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Eteläisen kumppanuuspöydän muistio
Aika

keskiviikko 1.12.2021 klo 16.30-18.53

Paikka

Lähteen monitoimitalo, Ajokatu 167, Lahti

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.

Heininen-Reimi Taina

Ihalainen Martti

sihteeri/koordinaattori
Johanna Kalliomaa
asiantuntijat
Päivi Airas, kaavoitusarkkitehti, kaupunkiympäristön palvelualue,
kaupunkisuunnittelu klo 16.40–17.00
Tuomas Helin, kaavoitusarkkitehti, kaupunkiympäristön palvelualue,
kaupunkisuunnittelu klo 16.40–17.00
Tiia Bucovschi, harrastuskoordinaattori, Lahden nuorisopalvelut klo 17.00–
17.30
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.34.

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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2 § Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.
3 § Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin 14.10. pidetyn kokouksen muistio muutoksitta.
4 § Asiantuntijaesitys Apoli – arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnoksesta
Kuultiin kaavoitusarkkitehti Päivi Airaksen ja Tuomas Helinin esitys Lahden
arkkitehtuuripoliittisen ohjelman, Apolin, luonnoksesta. Lisää tietoa Apolista
www.lahti.fi/apoli.
Todettiin, että eteläisen alueen toimintasuunnitelmaa varten kerätyt alueen vahvuudet
lähetetään Apoli -ohjelman valmistelun tueksi. Kumppanuuspöydän jäsenillä on lisäksi
mahdollisuus kommentoida luonnosta yhteisellä Teams-kanavalla.
5 § Nuorten vapaa-aika eteläisen Lahden alueella kaupungin nuorisotyön näkökulmasta
Kuultiin Lahden kaupungin nuorisopalvelujen esitys eteläisen Lahden alueella tehtävästä
nuorisotyöstä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Asiantuntijana Tiia Bucovschi,
harrastuskoordinaattori.
Käytiin esityksen jälkeen keskustelua erityisesti Jalkarannan ja Renkomäen alueiden
nuorisotyöstä. Todettiin, että eteläisellä kumppanuuspöydällä on halu ottaa kantaa
nuorisotyön henkilöstöresurssikysymykseen. Jatketaan vuoropuhelua ja yhteistyötä
nuorisopalvelujen kanssa.
6 § Toimintasuunnitelma ja tapahtumien vuosikello 2022
Kumppanuuspöytien yhteinen visio, tavoitteet ja arvot ovat olleet kommentoitavana
eteläisen kumppanuuspöydän Teams-kanavalla. Käytiin keskustelua
toimintasuunnitelmasta ja tapahtumien vuosikellosta.
Hyväksyttiin hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan päätettäväksi menevä
kumppanuuspöytien toimintasuunnitelma korjailluin osin. Todettiin, että kohtaan 3.3
Toiminnasta tiedottaminen ja viestintä tulee lisätä maininta, että viestintää tehdään
sosiaalisen median viestintään tehdyn suunnitelman ja asetettujen tavoitteiden
mukaisesti.
Hyväksyttiin tapahtumiin osallistumissuunnitelma. Tehdään pöydälle oma
suunnittelutaulukko, johon kootaan paikallisia tapahtumia. Tavoitteena on osallistua
matalla kynnyksellä useisiin paikallisiin tapahtumiin ja tuoda kumppanuuspöytien
toimintaa tutuksi.
7 § Lausuntojen ja kannanottojen antaminen kumppanuuspöydässä
Sovittiin lausuntojen ja kannanottojen käsittelyprosessi kumppanuuspöydässä.
Selvitetään ensin nykytila ja kaupungin kehittämissuunnitelmat ja tehdään kannanottoja
tietoon perustuen.
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8 § Ala-Okeroistentien ja Hennalankadun risteysalueen liikennejärjestelyjä koskeva
selvityspyyntö
Eteläinen kumppanuuspöytä on pyytänyt selvitystä Ala-Okeroistentien ja Hennalankadun
risteyksen liikennejärjestelyistä. Risteys koetaan helposti ruuhkautuvaksi ja vaaralliseksi.
Kaupunkiympäristön palvelualue, kaupunki-infran suunnittelu vastasi selvityspyyntöön
kertoen, että kiertoliittymän suunnitelma tehdään vuonna 2022 ja se rakennetaan 2023.
Pyydetään kiertoliittymän suunnitelma pöydälle nähtäväksi ja kommentoitavaksi.
9 § Härkämäen alueen (Kujala-Pippo eteläinen alue) ulkoilualueen kehittämistä koskeva
selvityspyyntö
Eteläinen kumppanuuspöytä on pyytänyt selvitystä Härkämäen alueen ulkoilualueen
suunnitelmista.
Kaupunkiympäristön palvelualue, kaupunkisuunnittelu vastasi selvityspyyntöön kertoen,
että Kujala-Pippo-alueen suunnittelu on käynnistetty. Tavoitteena on suunnitella alueelle
Lahden yleiskaavaehdotuksen mukaisesti elinkeinoelämän alueita, teollisuutta,
logistiikkaa ja muuta toimintaa.
Seuraavaksi alueelle ja sen ympäristöön tehdään laajan kaavarunkotarkastelu, jossa
huomioidaan luonto- ja muut arvot, viheryhteydet sekä ulkoilureitit. Tämän
kaavarunkotyön jälkeen tehdään asemakaavoitus. Eteläinen kumppanuuspöytä voi
halutessaan esittää kommentteja ja kehittämisajatuksia kaavoitukseen.
Eteläinen kumppanuuspöytä antaa kommenttinsa asemakaavoitukseen, kun sen aika on.
10 § Kokouspäivät vuonna 2022
Todettiin vuoden 2022 kokousaikataulu:
ke 2.2. itä, etelä
to 3.2. keskusta, pohjoinen
ti 12.4. itä, etelä
ke 13.4. keskusta, pohjoinen
ke 1.6. itä, etelä
to 2.6. keskusta, pohjoinen
to 25.8. kaikki pöydät, TA-seminaari ja kokoukset
ke 5.10. keskusta, pohjoinen
to 6.10. itä, etelä
ke 30.11. kaikki pöydät, suunnittelutyöpajat
11 § Muut asiat
•

