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Itäisen kumppanuuspöydän kokousmuistio
Aika

keskiviikkona 2.2. klo 16.30-19.00

Paikka

Teams-kokous

Läsnä

jäsenet

varajäsenet

Grönroos Rauno
Kaikkonen Jouni
Helin Anitta
Solsa Maria
Falk Mika
Karmaa Matti
Töldsepp Lauri
Vuontelo Jarkko
Helin Marko
Makkonen Heli
Isomäki Niina
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
Lukumies Mia
Kemppi Meeri
Halme Aleksi
Ruuskanen Siskoanneli
Tuominen Reijo

sihteeri/koordinaattori
Tia Mäkinen
asiantuntijat
Milla Bruneau, johtaja, Ympäristöpääkaupunkiorganisaatio
klo 16.35–17.10
Päivi Sieppi, ympäristöneuvontapäällikkö, Lahden kaupunki
klo 17.10–17.20
1 § Kokouksen avaus
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 § Asiantuntijaesitys Ympäristöpääkaupungin tulokset ja jatko
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 itäisellä
alueella. Ohjelman linkki: https://paijat-sote.fi/wpcontent/uploads/2021/11/luontoaskel_terveyteen-ohjelma_final.pdf
5 § Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
Hyväksyttiin 1.12.2021 kokousmuistio.
6 § Vuoden 2022 käyttösuunnitelma ja toimintarahan käyttöperiaatteet
Tuotiin tiedoksi hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan 27.1. vahvistama Lahden
kumppanuuspöytien talousarvio sekä käytiin keskustelua toimintarahan 20 000 €/v
käytöstä.
Hyväksyttiin toimintarahan käyttöperiaatteet:
”Hyväksytään, että kumppanuuspöytä voi halutessaan toimia kumppanina paikallisissa
tapahtumissa osallistuen tapahtumaan tai sen järjestämiskustannuksiin tai muutoin
kumppanuuspöydän toimintatavoitteiden edistämiseen 2000 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 20-500 eurolla.
Suurtapahtumien tai vaikuttavuudeltaan, näkyvyydeltään, paikallismerkitykseltään tai
kohderyhmältään laajemman joukon tapahtumien osalta voidaan osallistua
järjestämiskustannuksiin 500-2000 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."
Keskusteltiin Nastola-viikon koordinointivastuusta tänä vuonna ja sovittiin, että
koordinaattori tiedustelee alueen yhdistyksiltä ja muilta toimijoilta tapahtumista. Jos
tapahtumia on riittävästi niin viikko kootaan ilmoitukseksi ja markkinoidaan eri kanavissa.
Nastola-viikon ajankohta olisi 7.-15.5.2022. Selvitetään myös kulttuuripuiston
avajaisajankohta kaupungilta ja ollaan tukemassa avajaisia niiden toteutuessa. Tuotiin
tiedoksi, että Lions Club Nastola Helmet eivät järjestä tänä vuonna Rakokiven
kevättapahtumaa Nastopolissa. Erityisesti toivottaisiin liikuntaan ja luontoon liittyviä
tapahtumia, joilla edistettäisiin hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja terveysvaikutuksia.
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Hyväksyttiin ilmoitustaulun toteutus Karistoon yhdessä asukasyhdistyksen kanssa.
Koordinaattori ja yhdistys selvittää luvat ja sopivan sijaintipaikan. Ilmoitustaulun
valmistusta koordinoi varapuheenjohtaja Rauno Grönroos.
Kariston laskiaistapahtuman mahdollisesta järjestämisestä ilmoittaa jäsen Lauri
Töldsepp. Jos tapahtuma toteutuu, niin sovitaan WhatsAppissa, miten osallistutaan
pöytänä. Lisäksi Kariston asukasyhdistys selvittää mahdollisen elokuisen kyläjuhlan
toteutumista ja tiedottaa pöytää asiasta. Pöytä tukee tapahtuman järjestämistä sen
toteutuessa. Lisäksi selvitetään mahdollisen BMX- tai skoottiradan hanketta Karistoon.
Kumppanuuspöytä valmis tukemaan hanketta, jolla saadaan tekemistä nuorille.
Keskusteltiin nuorten muraali-hankkeen edistämisestä Nastolan vesitorniin. Sovittiin, että
koordinaattori selvittää sen toteutusmahdollisuutta, vaikka se ei osbu-äänestyksessä
menestynytkään. Kumppanuuspöytä on valmis tukemaan hanketta toimintarahoistaan.
Lisäksi selvitetään nuorisopalveluiden tarpeita alueella ja tuetaan nuorten yhteisöllisyyttä
toimintarahoista tilanteen mukaan.
7 § Osallistuvan budjetoinnin toteutukseen menevät hankkeet
Tuotiin tiedoksi hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan päättämät toteutukseen menevät
osallistuvan budjetoinnin asukasideat. Kaupunki toivoo asukkaiden näkemyksiä
toimintamallista. Verkkokysely on avoinna 7.2. asti osoitteessa www.lahti.fi/osbu.
Vastaamalla kyselyyn saadaan arvokasta tietoa päätöksenteon ja kehittämisen tueksi.
Vastaajien kesken arvotaan 50 euron arvoinen lahjakortti kaupunginteatteriin. Lisäksi
sovittiin, että selvitetään mahdollisuutta tukea skeittipuiston aluetta esimerkiksi pöydän
hankinnalla, jos osbu-määrärahalla kaupunki tuo alueelle penkin.
8 § Lahden itäisen kumppanuuspöydän lausunto asemakaavanmuutoksen luonnoksesta,
joka koskee Villähteen kaupunginosan (34.) korttelin 433 tontteja 5 ja 7 (Villähteentie
339 ja 335)
Lahden kaupungin kaupunkisuunnittelu on pyytänyt itäisen kumppanuuspöydän
lausuntoa asemakaavanmuutoksen luonnoksesta (8137/10.02.01.00/2021), joka
koskee Villähteen kaupunginosan (34.) korttelin 433 tontteja 5 ja 7 (Villähteentie 339 ja
335). Lausuntopyyntö on saapunut 16.12.2021 sähköpostitse ja toimitettu jäsenistölle
asiakirjoineen 21.12. Lausuntoa oli pyydetty 5.1.2022 mennessä. Kumppanuuspöytä
käsitteli lausuntoluonnostaan sähköpostitse ja antoi asiasta 4.1. liitteenä 1. olevan
lausunnon. Todettiin lausunnon antaminen asiasta kuulemisaikana.
9 § Lahden kaupungin kaavatyöohjelma 2022
Kumppanuuspöydälle on asialistan mukana lähetetty Lahden kaupungin kaavatyöohjelma
vuodelle 2022. Käytiin keskustelua, mistä alueellisista kaavahankkeista itäinen
kumppanuuspöytä toivoo maankäytöltä lausuntopyyntöjä tai sen lisäksi
asiantuntijaesittelyjä hankkeista niiden kuulemisaikana.
Esitetään kaupunkisuunnitteluun osallistamista sekä lausuntopyynnöt tai myös
mahdollinen esitys seuraavista kaavahankkeista:
•

