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Eteläisen kumppanuuspöydän muistio
Aika

tiistai 12.4. klo 16.30–19.35

Paikka

Jalkarannan monitoimitalo Jalo

Läsnä

jäsenet
Elfving Julia
Norja Susanna
Niuranen Tiia
Rautiainen Reetta
Kopra Hanna
Andersson Anne Mari
Salonen Reijo
Altıngediz Efe
Virta Mirja
Suorsa Arttu
Lehtinen Suvi
Lilius Christian
Hovilainen Miia
Aro Essi
Hakala Tomi PJ.
sihteeri/koordinaattori
Johanna Kalliomaa
asiantuntijat
Maikki Suhonen, projektipäällikkö, Kestävää osallisuutta Lahdessa -hanke
klo 16.40–17.00
Minna Halme, aluekoordinaattori – eteläinen alue, Lasten ja nuorten
kasvun vastuualue, Sivistyspalvelut klo 17.00–17.45.
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.33.
2 § Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

Lahden kaupunki
Sivistyksen palvelualue

Kirkkokatu 27
15140 Lahti

Puh. 03 814 11
www.lahti.fi

kirjaamo@lahti.fi
Y-0149669-3
kumppanuuspoydat@lahti.fi
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3 § Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin muistio muutoksitta.
4 § Kestävää osallisuutta Lahdessa -hanke
Projektipäällikkö Maikki Suhonen esitteli Kestävää osallisuutta Lahdessa -hankkeen
tavoitteita ja kumppanuuspöytien roolia niiden toteutumisessa.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa alueellisille kumppanuuspöydille oma toimintamuoto,
jonka keskiössä vuorovaikutteinen kestävyystyö on. Yhdessä kumppanuuspöytien kanssa
tehdään ja rakennetaan Kerro Pois! -konseptia ja rakennetaan tulevaisuuden kestävää
kaupunkia.
Käytiin keskustelua yhteistyömahdollisuuksista ja nostettiin esille huomio, että
asukastilaisuuksia järjestettäessä tulisi huomioida myös ne kaupunginosat, joissa ei ole
aktiivista asukasyhdistys- tai muuta yhdistystoimintaa.
5 § Kouluterveyskyselyn vuoden 2021 tulokset ja alueellinen lasten ja nuorten
hyvinvointityö
Aluekoordinaattori Minna Halme kertoi keskeiset tulokset ja havainnot vuoden 2021
kouluterveyskyselystä sekä lasten ja nuorten hyvinvointityöstä eteläisen Lahden alueella.
Esityksen jälkeen käytiin keskustelua pienryhmissä ja pohdittiin, mitä alueen toimijat
voisivat tehdä esiin nousseiden haasteiden eteen. Esiin nousi muun muassa ”lisää
pikkutekoja kouluille” -toiminta, jonka tavoitteena olisi lisätä yhteisöllisyyttä ja toisten
huomioimista koulujen arjessa. Pohdinnat jätettiin aluekoordinaattorille jatkotyöstöä
varten.
6 § Lausuntojen ja kannanottojen antaminen kumppanuuspöydässä
Sovittiin lausuntojen ja kannanottojen käsittelyprosessi kumppanuuspöydässä
seuraavasti:
Koordinaattori toimittaa lausuntopyynnöt asiakirjoineen puheenjohtajistolle arvioitavaksi.
Jos puheenjohtajisto toteaa, että kumppanuuspöytä haluaa lausua asiasta jotakin niin
jäsenistölle toimitetaan kaikki asiakirjat ja koordinaattori yhdessä puheenjohtajan kanssa
sopii lausuntoluonnoksen valmistelusta joko siten, että puheenjohtajat yhdessä
koordinaattorin kanssa valmistelevat luonnoksen tai koko jäsenistölle järjestetään
lausunnonvalmistelupalaveri. Lausunto muotoillaan lopulliseen muotoonsa