Osallistuminen joulukylään 15.12. klo 10–18. Kerättiin nimilistaa joulutorille
osallistuvista.

•

8.12. joulumyyjäiset Länsiharjun koululla klo 17.00–19.30. peruttu
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•

16.12. Launeen omakotiyhdistyksen pikkujoulut Launeen kirjastolla 17.30–19.00.
Sovittiin, että Launeen alueen jäseniä osallistuu omakotiyhdistyksen pikkujouluihin.

•

Osallistuvan budjetoinnin äänestys on auki 1.12.–19.12. lahti.fi/osbu.

•

Ensi vuoden talouden käyttösuunnitelmaa ja toimenpiteitä käsitellään helmikuun
kokouksessa 2022.
Eteläisen Lahden viheralueiden suunnittelusta kuullaan asiantuntijaesitys vuoden
ensimmäisessä kokouksessa helmikuussa.
Lahden Kaupunki on ottanut käyttöön Microsoft 365 -ympäristössä vieraskäyttäjien
monivaiheisen todennuksen.
Kumppanuuspöytien blogi. Todettiin, että eteläisestä pöydästä löytyy innokkaita blogin
kirjoittajia.

•
•
•

12§ Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous 2.2.2022. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Sitä ennen pidetään Kerro pois -tilaisuuden suunnittelutyöpaja 12.1. klo 16.30. Paikka
ilmoitetaan myöhemmin.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.
Liitteet
1. Apoli – arkkitehtuuripoliittinen ohjelmaluonnos
2. Kumppanuuspöytien toimintasuunnitelma
Allekirjoitukset

puheenjohtaja Tomi Hakala

sihteeri Johanna Kalliomaa

