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2.6.2022

Itäisen kumppanuuspöydän muistio
Aika

keskiviikkona 1.6. klo 16.35 - 18.40

Paikka

Nastolan kirjasto, monitoimitalo Loisto, Toritie 6

Läsnä

jäsenet

varajäsenet

Grönroos Rauno
Kaikkonen Jouni
Helin Anitta
Solsa Maria
Falk Mika
Karmaa Matti
Töldsepp Lauri
Vuontelo Jarkko
Helin Marko
Makkonen Heli
Lukumies Mia
Mertaranta Pirjo
Kankainen Siiri
Käki-Kuorikoski Anne Maarit
Utela Leo

Laakso Jetta
Rusanen Roosa
Laine Hannu
Mälkönen Heidi
Nuto Marita
Kavasvuo Kati
Ikonen Seena
Heinämäki Jari
Ahonen Pekka
Uutela Keijo
Koivunen Kirsi
Kemppi Meeri
Halme Aleksi
Ruuskanen Siskoanneli
Tuominen Reijo

sihteeri/koordinaattori
Tia Mäkinen
asiantuntijat
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2 § Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.
3 § Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
Hyväksyttiin 12.4.2022 kokousmuistio.

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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4 § Lahden kaupungin työllisyyspalvelut esittäytyvät – katse nuoriin
Palvelupäällikkö Maijastina Setälä ja projektikoordinaattori Hanna Rask esittelivät
kumppanuuspöydille videolla Lahden työllisyyspalveluita sekä seudullista työllisyyden
kuntakokeilua ja nuorten Kunto-hanketta. Lisäksi kumppanuuspöydillä oli mahdollisuus
pohtia kokouksessa kestäviä työpolkuja ja työn muotoilua lahtelaisille nuorille. Mitä
meistä jokainen ja me yhdessä voisimme tehdä nuorten työllistämisen edistämiseksi.
Kumppanuuspöydän ajatukset kootaan ja toimitetaan työllisyyspalveluille tiedoksi. Myös
varajäsenet voivat toimittaa ajatuksensa asiasta koordinaattorille sähköpostitse
eteenpäin välitettäväksi.
5 § Kerro Pois! -konseptin kehittäminen ja palvelulupaus
Kerro Pois! -toimintamallia testataan kaupunkitasoisesti vuoden 2022 ja kevään 2023
aikana. Toimintaa myös kehitetään yhdessä pöytien kanssa sekä vuorovaikutteista
kestävyystyön toimintamuotoa konseptoidaan ja mallinnetaan.
Kumppanuuspöytä arvioi sekä kommentoi palvelulupausluonnosta ja hyväksyi osaltaan
palvelulupausluonnoksen.
Kerro Pois! -tapaamisten tavoitteet ja tarkoitus
Kerro Pois! -asukastapaamisilla toteutetaan kumppanuuspöytien tehtävää ja tavoitteita.
Kumppanuuspöydät käyvät vuoropuhelua asukkaiden, yrittäjien ja aluetoimijoiden
kanssa, jonka tarkoitus on saada ymmärrystä asukkaiden kokemuksista, nykytilanteesta
tai ajatuksista eri keskusteluaiheista sekä alueellisesta kehittymisestä. Vuorovaikutusta
järjestetään säännöllisesti eri alueilla. Tilaisuudet mahdollistavat aidon kuulemisen,
osallistumisen ja asukasnäkökulman saamisen eri teemoista.
Toimintamuoto
Kumppanuuspöydät voivat jalkautua 2–4 krt/v (1,5 h/krt) eri puolille suuraluetta kahville
esim. ideoimaan, keskustelemaan eri aiheista sekä saamaan asukasnäkökulmaa ja
arvioimaan asukastyytyväisyyttä alueella. Tilaisuudet voivat olla kumppanuuspöytien
järjestämiä tai osa muuta tapahtumaa. Toiminta sekä keskusteluteemat määräytyvät ja
suunnitellaan tilaisuuden luonteen, paikan ja kohderyhmän mukaisesti.
Pääkeskusteluteemana vuonna 2022 ja 2023 on Kestävä Lahti. Teemat nousevat
erityisesti Lahden Suunta -työstä, Ilmasto-ohjelmasta ja Luontoaskel terveyteen ohjelmasta, joita varten tuotetaan myös asukastietoa ohjelmista vastaaville tahoille sekä
tuodaan asukkaille tietoa asiasisällöistä. Tilaisuuksissa on myös aiheisiin liittyvä
lomakekysely, jonka tietoa välitetään ohjelmien raportointiyksiköille.
Tilaisuuksista tiedotetaan monikanavaisesti. Kumppanuuspöytien edustajat ja
koordinaattorit kirjaavat ylös kommentteja, näkökulmia ja vastauksia anonyymisti eri
aiheista. Aineisto kootaan ja käsitellään anonyymisti viimeistään ao. kumppanuuspöydän
