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1 Kokouksen avaus / Alueraatitoiminnan esittely
Asukkaiden Lappeenranta § 1
Läntinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Puheenjohtaja Anu Hämäläinen
Alueraatitoiminnan esittely
Alueraadeissa päivitetään vuosittain alueiden kärkitavoitteita,
tehdään useita parannus- ja kehittämisesityksiä ja toteutetaan
yhteistyössä kaupungin kanssa erilaisia asumiseen, liikennejärjestelyihin ja palveluihin liittyviä hankkeita. Raatien toiminta on jo
lyhyessä ajassa todettu kaupungin taholta varsin tarpeelliseksi ja
tulokselliseksi.
Alueraatien kokoonpanoissa ovat mukana alueen aktiiviset
asukkaat, asukasyhdistykset, järjestöt ja yritykset kunkin alueen
toiveiden ja luonteen mukaisesti. Raatien toiminta perustuu
vapaaehtoisuuteen, joten raadeissa otetaan uudet aktiiviset toimijat
avosylin vastaan.
Alueraadin tehtävänä on koota sen tietyn alueen asukkaiden,
asukasyhdistysten ja toimijoiden äänet, ajatukset sekä ideat
yhteen ja viedä niitä eteenpäin yhdellä laajalla rintamalla.
Alueraadeilla ei ole juridista toimintavaltaa. Asukasyhteyshenkilö
toimii alueraadin sihteerinä. Asukkaille on auennut raatien ja
kaupungin asukasyhteyshenkilön kautta uudenlainen mahdollisuus
vaikuttaa ja ottaa yhteyttä virkamiehiin ja päätöksentekijöihin.
Kevään alueraatikokoukset pidetään avoimina, jotta toiminnasta
kiinnostuneilla olisi mahdollisuus tulla tutustumaan ja toteamaan,
että haluaisivatko he itse tulla mukaan oman alueensa alueraatiin.
Kuntavaalien jälkeen vaihtuu kaupunginvaltuuston ja muiden
luottamuselinten jäsenet 1.6. alkaen. Myös alueraadissa on
toteutettu valtuustokauden mittaista asteittaista rotaatiota eli
tavoitteena on saada mukaan uusia jäseniä ja osa pitkäaikaisista
jäsenistä pääsevät halutessaan poistumaan takavasemmalle.
http://www.lappeenranta.fi/fi/Osallistu-ja-vaikuta/Asukas--jaaluetoiminta/Alueraadit/Lantinen-alueraati
Pj

Avataan kokous. Läntisen alueraadin jäsenet esittäytyvät.

Läntinen
alueraati

Avattiin kokous. Esittäydyttiin.
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2 Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 2
Läntinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Puheenjohtaja Anu Hämäläinen
Pj

Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 14.2.2017.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Läntinen
alueraati

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Hackman ja Ahti Nuottimäki.
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3 Läntisen alueen investoinnit ja toimenpiteet kaupungin talousarviossa 2017.
Kuullaan asukkaita päiväkotien ja perusopetuksen koulujen peruskorjaus- ja
uusinvestointitarpeista Läntisellä suuralueella
Asukkaiden Lappeenranta § 3
Läntinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Läntisen alueraadin kokouksessa käsitellään tulevan vuoden
talousarviota alueellisella tasolla.
Vierailevina alustajina olevat kaupungin virkamiehet kertovat mitä
kaupungin talousarvioon on varattu investoinneille ja toimenpiteille
koskien vuotta 2017 juuri Läntisellä alueella.
Teknisen toimen osalta kokouksessa on mukana vähintään
kaavoituksen ja kadut ja ympäristön virkamiehet.
Myös nuorisotoimen edustajat tulevat kertomaan miten nuorisotoimi
tulee toimimaan alueella tulevan vuoden aikana.
Muilta toimialoilta on edustajia mukana riippuen siitä miten alueelle
on budjetoitu muiden toimialojen investointeja ja toimenpiteitä.
Lisäksi kasvatus- ja opetustoimen sekä tilakeskuksen edustajat ovat
mukana alueraatien kokouksissa.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan päiväkotien ja
perusopetuksen koulujen peruskorjaus- ja uusinvestointitarpeet
tuleville vuosille tulee päivittää ennen vuoden 2018 investointiohjelman laadintaa ja tämän asian tiimoilta halutaan asukkailta jo nyt
kuulla mielipiteitä ja ajatuksia.
Pj

