Muistio

2/2021

1 (3)

2.12.2021

Keskustan alueen kumppanuuspöydän muistio
Aika

torstaina 2.12. klo 16.30–18.20

Paikka

Lahden Diakonialaitos, nuorten työpaja Stoori, Sibeliuksenkatu 6 a, Lahti
sekä Teams-kokous (*

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 (*

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

sihteeri/koordinaattori
Sanna Virta
asiantuntijat
Päivi Airas, kaavoitusarkkitehti, 16.50–17.10
Tuomas Helin, kaavoitusarkkitehti, 16.50–17.10

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 § DILA:n tervehdys
Toimitusjohtaja Tiina Mäkelä kertoi DILA:n toiminnasta ja historiasta.
4 § Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
Siirrettiin 13.10. kokousmuistion hyväksyminen seuraavaan kokoukseen, koska muistiota
ei oltu lähetetty jäsenille sähköpostitse.
5 § Asiantuntijaesitys Apoli – arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnoksesta
Kuultiin Lahden kaavoitusarkkitehti Päivi Airaksen ja Tuomas Helinin esitys Lahden
arkkitehtuuripoliittisen ohjelman, Apolin, luonnoksesta. Lisää tietoa Apolista
www.lahti.fi/apoli.
6 § Vuoden 2022 kokousaikataulu
Tuodaan tiedoksi keskustan kumppanuuspöydän vuoden 2022 kokousaikataulu.
Kokoukset alkavat klo 16.30 ellei toisin sovita. Koordinaattori lähettää kalenterikutsut
kerralla kaikkiin kokouksiin.
•
•
•
•
•
•

to 3.2. HUOM. vaihdettu ke 2.2.
ke 13.4.
to 2.6.
to 25.8. kaikki pöydät, TA-seminaari ja kokoukset
ke 5.10.
ke 30.11. kaikki pöydät, suunnittelutyöpajat

7 § Toimintasuunnitelma ja tapahtumien vuosikello 2022
Hyväksyttiin hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan päätettäväksi menevä
kumppanuuspöytien toimintasuunnitelma korjailluin osin. Lisäksi hyväksyttiin keskustan
alueen toiminnan painopisteet ja tapahtumien vuosikello. Tuotiin tiedoksi yhdessä
valmisteltu keskustan alueen nykytilanteen arvio. Keskusteltiin yhteisistä arvoista.
Päätettiin järjestää arvotyöpaja kevään aikana. Todettiin, että toimintasuunnitelma on
hyvä ottaa esille säännöllisesti vuoden aikana ja tarkistaa onko pöydän toiminta
suunnitelman mukaista.
8 § Lausuntojen ja kannanottojen antaminen sekä muut kokouskäytännöt
Sovittiin ja hyväksyttiin lausuntojen ja kannanottojen käsittelyprosessi
kumppanuuspöydässä.
• Asioiden tuominen asialistalle: jäsenten tulee lähettää asiat asialistalle pjpalaveriin mennessä eli noin 1,5 viikkoa ennen kokousta. Asialista lähetetään
sähköpostitse jäsenille noin viikkoa ennen kokousta.
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•

•

Lausunnot ja kannanotot: koordinaattori vie aineiston Teamsiin ja ilmoittaa siitä
sähköpostitse. Keskustelu ja kommentointi käydään Teamsissa sovittuun
määräpäivään mennessä. Tämän jälkeen puheenjohtajisto muodostaa pöydän
kannan enemmistön kommenttien pohjalta ja laatii lausunnon.
Teamsia ja whatsappia kannustetaan käyttämään matalalla kynnyksellä
keskusteluun.

9 § Muut asiat
•
•
•
•
•

Loppuvuoden tapahtumiin osallistuminen: Joulukylä 15.12.
Liivien kokojen ilmoittaminen.
Osallistuvan budjetoinnin äänestys on auki 1.–19.12. lahti.fi/osbu
Ensi vuoden talouden käyttösuunnitelmaa ja toimenpiteitä käsitellään helmikuun
kokouksessa 2022.
Lahden Kaupunki on ottanut käyttöön Microsoft 365 -ympäristössä vieraskäyttäjien
monivaiheisen todennuksen. Katsotaan Teamsin käyttöä yhdessä helmikuun
kokouksessa.

10 § Saapuneet ja lähtenyt asiakirjat
Todetaan saapuneet lausuntopyynnöt ja asiakirjat sekä lähteneet lausunnot,
kannanotot tai muut asiakirjat.
• Lausuntopyyntö Sairaalanmäen kaavamuutoksesta
11 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. Seuraava kokous pidetään ke 2.2. klo
16.30.
Liitteet
1. Kumppanuuspöytien toimintasuunnitelma
2. Apoli - arkkitehtuuripoliittinen ohjelmaluonnos
3. Keskustan kumppanuuspöydän toimenpiteet, vuosikello 2022 ja nykytilan arvio
(Vesitornin työpajan 18.11.koonti)

Puheenjohtaja

Sihteeri

