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Keskustan kumppanuuspöydän muistio
Aika

torstai 2.6.2022 klo 16.30–18.55

Paikka

BW Tower, 8. kerros, Askonkatu 2, Lahti

Läsnä

jäsenet

varajäsenet

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

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

sihteeri/koordinaattori
Sanna Virta
asiantuntijat
1 §Kokouksen avaus
Koordinaattori avasi kokouksen.
2 §Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.
3 §Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Esitettiin ja hyväksyttiin 13.4. kokouksen muistio.

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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4 § Lahden kaupungin työllisyyspalvelut esittäytyvät – katse nuoriin
Palvelupäällikkö Maijastina Setälä ja projektikoordinaattori Hanna Rask esittelevät
kumppanuuspöydille videolla Lahden työllisyyspalveluita sekä seudullista työllisyyden
kuntakokeilua ja nuorten Kunto-hanketta. Lisäksi kumppanuuspöydillä on mahdollisuus
pohtia kokouksessa kestäviä työpolkuja ja työn muotoilua lahtelaisille nuorille. Mitä
meistä jokainen ja me yhdessä voisimme tehdä nuorten työllistämisen edistämiseksi?
Videon jälkeen keskusteltiin pienryhmissä. Liitteenä koonti keskusteluista. Kaikkien
pöytien palaute välitetään työllisyyspalveluille.
5 § Kerro Pois! -konseptin kehittäminen ja palvelulupaus
Kerro Pois! -toimintamallia testataan kaupunkitasoisesti vuoden 2022 ja kevään 2023
aikana. Toimintaa kehitetään yhdessä pöytien kanssa ja vuorovaikutteista kestävyystyön
toimintamuotoa konseptoidaan.
Keskusta-alueen kumppanuuspöytä arvioi palvelulupausluonnosta ja kävi siitä
keskustelua. Hyväksyttiin palvelulupaus seuraavilla kommenteilla: 1) Konseptissa olisi
tärkeää tuoda esiin miten koottua tietoa konkreettisesti käsitellään ja miten vaikuttavuutta
mitataan. Onko tieto avoimesti löydettävissä ja käytettävissä? 2) Tilaisuuksissa olisi
tarpeellista käsitellä myös muita aiheita kuin ympäristöteemaa, esimerkiksi liikuntaa,
luovia aloja yms.
Kerro Pois! -tapaamisten tavoitteet ja tarkoitus
Kerro Pois! -asukastapaamisilla toteutetaan kumppanuuspöytien tehtävää ja tavoitteita.
Kumppanuuspöydät käyvät vuoropuhelua asukkaiden, yrittäjien ja aluetoimijoiden
kanssa, jonka tarkoitus on saada ymmärrystä asukkaiden kokemuksista, nykytilanteesta
tai ajatuksista eri keskusteluaiheista sekä alueellisesta kehittymisestä. Vuorovaikutusta
järjestetään säännöllisesti eri alueilla. Tilaisuudet mahdollistavat aidon kuulemisen,
osallistumisen ja asukasnäkökulman saamisen eri teemoista.
Toimintamuoto
Kumppanuuspöydät voivat jalkautua 2–4 krt/v (1,5 h/krt) eri puolille suuraluetta kahville
esim. ideoimaan, keskustelemaan eri aiheista sekä saamaan asukasnäkökulmaa ja
arvioimaan asukastyytyväisyyttä alueella. Tilaisuudet voivat olla kumppanuuspöytien
järjestämiä tai osa muuta tapahtumaa. Toiminta sekä keskusteluteemat määräytyvät ja
suunnitellaan tilaisuuden luonteen, paikan ja kohderyhmän mukaisesti.
Pääkeskusteluteemana vuonna 2022 ja 2023 on Kestävä Lahti. Teemat nousevat
erityisesti Lahden Suunta -työstä, Ilmasto-ohjelmasta ja Luontoaskel terveyteen ohjelmasta, joita varten tuotetaan myös asukastietoa ohjelmista vastaaville tahoille sekä
tuodaan asukkaille tietoa asiasisällöistä. Tilaisuuksissa on aiheisiin liittyvä lomakekysely,
jonka tietoa välitetään ohjelmien raportointiyksiköille.
Tilaisuuksista tiedotetaan monikanavaisesti. Kumppanuuspöytien edustajat ja
koordinaattorit kirjaavat ylös kommentteja, näkökulmia ja vastauksia anonyymisti eri
aiheista. Aineisto kootaan ja käsitellään anonyymisti viimeistään ao. kumppanuuspöydän
kokouksessa. Asukaspalaute välitetään eteenpäin kaupungin palautepalvelun kautta
yksiköille sekä kootut näkökulmat oikealle henkilölle tai yksikölle.

