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Kokous Osallistu ja vaikuta työryhmä

Aika, 
paikka

5.6.2018 kello 13.00-14.30

Kokoustila Ritikankoski, h 137

Osallistujat Mikko Airas, Puheenjohtaja

Ilkka Nokelainen, varapuheenjohtaja

Antero Lattu, jäsen

Toni Koppanen, jäsen

Sirkku Sarlomo, viranhaltijajäsen, sihteeri

Heikki Laine, sihteeri

Liitteet Osallistu ja vaikuta –ohjelma ja liite Osallistumisen muodot

Osallistu ja vaikuta –palkinnon ehdokkaat, linkki

Jakelu Työryhmän jäsenet, kaupunginhallitus, lautakunnat, vastuualuejohtajat

1. Edellisen kokouksen muistio 

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio 28.3.2018.

2. Osallistu ja vaikuta ohjelman viimeistely päätöksentekoa varten

Ohjelman luonnos on työryhmän jäsenten kommenttien jälkeen ollut 
lausunnolla nuorisovaltuustossa sekä vanhus- ja vammaisneuvostoissa. 
Nuorisovaltuustolla ja vanhusneuvostolla ei ollut ohjelmaluonnokseen 
täydennettävää. Vanhusneuvosto antoi positiivista palautetta osallistu ja 
vaikuta toiminnan kehittymisestä. Vammaisneuvoston palaute 
valmisteluun:

- ohjelmassa ja kaupungin asiakirjoissa käytetty raleway fontti on 
luettavuudeltaan huono

- sähköisten palvelujen yleistyessä on huolehdittava myös kasvokkain 
saatavasta palvelusta ja sähköisten palvelujen käytön opastuksesta.

Ohjelman luonnos on käsitelty myös kaupungin laajennetussa 
johtoryhmässä. Johtoryhmän palaute valmisteluun:

- viittaus valmisteilla olevaan viestintäohjelmaan, jossa otetaan 
tarkemmin kantaa viestinnän selkokielisyyteen

- kuvata ohjelmassa asiakaspalvelun nykymalli; kaupungintalon 
asiakaspalvelu ja kirjastot

- lasten ja nuorten osallisuuden muotojen kehittäminen (esim. lasten, 
nuorten ja päättäjien foorumi).
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Saatu palaute on otettu huomioon ohjelmassa. Ohjelmaluonnosta 
käsittelevät vielä vastuualueiden johtoryhmät. Ennen päätöksentekoa 
viimeistelty ohjelma kierrätetään työryhmän jäsenillä (muutokset näkyviin 
värillä). Ohjelma viedään päätöksentekoon samassa aikataulussa kuin 
strategian toimeenpano-ohjelma ja viestintäohjelma (alustava aikataulu  
17.9.2018 kaupunginvaltuusto).

Yhteenveto keskustelusta:

- Ilkka Nokelainen kertoi Paajalan kaavakävelyn palautteena, että se oli 
toteutukseltaan onnistunut ja virkamiehet vetivät kävelyn hyvin.

- Selvitetään, miten karttapalvelua ja sen käyttömahdollisuuksia on 
markkinoitu asukkaille.

- Palautejärjestelmästä on kokemuksia, että palautteen lähettäjä ei saa 
vastausta asiaansa. Selvitetään, mikä on palautejärjestelmän 
kehittämisen tilanne.

- Lasten ja nuorten foorumi ajatusta kannattaa kehittää eteenpäin 
uudistamalla toimintatapoja asiapitoiseen, mutta yhdessä tekemisen 
suuntaan.

- Valtuuston kokousten tiedoksiannoissa Nuvalle ja neuvostoille 
mahdollisuus tuoda esille näiden asukasryhmien ajankohtaisia asioita.

- Urheilutalo-Uimahallin yläaulan käyttö infotilana (ständi, infopiste, 
kyselyihin ja sähköisiin palveluihin käytön opastus).

- Sähköisten palvelujen toimijoiden kartoitus ja yhteistyö kaupungin 
kanssa asiakkaiden opastuksessa (tilat kaupungilta).

3. Osallistu ja vaikuta -palkinnon ehdokkaat ja päätösesityksen 
tekeminen 

Työryhmä käsitteli määräaikaan 15.5.2018 saadut ehdotukset palkinnon 
saajaksi. Työryhmä päätti esittää kaupunginhallitukselle Imatra 70 v. 
juhlavuoden kunniaksi, että Osallistu ja vaikuta –palkintoja luovutetaan 
kaksi kappaletta. Toinen palkinnoista annetaan henkilöehdokkaalle ja 
toinen yhteisöehdokkaalle. Työryhmä teki esityksen palkintojen saajista. 
Laaditaan työryhmän tiedote paikallislehtiin ehdokkaista. Palkinnot 
luovutetaan Imatra päivänä 18.8.2018. Palkinnon luovuttaa Osallistu ja 
vaikuta työryhmän puheenjohtaja.

4. Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille.
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5. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 28.8.2018 kello 13.00-15.00 kokoustilassa 
Vallinkoski.

Muistion laati

Sirkku Sarlomo

sihteeri