kokouksessa. Asukaspalaute välitetään eteenpäin kaupungin palautepalvelun kautta
yksiköille sekä kootut näkökulmat oikealle henkilölle tai yksikölle.
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Kehittäminen
Kerro Pois! -konseptia jatkokehitetään. Kestävää osallisuutta Lahdessa-hankkeen yhtenä
tavoitteena on rakentaa alueellisille kumppanuuspöydille oma toimintamuoto, jossa
vuorovaikutteinen kestävyystyö on keskiössä. Tällä vuorovaikutuksella tarkoitetaan
kaksisuuntaista toimintamallia, vuorovaikutusta asukkaiden ja kumppanuuspöytien
jäsenten välille, mutta myös kumppanuuspöytien ja kaupungille välille.
Organisaatiolle viestitään kumppanuuspöydistä ja Kerro Pois! -konseptista. Tarkoituksena
on lisätä kaupungin sisäistä tietoisuutta alueellisista kumppanuuspöydistä mm. työkaluna
osallisuustyössä, tietoa yhteistyömallista sekä kaupungin ja kumppanuuspöytien välisen
vuorovaikutuksen lisäämisestä. Valmisteilla on video kesän 2022 aikana.
Palvelulupaus
Palvelulupaus perustuu kaupunkistrategiaan.
”Kerro Pois! –tilaisuuksille on luotu palvelulupaukset, joilla haluamme
kumppanuuspöytinä toimia ”Avoimesti, vastuullisesti, yhdessä”:
• Emme vain kuule, vaan kuuntelemme aidosti.
• Käsittelemme osallistumisen tuloksia ja aineistoa vastuullisesti sekä anonyymisti.
• Kerätty tieto kootaan ja käsitellään kumppanuuspöydässä.
• Kumppanuuspöydät päättävät, miten saatua tietoa hyödynnetään jatkossa.
• Kerätty tieto välitetään eteenpäin oikealle henkilölle sekä kaupungin yksikölle ja
tarvittaessa julkaistaan niin, että sitä voidaan käyttää eri tarkoituksiin.
• Seuraamme tilaisuuksien laatua ja osallistumisen vaikuttavuutta.”
6 § itäisen kumppanuuspöydän lausunto asemakaavanmuutoksen luonnoksesta A-2870
(Ratsutie 35b, Nastola) MRL 62§
Lahden kumppanuuspöytien tehtävänä on muun muassa antaa lausuntonsa eri
hallintokuntien tekemistä toimialueita koskevista merkittävistä suunnitelmista sekä
käydä vuoropuhelua ja osallistua esimerkiksi toimialueiden palveluiden kehittämiseen,
ideointiin, määrärahojen kohdentamiseen, säästökohteiden valintaan ja päätöksentekoon
kaupungin taloutta koskien yhdessä eri hallintokuntien sekä kaupungin yksiköiden
kanssa (KV 9.11.2020 § 91)
Lahden kaupungin kaupunkisuunnittelu pyysi 20.5. itäisen kumppanuuspöydän
lausuntoa asemakaavan muutoksen luonnoksesta, joka koskee tonttia Ratsutie 35b,
Nastolassa. Asemakaavatyön tavoitteena on liikerakennusten tontin muuttaminen
asuinkäyttöön.
Lausuntoja pyydettiin 2.6. mennessä. Lausuntopyyntö asiakirjoineen on toimitettu
jäsenistölle sähköpostitse. Puheenjohtajisto käsitteli asiaa ja esitti lausuntoluonnoksen
jäsenistölle. Itäinen kumppanuuspöytä hyväksyi lausuntoluonnoksen kokouksessa ja
lausuu asiasta seuraavaa:
”Itäinen kumppanuuspöytä puoltaa asemakaavamuutosta, mutta esittää, että Keskustien
päähän VL alueelle tai sen kupeeseen ei sallita lumensäilytyspaikkaa. Lähivirkistysalue ja
suunniteltu lumensäilytyspaikka on pohjaveden muodostumisalueella. Auratut
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lumimassat sisältävät mahdollisesti sulatuksessa käytettyjä kemikaaleja sekä
hiekoitussoraa ja muita epäpuhtauksia.”
7 § Saapuneet ja lähteneet asiakirjat
Muut saapuneet lausuntopyynnöt: 8 § Muut asiat
1. Uudenkylän ja Kariston Kerro Pois! -tilaisuuksien koonnit käsiteltiin osin kokouksessa
ja toimitetaan koko jäsenistölle sähköpostitse. Palautteet on viety ja viedään
ePalautteena ao. yksiköille. Aineistoa tarkastellaan ja arvioidaan ne toimenpiteet, joita
kumppanuuspöytä voi edistää jatkossa. Toimitetaan myös aineistoa raportoitavaksi
luontoaskel terveyteen- ohjelman, ilmasto-ohjelman ja Lahden suunta -työn
valmisteluun.
2. Kumppanuuspöytä kävi läpi tapahtumien vuosikelloa ja arvioi mahdollisuudet
osallistua loppukesän tapahtumiin.
•

