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2.2.2022

Keskustan kumppanuuspöydän MUISTIO
Aika

keskiviikko 2.2. klo 16.30–18.45

Paikka

Teams

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, poistui klo 17.30
Aalto Ruusa

Tommola Niklas
Kinberg Leena
Pullinen Petri
Korpela Jouni
Kokkonen Anneli
Arasola Timo
Porali Tero
Lindstam Sirkku
Jokinen Pirjo
Laine Netta
Paajanen Venla
Loihuranta Kirsi
Hussi Matti
Unkuri Jani

sihteeri/koordinaattori
Sanna Virta
asiantuntijat
Ympäristöpääkaupunki-hankkeen johtaja Milla Bruneau, klo 16.35–17.00
Ympäristöpääkaupunkivuoden tulosten ja jatkon esittely
Ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Sieppi, klo 17–17.15
Luontoaskel terveyteen 2030-ohjelman esittely

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.
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 § Edellisten kokousmuistioiden hyväksyminen
Hyväksyttiin 13.10.2021 sekä 2.12.2021 kokousten muistiot.
4 § Vuosikello
Katsottiin yhdessä läpi vuosikellosuunnitelma ja tehtiin muutamia muokkauksia (liitteenä
vuosikello). Todettiin, että muokataan vuosikelloa tarvittaessa.
5 § Talousarvio ja toimintarahan käyttö
Keskusteltiin toimintarahan (20 000 €) käytön perusteista ja kohteista. Toimintarahan
tulisi edistää koko alueen viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä hyödyttää kaikkia alueen
asukkaita. Päätettiin, että
•

varataan Kerro Pois! -tilaisuuksiin yhteensä 2000 € (tarjoilut, tilavuokrat,
markkinointi)

•

varataan x euroa markkinointivideon tuottamiseen, tarkennetaan summa
myöhemmin

•

varataan x euroa 1.11. Lahden syntymäpäivää sekä Valofestivaalia varten,
tarkennetaan summa myöhemmin

•

linjataan niin, että voidaan toimia keskustassa tapahtuvien tapahtumien
kumppanina siten, että pienempiä tapahtumia voidaan tukea esim. 500 eurolla ja
suurempia tapahtumia esim. 1500 eurolla. Kumppanuus tarkoittaa esim.
logopaikan ostamista mainoslehteen.

6 § Salppurin kisat 25.–27.2., Kerro pois! -kahvit
Koronatilanteesta johtuen Salppurin kisojen aikaan ei ole mitään erityistä toimintaa tai
tapahtumia torilla. Päätettiin siirtää Kerro pois! -kahvit huhtikuulle Yhen illan juttu tapahtuman yhteyteen 8.4. Toteutetaan esim. omalla teltalla Lanun aukiolla tai muulla
mahdollisella tavalla. Ensimmäisessä Kerro pois! -tilaisuudessa on tavoitteena kertoa
kumppanuuspöytien olemassaolosta ja kuunnella mitä ajatuksia ja odotuksia
kaupunkilaisilla (asukkailla ja toimijoilla) on.
Tulevissa Kerro pois! -tilaisuuksissa on tarkoituksena olla jokin etukäteen valittu teema,
josta voidaan keskustella.
7 § Arvotyöpaja
Päätettiin järjestää kaikille jäsenille avoin ja vapaaehtoinen arvotyöpaja (ei
kokouspalkkiota) helmi-maaliskuun aikana. Koordinaattori lähettää Doodle-linkin
tapaamisajan sopimista varten.
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8 § Keskustan kehittäminen, ajankohtaiset asiat
•

Aleksanterinkadun ylikulkusilta

•

Radiomäen suunnitelma

•

Muut mahdolliset kohteet, ks. Keskustaillan 20.1. tallenne ja materiaali

Keskusteltiin keskustan suunnitelmista ja todettiin, että kumppanuuspöydällä ei ole
yksimielistä mielipidettä esimerkiksi Aleksanterinkadun ylikulkusillasta. Sen vuoksi päätimme
olla jättämättä siitä lausuntoa. Keskusteltiin myös yleisellä tasolla kaavoitussuunnitelmista.
Todettiin, että on turhaa kaupungin resurssien tuhlaamista pyytää omia esityksiä
suunnittelijoilta kokouksiin, mikäli kohteesta järjestetään asukastilaisuus muutenkin.
Pyritään osallistumaan aktiivisesti asukastilaisuuksiin ja antamaan palautetta niissä.
9 § Keskustan vetovoimaisuus lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta
•

Jäätorin tulevaisuus: miten saisimme jäätorin pysymään torilla?

