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13.10.2021
Pohjoisen kumppanuuspöydän muistio
Aika

keskiviikko 13.10. klo 17.30

Paikka

Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti

Läsnä

jäsenet

varajäsenet

Kuusela Jasmiina
Niemi Niko 2. Vpj
Granqvist Tero
Pässilä Anne
Hasu Annika
Toijanaho Antti
Mustonen Jukka
Lehtola Satu Pj.
Päivä Matias
Ihaksi Ilona
Kampman Harri
Kähkönen Mikko Vpj.
Saariniemi Matti
Myller Jonna
Hämäläinen Anu

Nordman Sandra
Vääräniemi Tuulikki
Görman Vera
Salomaan Marjukka
Mutanen Eija
Kovalainen Tomi
Hietamaäki Iris
Kinnunen Ville
Virtanen Maarit
Kukkonen Timo
Voutilainen Tero
Ollikainen Tiina
Taivalmäki Tia

sihteeri/koordinaattori
Tarja Sarajärvi

asiantuntijat
-

1 § Kokouksen avaus
Koordinaattori avasi kokouksen.
2 § Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat

Lahden kaupunki
Sivistyksen palvelualue

Kirkkokatu 27
kirjaamo@lahti.fi
15140 Lahti
kumppanuuspoydat@lahti.fi

Puh. 03 814 11
Y-0149669-3
www.lahti.fi
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3 § Puheenjohtajien ja somevastaavan valinta
Puheenjohtajavaalissa vain varsinaisilla jäsenillä oli äänioikeus. Varsinaisia jäseniä oli
paikalla 14 ja poissaolevan jäsenen varajäsen oli myös poissa. Kokous esitti, että
annetaan äänioikeus yhdelle varajäsenelle, jotta ääniä olisi 15. Esitys hyväksyttiin ja
jäseneksi valittiin Tuulikki Vääräniemi.
Kokous hyväksyi vaalitavaksi suljetun lippuäänestyksen ja kahden ääntenlaskijan
valinnan varajäsenistä. Ääntenlaskijoiksi esitettiin ja valittiin Marjukka Salomaa ja Maarit
Virtanen. Kokouksessa suoritetun lippuäänestyksen perusteella pohjoiselle
kumppanuuspöydälle valittiin puheenjohtajaksi Satu Lehtola ja varapuheenjohtajaksi
Mikko Kähkönen sekä 2. varapuheenjohtajaksi Niko Niemi toimikaudeksi 1.9.2021 –
31.5.2023.
Kokouksessa esitettiin kumppanuuspöydän somevastaavaksi Annika Hasua. Esitys
hyväksyttiin.
4 § Pohjoisen pöydän vahvuudet, haasteet, uhat ja mahdollisuudet
Keskusteltiin oman alueen kehittämisestä ja esille nousi seuraavat kohdat:
Harrastemahdollisuudet myös vanhemmille
Lapset yhdenvertaiseksi- Kunnas
Huumeongelma- mitä voidaan tehdä
Yksinäisyys
Koululaisten liikkuminen- liikenteen kehittäminen
Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja jokaiselle alueelle, sukupolvien yli
Yleisövessat
Yhteisöllisyys -talkoot, Naapurusto- juhlat
Turvallisuus
Yhdistykset -kartoittaa heidän toiveitaan, tutustutaan alueisiin ja asukkaiden
toiveisiin.
Ikäihmiset -heidän tarpeensa huomioitu? Ulkoilu, seura, virikkeitä.
Asian käsittely jäi kesken ja se siirrettiin käytäväksi Teams alustalla.
Keskusteltiin asioista, joista kumppanuuspöytä haluaa saada enemmän tietoa. Esille
nousi asioita kuten:
Oman alueen asukkaat, minkälaisia ihmisiä?
Lisää tietoa kaupungilta alueen rakenteesta, ihmisistä ym.
Miten viestitään pöydästämme, luodaanko ryhmiä esimerkiksi Facebookiin eri
asuinalueille pohjoisella alueella?
Jäsenistö toivoi yhteistä kiertoajelua pohjoisella alueella, jotta olisi paremmin
mahdollista tutustua koko alueeseen. Tällainen pyritään järjestämään
mahdollisimman pian. Asian käsittely jäi kesken ja sitä päätettiin jatkaa Teamsissa.
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Kokouksessa keskusteltiin toiminnan painopisteistä omalla alueella. Aiheina nousi esille:
Nuorten kohtaamispaikat -Lasten ja nuorten hätä, Mukkula Ahtiala
Elinvoima ja työllisyys, Lahden houkuttelevuus
Pohjoisella alueella viihtyminen, nuoret ja opiskelijat
Pohjoiselle alueelle suunniteltujen toimenpiteiden toteutus
Kivimaan koulun tilojen käytettävyys iltaisin.
Kokouksessa esitettiin, että jatketaan keskustelua Teams-kokouksessa 2.11 klo 18.
Koordinaattori lähettää kutsulinkin kaikille.
Esitettiin, että puheenjohtajisto kokoontuu koordinaattorin kanssa ennen sitä ja priorisoi
toiminnan pääpainopisteitä. Esitys hyväksyttiin.
5 § Loppuvuoden 2021 toiminta sekä tapahtumien vuosikello 2022
Asian käsittely siirrettiin käytäväksi Teams alustalla. Koordinaattori julkaisee asiaan
liittyvät materiaalit ja keskustelun avauksen pöydän Teams kanavalla. Esitettiin, että
puheenjohtajisto priorisoi painopisteitä yhdessä koordinaattorin kanssa, jonka jälkeen
jäsenistö jatkaa keskustelua Teamsin välityksellä. Esitys hyväksyttiin.
6 § Kumppanuuspöytien yhteinen visio, tavoitteet ja arvot
Asian käsittely siirrettiin käytäväksi Teams alustalla. Koordinaattori julkaisee asiaan
liittyvät materiaalit ja keskustelun avauksen pöydän Teams kanavalla. Keskustellaan
yhteisestä visiosta ja tavoitteista. Toimintasuunnitelma ja toiminnan tavoitteet tulisi
päättää joulukuun kokouksessa 2.12.
7 § Muut asiat
•
•
•

jäsenistöä pyydetään ilmoittamaan paitojen/ liivien koot koordinaattorille
Pohjoisen alueen geokätkö- seikkailu, Tia Taivalmäki. Esitettiin, että Tia julkaisee
tietoa asiasta yhteisellä Teams alustalla.
Koordinaattori selvittää mahdollisuutta järjestää Kerro Pois! -kahvila vielä vuodelle
2021.

8 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. Seuraava kokous 2.12 klo 16. Paikka
ilmoitetaan myöhemmin.
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Liitteet
Puheenjohtajavaalin 2021 äänestyslista

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Satu Lehtola

sihteeri Tarja Sarajärvi