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan talousarvion investoinneista sekä
toimenpiteistä. Keskustellaan koskien päiväkotien ja perusopetuksen
koulujen peruskorjaus- ja uusinvestointitarpeista tuleville vuosille.
Kirjataan ylös mahdolliset esiintulevat asukkaiden esitykset erilliseen
tavoitelistaukseen.

Läntinen
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Esittelijöiden esitykset pöytäkirjan liitteenä.
Liite 1, Liite 2, Liitteet 3-4.
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4 Jalankulkijoiden turvallisuus linja-auton liikenteen reitin muutoksesta johtuen
Asukkaiden Lappeenranta § 4
Läntinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Huolestuneet asukkaat ovat ottaneet yhteyttä alueraatiin
seuraavasti: Paikallisliikenteen linja 1 lopettaa ajamisen Huhtiniemen
lenkin kautta 1.2.2017. Kuinka kaupunki aikoo reagoida asukkaiden
huoleen jalankulkijoiden turvallisuudesta?
Huhtiniemen lenkkiä alkaa ajaa arkipäivisin linja 3, joka ei matkakeskuksen kautta kiertävän reittinsä takia palvele keskustaan työhön
tai oppilaitoksiin meneviä. Tämän takia suurin osa Kuusimäen /
Huhtiniemen julkisen liikenteen käyttäjistä siirtyy tulemaan kyytiin
Helsingintien pysäkeiltä. Kourulan liikekeskuksen kohdalla
Helsingintien eteläpuolelle siirtyminen on turvallista alikulkujen takia.
Kuusimäen / Huhtiniemen itäpuolen asukkaat joutuvat käyttämään
liikekeskuksesta kaupungin keskustan suuntaan olevaa seuraavaa
pysäkkiä. Tämän pysäkin lähistöllä on suojatie, jossa ei ole
keskikoroketta eikä liikennevaloja. Kyseisen suojatien ylitys herättää
jo nyt kauhua sekä jalankulkijoissa että autoilijoissa. Ruuhka-aikaan
turvallinen Helsingintien yli pääseminen kyseisessä kohdassa on
arpapeliä. Autovirta on keskeytymätön ja jalankulkijat (joista monet
lapsia) joutuvat juoksemaan liikenteen sekaan. Tämä aiheuttaa
auton alle jäämisen vaaran sekä uhkan autojen äkkijarrutuksista
johtuvista peräänajoista. Koska edellä mainitun linja-autopysäkin
käyttö tulee lisääntymään merkittävässä määrin johtuen
paikallisliikenteen reittien muutoksista, kaupungin on huolehdittava
turvallisesta pääsystä pysäkille esimerkiksi keskikorokkeen
rakentamisella ja liikennevaloilla.
Kaupungilta on saatu seuraava vastaus yllä olevaan kyselyyn Timo
Kalevirralta liikennesuunittelun suunittelupäälliköltä: Asia on
huomioitu teknisessä toimessa ja Helsingintien ylityskohtaa on
tarkoitus kevään / kesän kuluessa parantaa ja liikenneturvallisuutta
lisätä. Mahdollisimman pikaisesti laaditaan suunnitelmat, jossa
Helsingintielle rakennetaan keskisaareke jakamaan ylitys kahteen
osaan. Tässä vaiheessa ei liikennevaloja tehdä, mutta suojatien
kohdan valaistuksen tehostamista harkitaan. Rakentamisen
yhteydessä nostetaan kevyen liikenteen väylät samalle tasolle
ajoradan kanssa ja korotus ulotetaan linja-autopysäkille saakka.
Bussipysäkit varustetaan pysäkkikatoksilla.
Pj

