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Osallistu ja vaikuta työryhmä

Aika,
paikka

6.2.2020 kello 09.00-10.25

Osallistujat

Mikko Airas, Puheenjohtaja

Imatran kaupungintalo 226 Mellonlahti
Ilkka Nokelainen, varapuheenjohtaja
Antero Lattu, jäsen
Toni Koppanen, jäsen
Sirkku Sarlomo, viranhaltijajäsen
Heikki Laine, sihteeri

Esityslista

1. Edellisen kokouksen 18.12. muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

2. Osallistu ja vaikuta –ohjelma/Katsaus toimintaan ja vastuualueiden
suunnitelmien toteutumisen arviointi – tilanne
Todettiin ohjelman toteutumisen tilanne.
3. Osallistava budjetointi vuonna 2020 kaupunkilaisten kanssa.
Päätettiin alkaa valmistella osallistavaa budjetointia kanssa
työpajatyyppisesti pelillisin keinoin.
Ryhmässä osallistavan budjetoinnin nähdään palvelevan
kuntalaisdemokratiaa, kun demokratian haasteista on maailmalla
lukuisia esimerkkejä.
Mallia toimintaan otetaan Järvenpäästä, jossa kirjastossa järjestetyssä
tilaisuudessa kaupunkilaiset saivat käyttöönsä pelikortit. Kortteihin oli
kuvattu kaupungin palveluja kustannuksineen. Kaupunkilaisten tuli
korttien avulla tehdä ryhmissä säästöpäätöksiä ja myös valintoja siitä
mihin toimiin halutaan panostaa.
Pelistä tehtiin seuraavia huomioita:
Osallistujajoukon tulisi olla mahdollisimman monipuolinen. Tähän
voitaisiin päästä huolellisella viestinnällä ja itse tilaisuudesta kannattaisi
viestiä vahvasti. Selvitetään myös mahdollinen virtuaalinen pelaaminen.
Myös luottamushenkilöillä voisi olla pelissä oma ryhmä tai ryhmiä.
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Tulee myös viestiä, että pelaamisesta huolimatta kaupunginvaltuusto
päättää kaupungin talousarviosta.
4. Kaavoituksen, OSVA-työryhmän ja nuorisovaltuuston tapaaminen,
uusi aika peruuntuneen tilalle
Ehdotetaan
to 19.3. klo 16.00
ti 24.3. klo 16.00
5. Kaupunkilaisten tapaaminen ideoinnin merkeissä, keskikaupunki
valmistelutilanne
Asiasta on alustavasti sovittu City Marketin kanssa.
Todettiin, että kaupunkikehityksen ja kaavoituksen asiantuntijoiden olisi
hyvä olla tilaisuudessa mukana.
Ehdotetaan lauantaita 25.4. ja varapäivä 21.3. klo 10 – 13.
6. OSVA-koulutus
Osallistutaan tänä vuonna yhteen kuntaliiton demokratiaverkoston
tapaamiseen ja samalla tutustutaan mahdollisesti jonkin toisen kunnan
OSVA-toimintaan. Seurataan verkoston tapaamisten aiheiden
kehittymistä ja päätetään osallistumisesta sen mukaan.
7. Nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvostojen kuulumiset
Sirkku Sarlomo kertoi neuvostojen kuulumisia.

8. Muut asiat
Ei muita asioita.
9. Seuraavat kokoukset
12.3. klo 9.00.
7.5. klo 9.00.
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