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Kokous

Osallistu ja vaikuta työryhmä

Aika,
paikka

18.9.2019 klo 12 – 13.45

Osallistujat

Mikko Airas, puheenjohtaja

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

Liitteet
Esityslista
1. Edellisen kokouksen muistio
Käsiteltiin edellisen kokouksen muistio.
2. Strategian toimeenpano-ohjelman päivitys syksyllä 2019 osallistu
ja vaikuta -toiminnan näkökulmasta, painopisteet
Keskusteltiin strategian toimeenpano-ohjelman osallisuutta koskevista
maininnoista.
Keskusteltiin siitä, kuinka nuoret pystyisivät ottamaan kantaa asioihin.
Esimerkiksi nuorisovaltuusto joutuu lausumaan mielipiteitä samoihin
monimutkaisiin kaavoituksen ongelmiin, joihin perehtyminen teettää työtä
kokeneimmille valtuutetuillekin.
Esitetiin, että OSVA-työryhmä keskustelisi nuorten kanssa, miten asioita
pitäisi heidän mukaansa valmistella, jotta nuorten osallisuus toteutuisi
aidosti.
Myös kaupungin tytäryhtiöiden toiminnan esittelyn Nuvalle arveltiin avaavan
kaupungin toimintaa.
Nuorisovaltuustoa koskevat ehdotukset välitetään nuorisovaltuustolle.
Keskusteltiin siitä, että kaupunginosayhdistyksen aktiivit ovat usein
vanhempaa väkeä. Työryhmän mielestä nuorten ääneen kuuluminen
alueellisissa vaikuttamisryhmissä olisi suotavaa.
Työryhmä ehdottaa avoimuuden ja tieto-osallisuuden kirjaamista strategian
toimeenpano-ohjelmaan.
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Keskusteltiin palautejärjestelmästä. Todettiin, että Lappeenrannan ja
Kouvolan palautejärjestelmät ovat Imatran palautejärjestelmää edellä.
Asiakkaan pitäisi pystyä seuraamaan palautteen etenemisestä samaan tapaan
kuin em. kaupungeissa. Uusi palautepalvelu pitäisi saada aikaan.

3. Evästyskeskustelu Osallistu ja vaikuta toiminta/V. 2020
talousarvion valmistelu
Talousarvion osallisuutta koskevaan tekstiin on kirjattu kaupungin johdon
kohtaamiset nuorten kanssa. Työryhmä suosittelee, että kohtaamispaikan
kannattaa olla siellä, missä nuoret ovat.
Todettiin, että tulevanakin vuonna Osallistu ja vaikuta –työryhmän toiminta
rahoitetaan kaupunginhallituksen määrärahasta.
Keskusteltiin tulevan vuoden asukastapaamisisista. Kaupungin
pohjoispäässä niitä on ollut. Seuraavat tapaamiset järjestetään keväällä 2020
keskikaupungilla, mahdollisesti suurten markettien tai huoltoasemien luona
ja syksyllä kaupungin eteläosassa, esimerkiksi Meltolassa.
Päätettiin, että vuonna 2020 Osallistu ja Vaikuta –työryhmä hakeutuu
yhteen osallisuutta kehittävään koulutukseen.
4. Muut asiat
Sirkku Sarlomo kertoi vanhustenviikosta ja romaniasukastyöryhmän
perustamisesta ja vammaisneuvoston kuulumisista.
5. Seuraava kokous
18.12. klo 9.00 – 11.00.
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