Merkitään tiedoksi

Läntinen
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Liite 5.
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5 Läntisen alueen tavoitteiden päivitys
– esitykset toimialoille huomioon otettavaksi tulevien vuosien talousarvioiden teossa
Asukkaiden Lappeenranta § 5
Läntinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Läntisen alueen tavoitteet valtuustokaudella 2012 – 2016/2017
Vuosittain alueraadeissa päivitetään alueen tavoitteet.
Päivitetään tilanne tavoitteiden osalta:
* Mitkä ovat toteutuneet
* Mitä tavoitetta tulisi viedä eteenpäin voimakkaammin
* Tavoitteiden tärkeysjärjestys
* Uusien tavoitteiden lisääminen
* Joidenkin tavoitteiden siirto ns. seurantalistalle
Pj

Käydään läpi liitteessä olevat tavoitteet. Keskustellaan tavoitteista ja
tehdään tavoitteiden päivitys. Viedään tavoitteet toimialoille tiedoksi
tulevien vuosien talousarvioissa huomioon otettaviksi.

Läntinen
alueraati

Päivitettiin tavoitteet. Päivitetty tavoitelistaus pöytäkirjan liitteenä.
Liite 6. Lisättiin tavoitelistalle kohtaan 1 Lappeen kenttä ja
luistelualue Lappeen koulun pihalla – valaistus
(kohdasta 8 Muut asiat)
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6 Ulkoliikuntakenttä Skinnarilan kampukselle - kuntalaisaloite
Asukkaiden Lappeenranta § 6
Läntinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Linkki 1

Ulkoliikuntakenttä Skinnarilan kampukselle - kuntalaisaloite
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3286
Läntinen alueraati teki seuraavan aloitteen 28.1.2016:
Parin vuoden sisällä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja
Saimaan ammattikorkeakoulun ympäristöstä, Skinnarilan
kampukselta, hävinneet perus ulkoliikuntaan sopivat kentät.
Pepo halli rakentui yhden kentän päälle ja toisen kentän päälle
rakentui uusi opiskelija-asuntola. Joten tällä hetkellä kampusalueen
läheisyydessä ei ole lainkaan paikkaa jossa harrastaa ihan perus
ulkoliikunta aktiviteettia. Tämä puutos koskettaa niin opiskelijoita
kuin myös lähialueen asukkaita.
Tarve on perus hiekkakentälle, jossa olisi koripallokoreja /
jalkapallomaalit, valaistus syksy / talvikäyttöä varten sekä
sähkönsaanti mahdollisuus mahdollisia tapahtumia varten.
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta LTKY toi
Läntisen alueen lueraadille tämän puutteen tietoon ja alueraati päätti
tehdä asiasta aloitteen.
Kaupunki ei ole vielä vastannut aloitteeseen. Kuullaan kokouksessa
miten ja missä aikatauluissa aloitteessa edetään.
Lisäys esittelytekstiin:
14.2.2017 kokouksessa kuultiin liikuntatoimen kommentit tehtyyn
aloitteeseen:
Ulkoliikuntapaikat liikuntatoimella pääosin säilyvät entisellään
nykytilanteeseen nähden.
Aloitteessa viitattuihin aikaisemmin lähistöllä olleisiin ulkokenttiin
voidaan todeta, että LOAS rakennutti opiskelija-asuntotarpeeseen
asuintalon ja PePo:n hallin paikalla oli ennen vähän käytetty pieni
hiekkapallokenttä ja siinä vieressä on edelleen tekonurmipintainen
kiekkokaukalo, jota kesäaikaan voi käyttää pelaamiseen ja muuhun
ulkoliikuntaan tai tapahtumiin.
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Läntisellä alueelle on edelleen olemassa Kauriinkadun kenttä,
Sammonlahden kentät ja Lavolan koulun pihakenttäalue toistaiseksi.
Lappeen koulun vieressä on pieni hiekkapallokenttä myös.
Tällähetkellä ei ole suunnitelmissa eikä ole varattu tuleviin
talousarvioihin varauksia uuden kentän rakentamiseen Läntiselle
alueelle. Liikuntatoimelle kuten muillekin toimialoille on ajettu
säästötoimenpiteitä vuosille 2017-2018. Uusia kenttiä ja palveluita ei
pysty rakentamaan ja ylläpitämään.
Liikuntatoimen realistisena toiveena tällä hetkellä on, jos edes
olemassa olevia pystyisi kehittämään ja monipuolistamaan, niin hyvä
olisi.
Pj

