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Eteläisen kumppanuuspöydän muistio
Aika

keskiviikko 2.2.2022. klo 16.30–19.56

Paikka

Teams

Läsnä

jäsenet

varajäsenet

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.

Lukander Ann-Mari
Heininen-Reimi Taina
Vuori Seppo
Turkia Suvi
Kuirinlahti Sari
Ihalainen Martti
Tiitinen Pirkko
Nieminen Taru
Moilanen Johan
Kigonya Noora
Williams Taina
Vaittinen Pirkko
Toivonen Heidi
Kilpeläinen Juha
Sutela Esko (poistui klo 18)

sihteeri/koordinaattori
Johanna Kalliomaa
asiantuntijat
Milla Bruneau, johtaja, Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021hanke, klo 16.35–17.10
Päivi Sieppi, ympäristöneuvontapäällikkö, Luontoaskel terveyteen ohjelma, klo 17.10–17.20
Kirsi Kujala, kaupungin puutarhuri, klo 17.20–18.05
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30
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 § Asiantuntijaesitys Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021-hankkeen
loppuraportti
Ympäristöpääkaupunkiorganisaation johtaja Milla Bruneau esitteli
Ympäristöpääkaupunkivuoden tuloksia ja jatkonäkymiä. Esitys toimitetaan jäsenistölle ja
se on kaikkien käytettävissä.
4 § Asiantuntijaesitys Luontoaskel Terveyteen 2030 -ohjelma
Kaupungin ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Sieppi esitteli Luontoaskel Terveyteen 2030
-ohjelmaa. Kevään aikana jatketaan keskustelua toimenpiteiden edistämisestä eteläisellä
alueella. Ohjelman linkki: https://paijat-sote.fi/wpcontent/uploads/2021/11/luontoaskel_terveyteen-ohjelma_final.pdf
5 § Asiantuntijaesitys eteläisen Lahden viheraluesuunnittelusta
Kaupungin puutarhuri Kirsi Kujala esitteli eteläisen Lahden viheraluesuunnittelua. Käytiin
keskustelua viheralueista ja sitä jatketaan kevään aikana. Todettiin, että toivotaan
viheraluesuunnitelmista lausuntopyyntöjä, kun hankkeet ovat suunnitteluvaiheessa.
Kutsutaan viher- ja katualueiden kunnossapidosta asiantuntija kuultavaksi johonkin
kokoukseen.
Tauko klo 18.08–18.15
6 § Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin 1.12.2021 kokouksen muistio muutoksitta.
7 § Lahden kaupungin kaavatyöohjelma 2022
Kumppanuuspöydälle on asialistan mukana lähetetty Lahden kaupungin kaavatyöohjelma
vuodelle 2022. Käytiin keskustelua, mistä alueellisista kaavahankkeista eteläinen
kumppanuuspöytä toivoo maankäytöltä lausuntopyyntöjä tai sen lisäksi
asiantuntijaesittelyjä hankkeista niiden kuulemisaikana.
Esitetään kaupunkisuunnitteluun osallistamista sekä lausuntopyynnöt tai myös
mahdollinen esitys seuraavista kaavahankkeista:
•

B. A-2800 Kujala Pippon liittymän itäpuoli ja ohitien varsi – esittely ja lausuntopyyntö.

•

G, A-2843 Renkomäki, Renkomäen sorakuopan maisemointi – lausuntopyyntö ja
esittely, jos ei ole kaavailtaa kuulemisaikana.

•

10. A-2868 Kärpänen, Satulakatu 8 – tieto kumppanuuspöydälle, jos on tulossa
esittely/kaavailta tai mahdollisuus lausua asiasta.

