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13.4.2022

Itäisen kumppanuuspöydän muistio
Aika

tiistaina 12.4. klo 16.30–19.02

Paikka

Villähteen Pyrylä, Villähteentie 333

Läsnä

jäsenet

varajäsenet

Grönroos Rauno
Kaikkonen Jouni
Helin Anitta
Solsa Maria
Falk Mika
Karmaa Matti
Töldsepp Lauri, saapui 17.10
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
Pirjo Mertaranta toimi sihteerinä § 7 asti klo 16.30–17.30
Maikki Suhonen klo 17.30–19.02
asiantuntijat
Liisa Kumpulainen, aluekoordinaattori, Lahden kaupunki
klo 16.35–17.20
Maikki Suhonen, projektipäällikkö, Kestävää osallisuutta Lahdessa -hanke
klo 17.30–17.45
1 § Kokouksen avaus
Heidi Mälkönen toivotti kumppanuuspöydän jäsenet tervetulleiksi Pyrylään ja kertoi
lyhyesti talon toiminnoista. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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 kokousmuistion hyväksyminen
Hyväksyttiin 2.2.2022 kokousmuistio.
4 § Asiantuntijaesitys - Kouluterveyskyselyn tulokset 2021 sekä alueellinen lasten ja
nuorten hyvinvointityö
Aluekoordinaattori Liisa Kumpulainen esitteli kouluterveyskyselyn tuloksia sekä
alueellista lasten ja nuorten hyvinvointityötä. Vastaajat kyselyyn oli koottu alueen 4–5luokan oppilaista ja yläkoulun 8–9-luokan oppilaista. Kysely on valtakunnallinen ja
toteutetaan joka toinen vuosi.
Alakoulun puolella tutkimukset kertoivat, että opettajien ja aikuisten tuki on ollut riittävää
ja oppilaat viihtyvät koulussa. Väkivalta ja häirintä lisääntynyt alakoulun puolella.
Vaikeuksia koettiin oppimisessa, mikä johtunee etäopetuksesta. Mielenterveyden
ongelmat ovat lisääntyneet.
Yläkoulussa kouluyhteisön toiminta on parantunut. Koulu-uupumus lisääntynyt ja
oppimisen pulmat ja masentuneisuus lisääntyneet. Häirintä ja henkinen, seksuaalinen
väkivalta lisääntynyt.
Keskusteltiin ja koottiin ideoita, mitä kumppanuuspöytä/alueen yhteisöt voisivat tehdä
nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
- Nuorten omaa ideointia lisättävä. Nuorille toimintaa, joka on säännöllistä ja
pitkäjänteistä. Yhteisöllisyyden lisääminen, perheet mukaan toimintaan. Harrastus voi
olla myös ei niin totista!
5 § Asiantuntijaesitys - Kestävää osallisuutta Lahdessa -hanke
Projektipäällikkö Maikki Suhonen Kestävää osallisuutta Lahdessa -hankkeesta esitteli
hankkeen tavoitteita ja kumppanuuspöytien roolia niiden toteutumisessa.
Kestävää osallisuutta Lahdessa -hankkeen tavoitteena on rakentaa alueellisille
kumppanuuspöydille oma toimintamuoto, jonka keskiössä on vuorovaikutteinen
kestävyystyö. Yhdessä kumppanuuspöytien kanssa tehdään ja rakennetaan Kerro Pois! konseptia ja rakennetaan tulevaisuuden kestävää kaupunkia.
Nivoutuu yhteen Lahden Suunta-työhön hankkeeseen ja 10-vuoden ohjelmaan
Luontoaskel terveyteen.
Skididialogit (peruskoulu) pohjautuu Erätauko-ohjelmaan, joka on vuorovaikutteinen
foorumi ja tarkoitus laajentaa hanke varhaiskasvatukseen. Tarkoitus ottaa myös 15–29vuotiaat nuoret mukaan toimintaan sekä pilotoida Skididialogi myös varhaiskasvatuksen
puolelle eskareille.
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Kerro Pois! -konsepti: n.4 kertaa vuodessa kokoonnutaan asukkaiden luokse ja kirjataan
ylös toiveet ja kuunnellaan asukkaita sekä pohditaan, mitä yhdessä voidaan tehdä ja
parantaa asumisviihtyvyyttä jne.
Hankkeesta kootaan yhteenveto (työkirja) ja ajatuksena on pitää loppuhuipennus v. 2023
valtakunnallisella pyöräilyviikolla.
Kumppanuuspöydältä tulleita ajatuksia hankkeen esittelystä:
- toivotaan yhteistyötä sivistystoimen kanssa ja pyydetään järjestämään tilaisuus tulla
kuulluksi
- mahdollisesti kaupunginjohtaja ja hallitus mukaan tapahtumiin → toiminnan pitää olla
avoimempaa; viestinnän tärkeys molempiin suuntiin, erityisesti asukkaiden suuntaan,
missä mahdollisissa ehdotuksissa mennään; pois näennäisesti kuuntelusta ja
toivotaan myös kuuntelusta jälkeistä toimintaa
6 § Itäisen kumppanuuspöydän Kerro Pois! -kahvia ja keskustelua -Uusikylä 600
Juhlavuoden kevät! -tapahtumassa 9.5.
Kumppanuuspöytä järjestää Kerro Pois! -keskustelun kahvin merkeissä osana Uusikylä
600 Juhlavuoden kevät! -tapahtumaa Nastola-viikolla 9.5. klo 17-19 (tapahtuma klo 16–
