. merkkipaalun kunniaksi Itsenäisyyspäivän juhlassa Valtionhotellissa, kun
puheenjohtaja Matti Niemeläinen pääsi osallistumaan perinteiseen itsenäisyyden ketjun taontaan. Myös
Ruokolahdella vietettiin 450-vuotisjuhlavuotta näyttävästi.

Tänäkin vuonna on syytä juhlaan: on Imatran kaupungin 75. juhlavuosi ja Imatran Valtionhotelli täyttää 120
vuotta. ”Juhlavuoden Tähtisumua” -gaalakonsertti uutena vuotena avasi Imatran juhlavuoden upean
musiikin ja Jukka Rintalan loistokkaan muotinäytöksen siivittämänä.
 
Ei vuosi sentään yhtä juhlaa ole. Yhdistyksellämme on tänäkin vuonna perinteistä ohjelmaa: retkiä, teatteria
ja oopperaa. Tässä jäsentiedotteessa niistä on kerrottu tarkemmin. Uutena puheenjohtajana haluan
toivottaa jäsenistön aktiivisesti mukaan retkillemme ja tapahtumiin. Otamme myös mielellämme vastaan
ideoita ja toiveita kohteista tai tapahtumista. Yhdistyksemme on teitä jäseniä varten.

Imatralla ja sen lähialueilla on tunnettu historia, upea luonto sekä paljon hyviä majoitus- ja ruokailupaikkoja.
Meidän jokaisen on hyvä muistaa, että voimme kaikki olla oman alueemme ”matkailulähettiläitä” ja
houkutella tänne kävijöitä ympäri vuoden. Lähetä vaikka kuvaterveiset Imatrankoskesta kaverille, laita
someen kuvia kauniista Valtionhotellista ja hanki viemiset paikallisilta yrittäjiltä, pienilläkin teoilla on
positiivinen vaikutus.
 
Nautitaan talvisesta luonnosta, käytetään paikallisia palveluita ja ollaan aidosti ylpeitä Imatran seudusta.
Toivotan teille mukavaa kevään odotusta. Retkillä ja tapahtumissa tavataan!

Terveisin
Sirpa Jääskeläinen
Puheenjohtaja

Valtionhotellin perinteinen jazz-musiikin talvitapahtuma pe 24.2.2023 klo 19.00 alkaen



Parin vuoden tauon jälkeen pääsemme jälleen nauttimaan Valtionhotellin suositusta perinteisen
jazz-musiikin talvitapahtumasta ruokailuineen. Ohjelmisto tarjoaa monipuolisen kokonaisuuden vanhaa
jazzia bluesista swingiin. Iltaa tähdittää jazz-konkareiden kvintetti, jossa soittavat Antti Sarpila, Seppo Hovi,
Wade Mikkola, Jartsa Karvonen ja Pekka Toivanen.

Matkailuyhdistykselle on varattu illalliskortteja hintaan 59€ (norm. 62€). Ilmoittautumiset viimeistään
10.2.23 Marja Lankiselle.

Naistenpäivän kunniaksi kauneusilta naisille keskiviikkona 8.3.2023 klo 18

Colosé Maahantuonti Careliána Oy kutsuu yhdistyksemme naisjäseniä (sorry miehet!) kauneusiltaan, jossa

opastetaan löytämään omalle ihotyypille sopivia ihonhoito- ja kauneustuotteita. Voit testata, tuoksutella ja

tunnustella miltä ne tuntuvat iholla. Saat myös kokeilla erilaisia meikkaustekniikoita ammattilaisen

opastuksella.

Careliánan osoite: Pikkutatinkuja 3, 55510 Imatra (entinen Sienimäen koulu). Tutustu Colosé-tuotteisiin

etukäteen: www.colose.fi. Tilaisuuteen mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset Marja

Lankiselle viimeistään ma 6.3.23.

Vierailunäytös ”Kaikki äitini, kaikki tyttäreni”, Teatteri Imatra ke 15.3.2023 klo 19

Suomen Komediateatterin yli 100 000 katsojaa kerännyt, yleisön rakastama lämmin ja hauska, viiltävä ja
pirullinen esitys äitien ja tyttärien välisestä suhteesta tulee Imatralle, näyttämöllä Miitta Sorvali, Sanna
Stellan ja Pirjo Heikkilä. Lipun hinta 34€. Ilmoittautumiset Marja Lankiselle viimeistään 22.2.23.

Kevätkokous ja musikaali ”Piaf – pikkuvarpunen” pe 14.4.2023

Imatran Matkailuyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 14.4.2023 klo 17.30

konditoria Imatrankoskessa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Kahvitarjoilu.

Kokouksen jälkeen on mahdollisuus mennä katsomaan Teatteri Imatran ”Piaf – pikkuvarpunen” -musikaalia,

joka alkaa klo 19. Pääroolissa on Hanna Kaskela. Lipun hinta on 31€. Ilmoittautumiset sekä kokoukseen että

teatteriin Marja Lankiselle viimeistään 22.3.23.

Makumatka Buttenhoffille to 20.4.2023 klo 18

Makumatkan maut saadaan tänä vuonna Ranskasta. Teema on linjassa Teatteri Imatran kevään Piaf

–musikaalin kanssa. Menu löytyy kotisivuiltamme. Aterian hinta on 50€ jäseniltä ja 60€ ei-jäseniltä.

Ilmoittautumiset Sirpa Jääskeläiselle viimeistään 7.4.23.