Merkitään tiedoksi. Päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Läntinen
alueraati

Merkittiin tiedoksi.
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7 P-alue Orioninkadun varteen – kuntalaisaloite
Asukkaiden Lappeenranta § 7
Läntinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Linkki 2

P-alue Orioninkadun varteen – kuntalaisaloite
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3285
Läntinen alueraati teki seuraavan aloitteen 27.10.2016:
Orioninkadun (jatkeen) varrelle rakennettiin muutama vuosi sitten
levennys tien varteen. Tarkoituksena oli rakentaa Skinnarinteellä ja
hiihtoladulla kävijöitä varten pysäköintialue.
Kyseessä ei ole kuitenkaan virallinen kaavan mukainen P-alue, vaan
levennystä on pidetty myös lumenkaatopaikkana, jolloin autojen
pysäköinti varatulle alueelle on hankaloitunut.
Läntisen alueen alueraati, Asukkaiden Lappeenranta -toiminta,
päätti tehdä kuntalaisaloitteen, jossa esitetään:
ko. Orioninkadun levennysalue muutetaan virallisesti kaavoituksen
kautta P-alueeksi ja että alue merkitään selkeästi P-merkillä, jotta se
pidettäisiin avoimena eikä sitä käytettäisi lumenkaatopaikkana kuten
nyt on tapahtunut.
Tässä aloitteessa esitetään asian hoitamista jo tälle talvikaudelle
kuntoon.
Lappeenrannan kaupunki antoi aloitteeseen seuraavan vastauksen:
Lähettäjä: Multaharju Pentti
Lähetetty: 14. marraskuuta 2016 11:04
Vastaanottaja: Kirjaamo Lappeenrannan kaupunki
Aihe: aloite: P-alue Orioninkadun varteen.
Kyseinen alue sijaitsee Orioninkadun katualueella ja se on syntynyt
katu- ja hiihtotunnelin rakentamisen yhteydessä tilapäisenä
varastoalueena.
Aluetta ei purettu, koska se soveltui hiihtäjien käyttöön. Lisäksi
aluetta käytetään osittain kadunvarsilumien varastointialueena.
Alue sijaitseen Orioninkadun katualueella, joten asemakaavan
muuttamista sen kehittäminen ei välttämättä vaadi, koska
katualuetta on ajoradan reunasta noin 22 metriä.
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Alueen kehittäminen kaipaa kuitenkin tarkemman suunnitelman
tekemistä ja se otetaan talvikautena työn alle. Myös
lisärakentamisen kustannusjako teknisen toimen ja liikuntatoimen
välillä on selvitettävä.
Kokouksessa kuullaan kuulumisia tarkemman suunitelman teon
osalta, johon kaupunki vastauksessaan viittaa.
Lisäys esittelytekstiin:
14.2.2017 kokouksessa kuultiin Kadut ja Ympäristö toimelta
seuraavaa:
Aloite ei ole vielä edennyt suunitteluasteelle. Asiasta ei ole vielä
keskusteltu tarkemmin liikuntatoimen kanssa eikä siten
suunnitteluakaan tehty. Suunnitelma ei niin monimutkainen tule
olemaan, jos parkkialue pysyy katualueella, mutta rahoitusta siihen
täytyisi varata, jota ei tämän hetkisessä talousarviossa ja
työohjelmassa ole varattuna.
Pj