20). Pöydän jäseniä toivotaan runsaasti mukaan ja paikalle jo klo 16.30 jolloin käydään
läpi toimintatapa, keskusteluteemat ja muut ohjeet. Punaiset liivit päälle!.
Osallistujat: Heli, Jetta, Mika, Marko, Pirjo, Siiri, Heidi, Leo, Matti, Rauno, Jouni, Anitta.
7 § Lähiöohjelma 2020 - 2022, Mukkula ja Rakokivi-Nastonharju
Asuntoasiainkoordinaattori Helene Vanninen esitteli etänä itäiselle ja pohjoiselle
kumppanuuspöydälle videolla Ympäristöministeriön rahoittamaa lähiöohjelmaa Lahdessa.
Lähiöohjelma on 3-vuotinen ja valtakunnallinen. Sen tarkoitus on edistää koulutuksen
tasa-arvoa sekä lasten ja nuorten hyvinvointia. Viihtyisyys ja hiilineutraalisuus ja eriikäisten tarpeet otetaan laajasti huomioon.
Rakokivi-Nastonharjussa jatketaan kehitystyötä mm. jalankulkuväylien saneerauksilla ja
mm. kulttuuripuisto ja leikkialueiden kunnostusta.
Mukkulassa on saneerattu leikkipuistoja ja kehitetty alueen harrastusmahdollisuuksia.
Mm. kaupunkipyöräverkko laajenee Mukkulaan vuonna 2022. Tutkimushankkeista
toteutuu 3 hanketta.
8 § 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.
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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 1. olevan lausunnon.
Hyväksyttiin liitteenä oleva itäisen ja eteläisen kumppanuuspöydän yhteislausunto ja sen
antaminen eteenpäin.
Kyseisestä asiasta esiin nousseet kommentit:
- hyvä, kun kumppanuuspöytiä yhdistettiin lausunnon antamisessa
- oli osittain hankala antaa lausunto, kun ei konkreettisesti tiennyt, mistä paikasta on
kyse
9 § itäisen kumppanuuspöydän lausunto asemakaavanmuutoksen luonnoksesta A-2758
Lahden kaupungin kaupunkisuunnittelu pyysi 25.2. itäisen kumppanuuspöydän
lausuntoa asemakaavan muutoksen luonnoksesta, joka koski Villähteen kaupunginosan
(34.) kortteleita 33,34,1033,1034 ja 2033 (Koritien alue). Puheenjohtajisto käsitteli
asiaa ja totesi, että itäinen pöytä antaisi lausunnon ja täydentäisi Nastolan
aluejohtokunnan aiemmin suunnitteluun antamaa evästystä. Asemakaavan muutoksen
luonnos on jo kuultu kertaalleen keväällä 2020, mutta lausuntoja pyydettiin uudelleen
koska suunnittelualue oli laajentunut merkittävästi. Lausuntoja pyydettiin 17.3.
mennessä. Lausuntopyyntö asiakirjoineen toimitettiin jäsenistölle sähköpostitse. Itäinen
kumppanuuspöytä käsitteli asiaa verkossa ja antoi asiasta 17.3. liitteenä 2. olevan
lausunnon. Todettiin lausunnon antaminen asiasta kuulemisaikana.
10 § 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 esittävät seuraavan yhteisen kannanoton
kaupunginvaltuustolle:
”Lahden kumppanuuspöydät pitävät tärkeänä osallistuvan budjetoinnin toimintamallin
jatkamista säännöllisenä, kaupunkitasoisena asukasosallisuuden toimintamuotona, jossa
kaikki lahtelaiset voivat ideoida, kehittää ja äänestää hankkeita kaupungille.
Toimintamalli tukee kuntalakia ja kaupunkistrategiaa, joka tarjoaa kaiken ikäisille
asukkaille suoran vaikuttamisen keinon niin talouden suunnitteluun kuin omaan
asuinympäristön viihtyisyyden kehittämiseen. Toimintamalli lisää asukastyytyväisyyttä
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kuin alueellista hyvinvointia. Kumppanuuspöydät esittävät, että kaupunki jatkaa ideoi,
kehitä, äänestä -kierrosten toteuttamista osana kaupungin osallisuustyötä.”
Kumppanuuspöytä hyväksyi kannanoton.
Kyseisestä asiasta esiin nousseet kommentit:
- Miten henkilöstöresurssien mitoitukset riittävät toteuttamisen suhteen
- Voisiko OSBUa kehittää ja samalla sitouttaa sekä osallistaa kuntalaisia: esim.
kaupunki antaisi 10.000 € tarvikkeisiin ja kaupunkilaiset antaisivat työpanoksensa
idean toteuttamiseen ns. talkoovoimin. Talkootoiminnan uudelleen herättäminen ja
rakentaminen kaupungissa, talkootyötä kaupunkiympäristössä? (koko kylä kasvattaa
→ koko kylä rakentaa). Tällä hetkellä on mm. haittalajien poistamista toteutettu
talkoovoimin.
- Tulisiko joku koordinoimaan ja organisoimaan projekteja kaupungin puolelta, miten
vastuut sekä turvallisuuskysymykset rakentajien ja ylläpitäjien suhteen?
- Meneekö OSBUn hyvät ideat roskiin? Voisiko OSBUn ulkopuolelta lähteä ideoita
toteuttamaan vai tuleeko ideat uudestaan äänestykseen?
11 § Saapuneet ja lähteneet asiakirjat
Muut saapuneet lausuntopyynnöt:
•