3 (6)
Kehittäminen
Kerro Pois! -konseptia jatkokehitetään. Kestävää osallisuutta Lahdessa -hankkeen yhtenä
tavoitteena on rakentaa alueellisille kumppanuuspöydille oma toimintamuoto, jossa
vuorovaikutteinen kestävyystyö on keskiössä. Tällä vuorovaikutuksella tarkoitetaan
kaksisuuntaista toimintamallia, vuorovaikutusta asukkaiden ja kumppanuuspöytien
jäsenten välille, mutta myös kumppanuuspöytien ja kaupungille välille.
Organisaatiolle viestitään kumppanuuspöydistä ja Kerro Pois! -konseptista. Tarkoituksena
on lisätä kaupungin sisäistä tietoisuutta alueellisista kumppanuuspöydistä mm. työkaluna
osallisuustyössä, tietoa yhteistyömallista sekä kaupungin ja kumppanuuspöytien välisen
vuorovaikutuksen lisäämisestä. Valmisteilla on video kesän 2022 aikana.
Palvelulupaus
Palvelulupaus perustuu kaupunkistrategiaan. Kerro Pois! –tilaisuuksille on luotu
palvelulupaukset, joilla haluamme kumppanuuspöytinä toimia ”Avoimesti, vastuullisesti,
yhdessä”:
•
•
•
•
•
•

Emme vain kuule, vaan kuuntelemme aidosti.
Käsittelemme osallistumisen tuloksia ja aineistoa vastuullisesti sekä anonyymisti.
Kerätty tieto kootaan ja käsitellään kumppanuuspöydässä.
Kumppanuuspöydät päättävät, miten saatua tietoa hyödynnetään jatkossa.
Kerätty tieto välitetään eteenpäin oikealle henkilölle sekä kaupungin yksikölle ja
tarvittaessa julkaistaan niin, että sitä voidaan käyttää eri tarkoituksiin.
Seuraamme tilaisuuksien laatua ja osallistumisen vaikuttavuutta.”