Merkitään tiedoksi. Päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Läntinen
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Asia esitettiin kokouksessa mukana olleelle
kaupungin teknisen toimen liikenteen suunnittelupäällikkö Timo
Kalevirralle.
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8 Läntisen alueraadin tekemät esitykset ja aloitteet
Läntisen alueen asukastoiminnan tuloksia
Asukkaiden Lappeenranta § 8
Läntinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Läntisen alueraadin tekemät aloitteet, lausunnot, esitykset ja kyselyt
lähivuosien ajalta sekä Läntisen asukastoiminan tuloksia:
Aloitteet:
28.10.2016 Ulkoliikuntakenttä Skinnarilan kampukselle
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3286 - ei vielä toteutuksessa
27.10.2016 P-alue Orioninkadun varteen
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3285 - ei vielä toteutuksessa
25.11.2015 Kourulan alue- ja liikekeskuksen pihan kunnossapito
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2260 - toteutui
Lisäksi Läntisen alueraadin valtuustojäsenet ovat tehneet seuraavat
valtuustoaloitteet vuosina 2011-2014:

Sammonlahden kehittäminen – työn alla edelleen

Skinnarin rinteen kunnostaminen ja kunnossapito
– on toteutunut
Esitykset:
Vuonna 2013 alueraati teki esityksen Lappeenrannan kapungille
koirapuiston tekemisestä alueelle.
Tulokset:
Läntisen alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2016
o Kuusimäki-Kourula-Lavola asukasyhdistyksen toiminta: Takakontti
kirpputorit, lasten liitupiirrustus tapahtuma, tähtitaivas tapahtuma
o Läntisen alueen asukasyhdistyksen toiminta: Mukanaolo
Sammontorin tapahtumissa
o Läntisen palveluverkkon uudistukseen aktiivisesti kantaa ottaneet
asukkaat
o Yliopiston Ystäväperhe toiminta ulkomaalaiselle opiskelijalle






Läntisen alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2015
Skinnarilan rannan puhdistus talkoilla
Jättipalsamin kitkemistalkoita alueella
Sprayatun sähkömuuntajan uudelleenmaalaus täysin asukkaiden
omasta toimesta
Kaupungin investoinnit vuosina 2013-2015 länsialueen infraan
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ARA:n investointihankkeen avulla, pohjana asukkaiden esitykset
 Tapaamisiin! Senioreiden yhteisöllinen toiminta jatkuu edelleen
 Tavoitteissa pitkään olleen Sunisenkadun ja Rantaniitynkadu välinen
raitti: Notkelman poisto ja kaide – toteutui
 Lentokentän vierellä oleva liikuntareitin kunnostaminen – pohjalla
asukkaiden esitys
 Kourulan asumisviihtyvyyden nostoa – Kourulanraitin
alikulkukäytävän maalaus
 Tavoitteissa pitkään olleen Kourulan alue –ja liikekeskuksen
kiinteistöjen kunnostusta – kiinteistöjen huonokuntoiset puuosat
kunnostettu. Pieni, mutta hyvä alku kuitenkin.
 Alueen asukasyhdistyksissä aktiivista toimintaa.
Läntisen alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2014
 Länsialue omaksi hankkeen kautta on saatu länsialueella saatu
kuluneen vuoden aikana huikean paljon aikaiseksi
– yhdessä alueen asukkaiden kanssa:
 viime vuoden lopulla pidettiin kaupungin ensimmäinen
kansalaisraati
 keväällä rakennettiin talkoilla 9-korinen frisbeegolf kenttä,
 niitettiin Skinnarilan rannasta kaisloja,
 tehtiin kevään ja kesän aikana koirapuisto alueelle,
 toteutettiin kolme tapahtumaa Sammontorilla yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa.
 Lisäksi alueella toimii kaksi aktiivista asukasyhdistystä ja asukkaat
ovat omaehtoisesti kitkeneet alueelta jättipalsamia ja pitäneet
Rantaraittia siistinä.
Läntisen alueen asukastoiminnan onnistumisia vuonna 2012
 Asukkaiden esityksestä - uusi linja-auto reitti nro 10 aloitti
liikennöinnin Ruoholammelta keskustaan.
 Ruoholammella on tehty useita asukkaiden esittämiä liikenteeseen
liittyviä korjaustoimenpiteitä.
 Skinnarilan veneranta siistittiin tänä kesänä asukkaiden
esityksestä. Myös tulevana toisena ja kolmantena kesänä on
luvattu tehdä sama siistiminen, jotta saadaan rehevöityminen
hillittyä.
 Asukkaiden aktiivisten kannanottojen kautta on lähtenyt
kadonneiden palveluiden palauttaminen Sammontorille, eteenpäin.
 Sammonlahteen on saatu uudet hienot hyötyekojätepisteet.
Aloite on tullut asukkailta Sammonlahden alue- ja liikekeskuksen
kehittämistyöryhmässä
Pj