Kumppanuuspöydän esitys toimitetaan kaupunkisuunnitteluun.
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8 § Eteläisen kumppanuuspöydän toimintasuunnitelma ja toimintarahan käyttö vuonna
2022
Kumppanuuspöytien tavoitteena on vahvistaa lähidemokratiaa ja asukasosallisuutta
Lahden kaupungissa. Lahden kaupungin ja alueen toimijoiden kesken kehitetään
yhteistyötä, mahdollistetaan monipuolista toimintaa sekä palveluita alueella. Toiminnan
tarkoituksena on kehittää asukkaiden hyvinvointia ja alueiden elinvoimaa sekä edistää
paikallista toimintaa, yhteistyötä, osallisuutta ja vuorovaikutusta. Kumppanuuspöydällä
on toimintarahaa paikallis- ja asukastoiminnan tukemiseen.
Eteläisen kumppanuuspöydän toiminnan painopisteet:
o kestävä kaupunki -toimenpiteiden edistäminen alueellisesti
o tehdään yhteistyötä eteläisen Lahden alueella toimivien yhdistysten ja hankkeiden
sekä kaupungin eri palvelualueiden ja aluekoordinaattoreiden kanssa
o järjestetään alueellisia tapahtumia yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa sekä lisätään tietoisuutta paikallisten yhdistysten toiminnasta
o edistetään asukasaktiivisuutta ja vuoropuhelua asukkaiden kanssa
o tehdään kumppanuuspöytätoiminnasta näkyvää
Keskusteltiin toimenpiteistä toimintasuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden
toteutumiseksi.
Päätettiin toteuttaa kysely, jolla selvitetään, minkälaisia haasteita eteläisellä alueella
toimivien yhdistysten toimintaan liittyy. Kyselyn toteutuksesta vastaavat Tomi Hakala,
Heidi Toivonen, Susanna Norja, Miia Hovilainen ja Suvi Turkia.
Sovittiin työnjaosta tiedossa olevien tapahtumien osalta, joihin osallistutaan
kumppanuuspöytänä.
o Mikäli Iloinen päivä Launeen perhepuistossa -tapahtuma järjestetään 15.5.2022,
osallistutaan pöytänä sinne. Tapahtuman järjestämisestä vastaa Lions Club Laune.
Tomi Hakala, Johan Moilanen, Christian Lilius, Essi Aro, Mirja Virta ja Susanna
Norja vastaavat tapahtumasuunnittelusta.
o Mikäli pyöräilyviikko toteutuu suunnitellusti 6.-15.5.2022 osallistutaan pöytänä
tapahtumaan jonakin päivänä. Kutsutaan mukaan alueen asukasyhdistyksiä ja
muita toimijoita. Tapahtumasuunnittelusta vastaavat Tomi Hakala, Heidi Toivonen,
Susanna Norja, Miia Hovilainen ja Suvi Turkia.
https://pyorailyvuosi.fi/pyorailyviikko/
o Keskusteltiin kaikkien pöytien yhteisestä valotempauksesta, jonka ajankohta on
marraskuussa. Sovittiin, että eteläinen pöytä on mukana tempauksessa.
Suunnittelua jatketaan myöhemmin vuoden aikana.
o Kaupungin joulutoriin osallistutaan sovitusti.
Suunnitteluryhmien tehtävänä on miettiä ja tehdä pöydälle esitykset toimenpiteisiin
liittyvistä käytännön asioista: budjetti, toiminta ja yhteistyötahot. Suunnitteluryhmät
koordinoivat toimenpiteiden toteutusta. Koordinaattori toimii suunnittelutyöryhmien
kokoonkutsujana.
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Hyväksyttiin toimintarahan käyttöperiaatteet:
Hyväksytään, että kumppanuuspöytä voi halutessaan toimia kumppanina paikallisissa
tapahtumissa osallistuen tapahtumaan tai sen järjestämiskustannuksiin tai muutoin
kumppanuuspöydän toimintatavoitteiden edistämiseen 1000 euroon asti per
toiminta/tapahtuma määrärahojen puitteissa. Kumppanuuspöydän osallistumiseen ja
määrärahojen käytön suuruuteen vaikuttaa alueellisten tapahtumien ja toiminnan
laajuus, vaikuttavuus ja tarkoitus. Määrärahojen käyttö arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
Kumppanuuspöytä voi esimerkiksi tuoda toimintaansa tunnetuksi ostamalla mainostilaa
tapahtumamarkkinoinnissa pienemmissä paikallistapahtumissa maksimissaan 500
eurolla. Suurtapahtumien tai vaikuttavuudeltaan, näkyvyydeltään,
paikallismerkitykseltään tai kohderyhmältään laajemman joukon tapahtumien osalta
voidaan osallistua järjestämiskustannuksiin 500–1000 euron suuruisella rahalla.
Kumppanuuspöydän koordinaattori yhdessä puheenjohtajiston kanssa arvioi toiminnan
vaikuttavuutta ja tuo asian kumppanuuspöydän käsittelyyn. Viime kädessä hankinnoista
vastaa osallisuus ja hyvinvointi-palveluyksikkö sekä vastaava viranhaltija. Hankinnoissa
noudatetaan hankintalainsäädäntöä ja kaupungin hankintalinjauksia.
9 § Lahden eteläisen kumppanuuspöydän esitys Lahden kaupungin nuorisopalvelujen
henkilöstöresurssista, päätoimisen työntekijän palkkaamisesta eteläisen Lahden
alueelle
Eteläinen kumppanuuspöytä kuuli kokouksessaan 1.12.2021 asiantuntijaesityksen
Lahden kaupungin nuorisopalvelujen palveluista ja toiminnasta etelä-Lahden alueella.
Nuorisopalvelujen esitykseen ja tiedossa olevaan tarpeeseen sekä eteläisen Lahden
Kylätalkoot-hankkeesta saatujen tulosten perusteella eteläinen kumppanuuspöytä esittää
sivistyslautakunnalle sekä sivistyksen palvelualueen lasten ja nuorten kasvun
vastuualueelle henkilöstöresurssin lisäämistä nuorisopalveluihin eteläiselle alueelle.
Hyväksyttiin liitteenä 1. oleva esitys toimitettavaksi sivistyslautakunnalle.
10 § Muut asiat
•