A. A-2841 Kolava, Karistonmäen kaavarunko – lausuntopyyntö ja esitys, jos ei
kaavailtaa kuulemisaikana tai videomateriaalia esittelystä
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•

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

•

C. A-2714 Villähde, Villähteen asemaseudun kaavarunko – lausuntopyyntö ja esittely,
jos ei kaavailtaa kuulemisaikana tai videomateriaalia esittelystä

•

E. A-2867 Nastola, kirkonkylän keskustan kehitysvisio - Tieto kumppanuuspöydälle,
jos on tulossa esittely/kaavailta tai mahdollisuus lausua asiasta

•

16. A-2835 Nastola, Pekkalantie 20 – lausuntopyyntö ja tieto kumppanuuspöydälle,
jos on tulossa kaavailta tai videomateriaalia esittelystä

•

23. A-2842 Kolava, Karistonmäki I – lausuntopyyntö ja tieto kumppanuuspöydälle, jos
on tulossa kaavailta tai videomateriaalia esittelystä

Kumppanuuspöydän esitys toimitetaan kaupunkisuunnitteluun.
10 § Muut asiat
•

Kestävää osallisuutta Lahdessa -hanke käynnistyy maaliskuussa; projektipäällikön
haku on avoinna Kuntarekryssä

•

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

•

Kutsu Luontoarvojen hyvittäminen kaupunkisuunnittelussa -verkkotyöpajaan ma 21.2.
klo 17; ennakkoilmoittautuminen 16.2. mennessä: Ilmoittautuminen
työpajaan:Luontoarvojen hyvittäminen kaupunkisuunnittelussa: Webropolilla luotu
kysely (webropolsurveys.com)

•

CECI-hanke järjestää Jakamistalouden työpajan: Tyhjät tilat hyötykäyttöön 17.2.2022
klo 9-12; ennakkoilmoittautuminen 10.2. mennessä: Jakamistalouden työpaja
(surveypal.com)

•

Vesijärvisäätiö tiedottaa: Sala- ja Ruuhijärven vedenpinnan nostoon liittyvä
suunnitelma on valmistunut; selvitetään onko asiasta asukastilaisuutta tai kuulemista
tai tuleeko lausuntokierrokselle

•

Kaupunkiympäristölautakunnan ajankohtaisia hankepäätöksiä itäisellä alueella;
selvitetään matkaketjun tarkoitus Suppalantiellä, Kirkonkylällä ja Orrilanmäellä

•

Kokousteemat ja asiantuntijakuulemiset vuonna 2022; kutsutaan syksyllä
liikuntapalvelut, mahdollisesti tulevaisuudessa Lahti-Energian hanke, jos toteutuu;
yritysbarometrin tulokset (kysely yrityksille nyt auki), työllisyyspalvelut kesäkuussa,
kouluterveyskyselyn tulokset ja hyvinvointisuunnitelma kevään aikana

•

Itäisen alueen jouluvalokilpailun voitti Laavun seimi -valopiha
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•

Tapahtumiin osallistuminen; ilmoitetaan koordinaattorille tiedossa olevia alueellisia
yleisötapahtumia ja arvioidaan osallistuminen tilannekohtaisesti

•

Itäisen pöydän viestintä ja näkyvyys; käynnistymässä maaliskuussa

•

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

11 § Saapuneet ja lähteneet asiakirjat
•

Lahden itäisen kumppanuuspöydän lausunto asemakaavanmuutoksen luonnoksesta,
joka koskee Villähteen kaupunginosan (34.) korttelin 433 tontteja 5 ja 7 (Villähteentie
339 ja 335); Lausuntopyyntö on saapunut 16.12.2021 sähköpostitse. Asiakirjat
toimitettu jäsenistölle sähköpostitse.

12 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen. Seuraava kokous ti 12.4. Paikka ilmoitetaan
lähempänä ajankohtaa.
Liitteet
1. Lahden itäisen kumppanuuspöydän lausunto asemakaavanmuutoksen luonnoksesta,
joka koskee Villähteen kaupunginosan (34.) korttelin 433 tontteja 5 ja 7 (Villähteentie
339 ja 335)
Allekirjoitukset

puheenjohtaja Mika Falk

sihteeri Tia Mäkinen