Merkitään tiedoksi.

Läntinen
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Todettiin toiminnan olleen hyvää ja monipuolista.
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9 Naapuri -päivä ja Nappi -Naapuri
Asukkaiden Lappeenranta § 9
Läntinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Joskus on helpompi kommunikoida maailman toisella puolella
asuvien henkilöiden kanssa kuin tervehtiä naapuria. Euroopan
naapurien päivä on tapahtuma, jossa annetaan mahdollisuus luoda
kontakteja ja kehittää sosiaalisia suhteita. Se on tilaisuus tavata
naapureita ja nauttia yhdessäolosta ja rikkoa kaupungeissa
vallitseva anonymiteetti ja eristyneisyys.

Naapuri -päivä http://country.european-neighbours-day.com/fi
Juhlan organisoiminen on hyvin helppoa: riittää, että päätät järjestää
sen! Juhlapäivänä kaikki osallistuvat tuoden mukanaan syötävää tai
juotavaa. Kerro naapureillesi juhlasta ja alkakaa suunnitella sitä
yhdessä. Jokainen voi kantaa kortensa kekoon. Paikka on helppo
löytää: kerrostalon piha tai aula, oma asunto tai talonne pihamaa.
Tiedota juhlasta julistein ja kutsukortein, jotka voi ladata netistä.
Miksi osallistua: Opi tuntemaan naapureitasi,
luo uusia ystävyyssuhteita, paranna naapurustosi yhteishenkeä
Miten: Järjestä naapurijuhla, johon jokainen tuo jotain mukanaan
Ketkä: Asukkaat ja naapurit
Paikka: Kerrostalo (aula, piha tai asunto),
omakotitalo (katu, puutarha)
Ajankohta: Perjantai 19 toukokuu 2017

Nappi-Naapuri https://nappinaapuri.fi/info
Nappi Naapuri on uusi naapurustojen sosiaalinen media.
Napissa voit esitellä itsesi naapureillesi, pyytää tai tarjota apua,
lainata tai vaihtaa tavaroita, myydä, ostaa ja antaa ilmaiseksi, tehdä
aloitteita, keskustella tai kysyä asioita sekä tiedottaa tapahtumista.
Nappi on ystävyyden ja naapuriavun paikka. Napissa voit olla oma
itsesi, vaihtaa ajatuksia, tehdä aloitteita sekä tarjota ja pyytää apua.
Napissa ei kuitenkaan puhuta pahaa muista. Napin avulla voit löytää
uusia ystäviä ja verkottua. Sinun ei ole kuitenkaan pakko olla
kenenkään kaveri. Aina voi myös sanoa kohteliaasti ei.
Pj

Merkitään tiedoksi.