Lausuntopyyntö asemakaavan muutoksesta A-2820 Wipaktie 2, Konekorjaamontie 3,
Varikontie 1 ja 3, Nastola ja Uusikylä A-2820
Lausuntopyyntö on saapunut 9.3.2022 sähköpostitse. Lausuntoa pyydettiin 25.3.
mennessä. Asiakirjat toimitettiin puheenjohtajistolle sähköpostitse. Puheenjohtajisto
katsoi, ettei pöydällä ole lausuttavaa kaavahankkeesta. Kaavoittajalle ilmoitettu, että
Itäinen pöytä puoltaa suunnitelmaa eikä näe muuta lausuttavaa suunnitelmassa.

•

Lausuntopyyntö ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksesta, R31, Seesta,
Kalliojärven Ahtialanhaara (5979/2021)
Saapunut sähköpostitse 4.4. Lahden kaupungin kaupunkisuunnittelu pyytää
lausuntoa 20.4. mennessä. Ranta-asemakaavanmuutoksen luonnosaineisto on
nähtävillä Lahden Palvelutorin Lahti-Pisteessä, Nastolan ja Ahtialan kirjastoissa sekä
kaupungin verkkosivuilla www.lahti.fi/nytnahtavilla, sekä kaavatyön verkkosivulla
www.lahti.fi/kaavoitus > Kaavatyökohteet > Seesta, Kalliojärven Ahtialanhaara.
Lausuntopyyntö liitteenä. Kumppanuuspöytä totesi, että sillä ei ole lausuttavaa
asiasta.

