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3.2.2022
Pohjoisen kumppanuuspöydän muistio
Aika

keskiviikko 3.2.2022 klo 16.30

Paikka

Teams- kokous

Läsnä

jäsenet

varajäsenet

Kuusela Jasmiina
Niemi Niko 2. Vpj
Görman Vera
Pässilä Anne
Hasu Annika
Toijanaho Antti
Mustonen Jukka
Lehtola Satu, Pj
Päivä Matias
Ihaksi Ilona
Kampman Harri
Kähkönen Mikko, VPj
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
Kukkonen Timo
Voutilainen Tero
Ollikainen Tiina
Ida Pohjanlehto

sihteeri/koordinaattori
Tarja Sarajärvi

asiantuntijat
Milla Bruneau, johtaja, ympäristöpääkaupunkiorganisaatio, klo 16.35–17.00

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30
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 § Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
Hyväksyttiin 2.12. kokousmuistio
4 § Asiantuntijaesitys Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021-hankkeen
loppuraportti
Milla Bruneaun asiantuntijaesitys Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021hankkeen loppuraportti siirtyy toiselle, myöhemmin sovittavalle päivämäärälle.
5 § Asiantuntijaesitys pohjoisen alueen nuorisopalveluista ja ajankohtaisista asioista
Pohjoisen palvelualueen palvelupäällikkö Petteri Peltosen ja Mukkulan ja Ahtialan
nuoriso-ohjaajien esitys siirtyy esteen vuoksi myöhemmälle kokouspäivälle.
6 § Pohjoisen kumppanuuspöydän toimintasuunnitelma ja toimintarahan käyttö vuonna
2022
Kumppanuuspöytien tavoitteena on vahvistaa lähidemokratiaa ja asukasosallisuutta
Lahden kaupungissa. Lahden kaupungin ja alueen toimijoiden kesken kehitetään
yhteistyötä, mahdollistetaan monipuolista toimintaa sekä palveluita alueella. Toiminnan
tarkoituksena on kehittää asukkaiden hyvinvointia ja alueiden elinvoimaa sekä edistää
paikallista toimintaa, yhteistyötä, osallisuutta ja vuorovaikutusta. Kumppanuuspöydällä
on toimintarahaa paikallis- ja asukastoiminnan tukemiseen.
Pohjoisen kumppanuuspöydän toiminnan painopisteet

kestävä kaupunki -toimenpiteiden edistäminen alueellisesti
käynnistetään ja ylläpidetään yhteistyötä pohjoisen Lahden alueella toimivien
yhdistysten ja kaupungin palvelualueiden sekä muiden sidosryhmien kanssa
o tuetaan ja edistetään alueen yhdistysten paikallistoimintaa ja tapahtumia
o pyritään vahvistamaan ja parantamaan alueen yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja
identiteettiä
o
o

Käytiin keskustelua ja päätettiin lähteä toteuttamaan taimien jako/vaihtopäivää
myöhemmin keväällä.
Esitettiin pohjoisen Lahden alueella toimivien yhdistyksien mukaan kutsumista Kerro Pois
-tilaisuuksiin ja muihin alueella järjestettäviin tapahtumiin. Esitys hyväksyttiin.
Tilaisuudet, joihin osallistutaan kumppanuuspöytänä: (Tapahtumien vuosikello 2022)
•
•

Mukkulan laskiasirieha 13.3.2022, muutettiin päivämäärä.
Kumppanuuspöydän toimenpiteet päätettiin § 7.
Taimien jako/vaihtopäivä huhti/toukokuu?

3 (5)