Läntinen
alueraati

Merkittiin tiedoksi.
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10 Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 10
Läntinen alueraati
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030,
Keskusta-alue
Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistys ry antoi
Lappeenrannan kaupun kaupungille lausunnon koskien
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, Keskustaaluetta.
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.
Lappeen kenttä ja luistelualue Lappeen koulun pihalla
– valaistus
Ruoholammen asukasyhdistyksen puheenjohtaja Tarja Kovalev toi
esiin seuraavan asian: Asukkaat ovat puhuneet ja esittäneet toiveen
saada valaistus kaupungin ylläpitämälle Lappeen kentälle /
luistelualueelle. Valaistus pidentäisi pimeinä vuoden aikoina kentän
käyttöaikaa sekä lisäisi myös turvallisuutta.
Lappeen koulun rehtori Ville Laivamaa sekä Heli Puhakainen
päiväkodinjohtaja ovat tuoneet tarpeen esiin myös koulun ja
päiväkodin osalta seuraavasti;
Lappeen koulun kenttä ja luistelualueen valaistus ovat myös koululle
ja päiväkodille tärkeä asia.
Sydäntalvella kenttä on hyvin pimeä koko aamupäivän. Iltapäivätoiminta (90 lasta ja toiminta-aika klo 16.30 saakka) ei voi hyödyntää
kenttää valaistuksen puutteen vuoksi. Sama koskee myös esioppilaita, jotka tarvitsevat iltapäivähoitoa (50 lasta).
Päiväkotikoulu on ollut yhteydessä liikuntatoimeen 2013 ja
vanhempaintoimikuntaan ja etsinyt vaihtoehtoja. Palveluverkkoratkaisun valmistuessa on seuraava askel ollut Lappeen
päiväkotikoulun saattoliikenteen ja henkilökunnan pysäköintipaikkojen puutteellisuuksien korjaaminen.
Parkkialueen laajennuksen yhteydessä on tarkoitus vetää koululta
sähkövaraukset ja asia etenee Tilakeskuksen laatiman aikataulun
mukaisesti.
Lisäksi kentän viereen olisi tärkeää saada pukukoppi tai vastaava.
Nyt päiväkodin ja koulun lapset vaihtavat luistimet sisällä ja kävelet
luistimet jalassa 200 metriä kentälle.
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Lapsimäärät ovat suuria. Syksyllä 2017 koululaisia on 350 ja
päiväkodin lapsia 180. Kyse on siis suuresta lapsijoukosta ja
Lappeen kentän kehittämiselle liikuntapaikkana on suuri tarve.
Lisäksi tietenkin aktiivinen iltakäyttö ruoholampelaisten tarpeisiin.
Liikuntatoimelta kommentoitiin tilannetta seuraavasti;
Tilanne on meillä tiedossa ja toivomme, että tulevina vuosina
liikuntapaikkarakentamisen vuotuisissa määrärahoissa nämä toiveet
tulevat poliittisesti huomioiduksi palveluverkkouudistuksen
yhteydessä.
Tämän hetken tiedon mukaan meillä länsialueen osalta ei ole
tulossa muutosta rahoituksiimme muuten kuin sen osalta, mitä tulee
Sammonlahden nurmikentän muuttamiseen tontilla toiseen
paikkaan. Mihinkään muuhun tarpeeseen länsialueella ei erityisesti
ole ”korvamerkittynä” lisäeuroja.
Pj

Merkitään tiedoksi.

Läntinen
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Päätettiin nostaa Läntisen alueraadin tavoite
Lappeen kentän valaistus sekä tehdä siitä kuntalaisaloite
varmistamaan toteutuminen ja rahoituksen järjestyminen.
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11 Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 11
Läntinen alueraati
Pj

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Vuosikellon mukaan seuraava kokous pidetään vk 38 / 2017.

Läntinen
alueraati

Seuraava kokous pidetään 19.9.2017 klo 17:30.
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