
Osallistu oikeesti Imatralla -erätaukokeskustelun 6.9.2021 yhteenveto 

 

Taustatietoa keskustelusta: 

Osallistu oikeesti Imatralla -erätaukokeskustelu järjestettiin 6.9.2021. Keskustelun tarkoituksena oli 
kokemusten kautta syventää ymmärrystä Imatran osallisuustoiminnan nykytilasta sekä keskustella asukkaiden 
odotuksista ja toiveista. Keskustelu järjestettiin Imatran kaupungintalon valtuustosalissa sekä etäyhteyksin. 
Keskustelun antia hyödynnetään Imatran Osallistu ja vaikuta -ohjelman valmistelussa. 

Keskustelun alussa Imatran kaupungin viestintäasiantuntija Heikki Laine kertoi Imatran osallisuuskyselyn 
tuloksista. https://www.imatra.fi/osallisuusohjelma2025  

Osallistujat: 
Anna-Maija Ahonen Etelä-Karjalan Yhdistykset ry (etäyhteys) 
Heidi Wahlberg Kauppa-apu Imatra -ryhmä Facebook, Sienimäen kyläyhdistys (etäyhteys) 
Ismo Pitkänen  Sienimäen kyläyhdistys ry 
Petri Wikstöm  Vihreät, valtuuston varajäsen 
Kirsi Keskitalo  Raution kaupunginosayhdistys  
Seppo Vainikka Niska-Vuoksi ry 
Seppo Skyttä  Raution kaupunginosayhdistys 
Lilla Saaristo  Kokoomus, kaupunginvaltuutettu 
Matti Hirvonen Kokoomus, kaupunginvaltuutettu  
Toni Kainulainen yrittäjä  
Markus Sainio  Vuoksenniskan yrittäjäyhdistys 
Jukka Riikonen Vihreät, valtuuston varajäsen 
Heikki Laine  Imatran kaupunki 
Sirkku Sarlamo Imatran kaupunki (etäyhteys) 

Keskustelun fasilitaattorina toimi Heini Maijanen Etelä-Karjalan Kylät ry:n Oiva osallisuus Etelä-Karjala -
hankkeesta ja kirjurina kyläasiamies Mervi Lintunen Etelä-Karjalan Kylät ry:stä. 

 

Keskustelun paketointia: 

Mistä keskusteltiin? 

• Keskustelussa toistui näkemys tarpeesta vahvistaa luottamushenkilöiden ja kuntalaisten 
vuoropuhelua. Kokemuksena oli, että päättäjät jäävät kuntalaisille vieraaksi. Toiveena oli, että avointa 
keskustelua lisättäisiin esimerkiksi järjestämällä kuntalaiskahveja teemoittain tai puhelintunti tms. 
Kokemus oli, että tähän tarvittaisiin jotakin systemaattisempaa toimintatapaa. Kyläyhdistysten 
edustajat esittivät, että poliittiset päätöksentekijät jalkautuisivat kylätuville kaksi- kolme kertaa 
vuodessa kertomaan ajankohtaisista asioista ja keskustelemaan asukkaiden kanssa. Kaupungin 
edustajat kertoivat, että ennen koronaa Imatran Osallistu ja vaikuta -työryhmä aloitti jalkautumisen 
asukastilaisuuksiin. Todettiin, että tämä keskustelu vahvistaa näkemystä tämän toiminnan jatkamisen 

https://www.imatra.fi/osallisuusohjelma2025


tärkeydestä. Aktiiviset järjestötoimijat voivat toimia hyvänä linkkinä asukkaisiin päin. 
 
Keskustelussa tuotiin esiin keskustelukulttuuri. Pidettiin tärkeänä, että rakentavan keskustelun 
pelisäännöt sisäistettäisiin paremmin, sillä liian usein keskustelussa tulee ”jäitä niskaan” niille 
henkilöille, jotka ottavat asioita esiin. Kokemuksena oli, että keskustelu kärjistyy helposti etenkin 
somessa, eikä silloin haluta osallistua keskusteluun. 
 