Halukkaat jäsenistöstä osallistuvat 2 vpj Pirjo Mertarannan johdolla la 6.8.
Villähteen kylämarkkinoille Autoliiton Nastolan osaston teltalla.
Kumppanuuspöydän toiminnasta ovat alustavasti kertomassa myös Matti Karmaa,
Marko Hélin ja Marita Nuto. Halukkaat varajäsenet myös mukaan.

•

Karisto-Kujalan asukasyhdistys tiedottaa mahdollisesta elokuun
kesätapahtumasta kesäkuussa. Kumppanuuspöytä tukee tapahtumaa ja on jollain
tavoin mukana, jos järjestyy.

•

Nuorisovaltuuston kärkihankkeena vuodelle 2023 on kaikille nuorille suunnatun
taide- ja kulttuuritoiminnan edistäminen ns. kulttuurialueella. Kumppanuuspöytä
pohtii hankkeen tukemista yksin tai yhdessä muiden pöytien kanssa.

•

Nastolan kirjastolla nuorille graffitipaja kesäkuussa.

•

Uusikylä 600-vuotta juhlatilaisuus järjestetään 3.9. seurantalolla. Myös
syntymäpäiväradio valmisteilla.

•

Pöydän puheenjohtajat arvioivat Kerro Pois! -tilaisuuksien ajankohdat ja paikat
tulevan syksyn tilanteen mukaisesti. Kerro Pois! -tilaisuuksia ja
kumppanuuspöytien toimintaa arvioidaan vuoden 2023 alussa. Pöydille
toteutetaan itsearviointi sekä asukkaille kysely. Valmisteilla on video kaupungin
henkilöstölle, jossa kerrotaan kumppanuuspöytien toiminnasta, Kerro Pois! konseptista ja mahdollisuudesta osallistaa pöytiä eri tavoin.

