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Muistio 2/2022

13.4.2022
Pohjoisen kumppanuuspöydän muistio
Aika

keskiviikko 13.4.2022

Paikka

Fellmannia, Ars Cultura 2. krs

Läsnä

Jäsenet

Varajäsenet

Kuusela Jasmiina

Nordman Sandra

Niemi Niko

Vääräniemi Tuulikki

Görman Vera

Sari Hämäläinen

Pässilä Anne

Salomaa Marjukka

Hasu Annika

Mutanen Eija

Toijanaho Antti

Kovalainen Tomi

Mustonen Jukka

Kankare Saana

Lehtola Satu Pj

Hietamäki Iris

Päivä Matias

Kinnunen Ville

Ihaksi Ilona

Virtanen Maarit

Kampman Harri

Niinimäki Heli

Kähkönen Mikko Vpj

Kukkonen Timo

Saariniemi Matti

Voutilainen Tero

Myller Jonna

Ollikainen Tiina

Taivalmäki Tia

Ida Pohjanlehto

Sihteeri
Tia Taivalmäki
Asiantuntijat
Anna-Kaisa Vihersalo, aluekoordinaattori, lasten- ja nuorten kasvun vastuualue
Maikki Suhonen, projektipäällikkö, Kestävää osallisuutta Lahdessa -hanke

Lahden kaupunki Kirkkokatu 27 Puh. 03 814 11 kirjaamo@lahti.fi Y-0149669-3
Sivistyksen palvelualue 15140 Lahti
www.lahti.fi
kumppanuuspoydat@lahti.fi
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1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.31.
2 § Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.
3 § Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
Hyväksyttiin 3.2.2022 kokousmuistio
4 § Kouluterveyskyselyn vuoden 2021 tulokset ja alueellinen lasten ja nuorten
hyvinvointityö
Aluekoordinaattori Anna-Kaisa Vihersalo kertoi keskeiset tulokset ja havainnot vuoden
2021 kouluterveyskyselystä sekä lasten ja nuorten hyvinvointityöstä eteläisen Lahden
alueella.
Käytiin keskustelua kolmessa pienryhmässä ja pohdittiin, mitä alueen toimijat ja
Pohjoinen kumppanuuspöytä voisivat tehdä esiin nousseiden haasteiden eteen.
Ehdotuksina esille tuli:
- koululaisille järjestettävät yhteisöllisyyttä lisäävät tapahtumat, retket ja keskustelut
- luennot seksuaalisesta häirinnästä tai mielenterveysasioihin liittyen
- Kerro pois! - kahvilat lasten hyvinvointiteemalla
- vanhempaintoimikuntien kanssa tehtävä yhteistyö
- maksuton iltapäivätoiminta vapaaehtoisten vetämänä
- unelmien mahdollistaminen
- tukiperhetoiminnan kehittäminen ja lisääminen
5 § Asiantuntijaesitys Kestävää osallisuutta Lahdessa -hanke
Projektipäällikkö Maikki Suhonen Kestävää osallisuutta Lahdessa -hankkeesta esitteli
hankkeen tavoitteita ja kumppanuuspöytien roolia niiden toteutumisessa.
Kestävää osallisuutta Lahdessa -hankkeen tavoitteena on rakentaa
alueellisille kumppanuuspöydille oma toimintamuoto, jonka keskiössä vuorovaikutteinen
kestävyystyö on. Yhdessä kumppanuuspöytien kanssa tehdään ja rakennetaan Kerro
Pois! -konseptia ja rakennetaan tulevaisuuden kestävää kaupunkia.
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6 § Kerro Pois-kahvila, Kohtaamisen kontit
Huhtikuussa 2022 Yhteinen Mukkula -hanke tuo Mukkulan Ostarille kaksi konttia. Kontit
liittyvät Mukkulan lähiötutkimusaineistoista esiin nousseisiin asukkaiden ja muiden
alueen toimijoiden tarpeisiin yhteisöllisestä kaupunkitilasta ja tapahtumapaikasta
Mukkulan ostarilla. Ostari on mukkulalaisille tärkeä kohtaamispaikka, ja tavoitteena olisi
yhdessä hahmottaa kohtaamiselle mahdollisuuksia myös Ostarin avoimessa, julkisessa
tilassa.
Pohjoinen kumppanuuspöytä osallistuu Kohtaamisen kontteihin 23.4 klo 12-15 Kerro
Pois-kahvilan muodossa. Pohjoisen kumppanuuspöydän jäsenistä paikalle ovat
lupautuneet Satu Lehtola, Jukka Mustonen, Tuulikki Vääräniemi ja Anne Pässilä. Lisää
ilmoittautumisia toivotaan vielä.
7 § Lahden kumppanuuspöytien kannanotto #OmaLahti -osallistuvan budjetoinnin
toimintamallista
#OmaLahti -osallistuvan budjetoinnin projekti on päättynyt kahden kierroksen kokeiluna
ja sen arviointi on juuri valmistunut. OSBU:n 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 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 ja
alueellista hyvinvointia. Kumppanuuspöydät esittävät, että kaupunki jatkaa "ideoi, kehitä,
äänestä" -kierrosten toteuttamista osana kaupungin osallisuustyötä. Lahden
kumppanuuspöydät esittävät yhteisen kannanottonsa kaupunginvaltuustolle.