• Keskusteltiin viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksestä kaupungin ohjauksessa, neuvonnassa ja 
palautejärjestelmässä. Keskustelussa tuotiin esiin, että olisi hyvä, jos kaupungin palautejärjestelmä 
olisi kaksisuuntainen. Palautteen antajalle olisi hyvä kertoa, että palaute on mennyt perille ja miten 
asia on huomioitu tai missä ehdotuksen kanssa mennään.  

Kokemuksen oli, että vaikuttamisen kanavat tulisi selventää asukkaalle. Viranhaltijoiden sekä 
poliittisten päätöksentekijöiden tavoitettavuus on tärkeää. Kokemuksena myös oli, että joskus törmää 
asenteeseen ”Minä en tiedä kenellä tämä kuuluu”. Tällainen ei kannusta osallistumaan. On tärkeää, 
että poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden keskuudessa otetaan palautteesta koppia ja osataan 
ohjata oikealle henkilölle. 

Keskustelussa tuotiin esiin, että kaupungin nettisivujen käyttöaste on hyvä. Kokemuksena erityisesti 
yhdistysten näkökulmasta oli, että viestintään tulisi saada selkeä yksi kaupungin sisäinen kanava, josta 
tieto löytyy. 

• Keskusteltiin eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä. Kokemuksena oli, että yrittäjien yhteistyö 
kaupungin virkamiesten kanssa on hyvää. Pidettiin tärkeänä, että yrittäjien henkiseen jaksamiseen 
panostetaan.  

Keskustelussa tuli esiin, että Imatra on alueellisesti aktiivinen ja järjestötoimijoita toimii runsaasti. 
Kokemuksena kuitenkin oli, että tämä voi johtaa helposti kuppikuntaisuuteen. Aktiivinen 
yhdistystoiminta jää helposti paperin pyörittämiseksi, tarvitaan konkreettista toimintaa sekä tietoa 
valmisteilla olevista asioista. Yhdistysten pitäisi tehdä myös keskinäistä yhteistyötä enemmän. 
Kokemuksena oli, että esimerkiksi kulttuuripuoli on aktiivinen, mutta toisten tekemisestä ei tiedetä ja 
yhteistyötä kaivattaisiin enemmän. Ehdotettiin, voisiko kaupungin tiedottaja jakaa tietoa enemmän 
myös kolmannelle sektorille ja kaupunki toimisi aktiivisesti jalkautuen myös eri alueilla. 

Kokemuksen myös oli, että Imatra on vahvoilla yhteistyössä. Imatran kaupunki voitti Erämuseo 
kilpailun ja sen tuleminen paikkakunnalle herättää valtavasti kiinnostusta eri puolilla maata. Mutta 
kaupungilta kaivataan aktiivisuutta asiassa. Missä nyt mennään – ollaanko saatu vielä alueelle mitään 
näkyvää aikaan. 

• Keskustelussa nousi vahvasti esiin osallisuustyössä huomion kiinnittäminen myös syrjäytymisen ja 
kiusaamisen ehkäisyyn sekä turvallisuuteen ja tasa-arvoon. Turvallisella elinympäristöllä koettiin 
olevan tärkeä merkitys kaupungin asukkaiden viihtyvyyteen (esim. valaistus). 
 
Kokemuksena myös oli, että olisi tärkeää saattaa yhteen eri avustustahot, jotka tekevät hyvää työtä 
asukkaiden keskuudessa. Sapuskajelppi -projekti on ollut hyvä esimerkki eri toimijoiden yhteistyöstä, 
jonka kautta on saatu paljon apua koko kaupungin alueelle korona-aikana. Yhteistyön tiivistämisessä 



tärkeintä on pitäjänteinen työ, josta tiedotetaan sekä järjestetään näkyviä toimenpiteitä, joita 
pystytään seuraamaan. 
 

Kokemus oli, että kaupungin eri alueet ovat eriarvoisessa asemassa – pohjoispäässä ei ole elinvoimaa. 
Suurimmat yritykset ovat kuitenkin siellä. Alueiden tulisi olla tasa-arvoisempia. 