a) seuraavassa kokouksessa ja toimitetaan ao. lausuntoa pyytäneille tahoille
kokouksen jälkeen aikataulun mukaisesti tai
b) jos seuraavaan kokoukseen on liian pitkä aika ja pöytä ei ehtisi käsitellä
lausuntoansa pyydetyssä ajassa niin lausunto muotoillaan lopulliseen muotoonsa
Teams-alustalla tai sähköpostitse jäsenistön kommenttien perusteella. Lausunto
myös hyväksytään sähköisesti ja toimitetaan ao. tahoille tämän jälkeen.
Lausuntopyyntö ja lausunto kirjataan seuraavan kokouksen muistioon.
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7 § Lahden eteläisen ja itäisen kumppanuuspöydän lausunto kaavarunkoon A-2800
(Pippo, Kujala, Lotila, Latomäki, Kariston portti) sekä asemakaavaan ja asemakaavan
muutokseen A-2827 (Kujalankatu, Kujala/Ämmälä/Kerinkallio)
Lahden kaupungin kaupunkisuunnittelu on pyytänyt eteläisen ja itäisen
kumppanuuspöydän lausuntoa kaavarunkoon A-2800 (Pippo, Kujala, Lotila, Latomäki,
Kariston portti) sekä asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen A-2827 (Kujalankatu,
Kujala/Ämmälä/Kerinkallio). Lausuntopyyntö on saapunut 16.3.2022 sähköpostitse.
Lausuntoa on pyydetty 14.4.2022 mennessä.
Eteläinen ja Itäinen kumppanuuspöytä on käsitellyt asiaa hybridikokouksessa to
31.3.2022, verkossa ja sähköpostitse.
Kumppanuuspöydät kiittää kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoskea kaavarungon hyvin
perusteellisesta sekä erinomaisesta suunnittelusta asiakirjoineen. Eteläinen ja itäinen
kumppanuuspöytä antaa asiasta liitteenä olevan lausunnon.
8 § Lausuntopyyntö asemakaavasta ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta A-2642,
Nikkilä, Rengaskatu-Metsä-Pekkalankatu (Laakso-Nikkilä II pohjoisosa)
Lahden kaupungin kaupunkisuunnittelu on pyytänyt eteläiseltä kumppanuuspöydältä
lausuntoa asemakaavasta ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta A-2642, Nikkilä,
Rengaskatu-Metsä-Pekkalankatu (Laakso-Nikkilä II pohjoisosa). Lausuntopyyntö on
saapunut 6.4.2022 sähköpostitse. Lausuntoa on pyydetty 3.5.2022 mennessä.
Lausuntopyyntö on toimitettu asiakirjoineen jäsenistölle kokouskutsun liitteenä.
Todettiin että kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio on tehnyt erinomaisen suunnitelman,
jossa on kuvattu perusteellisesti suunnittelualueen lähtökohdat ja huomioitu Maankäyttöja rakennusasetuksen mukaiset selvitykset.
Kumppanuuspöydän jäsenet kommentoivat suunnitelmaa verkossa 24.4. mennessä,
jonka jälkeen koordinaattori puheenjohtajiston kanssa muodostaa lausuntoluonnoksen.
Luonnos hyväksytään sähköpostitse ja lähetetään kaavoitusarkkitehdille määräaikaan
mennessä.
9 § Eteläisen kumppanuuspöydän yhdistyskysely
Eteläinen kumppanuuspöytä päätti kokouksessa 2.2.2022 toteuttaa kyselyn, jolla
selvitetään, minkälaisia haasteita eteläisellä alueella toimivien yhdistysten toimintaan
liittyy. Kyselyä valmistelemaan nimettiin työryhmä.
Työryhmä valmisteli Webropol-ohjelmalla kyselyn, joka on ollut pöydän jäsenten
kommentoitavana verkossa 10.3. alkaen.
Kumppanuuspöytä kiitti työryhmää hyvin valmistellusta kyselystä, hyväksyi sen ja sen
toteuttamisaikataulun:
•

