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Kokous Osallistu ja vaikuta -työryhmä

Aika, 
paikka

26.11.2021 kello 12.00. – 14.00.

Kulttuuritalo Virta, Kokoushuone Kannel

Osallistu
jat

Titta Myllärinen, Puheenjohtaja

Kaisa Kontiainen, varapuheenjohtaja, poistui klo 13.15

Mikko Airas, jäsen, poistui klo 12.45.

Krista Nordberg, jäsen 

Sirkku Sarlomo

Heikki Laine, sihteeri

1. Kokouksen avaus 
- Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Hyvinvointialue ja aluevaaleista tiedottaminen
- Keskusteltiin hyvinvointialueen pian tulevista vaaleista ja siitä, että 

kaupunkilaisten tietoisuus niistä vaikuttaa vähäiseltä. 
- Kaupunki jakaa hyvinvointivaaleja koskevaa materiaalia ja tuottaa sitä 

verkkoon myös itse

Päätettiin ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kutsutaan Etelä-Karjalan 
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielin (VATE) edustajia 
kertomaan hyvinvointialueesta Imatralle. Tilaisuus striimataan ja otetaan 
kuulijoita saliin, jos koronatilanne sallii.

3. Osallistu ja vaikuta-ohjelman valmistelu
4.

- Tarkasteltiin kaupunkilaisten osallisuuskyselyyn antamia vastauksia ja 
päätettiin asettaa etusijalle kaupunkilaisten eniten kannattamia asioita;
- asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen, 
- mielipidekyselyt päätettävistä asioista, 
- palvelukohtaiset kyselyt, 
- asukasyhdistysten yhdenvertainen huomioiminen ja tiedottaminen,
- yhdistys- ja järjestöyhteistyö
- alueelliset keskustelutilaisuudet

- Halutaan nuorten mielipiteet esille paremmin. Päätettiin esittää 
nuorisovaltuustolle päättäjäkummikäytäntöä.

- Kuullaan koululaisia esimerkiksi teettämällä oppilailla kyselyjä ja 
kiertämällä koulukeskukset OSVA-ryhmän voimin.

5. Vuosisuunnitelma 2022
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- Todettiin, että Oiva-osallisuushanke ottaa parhaillaan yhteyksiä 
asukastoimijoihin ja tiedustelee tapaamisista tulevalle vuodelle ja 
keskustelutoiveista niihin liittyen. Tapaamisissa on tarkoitus olla Osallistu ja 
vaikuta -työryhmän jäseniä, OIVA-osallisuushankkeen työntekijät, 
kaavoittaja, kunnossapitovastaava tm. kaupunkikonsernin henkilöstöä.

- Esitetään kaupunginhallitukselle, että järjestetään ajankohtaiskeskustelut 
rantarakentamisesta keväällä ja eriarvoisuudesta syksyllä 2022.

6. Neuvostojen, Nuvan ja Lasten parlamentin kuulumiset
- Keskusteltiin neuvostojen, nuvan ja lasten parlamentin ajankohtaisista 

asioista.
7. Muut asiat

- Päätettiin hankkia työryhmän jäsenille tulevia asukastilaisuuksia varten 
kaupungin logolla varustetut hupparit.

8. Seuraava kokous
- Torstai 3.2. klo 13.00. Kulttuuritalo Virran taiteilijalämpiö
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