•

Ranta-Kartanon pump track -rata: mihin radan voisi siirtää?
”Kumppanuuspöydässä voisi vaikka joskus pohtia eri ikäluokkien ja erilaisten
ihmisten näkökulmasta keskustan palveluita ja veto-/pitovoimaa. Keskustassa on
mm. muista kaupunginosista poiketen selvästi enemmän yksinasuvia, sekä nuoria
aikuisia että vanhempaa ikäluokkaa. Miten saisimme keskustaan asumaan
enemmän perheitä lapsineen? Miten lapset ja nuoret huomioidaan keskustassa?”
Ehdotetaan, että perustetaan työryhmä pohtimaan sekä jäätorin että pump track radan tulevaisuutta. Ehdotetaan myös, että työryhmä laatii kannanoton jäätorin
säilyttämisestä sekä kaupungille että Lahti Energialle.
Keskusteltiin aiheesta sekä yleisemmin siitä, mitä kumppanuuspöydän tehtävä on.
Todettiin, että kumppanuuspöydän yksi tehtävistä on edistää alueensa viihtyisyyttä
ja vetomaisuutta. Päätettiin perustaa kaikille jäsenille avoin työryhmä laatimaan
kannanottoa jäätorin säilyttämiseksi torilla sekä miettimään Rantakartanon pump
track -radan tulevaisuutta. Koordinaattori lähettää Doodle-linkin tapaamisajan
sopimista varten.

10 § Muut asiat
•

Kestävää osallisuutta Lahdessa -hanke lyhyesti

•

Luontoarvojen hyvittäminen kaupunkisuunnittelussa -asukastyöpaja, Suomen
Ympäristökeskus SYKE, tulossa helmi-maaliskuun aikana

•

CECI-hanke järjestää Jakamistalouden työpajan: Tyhjät tilat hyötykäyttöön 17.2.2022
klo 9–12, lue lisää ja ilmoittaudu osoitteessa https://paijathame.fi/event/jakamistalouden-tyopaja-tyhjat-tilat-hyotykayttoon/

•

Osallistuvan budjetoinnin toteutettavat ideat (erityisesti keskustan alueella)
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•

Theatrum Olgan näyttely Pro Puussa helmikuussa. Sanna selvittää Lasse Kantolalta
sopivan vierailuajan. Kaikki halukkaat voivat osallistua.

•

Erätauko-säätiö kouluttaa kumppanuuspöytien jäseniä - hae maksuttomaan
dialogivetäjän etäkoulutukseen ke 9.3 klo 17–20 ja ti 15.3. klo 17–20

•

Yhdistysilta ti 2.2. klo 17.30–19.30 Teamsissa

•

Saapunut kaupunkisuunnittelusta kaavatyöohjelma 2022. Puheenjohtajisto ja
koordinaattori käyvät ohjelman läpi ja katsovat mitkä ovat sellaisia merkittäviä
suunnitelmia, joista mahdollisesti halutaan lisätietoja ja antaa lausunto.

•

Teams-ongelmat kaksivaiheisen tunnistautumisen vuoksi. Ilmoita koordinaattorille,
mikäli sinulla on vaikeuksia päästä Teams-ryhmään. Ongelmiin on luvattu apua ja
tukea tietohallinnolta tarvittaessa.

11 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja kiitti kaikki aktiivisesti osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 18.58.
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13.4. osoitteessa Harjulan Setlementti ry,
Harjulankatu 7, Tammi-kabinetissa.

Liitteet
•

Vuosikello

•

Keskustaillan 20.1. materiaali ja linkki tallenteeseen: Keskustaillan tallenne

(YouTube)
•

Muistiot 13.10.2021 ja 2.12.2021

