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Kokous Osallistu ja vaikuta -työryhmä 

Aika, paikka 08.06.2021 kello 13.00-14.45 
Teams-etäyhteys  

Osallistujat Mikko Airas, puheenjohtaja 
Ilkka Nokelainen, varapuheenjohtaja 
Antero Lattu, jäsen 
Toni Koppanen, jäsen 
Sirkku Sarlomo, viranhaltijajäsen, sihteeri 
Heikki Laine, sihteeri 
 
Marko Hyvönen, asia 2. 

Jakelu Työryhmän jäsenet 

Liitteet  

Esityslista/Muistio 1. Edellisen kokouksen 11.5.2021muistio 
 

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja merkittiin 
tiedoksi. 
 

2. eImatran tilannekatsaus 
 
Tieto- ja digipalvelupäällikkö Marko Hyvönen esitteli 
eImatran tilannetta: 
- Mobiilisovellus on testausvaiheessa oppilaille ja sen 

julkaisu on elokuussa 2021. 
- Verkkokaupasta ladattava mobiilisovellus, 

kohderyhminä asukkaat, vierailijat ja oppilaat. 
- Palveluja mukana imenu oppilaille ja kirjastokortti 

aluksi, jatkossa laajenee ilippuihin; ensilumenlatu, 
urheilutalo, uimahalli ja kuntosali sekä 
tilavaraukset.  

- Kehittäjinä ja testaajina on LUT:n opiskelijaryhmiä. 
Uusia ideoita mahdollista ottaa työn alle LUT:n 
opiskelijoiden kanssa tulevana syksynä. 

- Merkittiin tiedoksi todeten, että eImatra sovellus on 
erinomainen palvelu kuntalaisille ja vierailijoille. 
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3. Osallistu ja vaikuta -toiminta Imatralla 
vuodesta 2015, osallisuusohjelman 
toteutumisen arviointi ja siitä tiedottaminen 

 
Käytiin läpi osallistu ja vaikuta –toiminnan katsaus ja 
tehtiin seuraavat lisäykset: 
- osallistu ja vaikuta työryhmän jäsenet näkyviin 
- vaikutusten arviointiin lisätään, mistä osista 

toimintamalli rakentuu 
- välirahoitusmalli otetaan mukaan 
Luonnos lähetetään täydennysten jälkeen työryhmälle 
kommenteille ja sen jälkeen julkaistaan tiedote. 
Yhteenveto jaetaan kaupunginhallitukselle ja 
lautakunnille tiedoksi. Ilkka Nokelaisen ja Mikko 
Airaksen kommentit lisätään tiedotteeseen. 
 

4. Nuvan, Lapan ja neuvostojen ajankohtaiset 
asiat 

 
Nuorisovaltuusto: 
- 70.000 euron määrärahan 

käyttö/mopoaktiviteettien suunnittelu jatkuu 
nuorisopalvelujen kanssa 

- Syksyllä tilataan koulutusta Nuva ry:ltä 
- Hupikokous syksyllä 
- Nuvalta kysymyksiä hyvinvointilautakunnalle. 

 
Lasten parlamentti: 
- Lausunnot: 5-vuotiaiden esiopetuskokeilu ja lukion 

opetussuunnitelma 
- Koulukeskusten kuulumiset; asiat koulukeskuksissa 

on kunnossa. 
 

Vammaisneuvosto: 
- Kaavalausuntoja 
- Eksoten selvitys vammaisten kuljetuspalvelujen 

palautteeseen 
- Selvitetty Onnihoivan kotiin kuljetettavien 

aterioiden merkittävän hinnankorotuksen perusteita 
- Imatran Puutalo ry:n toiminnan esittely 
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Vanhusneuvosto: 
- Kaavalausuntoja 
- V. 2021 valtakunnallisen Vanhustenviikon 3.-

10.10.2021 Imatran tapahtumien valmistelu 
käynnistetty. 

- Aloite kaupungille avustaa seurakuntaa Kolmen 
Ristin kirkon peruskorjauksessa; ohjattu esityksen 
tekijä tekemään kuntalaisaloite asiasta. 

 
Uuden valtuustokauden neuvostojen nimeäminen: 

 
Vanhusneuvosto: 
Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hanke on tehnyt aloitteen 
Imatran ja Lappeenrannan kaupungeille 
maahanmuuttajataustaisen ikäihmisen nimeämisestä 
kokemusasiantuntijaksi Imatran ja Lappeenrannan 
vanhusneuvostoihin, puhe- ja läsnäolo-oikeudella.   
Aloitteen perusteena on maahanmuuttajataustaisten 
ikäihmisten yhdenvertaisuuden vahvistaminen 
vanhusneuvostojen toiminnan avulla. Etelä-Karjalan 
alueella Imatralla ja Lappeenrannassa asuu eniten 
maahanmuuttajataustaisia ikäihmisiä.    

 
Vammaisneuvosto: 
Rautjärven kunta on ilmoittanut epävirallisesti, että 
alkavalla valtuustokaudella Rautjärven kuntaan 
perustetaan oma vammais- ja vanhusneuvosto. 
Ruokolahden kantaa ei vielä ole, tiedustelua on tehty. 

 
5. Muut asiat 

 
1. Kysely osallistumisesta ja vaikuttamisesta Imatran 

kaupungin toimintaan 
 
Käytiin läpi asukaskyselyn runko. Kyselyn tuloksia 
käytetään Osallistu- ja vaikuta –ohjelman päivityksen 
pohjatietona. Kyselyssä huomioitavaksi: kysymysten 
muotoilu, tiivistäminen, arvonta mukaan. 

 
2. Uuden osallistu ja vaikuta -työryhmän evästys 

 
Sovittiin, että uuden työryhmän toiminnan 
evästämisestä pidetään työlounas aloittavan osallistu ja 
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vaikuta työryhmän kanssa, kun työryhmä on nimetty. 
 

Muistion laati 
 
Sirkku Sarlomo 
 

 
 


