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Osallistujat Mikko Airas, Puheenjohtaja
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Sirkku Sarlomo, viranhaltijajäsen

Heikki Laine, sihteeri

Liitteet

Esityslista

1. Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 18.9. muistio 

2. Osallistu ja vaikuta –ohjelma/Katsaus toimintaan ja vastuualueiden 
suunnitelmien toteutumisen arviointi – tilanne

- Tarkasteltiin syksyllä toteutettuja osallistumisen arviointeja. 
Osallisuusohjelma on toteutunut tähän mennessä hyvin.

3. Osallistava budjetointi vuonna ja/tai kulujen karsimisharjoitus 
kaupunkilaisten kanssa.

- Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Otetaan huomioon 
Järvenpään kokemukset.

4. Kaavoituksen, OSVA-työryhmän ja nuorisovaltuuston tapaaminen.

- Päätettiin pitää tapaaminen 15.1. klo 16

5. Osallistu ja vaikuta –työryhmän toiminta vuonna 2020

- Nuorisovaltuuston mentorointi/kaavat 15.1.
- Osallistu ja vaikuta –palkinto luovutetaan viime vuoden tapaan kesän 

avauksen yhteydessä sikäli kuin se Imitsille sopii.
- Kaupunkilaisten tapaaminen, suunnitellaan seuraavaa tapaamista 

keväälle ideapuun merkeissä. Selvitetään sopivaa paikkaa 
Imatrankoskella.

- Kaupunkilaisten osallistavan budjetoinnin suunnittelu (käsitellään 
helmikuussa)

- Kaupunkilaisten ”kulujen karsimisharjoitus” budjetin alla tai 
molemmat (käsitellään 6.2. kokouksessa)

- OSVA-koulutus (tuodaan esitys koulutuksista seuraavaan 
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kokoukseen)
- OSVA- ohjelman toteutumisen seuranta

6. Välirahoitusmalli hankkeiden rahoitukseen

- Sirkku Sarlomo esitteli hankkeiden rahoitusongelmaa. Toteuttajilla ei 
välttämättä ole lainkaan kassavaroja. Kun hankkeiden maksatukset 
tulevat vasta hankkeiden lopussa, ne saattavat tyrehtyä rahan 
puutteeseen, vaikka omavastuu voitaisiin hoitaa talkootyönä.

- Selvitetään, millaisia mahdollisuuksia hankerahoituksen 
omavastuiden kattamiseen voisi olla.

7. Nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvostojen kuulumiset

Heikki Laine kertoi nuvan kuulumisia.

- huolehditaan, että nuvan vaalit otetaan vakavasti kouluissa ja 
vaaleissa on riittävästi ehdokkaita.

- nostetaan kj:n ja oppilaiden tapaamisessa nuvan merkitys esille.
- kaupungin tahtotila on rehtoreiden kautta vietävä kouluille. Asia 

esille rehtoreiden kokouksessa.
- Nuvan toimikautta ollaan pidentämässä kahteen vuoteen Nuvan 

aloitteesta.

Sirkku Sarlomo kertoi vanhusneuvoston kuulumisia. Ikäihmisille tulossa 
”kansalaisneuvontaa” ja Imitsin kanssa hauska yhteistapahtuma 
Imatrankosken kävelykadulla.

Vammaisneuvostolla meneillään vammaispoliittisen ohjelman teko.

8. Seuraava kokous 6.2.2020 klo 9 – 11.
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