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Keskustan kumppanuuspöydän muistio
Aika

keskiviikko 13.4.2022 klo 16.30–18.40

Paikka

Harjulan Setlementti ry, Harjulankatu 7, 15150 Lahti, Tammi-kabinetti

Läsnä

jäsenet

varajäsenet

Wessman Paavo
Myllärinen Arto
Karjalainen Anne-Maria, pj
Lindqvist Marko
Koponen Markku
Wirtanen Pipsa
Virtanen Hanna
Heinolainen Erpo
Ranne Janne
Heikkinen Hanna
Snåre Pekka
Ikävalko Sara
Maksheeva Alexandra
Kujala Isto
Aalto Ruusa

Pirjo Jokinen
Kyllinen Minna

sihteeri/koordinaattori
Sanna Virta
asiantuntijat
Harjulan Setlementti ry, toimitusjohtaja Ari Tuupainen ja palvelupäällikkö
Hanna Heikkinen, Harjulan setlementin esittely klo 16–30
Aluekoordinaattori Liisa Kumpulainen, Kouluterveyskyselyn tuloksia, lasten
ja nuorten hyvinvointikatsaus sekä työpaja, klo 16.55–17.15
Projektipäällikkö Maikki Suhonen, Kestävää osallisuutta Lahdessa -hanke
klo 16.35–16.50

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.

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
Tarkastettiin ja hyväksyttiin 2.2.2022 kokouksen muistio.
4 § Kestävää osallisuutta Lahdessa -hankkeen esittely
Projektipäällikkö Maikki Suhonen esitteli hanketta. Hankkeen yksi tavoitteista on kehittää
ja testata vuorovaikutuksellista kestävyystyön mallia kumppanuuspöydille ja siinä
hyödynnetään Kerro pois! -tilaisuuksia. Käytiin keskustelua muun muassa hankkeen
vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta sekä mittareista. Pohdittiin myös vuorovaikutusta
ja dialogisuutta kumppanuuspöydissä. Hankkeen esittely liitteenä.
5 § Kouluterveyskyselyn tulosten esittely ja yhteinen keskustelu
Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen aluekoordinaattori Liisa Kumpulainen esitteli
kouluterveyskyselyn tuloksia. Keskusteltiin niistä pienryhmissä ja pohdittiin, mitä
keskusta-alueen kumppanuuspöytä voisi tehdä lasten ja nuorten hyväksi. Koottiin ideoita
yhteen. Keskustelujen koonti liitteenä.
Kouluterveyskyselyn tulosten laajemmat koonnit löytyvät lahti.fi
sivuilta: https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/oppilas-jaopiskelijahuolto/hyvinvoinnin-arviointityokalut/
6 § Kooste arvotyöpajasta
Koordinaattori esitteli koosteen 16.3. järjestetyn arvotyöpajan keskusteluista.
Keskusteltiin siitä, miten arvot voisivat tulla esiin pöydän toiminnassa ja vuosikelloon
suhteutettuna. Otetaan arvot esiin säännöllisesti toimintaa suunniteltaessa.
7 § Lasten ja nuorten keskusta -työryhmän tilanne
Työryhmän tapaamisessa 28.2. laadittiin esitys Paavolan entisen terveysaseman tontin
hyödyntämisestä nuorten toiminta-alueeksi. Tontin käytöstä on tehty myös valtuustoaloite,
joka on käsittelyssä. Odotetaan aloitteen käsittelyn tulosta. Pyritään järjestämään
kaupunkisuunnittelun kanssa keskustelu keskustan puistoalueiden käytöstä ja nuorille
suunnatun puiston sijainnista. Otetaan tähän 8.4. Kerro pois! -tilaisuuden palautteet
perusteluksi. Koordinaattori selvittää tapaamisen ajankohtaa.
8 § Kerro Pois! -tapahtumat
o Kuulumiset Kerro Pois! -tilaisuudesta 8.4. klo 18–20 Triossa. Kumppanuuspöytä
osallistui Yhen illan juttu -keskustatempaukseen omalla pisteellä kauppakeskus
Triossa. Triossa oli liikkeellä erityisesti nuoria, mutta myös vanhempaa väkeä.
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Palautteet tilaisuudesta liitteenä. Tilaisuutta pidettiin onnistuneena ja
kumppanuuspöytä sai mukavasti näkyvyyttä.
o Kerro pois! -kahvit kesäkuussa. Päätettiin järjestää Kerro pois! -kahvit Marian
kammarissa, mahdollisesti ti 14.6. mikäli se Marian kammarille sopii. Kohderyhmänä
tällöin ikäihmiset.

9 § Koko perheen kiertotaloustapahtuma Sopenkorvessa 21.5. klo 10–14
Kumppanuuspöydät osallistuvat tähän yhteisellä pisteellä. Päätettiin, että ei
osallistuta tähän koko pöydän voimin. Koordinaattori lähettää vielä kutsun kaikille
jäsenille, jolloin halukkaat voivat kuitenkin osallistua yhteiselle pisteelle. Yhteispistettä
koordinoi Kestävää osallisuutta Lahdessa -hankkeen Maikki Suhonen.
Myös Kirsikkapuiston avajaisia vietetään 21.5. klo 14-16.
10 §

Osallistuminen Mononside toimintaan koulujen päättäjäisviikonloppuna

pe 3.6.
Päätettiin, että jalkaudutaan kaupungille pe 3.6. illalla. Tutustutaan samalla Walkersin
ja Monon Side ry:n toimintaan. Koordinaattori sopii tarkemman aikataulun ja tiedottaa
siitä.
11 §

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
kuin alueellista hyvinvointia. Kumppanuuspöydät esittävät, että kaupunki jatkaa ideoi,
kehitä, äänestä -kierrosten toteuttamista osana kaupungin osallisuustyötä.”
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12 §

Muut asiat

o 15.5. Mahdollisuuksien tori satamassa. Tällä hetkellä ei vapaita paikkoja.
o Pyöräilyviikko 6.–15.5. Ehdotettu pj-palaverissa: kevyt pop up perushuoltopiste
kumppanuuspöydän toimesta, reittisuosituksia eri alueille, tuodaan esille eri
kanavissa viikon aikana. Vuodelle 2023 ehdotettu Amazing Race -tyyppinen kisa koko
kaupunkiin.
o Tonttukisa. Voitaisiin toteuttaa joulun alla, mietittäväksi. Palataan tähän elokuun
kokouksessa.
o Vanhustenviikko 2.–9.10. Halutaanko olla jotenkin mukana tässä? Ehdotettu pjpalaverissa: voi jakaa nastapohjia tms., tarjotaan läsnäoloa ja kuuntelemista, ”Kerro
pois! – kuuntelemisen ilta kahvia ja juttuseuraa”, kootaan tietoa siitä mitä eri toimijat
järjestävät ikäihmisille tms., kehonkoostumuksen mittaus. Palataan tähän elokuun
kokouksessa.
o Lanupuisto 30-v juhlavuosi. Laaja työryhmä, joka suunnittelee ohjelmaa ja
tapahtumia. Palataan tähän kesäkuun kokouksessa.
13 §

Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Päätettiin kokous klo 18.40
Seuraava kokous to 2.6. klo 16.30. Koordinaattori varaa tilan.
Liitteet
Kooste arvotyöpajasta 16.3.
Esitys Paavolan terveysaseman tyhjän tontin hyödyntämiseksi
Kouluterveyskyselyn tulokset, ryhmäkeskustelujen koonti
Kestävää osallisuutta Lahdessa -hankkeen esittely

Anne-Maria Karjalainen

Sanna Virta

Puheenjohtaja

Sihteeri