 
• Keskustelussa nousi esiin lasten ja nuorten osallisuuden tukemisen tärkeys. Pidettiin tärkeänä, että 

lasten ja nuorten mielipiteet saataisiin myös kyselyissä esiin. Koulut ja harrasteryhmät voisivat olla 
tässä kannustajina. Tämä nähtiin tärkeänä syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. Imatralla on 
toteutettu alueellinen identiteetti -kysely koulun toimesta ja siihen on vastannut yli 300 henkilöä. Myös 
tätä tietoa voitaisiin hyödyntää osallisuustyön kehittämisessä.  
 
Kokemuksena oli, että koulutuspuolen toimintoja on päästetty liiaksi pois kaupungista ja tämän koettiin 
vaikuttavan nuorten alueelle jäämiseen, tyhjiin asuntoihin sekä kuluttajien määrän vähenemiseen. 
 

• Keskustelussa nousi esiin resurssit ja huoli niiden rajallisuudesta. Kokemuksena oli, että taloudellinen 
tuki kylätoiminnalle tulisi olla suurempi. Kokemuksena on, että kylätoimijat toimivat vahvasti 
asukkaiden hyvinvoinnin edistäjinä. Kaupungin edustajat kertoivat, että Imatran kaupunki myöntää 
tällä hetkellä yhdistyksille vuosittain 20.000,00 € asuinympäristöjen kehittämiseen. 

Kaupungin työntekijät toivat esiin huolensa, että voidaanko nykyisillä työntekijäresursseilla vastata 
riittävästi keskustelussa esiin nousseisiin asioihin. Tällä hetkellä virkamiehillä on vain osa työajastaan 
käytettävissä esiin nousseiden tehtävien hoitoon. Keskustelijat toivat esiin, että yhteen hiileen 
puhaltamalla meille tulee enemmän resursseja käyttöön. Paljon toimijoita, yrittäjiä, järjestöjä sekä 
aktiivisia toimijoita, joiden yhteisellä toiminnalla saataisiin aikaan vähemmällä enemmän. Esim. 
yhdistysten yhdistys, joka rakentaisi järjestöjen keskinäistä yhteistyötä.  

Kaupungin edustajat toivat esiin, että myös Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin myöntämää rahoitusta 
kannattaa käyttää hyväksi, kaupunki voi lainata lainaa hankkeen ajaksi rahaa yhdistyksille rahoituksen 
mahdollistamiseksi. Hankkeen jälkeinen ylläpitäminen on tärkeää. 

 

Mitkä olivat keskeiset oivalluksen keskustelusta?  

• Keskustelu toi esiin uutta Osallistu ja vaikuta -ohjelmaa ajatellen tasa-arvon ja tasapuolisuuden 
lisäämisen näkökulmat. Tärkeää pohtia, miten kaupungin toimesta ja yhteistyössä muiden kanssa 
löydetään toimia, jotta mahdollisimman moni asukas pystyy olemaan mukana omista lähtökohdistaan.  

• Nuorille on tärkeä rakentaa Imatraa ja saada heidät mukaan osallistumaan kaupungin kehittämiseen 
vahvemmin. Nuoria voi saavuttaa aktiivisten järjestöjen kautta. 

• Osallistavaan toimintaan kannustamisen kaupungin puolesta tärkeää. Tasa-arvoinen toiminnan jatko 
tärkeää. 

 
 



Miten työ jatkuu? 

Keskustelun koonti käydään läpi Osallistu ja vaikuta -työryhmässä. Loppusyksystä rakennetaan 
osallisuusohjelmalle runkoa, johon myös kysytään mahdollisia toimenpiteitä kaupungin omilta toimialoilta. Kun 
osallisuusohjelma runko on valmis, käydään keskustelua eri toimijoiden kanssa syksyn aikana ja jatketaan 
keskustelua isomman määrän asukkaiden kanssa siitä, mitä osallisuus on.  Lähetetään muistio myös 
osallistujille tiedoksi. 
 