https://link.webropolsurveys.com/S/03CBE997B7A8C897
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•

Lähetetään kysely eteläisen Lahden alueella toimiville yleishyödyllistä toimintaa
tekeville järjestöille (vanhempainyhdistykset, asukasyhdistykset, Lions Clubit,
Nuorkauppakamari, Rotarit ja Ensi- ja Turvakoti) ennen pääsiäistä.

•

Vastausaikaa on 3 viikkoa, 8.5. saakka. Vastaajille lähetetään muistutusviesti
kahden viikon jälkeen.

•

Vastaukset jaetaan analysoitavaksi järjestöittäin työryhmän jäsenten kesken.
Vastauksia käsitellään seuraavassa kumppanuuspöydän kokouksessa 1.6. ja
päätetään samalla jatkotoimenpiteistä.

•

Kolme ensimmäistä vastaajaa palkitaan Lahti-aiheisella palkinnolla.

10 § Iloinen päivä perhepuistossa -tapahtumaan osallistuminen
Eteläinen kumppanuuspöytä päätti kokouksessaan 2.2.2022, mikäli Iloinen päivä
Launeen perhepuistossa -tapahtuma järjestetään 15.5.2022, osallistumme sinne
pöytänä. Tapahtumaa suunnittelemaan nimettiin työryhmä. Tapahtumaan osallistumisen
tavoitteena on ensisijaisesti tehdä kumppanuuspöydän toimintaa tunnetuksi
kaupunkilaisille. Samalla on tarkoitus saada asukkaiden kommentteja kaupungin
palvelujen kehittämiseen.
Keskusteltiin tapahtumasta ja sovittiin, että koordinaattori hankkii 2–3 Fazerin
karkkilaatikkoa sekä mahdollisesti telineet/vaneriseinät kartoille.
Työvuoroista ja muista käytännönasioista jatketaan keskustelua verkossa.
11 § Avustushakemus puistoruokailun rahoituksesta
Kohtaamispaikkaverkosto yhdessä Lahden kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen
kanssa on pyytänyt eteläiseltä kumppanuuspöydältä avustusta kesäkuussa
järjestettävään puistoruokailuun.
Launeen perhepuistossa järjestetään kokeiluluontoisesti puistoruokailu 8.6., 15.6. ja
22.6. Ruokaa tarjotaan lapsille. Pyydetyn avustuksen suuruus on 270 euroa, jolla saisi
hankittua 30 annosta/keskiviikko (á 3€/annos + alv).
Päätettiin maksaa pyydetyn suuruinen avustus puistoruokailun tukemiseen.
12 § Lahden kumppanuuspöytien kannanotto #OmaLahti -osallistuvan budjetoinnin
toimintamallista
#OmaLahti -osallistuvan budjetoinnin projekti on päättynyt kahden kierroksen kokeiluna
ja sen arviointi on juuri valmistunut. OSBUn ideoi, kehitä, äänestä -vaiheissa kaikki
lahtelaiset ovat voineet ehdottaa ideoita eri teemojen mukaisesti kaupungin
toteutettavaksi, kehittäneet niistä suunnitelmia ja äänestäneet toteutettavat hankkeet
vuosina 2020 ja 2021. Kokonaismääräraha oli vuonna 2021 200 000 euroa. Lahden
kaupunginvaltuusto päättää toimintamallin jatkosta kokouksessaan 23.5. Lisätiedot
osbusta www.lahti.fi/osbu
Lahden kumppanuuspöydät pitävät tärkeänä osallistuvan budjetoinnin toimintamallin
jatkamista säännöllisenä, kaupunkitasoisena asukasosallisuuden toimintamuotona, jossa
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kaikki lahtelaiset voivat ideoida, kehittää ja äänestää hankkeita kaupungille.
Toimintamalli tukee kuntalakia ja kaupunkistrategiaa, joka tarjoaa kaikenikäisille
asukkaille suoran vaikuttamisen keinon niin talouden suunnitteluun kuin omaan
asuinympäristön viihtyisyyden kehittämiseen. Toimintamalli lisää asukastyytyväisyyttä
kuin alueellista hyvinvointia.
Kumppanuuspöydät esittävät yhteisen kannanottonsa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunki jatkaa ideoi, kehitä, äänestä-kierrosten toteuttamista osana kaupungin
osallisuustyötä. Eteläinen kumppanuuspöytä toivoo, että osbu-prosessin aikataulu olisi
väljempi niin, että ideoiden taustoihin olisi mahdollisuus tutustua tarkemmin ja tehdä
vaikutusten arviointia. Eteläinen kumppanuuspöytä toivoo lisäksi, että
kumppanuuspöydät voisivat olla nykyistä aktiivisemmin ja tiiviimmin mukana koko
prosessissa ja sen eri vaiheissa.
13 § Muut asiat
•

Pyöräilyviikon tempaus. Todettiin ettei tempaus toteudu tänä vuonna
suunnitellusti. Toteutetaan kuitenkin sometempaus: “Mekin pyöräilemme”. Viikon
aikana Johanna julkaisee kumppanuuspöydän somessa kuvia pyöräilevistä
kumppanuuspöydän jäsenistä (liivi päällä). Kuvia voi lähettää Johannalle
samantien.

•

Kierto- ja jakamistalouden asukastapahtuma lauantaina 21.5. klo 10–14
Sopenkorven Circcu-kiertotalouskeskus eli nykyinen Creation HQ Lahti + Kesanto.
(sähköpostiviesti 28.3.). Jäsenet Reetta Rautiainen ja Tomi Hakala ilmoittautuivat
mukaan.

•

Asukastilaisuudet Teamsissa kello 17.00–19.30:
11.5. Sujuvampaa ja laadukasta arkiliikkumista
24.5. Kiertotalous yleiskaavatasolla
13.9. Meidän maisemat ja arvorakennukset
27.9. Kävelyn laatureitit
11.10. Monimuotoinen luontomme

14 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. Seuraava kokous järjestetään 1.6.2022.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Liitteet:
1. Lahden eteläisen ja itäisen kumppanuuspöydän lausunto kaavarunkoon A-2800
(Pippo, Kujala, Lotila, Latomäki, Kariston portti) sekä asemakaavaan ja asemakaavan
muutokseen A-2827 (Kujalankatu, Kujala/Ämmälä/Kerinkallio)
Allekirjoitukset
Tomi Hakala
Puheenjohtaja

Johanna Kalliomaa
koordinaattori
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