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Kokous Osallistu ja vaikuta -työryhmä

Aika, 
paikka

13.4.2021 kello 12.00-13.58
Teams-etäyhteys (ensisijainen)
tai kokoustila Ritikankoski

Osallistujat Mikko Airas, Puheenjohtaja
Ilkka Nokelainen, varapuheenjohtaja, (poistui 13.52.)
Antero Lattu, jäsen
Toni Koppanen, jäsen, (poistui 13.47.)
Sirkku Sarlomo, viranhaltijajäsen, sihteeri
Heikki Laine, sihteeri

Arja Kujala, asia 2.

Esityslista
1. Edellisen kokouksen muistio 9.2.2021

- Hyväksyttiin
- Puheenjohtaja pyysi informoimaan työryhmää yhteistyöstä Etelä-

Karjalan Oiva-osallisuushankkeen kanssa heti kun siinä päästään 
alkuun.

2. Lapsiystävällinen kunta – Suomen Unicefin konsepti/Arja Kujala ja Sirkku 
Sarlomo esittelivät. 
- Keskusteltiin ohjelmasta ja sen mahdollisista vaikutuksista seuraavan 

vuoden talousarvioon.

3. Osallistu ja vaikuta -ohjelman tilanne, toteutuman arviointia
- Tehdään koonti eImatran tilanteesta seuraavaan OSVA-työryhmän 

kokoukseen
- Keskusteltiin katusaneerausten yhteydessä mahdollisesti asennettavista 

valokuitukaapeleista. Todettiin, että asiasta on hieman epäselvä 
tilannekuva. Pyydetään tietojohtaja Kari Perälä ja tietohallintopäällikkö 
Petri Hiirsalmi esittelemään asiaa seuraavaan OSVA-työryhmän 
kokoukseen ja päätetään asiaan liittyvistä mahdollisista jatkotoimista 
kuulemisen perusteella.

4. Osallistu ja vaikuta -palkinto v. 2020
- Neljä ehdotusta on tullut kolmelle eri projektille. Nostetaan asia 

uudestaan esille ja julkaistaan ilmoitus lehdessä. Jaetaan palkinto 
Imatrankosken kesän avauksessa, jos tapahtuma voidaan järjestää.

5. V. 2021 talousarvion osallisuuden edistämiseen liittyviä tavoitteita
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Keskusteliin tavoitteista ja siitä mitä niiden toteutuminen vaatii.
- Osallistu ja vaikuta -työryhmä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että 

kohdennetaan vuonna 2022 edelleen lisäpanostuksena 70 000 euroa 
nuorten tarpeisiin ja päätetään sen käytöstä osallistavan budjetoinnin 
otteella.

- Päivitämme osallistu ja vaikuta -ohjelman ja kehitämme asukkaille uusia 
vaikutusmahdollisuuksia valtuustokaudelle 2021 – 2025.

- Kehitämme erityisesti lapsia ja nuoria aktivoivia uusia osallistamisen 
tapoja (viisi uutta kokeilua)

- Otetaan käyttöön digitaalisen osallistumisen ja vaikuttamisen uusia 
menetelmiä (3 kpl)

6. Nuvan, Lapan ja neuvostojen ajankohtaiset asiat

Nuvan ajankohtaisiin asioihin voi tutustua kokousmuistioista, jotka ovat 
osoittessa imatra.fi/nuva ja lasten parlamentin puolestaan osoitteessa 
imatra.fi/lapa

Vanhusneuvosto, kokoukset Teams-etäyhteydellä ja paikan päällä 
(koronarajoitukset huomioiden)

- Järjestöjen tilankäytön kartoitus; ei aiheuta vanhusneuvoston 
toimenpiteitä tässä vaiheessa.

- Eksoten edustaja selvittänyt vanhuspalvelulain 14 §:n toteutumista 
Imatralla.

- Koronarokotusten selvitys Eksoten edustajalta.
- Kaavalausuntoja annettu.

Vammaisneuvosto, kokoukset Teams-etäyhteydellä ja paikan päällä 
(koronarajoitukset huomioiden)

- Etelä-Karjalan vammaispoliittinen ohjelma valmistunut, Eksoten hallitus 
on hyväksynyt ohjelman ja se viedään kaupunginhallituksen ja valtuuston 
käsittelyyn toukokuussa 2021.

- Etelä-Karjalan vammaisjärjestöjen ohjausryhmän aloite tiivistää 
yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa; tapaaminen ja keskustelu asiasta 
neuvoston kokouksessa.

- Liikuntapalvelut Covid-19 pandemian aikana, esittely.
- Eksoten vammaispalvelujen ostopalvelujen kilpailutuksiin lausuntoja.
- Kaavalausuntoja annettu.

7. Muut asiat
- ei muita asioita

8. Seuraava kokous
- tiistaina 11.5. klo 9.00.

https://www.imatra.fi/nuva
https://www.imatra.fi/lapa