Retki Haapasaareen lauantaina 20.5.2023 - metsästä hyviä hetkiä

Tervetuloa viettämään kevätpäivää Haapasaareen ja tutustumaan kesällä 2022 toimintansa aloittaneeseen
Metsäterapiakeskukseen: https://www.metsaterapiakeskus.fi/

Ohjelma:
12.00 Lähtö Imatran venesatamasta m/s Christinalla
12.15 Tervetuliaismahlamaljat, esittely ja kierros
13.00 Metsäkylän kahvihetki kodassa 
14.00 Metsäkylän poluille kävellen
15.30 Paluu Imatran venesatamaan m/s Christinalla.

Hinta: 25€ jäsen, 30€ ei-jäsen. Ilmoittautumiset 1.5.23 mennessä Sirpa Jääskeläiselle.

Retki merikaupunki Kotkaan ti 13.6.2023



Ensimmäinen kohteemme on historiallinen Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, johon tutustumme

omatoimisesti.  Lounas on ravintola Keisarinsatamassa, entisen olutpanimon tiloissa luonnonkauniilla

paikalla Kymijoen suistossa. Opastettuun kaupunkikierrokseen (1,5h) sisältyy myös kävelykierros Sapokan

vesipuistossa, jossa päästään ihastelemaan putouksia, puroja, sekä alppiruusujen ja atsaleojen kukkaloistoa.

Viimeinen kohteemme on Merikeskus Vellamo, jonka näyttelyihin tutustutaan oppaan johdolla.  Lopuksi on

hetki vapaata aikaa omaehtoiseen kiertelyyn.

Retken hinta 75€/hlö, ei jäsenet 95€/hlö. Hinta sisältää kuljetuksen, lounaan, pääsymaksut, opastetut

kierrokset ja kahvin. Hinta on 6€ halvempi, jos omistat museokortin. Muista mainita! Matkan toteutuminen

edellyttää minimissään 30 lähtijää.

Lähtö Kyytibussien linja-autolla Rasilasta klo 8.30, Vuoksenniskalta 8.45, Keskusasemalta klo 8.55 ja

Olavinkadulta klo 9.00. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 19.5.23 mennessä Pirjo Reinikaiselle tai Marja

Lankiselle. Lisätietoja Kotkasta https://www.visitkotkahamina.fi

Romeo ja Julia -ooppera Olavinlinnassa ke 5.7.2023

Kesän 2023 uutuus on romanttinen ranskalainen ooppera täynnä suuria tunteita ja suurta
rakkaudentäyteistä musiikkia. Oopperamatkan hinta (sisältää myös risteilyn Punkaharjulta Olavinlinnan
laituriin ja ateriat) jäsenille 230€, ei-jäsenille 250€.

Aikataulu: Rasila 13.00, Pentti Hallen pysäkki 13.10, Vuoksenniskan tori 13.20, Matkakeskus 13.35,
Virastotalon pysäkki 13.40, Koulukadun pysäkki 13.50, Olavinkatu 14.00. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Marja-Terttu Vilkolle. Tarkemmat tiedot matkaohjelmasta löytyvät kevään mittaan Uutisvuoksen
seurapalstalta ja kotisivuiltamme.

Yhdistyksen hallitus 2023 ja yhteystiedot:

Sirpa Jääskeläinen, puheenjohtaja p. 040 580 2851 / jaaskelainensirpahelena@gmail.com

Matti Niemeläinen p. 040 513 5321 / mattiniemelainen@gmail.com

Mauri Inkinen p. 040 587 4810 / mauri.inkinen1@gmail.com

Taisto Kainulainen p. 0400 655 848 / taistokainulainen@hotmail.com

Marja Lankinen p. 040 574 0433 / marjalankinen0@gmail.com

Sirpa Mauravaara, jäsenasiat p. 040 7549068 / sirpa.mauravaara@gmail.com

Pirjo Reinikainen, verkkosivut p. 044 721 3028 / reinikainen.pirre@gmail.com

Eijariitta Solja p. 050 542 3532 / eija.pirkka@gmail.com

Marja-Terttu Vilkko p. 050 303 4009 / marjaterttuvilkko@gmail.com

Johanna Väkeväinen, sihteeri p. 040 545 4079 / johanna.vakevainen10@gmail.com

Yhdistyksen matkoista ja tapahtumista saa tietoa henkilökohtaisesti lähetettävistä jäsenkirjeistä, sekä

Uutisvuoksen seurapalstaa seuraamalla tai yhdistyksen nettisivuilta www.imatranmatkailuyhdistys.fi

Olemme avanneet yhdistykselle sähköpostiosoitteen, jonka kautta meihin saa myös yhteyden:

imatranmatkailuyhdistys@gmail.com. Löydät meidät myös Facebookista, jossa kerromme tapahtumista

sekä niiden tunnelmista valokuvin. Käykäähän tykkäämässä!

https://www.facebook.com/imatranmatkailuyhdistys

Jäsenedut:
* Yhdistyksen matkat jäsenhintaan

* Matkailulehti, Suomen Matkailijayhdistys SMY ry:n jäsenlehti

* AlexSandra Koskenparras, alennus 10 %

* Ravintola Buttenhoff, alennus 10 % ruoan hinnasta

* KukkaSaimaa Vuoksenniska, alennus 10 %

* Imatran Varaosakeskus, alennus 10 %

* Kukka- ja Hautauspalvelu Marjut Kuvaja Oy, alennus 10 % yli 20€ ostot (pl. hautauspalvelut)

http://www.imatranmatkailuyhdistys.fi
https://www.facebook.com/imatranmatkailuyhdistys


* Careliána Oy Colosé-tuotteet, 20 %

* Kulmakahvila Rasila, alennus 10 %

* Toimen Tupa Rasila, alennus 10 % normaalihintaisista tuotteista

* Vuoksen Lautturi ja Vuoksen Kalastuspuisto, alennus 10 %.