8 § Asukastapahtuma 21.5
Kaikilla Kumppanuuspöydillä on mahdollisuus osallistua Lahden kaupungin
ympäristöpalveluiden järjestämään kierto- ja jakamistalouden asukastapahtumaan
lauantaina 21.5. Tämä liittyy CECI-hankkeeseen, jota LAB ja Päijät-Hämeen Liitto vetävät,
kaupunki pääsee siinä kyljessä jakamaan kiertotalouden ilosanomaa kaupunkilaisille.
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Pohjoinen kumppanuuspöytä osallistuu tapahtumaan. Osallistumistapa jäi vielä
avoimeksi.
9 § Asiantuntijaesitys Lähiö-ohjelma
Helene Vanninen esitteli Lahden lähiöohjelmaa 2020—2022
https://lahtimy.sharepoint.com/:v:/g/personal/tia_makinen_lahti_fi/EQ_Sc48n1HxDrQsJ
Mtw2VHkBZ 3gE0QR-FGLCwKF3kEPvZg
10 § Muut asiat
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kerro Pois-kahvila Ahtialassa kesäkuussa, todennäköisesti ostoskeskus paikkana
Pyöräilyviikon tempaus
Asukastapahtuma 21.5., LAB ja Päijät-Hämeen Liitto vetämä CECI-hanke.
Sopenkorven Circcu-kiertotalouskeskus eli nykyinen Creation HQ Lahti + Kesanto
(entisen Järvisen suksitehtaan tilat)
Asukastilaisuudet Teamsissa kello 17.00–19.30:
11.5. Sujuvampaa ja laadukasta arkiliikkumista
24.5. Kiertotalous yleiskaavatasolla
13.9. Meidän maisemat ja arvorakennukset
27.9. Kävelyn laatureitit
11.10. Monimuotoinen luontomme
bussikiertoajelun ajankohdaksi ehdotettu arki-iltaa toukokuussa
Teams - ongelmat jatkuvat edelleen

11 § Saapuneet ja lähteneet asiakirjat
Todettiin saapuneeksi Ranta-asemakaavanmuutoksen luonnos R31, Seesta, Kalliojärven
Ahtialanhaara lausuntopyyntö. Pyyntö on saapunut sähköpostitse. Pohjoinen
kumppanuuspöytä päätti, että asiasta ei anneta lausuntoa.
12 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous 2.6. Ahtialan koululla
Kokous päättyi klo 18.30.
Allekirjoitukset

Puheenjohtaja
Satu Lehtola

Sihteeri
Tia Taivalmäki