3. Kumppanuuspöytä järjestää ”Illallinen taivaan alla” -tapahtuman Villähteellä 2.9., jos
kaupunki on mukana päivässä myös keskusta-alueella. Asiaa selvitetään ja
tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.
4. Lahden Suunta -työn asukastilaisuudet Teamsissa ja Palvelutorilla klo 17.00–19.30:
13.9.
Meidän maisemat ja arvorakennukset
27.9.
Kävelyn laatureitit
11.10.
Monimuotoinen luontomme
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Lahden yleiskaavaan 2035 liittyen on laadittu selvitys kiertotaloudesta
yleiskaavatasolla. Selvityksessä on keskitytty maarakentamisessa syntyvien maa- ja
kiviainesten hyötykäytön mahdollisuuksiin tunnistamalla ylijäämämaiden
potentiaalisia hyötykäyttökohteita ja maa- ja kiviainesten käsittelyyn ja
välivarastointiin liittyviä alueita. Lisäksi on tarkasteltu uusiutuvan energian suurten
voimalaitosten sijoittamismahdollisuuksia Lahdessa.
Kaupunki kartoittaa kyselyllä kohteita, joissa maamassojen hyötykäyttö esimerkiksi
maisemavallin tai meluvallin rakentamisessa vaikuttaisi mahdolliselta. Esiin nousseita
kohteita hyödynnetään yleiskaavatyön jatkotarkastelussa sekä kaupungin
kiertotaloustyössä. Kartalla ehdotetut tai merkityt alueet eivät tarkoita, että sinne olisi
jo suunnitteilla rakentamista. Maisema- ja meluvallien rakentaminen edellyttää aina
tarkempaa suunnittelua ja esimerkiksi heikosti kantava maaperä voi rajoittaa vallin
rakentamista.
Kyselyyn voi vastata sunnuntaihin 12.6.2022 saakka osoitteessa
www.mpt.link/kiertotalous
5. Nastolan alueen yhdistystapaaminen siirtyy alkusyksyyn. Tilaisuudessa voidaan pohtia
yhteistoimintaa mm. vanhustenviikolla.
6. Kumppanuuspöytä sai Nastolan Taideyhdistyksen Nastolan Rautalankafestareiden
jaokselta esityksen 2.7. järjestettävän tapahtuman tukemiseksi ja sponsoroimiseksi.
Kumppanuuspöytä haluaa olla perinteisen tapahtuman kumppani ja näkee tärkeänä
alueen elinvoimaisuuden, vireyden ja yhteisöllisyyden kannalta kulttuuritapahtuman
järjestämisen. Kumppanuuspöytä toivoo alueelle vierailijoita ja yleisöä
koronaepidemian jälkeen. Kumppanuuspöytä ostaa mainosnäkyvyyttä tapahtumasta
1000 eurolla ja edellyttää tapahtumajärjestäjiltä itäisen kumppanuuspöydän sekä
Lahden logojen näkymistä tapahtumamarkkinoinnissa. Lisäksi pöytä haluaa kuulla
tapahtuman toteutuksesta elokuun kokouksessa. Kirjattiin muistioon, että jäsen Heli
Makkonen oli esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn tai hyväksymiseen.
7. Kumppanuuspöytien toimintaa ja ajankohtaisia asioita esitellään hyvinvoinnin ja
vapaa-ajan lautakunnassa kesäkuussa.
8. Kumppanuuspöydän jäsenistöltä toivotaan kirjallista lupaa yhteystietojen jakamista
jäsenistön keskuudessa. Läsnäolijat allekirjoittivat luvan. Muille lähetetään lisätietoa
ja pyyntö hyväksymisestä sähköpostitse.
9 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Päätettiin kokous. Seuraava kokous on to 25.8.
Liitteet
1. Lausuntopyyntö asemakaavanmuutoksen luonnoksesta A-2870 (Ratsutie 35b,
Nastola) MRL 62§ liitteineen
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Allekirjoitukset

puheenjohtaja Mika Falk

sihteeri Tia Mäkinen