Teams-tiimiin kirjautumishaasteet; ilmoitetaan koordinaattorille, jos ei pääse Teams
tiimiin tai kanavaan (tulossa Tietohallinnosta apua, selvitystä ja ohjeistusta).

•

Mikä tekee Lahdesta vetävän? Kysely avoinna 4.2. saakka:
https://www.lahti.fi/uutiset/mika-tekee-lahdesta-vetavan-vastaa-mainetutkimukseen/

•

Tiedoksi osallistuvan budjetoinnin toteutukseen menevät hankkeet. Kaupunki toivoo
asukkaiden näkemyksiä toimintamallista. Verkkokysely on avoinna 7.2. asti
www.lahti.fi/osbu.

•

CECI-hanke järjestää Jakamistalouden työpajan: Tyhjät tilat hyötykäyttöön 17.2.2022
klo 9–12. Ilmoittaudu mukaan 10.2.2022 mennessä, osallistumislinkki lähetetään
ennen työpajaa. Ilmoittautumislinkki https://q.surveypal.com/Jakamistaloudentyopaja/0
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•

Luontoarvojen hyvittäminen kaupunkisuunnittelussa -asukastyöpaja 21.2. klo 17.00.
Työpaja järjestetään Teams-alustalla. (Ilmoittaudu 16.02. mennessä:
https://link.webropol.com/s/NNL-tyopaja)

•

Koko kaupungin yhdistysilta 22.2. klo 17.30–19.30 Teams-alustalla;
ennakkoilmoittautuminen 20.2. mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/EP/84CFC6A88EA0DE43

•

Erätauko-säätiö kouluttaa kumppanuuspöytien jäseniä - hae maksuttomaan dialogivetäjän etäkoulutukseen ke 9.3 klo 17-20 ja ti 15.3. klo 17-20;
ennakkoilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/F2C77270A5C9906C

•

Kestävää osallisuutta Lahdessa -hanke 1.3.2022 – 31.5.2023. Hanke-esittely
kuullaan huhtikuun kokouksessa.

•

Todettiin, että eteläiselle alueelle ei kaivata tällä hetkellä puisia ilmoitustauluja.
Alueen toimijat viestivät tapahtumista pääsääntöisesti sosiaalisessa mediassa.

11 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56. Seuraava kokous ti 12.4. Paikka ilmoitetaan
lähempänä ajankohtaa.
LIITTEET:

1. Esitys Lahden kaupungin nuorisopalvelujen henkilöstöresurssista, päätoimisen
työntekijän palkkaamisesta eteläisen Lahden alueelle.

Allekirjoitukset

Tomi Hakala

Johanna Kalliomaa