6 § Kumppanuus Lanu-puisto 30 v. tapahtumien järjestämisessä
Päijät-Hämeen taidemuseoyhdistys ry on pyytänyt kumppanuuspöytää mukaan Lanupuiston 30-v juhlavuoden tapahtumien tukemiseen. Tapahtumia järjestetään kesän ja
syksyn mittaan kymmeniä. Alla tapahtumat, joiden järjestämiseen on tukea pyydetty.
Liitteenä tapahtumien tarkemmat tiedot sekä koko juhlavuoden tapahtumakalenteri.
1. Päijät-Hämeen kuvataiteen päivä ja Lanun ja Schjerfbeckin syntymäpäivä 10.7.
2. Lasten ja nuorten taidepäivä heinäkuun loppupuolella
3. Juha Tanhuan valomaalaustyöpaja Lanupuistossa elokuussa, kun on riittävän
hämärää
4. Sami Leutolan valotaideteos 2. tai 3.9., kun on pimeää
Päätettiin, että keskusta-alueen kumppanuuspöytä tukee alla mainittujen tapahtumien
järjestämistä yhteensä 2000 eurolla. Tukea vastaan keskusta-alueen kumppanuuspöydän
logo näkyy tapahtumien materiaaleissa ja se mainitaan tapahtumatiedoissa kumppanina.
7 §Tutustuminen Walkersin ja Monon side ry toimintaan pe 3.6.
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Tavataan Walkersilla, Vesku 20, klo 17.30. Keskustellaan vapaaehtoisten ja nuorten
kanssa. Tavataan Monon siteen toimijat myöhemmin illalla ja jalkaudutaan kaupungille.
Mukaan tulossa: Anne-Maria, Arto, Sanna, Ruusa, mahdollisesti Erpo.
8 §Kerro Pois! -kahvit Marian Kammarilla ti 14.6. klo 10–11.30
Voidaan miettiä pari omaa teemaa keskusteltavaksi, ehdotettu Marian Kammarin puolelta
liikenneturvallisuutta ja palvelujen saatavuutta. Lisäksi voidaan keskustella Lahden suunta
-työn ja Luontoaskel terveyteen -ohjelman aiheista. Mukaan tulossa: Pipsa, Anne-Maria,
Arto, Isto, Sara, Sanna, Hanna ehkä, Ruusa ehkä. Saa tulla mukaan myös ilman
ilmoittautumista.
9 §Kerro pois! -grilli-ilta nuorille ti 16.8. klo 17 Pikku-Veskulla.
Mukana Inspis ry ja Innostamon nuoret. Yhteinen suunnittelupalaveri ma 6.6. klo 16.30–
17.30 Teamsissa. Mukaan tulossa: Ruusa, Pirjo, Sanna. Suunnittelupalaverin muistio
välitetään kaikille.
10 § Terveiset keskustan kehittämisryhmästä
Pipsa Wirtanen lähettää sähköpostilla ajankohtaisia asioita keskustan
kehittämisryhmästä, liitteenä.
11 § Illallinen taivaan alla pe 2.9. Väinö Hovilan puistotiellä
Kaupunki järjestää, tulossa kaksi kattausta, toinen LAB:n opiskelijoille, toinen muille.
Molempiin 1000 paikkaa varattavissa. Kiintiö kumppanuuspöydälle pyritään saamaan.
Tulossa mahdollisesti myös muille alueille omia satelliitti-illallisia. Anttilanmäki-Kittelän
asukasyhdistys haluaisi järjestää oman illallisen Anttilanmäellä. Pyydetään yhdistystä
lähettämään vapaamuotoinen esitys ja budjetti tapahtumalle elokuun kokoukseen.
12 § Muut asiat
-

Terveiset tapahtumista: Koko Lahen kiertotalouspäivä la 21.5. ja Tunti toukokuussa siivoustempaus su 22.5. keskustan asukasyhdistyksen kanssa.
Nuorille suunnattu toimintapuisto keskustaan. Ajatus edelleen vireillä, pyritään
järjestämään yhteinen tapaaminen Kirsi Kujalan ja Petri Honkosen kanssa. Paavolan
terveysaseman tontti asia ollut hyvlassa ke 25.5. Kevyt väliaikaisratkaisu tulossa.
4. Kerro Pois! -tapahtuma syys-lokakuussa Malskilla vai marraskuussa joulun
avauksen yhteydessä? Elokuun kokouksessa palataan asiaan.
Kutsutaan syksyllä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan pj Maria Mäkynen
kokoukseen mukaan keskustelemaan tai järjestetään oma keskustelutunti.
Kumppanuuspöytien toiminta esittelyssä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnassa
kesäkuussa, Tia Mäkinen esittelee.
1)Koiravero Lahteen -ehdotus. 2) Ehdotettu lemmikkiystävällisen keskustan
kehittämistä. Äänestettiin asiasta, koiravero ei saanut kannatusta. Ehdotettiin myös, että
kumppanuuspöytä tekisi aloitteen lemmikkiystävällisen keskustan kehittämisestä.
Palataan tähän elokuun kokouksessa.
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13 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous to 25.8. (talousarvioseminaari), kaikki jäsenet kutsutaan

Puheenjohtaja

Sihteeri

Anne-Maria Karjalainen

Sanna Virta
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Liitteet
•

Lanu-puisto 30 v tapahtumakalenteri

•

Päijät-Hämeen taidemuseoyhdistyksen tapahtumia Lanu-puistossa

•

Kokousmuistio 13.4.2022

