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Kokous Osallistu ja vaikuta -työryhmä 

Aika, 
paikka 

3.5.2022 kello 14.00. – 16.21.  
Kaupungintalo, huone 226 Mellonlahti 

Osallistu
jat 

Titta Myllärinen, Puheenjohtaja 
Mikko Airas 
Krista Nordberg, poistui kohdan kolme käsittelyn ajaksi 
Kaisa Kontiainen varapj. 
Petri Kejonen 
Heikki Laine, sihteeri 

 1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. 
 

2. Osallistu ja vaikuta-ohjelman valmistelutilanne 
Tarkasteltiin ohjelmaa ja päätettiin lähettää se hyväksyttäväksi 
kaupunginhallitukselle. Työryhmä päätti, että ohjelmasta nostetaan esille kolme 
keskeistä painopistettä, joita ovat: 
 

• eriarvoisuuden torjuminen 
 

• kaupunkilaisten ja kaupungin vuorovaikutuksen parantaminen sekä 
uusien ryhmien osallistaminen kaupungin palveluiden kehittämiseen ja 
päätöksentekoon, muun muassa asukastilaisuuksien avulla 

 
• osallistavan budjetoinnin laajentaminen eri palveluissa 

 
3. Osallistu ja vaikuta -palkinnon saaja 

Valittiin ehdokkaat kaupunginhallitukselle. Valitut julkistetaan Imatrankosken 
kesän avauksessa 21.05.2022. 
 

4. Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Nettipohjaisen 
osallistamisjärjestelmän käyttöönotto 
 
Keskusteltiin aloitteesta, jonka pohjalta työryhmä on laatinut selvityksen 
erilaisista osallistamisen mahdollisuuksista verkossa.  
 
Todettiin, että Imatran kaupunki käyttää erilaisia digitaalisia osallistamisen 
tapoja joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaan. Huomioidaan tämä osallistu ja 
vaikuta -ohjelmassa. 
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5. Neuvostojen, nuvan ja lasten parlamentin kuulumiset 

 
Nuorisovaltuusto 
 

• Ideakilpailu nuorille 10 000 euron käyttämisestä 
Nuva päätti järjestää musiikkitapahtuman, koulujen alkaessa. 

• Nuvan logon ja markkinointimateriaalin päivitys 
• Nuorisovaltuuston sekä Lasten Parlamentin esittelyvuoro 

kaupunginvaltuustossa 25.4.2022 
• Kansanedustaja Niina Malmin tapaaminen 

 
Lasten parlamentti 
 

• Esittäytyminen valtuustolle 25.4. 
 

Vammaisneuvosto:   

• Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon esitetään 
edustajaa, viedään kh:n hyväksyttäväksi 

• Ukrainan sodasta johtuvaa varautumista on esitelty kokouksessa 
• Lausunto yleiskaavaluonnokseen annettu 
• Osallistutaan Esteetön ja turvallinen Imatra –hankkeeseen (hanke v. 

2022 ajan) 
• Lausunto yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan 
• Osva-suunnitelman kommentointi 
• Laadittu lausunto Ruokolahden Pappilanlahden uimarannan 

esteettömyydestä; esitetty esteettömyyttä lisääviä rakenteita 
• Koronarajoitusten väistyessä aloitetaan esteettömyyskatselmukset 

(koulukeskukset, Virkistysaluesäätiön retkikohde/Huuhanranta 
 

Vanhusneuvosto: 

• Toimintasuunnitelma mukaisesti käynnistetty yhteistyötä Imatran 
seurakunnan kanssa; seurakunnan vanhustyötä esitelty kokouksessa. 

• Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon esitetään 
edustajaa, viedään kh:n hyväksyttäväksi 

• Ukrainan sodasta johtuvaa varautumista on esitelty kokouksessa 
• Annettu lausunto yleiskaavaluonnokseen 
• Osallistutaan Esteetön ja turvallinen Imatra –hankkeeseen (hanke v. 

2022 ajan) 
• Lausunto yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan 
• Osva-suunnitelman kommentointi 
• Aloitellaan syksyn vanhustenviikon tapahtumien järjestämistä 
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6. Muut asiat 

• Keskusteltiin kaupunginhallituksen toiveesta ”siivouspalkinnon” 
perustamisesta. OSVA-työryhmä valmistelee asiaa. Tavoitteena on 
luovuttaa ensimmäinen huomionosoitus Imatra-päivässä 20.8.2022. 

• Keskusteltiin Oiva Osallisuus -hankkeen kanssa toteutetuista 
asukastilaisuuksista. Palaute niistä ja striimauksesta on ollut hyvin 
myönteistä. 
 

7. Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous pidetään 9.6. klo 10.00. 

 


