
MUISTIO

Imatran kaupunki
Virastokatu 2, 55100 Imatra

Vaihde: 020 617 111
Sähköposti: kirjaamo@imatra.fi

Internet: www.imatra.fi

Kokous Osallistu ja vaikuta -työryhmä

Aika, 
paikka

15.3.2022 kello 13.20. – 15.20.

Teams-kokous

Osallistu
jat

Titta Myllärinen, Puheenjohtaja

Mikko Airas, jäsen, poistui klo 14.52.

Krista Nordberg, jäsen

Kaisa Kontiainen, jäsen

Sirkku Sarlomo, saapui klo 14.27., poistui klo 15.19.

Heikki Laine, sihteeri

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.21.

2. Minun kuntani - kirjasto yhteisten asioiden keskustelufoorumina ja 
medialukutaidon tukijana -hanke
Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Kirjastoasiantuntija Ari 
Sareslahti esitteli hanketta. Hankkeen kuvaus. 

Hankkeessa pidetään useampi keskustelu ajankohtaisista demokratiaa 
koskevista aiheista. Hankkeelle palkataan kesällä aloittava työntekijä. Sovittiin, 
että hankkeen vastuuhenkilöt pitävät yhteyttä Osallistu ja vaikuta -työryhmään.

3. Nuorisovaltuuston toiminnan ajankohtaiskatsaus
Nuorten palvelujen tiimivastaava Niina Kupiainen esitteli nuorten palveluiden 
ja nuorisovaltuuston asioita.

Kupiainen kertoi, että nuorisopalvelut ohjaa nyt Nuvan toimintaa ja Nuva 
kytkeytyy aiempaa paremmin nuorisotyöhön.

Keskusteltiin laajasti nuorten asioista. Kiinnitettiin huomiota päihteiden 
käyttöön ja eriarvoistumiseen. Todettiin myös, että kaupungin panostukset 
nuorten palveluihin alkavat näkyä erityisesti Vuoksenniskalla (mopotalli ja 
nuorisotila sekä Pisara-yhteistyö ev.lut.srk:n kanssa).

4. Osallistu ja vaikuta-ohjelman valmistelutilanne
Heikki Laine esitteli ohjelman valmistelutilannetta. 

Todettiin, että ohjelma pyritään saamaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn 
kevään aikana, eikä sen hyväksymisen tarvitse odottaa kaupungin strategian 
käsittelyä.

https://lahdenake.fi/artikkelit/hankehakemus-lahetetty-minun-kuntani/
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5. Neuvostojen ja Lasten parlamentin kuulumiset

Lasten parlamentissa käsitelty tänä vuonna:
- UNICEF Lapsiystävällinen kunta
- Koulukeskusten kuulumiset ja ajankohtaiset asiat

- välitunnit ja pihan toimivuus talvella 
- liikkuminen mm. hiihto ja luistelumahdollisuus koulukeskusten 

yhteydessä 
- VERSO-toiminta 
- Oppilaskuntatoiminta

Vammaisneuvostossa käsitelty tänä vuonna:

- Lapsiystävällinen kunta konseptin esittely
- Toimintasuunnitelma 2022; mm. koulukeskusten 

esteettömyyskatselmukset, Kipinä ry:n toimitilan 
esteettömyyskatselmus, kesällä yhden Virkistysaluesäätiön retkikohteen 
esteettömyyskatselmus/tutustuminen kohteeseen

- Tulossa yleiskaavaluonnoksen lausunnon antaminen

Vanhusneuvostossa käsitelty tänä vuonna:
- Esteetön ja turvallinen Imatra liikennejärjestelmän parantamisen 

hankkeeseen osallistuminen
- Eksoten kaatumisen ehkäisyn toimintamallin esittely ja valinta 

vanhusneuvoston tämän vuoden teemaksi; tavoitteena ennaltaehkäistä 
kaatumisia – tehty aloite liukuesteiden jakamisesta vanhuksille, aloite 
senioripassin maksuttomuudesta, kun on osallistunut lihaskuntoa 
ylläpitävään liikuntaryhmään

- Yhteistyön virittäminen Imatran seurakunnan kanssa

6. Muut asiat
Todettiin, että asukasyhdistyksille on lähetetty kaksi uutiskirjettä ja lisää 
tullaan lähettämään.

Keskusteltiin OIVA-osallisuushankkeen kanssa tehdystä Asukas- ja 
kyläyhdistysten tilannekartoituksesta. Päätettiin esitellä 
tilannekartoitusta kaupunginhallitukselle.

7. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous 3.5. klo 14.00.


