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Itäisen kumppanuuspöydän kokousmuistio
Aika

torstai 14.10. klo 17.30–18.30

Paikka

Fellmanni Campus, Kirkkokatu 27, Lahti

Läsnä

jäsenet

varajäsenet

Grönroos Rauno vpj
Kaikkonen Jouni
Helin Anitta
Solsa Maria
Falk Mika pj
Karmaa Matti
Töldsepp Lauri
Vuontelo Jarkko
Helin Marko
Makkonen Heli
Isomäki Niina
Mertaranta Pirjo 2.vpj
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
1 § Kokouksen avaus
Koordinaattori avasi kokouksen.
2 § Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.
3 § Kumppanuuspöydän järjestäytyminen ja esittäytyminen
Koordinaattori esitti asialistan käsittelyjärjestyksen muuttamisesta. Kokous hyväksyi
asialistan järjestyksen muuttamisen. Pykälä § 5 siirrettiin viimeiseksi käsiteltäväksi
asiapykäläksi (§8). Hyväksyttiin asialista muuttunein osin. Lisäksi hyväksyttiin, että
erillistä esittäytymistä ei tehdä lyhyestä kokousajasta johtuen.
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4 § Puheenjohtajien ja somevastaavan valinta
Puheenjohtajaehdokkaat, jäsenet Mika Falk ja Rauno Grönroos esittäytyivät sekä
kertoivat ajatuksensa puheenjohtajana toimimisessa. Jäsen Marko Hélin esitti, että
kumppanuuspöydän puheenjohtajistoon valittaisiin myös naisedustaja. Jäsen Hélin jäi
itse pois puheenjohtajavaalista. Kokouksessa esitettiin, että jäsen Pirjo Mertaranta
asettuisi ehdolle puheenjohtajistoon. Jäsen Mertaranta hyväksyi ehdokkuuden 2.
varapuheenjohtajaksi.
Kokous hyväksyi vaalitavaksi suljetun lippuäänestyksen ja kahden ääntenlaskijan
valinnan varajäsenistä. Ääntenlaskijoiksi esitettiin ja valittiin varajäsenet Heidi Mälkönen
ja Jetta Laakso. Kokouksessa suoritetun lippuäänestyksen perusteella itäiselle
kumppanuuspöydälle valittiin puheenjohtajaksi Mika Falk ja varapuheenjohtajaksi Rauno
Grönroos sekä 2. varapuheenjohtajaksi Pirjo Mertaranta toimikaudeksi 1.9.2021 –
31.5.2023.
Kokouksessa esitettiin kumppanuuspöydän somevastaavaksi Siiri Kankaista. Esitys
hyväksyttiin.
5 § Loppuvuoden 2021 toiminta sekä tapahtumien vuosikello 2022
Koordinaattori kertoi pöydän mahdollisuuksista osallistua Rakokiven joulunavaukseen
teltalla la 27.11. sekä Lahden joulukylään kauppatorilla ke 15.12. Asiasta käytiin
keskustelua ja todettiin, että pöytä osallistuu tapahtumiin. Lisäksi todettiin, että pöytä
tutustuisi koko itäiseen alueeseen bussikuljetuksella ja opastuksella vielä vuoden 2021
aikana.
Jäsenistö pohtii ja selvittää ensi vuoden 2022 alueellisia tapahtumia, joissa pöytä olisi
mukana tai tukemassa paikallistoimintaa. Kokouksessa esitettiin, että pöydän jäsenistö
ja koordinaattori olisi yhteydessä alueen asukas- ja vanhempainyhdistyksiin rakentaen
yhteistyötä sekä jalkautuisi paikallistapahtumiin. Myös Kerro Pois! -kahvihetkiä alueilla
käynnistettäisiin ensi vuonna. Keskustelua aiheesta jatketaan Teams-kanavalla.
6 § Kumppanuuspöytien yhteinen visio, tavoitteet ja arvot
Jäsenistölle esitettiin luonnokset kumppanuuspöytien yhteiset arvot, visio sekä tavoitteet
2022. Esitettiin, että arvojen lauseketta tiivistetään ja ilmaisua selkiytetään.
Koordinaattorit valmistelevat muutokset arvoihin ja tuovat ne käsittelyyn puheenjohtajien
kautta pöydille. Kokous hyväksyi esityksen yhteisestä visiosta ja tavoitteista.
Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun kokouksessa 1.12. itäisen pöydän osalta.
7 § Muut asiat
•
•
•
•

jäsenistöä pyydetään ilmoittamaan paitojen/liivien koot koordinaattorille
Salpausselän maastoliikuntapolut ovat esillä verkkosivuilla. Kysely sulkeutui 3.10.
(https://www.lahti.fi/vapaa-aika/luonto-ja-aktiviteetit/maastoliikuntapolut/)
kumppanuuspöytä toivoo tilakäyttöasiaa käsittelyyn seuraavaan kokoukseen
koordinaattori selvittää nuorten duunirinki-toiminnan mahdollisuuksia Lahdessa
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8 § Itäisen alueen vahvuudet, haasteet, uhat ja mahdollisuudet
Asian käsittely siirrettiin käytäväksi Teams-alustalla. Koordinaattori julkaisee asiaan
liittyvät materiaalit ja keskustelun avauksen pöydän Teams-kanavassa. Pykälälle korjattiin
otsikko.
9 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous on 1.12. Koordinaattori ilmoittaa paikan lähempänä ajankohtaa.
Kokouksessa tehtiin esitys kokousaikojen muuttamiseksi alkamaan jatkossa klo 16.30.
Kumppanuuspöytä hyväksyi ehdotuksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.
Liitteet
Puheenjohtajavaalin 2021 äänestyslista
Allekirjoitukset

puheenjohtaja Mika Falk

sihteeri Tia Mäkinen