12 § Muut asiat
1. Kierto- ja jakamistalouden asukastapahtuma la 21.5. klo 10 – 14 Creation HQ Lahti +
Kesanto (entisen Järvisen suksitehtaan tilat) → kaikkien pöytien yhteinen edustus;
Mukaan ilmoittautuivat Siiri Kankainen ja Kati Kavasvuo. Palataan tähän
tapahtumaan osallistuminen, kun on saatu selville muiden kumppanuuspöytien
osallistujahalukkuus.
2. Lahden Suunta -työn asukastilaisuudet Teamsissa ja Palvelutorilla klo 17.00–19.30:
11.5.
Sujuvampaa ja laadukasta arkiliikkumista
24.5.
Kiertotalous yleiskaavatasolla
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13.9.
27.9.
11.10.

Meidän maisemat ja arvorakennukset
Kävelyn laatureitit
Monimuotoinen luontomme

3. Nastolan Yrittäjien tapaaminen 5.4.
Nastolan Yrittäjien tapaamisessa heräsi huoli päihteiden käyttäjistä Rakokivessä.
Miten vaikuttaa alueella liikkuviin lapsiin nuoriin ja yrittäjiin sekä siirtyykö
kulttuuripuistoon. Poliisin partiointia alueella on esitetty eteenpäin. Poliisit voisivat
työtehtäviensä sallimissa rajoissa pyörähtää epäsäännöllisesti Rakokiven alueella
luoden turvaa asukkaille ja valvoa päihtyneiden toimintaa ja sen vaikutuksia.
Itäinen kumppanuuspöytä toivoo turvallisuuskeskustelua kokouksen yhdeksi aiheeksi.
4. Kaikkien pöytien puheenjohtajapalaveri ja yhteiset teemat
Puheenjohtajien palaverissa esiteltiin puheenjohtajille Kerro Pois! -konsepti ja tuotiin
esiin teemaviikkoja, joihin kumppanuuspöydät voisivat osallistua omalla
panoksellaan. Tulevista teemaviikoista erityisesti lokakuinen vanhusten viikko herätti
innostusta.
5. Rakokivessä kokoontuvan Miete ry:n järjestämän kokemuskahvilan
kevätistutustyöpajan tukeminen 100 eurolla. Esitys hyväksyttiin.
6. Nastola-viikon kokoaminen
Toivottiin kumppanuuspöydän koordinaattorilta tietoa tarkemmin Nastola-viikosta
pikimmiten.
7. Kerro Pois! -makkaraa ja kahvia nuorille Kariston koululla?
Ajankohta olisi 17.–18.5. ja aika iltapäivä aikaan. Tähän mukaan maksimissaan 5
kumppanuuspöydän jäsentä: Jarkko Vuontelo, Siiri Kankainen, Mia Lukumies (18.5.),
Mika Falk ja Rauno Grönroos
8. Yhdistysyhteistyö Nastolan alueella: yhdistystapaaminen touko-kesäkuussa?
Yhdistystapaamista kannatettiin.
9. Villähteen kaupunginosan (34.) korttelin 433 (Villähteentie 339 ja 335)
asemakaavanmuutoksen luonnokseen muutos.
II varapuheenjohtaja Rauno Grönroos kävi asemakaavamuutoksen läpi suullisesti.
10. Somekysely ja arvonta käynnissä. Tulossa piakkoin.
13 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous 1.6. klo 16.30 Skeittiparkin läheisyydessä. Paikka tarkentuu
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)
2. Itäisen kumppanuuspöydän lausunto asemakaavanmuutoksen luonnoksesta A-2758,
joka koskee Villähteen kaupunginosan (34.) kortteleita 33,34,1033,1034 ja2033
(Koritien alue)
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3. Lausuntopyyntö ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksesta, R31, Seesta,
Kalliojärven Ahtialanhaara
Allekirjoitukset

puheenjohtaja Mika Falk

sihteeri Pirjo Mertaranta § 1–7

sihteeri Maikki Suhonen § 8–13

