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2.6.2022
Pohjoisen kumppanuuspöydän asialista
Aika

torstai 2.6.2022

Paikka

Ahtialan koulu klo 16.30

Läsnä

jäsenet

varajäsenet

Kuusela Jasmiina
Niemi Niko Vpj.
Görman Vera
Pässilä Anne
Hasu Annika
Toijanaho Antti
Mustonen Jukka
Lehtola Satu Pj.
Päivä Matias
Ihaksi Ilona
Kampman Harri
Kukkonen Timo
Saariniemi Matti
Myller Jonna
Taivalmäki Tia

Nordman Sandra
Vääräniemi Tuulikki
Sari Hämäläinen
Salomaan Marjukka
Mutanen Eija
Kovalainen Tomi
Kankare Saana
Hietamäki Iris
Kinnunen Ville
Virtanen Maarit
Niinimäki Heli
Voutilainen Tero
Ollikainen Tiina
Ida Pohjanlehto

sihteeri/koordinaattori
Tarja Sarajärvi

asiantuntijat

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 16.30
2 § Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.
3 § Edellisen kokousmuistion hyväksyminen

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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Hyväksyttiin 13.4.2022 kokousmuistio
4 § KerroPois-tilaisuuksien konseptin kehittäminen ja palvelulupaus
Kerro Pois! -toimintamallia testataan kaupunkitasoisesti vuoden 2022 ja kevään 2023
aikana. Toimintaa myös kehitetään yhdessä pöytien kanssa sekä vuorovaikutteista
kestävyystyön toimintamuotoa konseptoidaan ja mallinnetaan.
Kumppanuuspöydät arvioivat ja kommentoivat palvelulupausluonnosta sekä hyväksyvät
luonnoksen.
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 myös 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.
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.
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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.”

Käytiin läpi kumppanuuspöytien KerroPois-tilaisuuksien konseptin kehittäminen ja
palvelulupaus -esitys. Kumppanuuspöytien palvelulupaus hyväksyttiin.
5 § Työllisyyspalvelut
Lahden työllisyyspalvelujen esittely ajankohtaisista asioista.
Pohdittiin yhdessä kestäviä työn ja koulutuksen polkuja Lahden nuorille. Esille nousi
suoria oppisopimuksia isoille yrityksille, rekrytointikoulutukset sekä että oppilaitokset
olisivat entistä vahvemmin kytköksissä alueen yrityksiin.
6 § Muutoksia puheenjohtajistossa
Syyskuun kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Kähkönen ja 2.
varapuheenjohtajaksi Niko Niemi. Mikko Kähkönen on luopunut varapuheenjohtajan
paikasta henkilökohtaisista syistä. Varapuheenjohtajaksi nousee näin ollen Niko Niemi.
Esitettiin valittavaksi 2. varapuheenjohtajaksi Tia Taivalmäki.
Esitys hyväksyttiin.
7 § 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 osallistui huhtikuussa Kohtaamisen kontteihin Kerro Poiskahvilan muodossa. Käytiin läpi keskusteluissa esille nousseita asioita ja kehitysideoita.
Keskusteltiin myös e-palautteiden esteenpäin viemisen tärkeydestä, jolla saadaan
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asukkaille vahvistettua tunnetta siitä, että heitä kuunnellaan. Kohtaamisen kontin epalautteet on viety https://e-asiointi.lahti.fi/eFeedback/ -sivustolle keskusteluiden
koonnin jälkeen.
8 § Toimintasuunnitelman tarkastus
Käytiin läpi Pohjoisen kumppanuuspöydän vuosikello ja toimintasuunnitelma syksylle
2022. Päätettiin alustavasti mihin osallistutaan kumppanuuspöytänä syksyn aikana
Ostareilla Ahtialassa KerroPois-tilaisuus kesäkuussa 15.6 klo 17.30—19.30. Tarjotaan
osallistujille makkaraa
Työryhmäksi järjestämään tilausuutta sovittiin, Satu, Tia, Matias, Tarja ja Antti.
•

SYYSKUU
o Kerro Pois -Kahvila, Luoteis-Nastolan kyläntalo. Mahdollisesti esitetään
itäiselle kumppanuuspöydälle yhteistyötä tapahtuman tiimoilta, koska
alueet ovat osittain samoja
o Koko perheen hämärähommia, Joutjärven seurakunta, yhdistyksiä ja
kumppanuuspöydät. Selvitetään mitkä tahot ovat tästä kiinnostuneita.
Tapahtuma aika olisi syys-lokakuun aikana.

•

Lokakuu kokous, 5.10

•

MARRASKUU
o 30.11 Suunnittelutyöpaja + illanvietto
o Marras-joulukuu talvivalot- kilpailu Jouluvalo-joulukalenteri

•

JOULUKUU
o Joulukuusi tapahtuma
o Mukana joulukylä-tapahtumassa

Marras- ja joulukuun tapahtumista päätettiin sopia tarkemmin elokuun kokouksessa.
Muut asiat
•
•

Illallinen taivaan alla, syyskuu 2022, ehdotettu päivämäärä 2.9
Mukkulan ruoka tapahtuma.
Pohjoinen kumppanuuspöytä päätti tukea keskustan alueen illallista.
Alueen kiertoajelua ei olla vielä järjestetty. Selvitetään, onko tähän tarpeeksi
halukkaita ja olisiko mahdollista järjestää elokuun aikana.

9 § Saapuneet ja lähteneet asiakirjat
Pohjoiselle kumppanuuspöydälle ei ollut saapuneita lausuntopyyntöjä eikä asiakirjoja.
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10 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Kokous päätettiin klo 18.27. Seuraava kokous torstaina 25.8. kaikki pöydät, TA-seminaari
ja kokoukset.

Allekirjoitukset

puheenjohtaja Satu Lehtola

sihteeri Tarja Sarajärvi