Esitettiin, että Kumppanuuspöytä voi halutessaan toimia kumppanina paikallisissa
tapahtumissa osallistuen tapahtumaan tai sen järjestämiskustannuksiin tai muutoin
kumppanuuspöydän toimintatavoitteiden edistämiseen 1000 euroon asti per
toiminta/tapahtuma määrärahojen puitteissa. Kumppanuuspöydän osallistumiseen ja
määrärahojen käytön suuruuteen vaikuttaa alueellisten tapahtumien ja toiminnan
laajuus, vaikuttavuus ja tarkoitus. Määrärahojen käyttö arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
Kumppanuuspöytä voi esimerkiksi tuoda toimintaansa tunnetuksi ostamalla mainostilaa
tapahtumamarkkinoinnissa pienemmissä paikallistapahtumissa maksimissaan 500
eurolla. Suurtapahtumien tai vaikuttavuudeltaan, näkyvyydeltään,
paikallismerkitykseltään tai kohderyhmältään laajemman joukon tapahtumien osalta
voidaan osallistua järjestämiskustannuksiin 500–1000 euron suuruisella rahalla.
Kumppanuuspöydän koordinaattori yhdessä puheenjohtajiston kanssa arvioi toiminnan
vaikuttavuutta ja tuo asian kumppanuuspöydän käsittelyyn. Viime kädessä hankinnoista
vastaa osallisuus ja hyvinvointi-palveluyksikkö sekä vastaava viranhaltija. Hankinnoissa
noudatetaan hankintalainsäädäntöä ja kaupungin hankintalinjauksia.
Esitys toimintarahan käyttöperiaatteista hyväksyttiin.
7 § Saapuneet hakemukset
Käsiteltiin Kumppanuuspöydälle saapunut liitteen mukainen hakemus Mukkulan
Toimintakeskuksen kannatusyhdistykseltä.
Esitetiin, että pohjoinen kumppanuuspöytä ostaa Mukkulan Toimintakeskuksen
kannatusyhdistykseltä mainostilaa 1000 € Mukkulan talvirieha – tapahtumaan liittyvässä
viestinnässä ja markkinoinnissa.
Kokous totesi yksimielisesti, että Jukka Mustonen on jäävi päättämään kyseisen
toimintarahan myöntämisestä.
Kumppanuuspöytä hyväksyi esityksen ostaa mainostilaa 1000 € Mukkulan talvirieha
tapahtumassa.
8 § Kaavatyöohjelma 2022
Kumppanuuspöydälle esitettiin Lahden kaupungin kaavatyöohjelma vuodelle 2022.
Keskustelu, mistä alueellisista kaavahankkeista pohjoinen kumppanuuspöytä toivoo
maankäytöltä lausuntopyyntöjä tai sen lisäksi asiantuntijaesittelyjä hankkeista niiden
kuulemisaikana päätettiin käydä erillisessä tapaamisessa, mieluiten kasvotusten.
Päivämääräksi esitettiin 8.3 klo 17.. Kumppanuuspöydän esitys toimitetaan
kaupunkisuunnitteluun.
9 § Osallistuvan budjetoinnin toteutukseen menevät hankkeet
Tuotiin tiedoksi hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan päättämät toteutukseen menevät
osallistuvan budjetoinnin asukasideat. Kaupunki toivoo asukkaiden näkemyksiä
toimintamallista. Verkkokysely on avoinna 7.2 asti www.lahti.fi/osbu. Vastaamalla
kyselyyn saadaan arvokasta tietoa päätöksenteon ja kehittämisen tueksi.
10 § Muut asiat
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•
•
•
•
•

10.2. 2021 klo 17—19 Niemen sataman yleissuunnitelma, lähiympäristösuunnitelma ja
kaavaehdotus
Erätauko-säätiö kouluttaa kumppanuuspöytien jäseniä - hae maksuttomaan dialogi vetäjän etäkoulutukseen ke 9.3 klo 17-20 ja ti 15.3. klo 17-20
Mikä tekee Lahdesta vetävän? Kysely avoinna 4.2. saakka:
https://www.lahti.fi/uutiset/mika-tekee-lahdesta-vetavan-vastaa-mainetutkimukseen/
Kutsu Luontoarvojen hyvittäminen kaupunkisuunnittelussa -verkkotyöpajaan ma 21.2.
klo 17. Ennakkoilmoittautuminen.
Kestävä osallisuutta Lahdessa- esittely

•

CECI-hanke järjestää Jakamistalouden työpajan: Tyhjät tilat hyötykäyttöön 17.2.2022
klo 9-12. Ilmoittaudu mukaan tällä linkillä 10.2.2022 mennessä, osallistumislinkki
lähetetään ennen työpajaa.

•

Ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Siepin asiantuntijaesitys Luontoaskel terveyteen ohjelmasta. Linkki esitykseen on löydettävissä Teams-kanavalta sekä lähetetään
jokaiselle sähköpostitse kokouksen jälkeen. Pohditaan toimenpiteitä jälkikäteen
seuraavassa kokouksessa.

•

Satu Lehtola esitti jäsenistölle Ahtialan vanhempainyhdistyksen terveiset ja
tulevaisuuden suunnitelmat

•

Teams-ongelmat. Pyydettiin lähettämään Koordinaattorille tieto Teams-ongelmista 8.2
mennessä.

•

muut asiat bussi, kiertoajelu. Esitettiin, että järjestetään kiertoajelu keväällä,
esimerkiksi toukokuun alussa joku sopiva lauantai päivä. Palataan asiaan uudestaan
huhtikuun kokouksessa.

•

Esitettiin että koordinaattori lähettää kokouksen jälkeen erillisellä sähköpostilla kaikki
osallistumis- ja ilmoittautumislinkit jäsenille ja varajäsenille.

11 § Saapuneet ja lähteneet asiakirjat
Saapunut lausuntopyyntö: Lahden kaupunki, asemakaavan muutosehdotus A-2769,
Niemen satama, Niemi. Saapunut sähköpostitse 3.2.20222.
Sovittiin, että työstetään lausuntopyyntöä yhdessä sähköisesti Niemen sataman
kaavaillan (10.2.2022) jälkeen.
12 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous 13.4. Kokous päätettiin klo 17:54
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Liitteet
Kaavatyöohjelma 2022
Hakemus, Mukkulan Toimintakeskuksen kannatusyhdistys

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Satu Lehtola

sihteeri Tarja Sarajärvi

