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1
Kokouksen avaus
Asukkaiden Lappeenranta § 1
Ylämaan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Puheenjohtaja Erkki Mäkinen
Pj

Avataan kokous.

Ylämaan
alueraati

Avattiin kokous.
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2
Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 2
Ylämaan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Puheenjohtaja Erkki Mäkinen
Pj

Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 5.9.2017.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Ylämaan
alueraati

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Hämäläinen ja Jukka Lohko.
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3
Ylämaan alueraadin kokoonpanon vahvistus valtuuskaudelle 2017 – 2021
Asukkaiden Lappeenranta § 3
Ylämaan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupungin Asukkaiden Lappeenranta -toiminnan
piirissä on kahdeksan (8) alueellista alueraatia sekä yksi (1)
monikulttuurinen asukasraati.
Alueraatien jäsenet koostuvat vapaaehtoisista alueen asukkaista.
Alueraatien jäsenille ei makseta palkkioita eikä kulukorvauksia.
Alueraadin jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtaja. Alueraatien sihteerinä toimii kaupungin
asukasyhteyshenkilö.
Alueraadeilla ei ole juridista toimintavaltaa, mutta niiden asema on
vahvistettu Lappeenrannan kaupunginorganisaatiossa ja kaupungn
strategiassa monin eri tavoin.
Alueraatien edustajat, yksi varsinainen ja yksi varajäsen, ovat
mukana kaupunginhallituksen vahvistamassa uudessa asukas- ja
alueneuvostossa.
Kaupunkiraati päätti kokouksessaan 4.6.2013 esittää alueraadeille
valtuustokauden mittaista rotaatiota. Näin on toimittu siitä lähtien:
Vahvistetaan valtuustokauden alkaessa alueraatien puheenjohtajat
ja varapuheenjohtajat sekä vahvistetaan jäsenet valtuustokaudelle.
Lisäjäsenet ovat tervetulleita raateihin myös kesken valtuustokauden, mutta ”perusrunko” pyritään säilyttämään alueraadeissa
kuluvan valtuustokauden ajan.
Pj

Avataan keskustelu. Vahvistetaan Ylämaan alueraadin jäsenet
valtuuskaudelle 2017-2021. Valitaan jäsenten keskuudesta Ylämaan
alueradin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Ylämaan
alueraati

Vahvistettiin Ylämaan alueraatiin valtuustokaudelle 2017-2021
seuraavat jäsenet: Erkki Mäkinen, Jukka Lohko, Eila Peräkylä,
Paavo Apo, Harri Hämäläinen, Marja Hovi, Briitta Timperi, Jarmo
Piispanen, Helge Ojanen, Virpi Kälviäinen, Kari Karell, Minna
Parkko, Jukka Turkia tai muu Lions edustaja, Suvi Metso, Auli
Koskinen ja Olli Lehtolainen.
Valittiin Ylämaan alueraadin puheenjohtajaksi Erkki Mäkinen ja
varapuheenjohtaksi Kari Karell.
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Vaalimaan tien tilanne
Asukkaiden Lappeenranta § 4
Ylämaan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Asukkaiden Lappeenranta § 4 Ylämaan alueraati
Kokous 2.3.2017
Pj: Keskustellaan tilanteesta.
Päätetään mahdolliset jatkotoimenpiteet.
Ylämaan alueraati: Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin
tilanteesta. Selvitykset / ennusteet selvitettävä ajantasalle.
Päätettiin pyytää paikalle alueraadin seuraavaan kokoukseen
asiasta perillä olevat tahot. Miehikkälän kunnan edustajat tulisi
pyytää mukaan tapaamiseen. EK liitto / maakuntauudistus vaikuttaa
Vaalimaantien kunnostamisen etenemiseen. ELY-keskus on
kuitenkin tällä hetkellä voimassa oleva viranomainen.
Valmistelija / lisätiedot:
Liikennejärjestelmävastaava, Jussi Kailasto
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liikenne- ja infrastruktuuri
puh. 040 5419 854 / jussi.kailasto@ely-keskus.fi
Kaakkois-Suomen ELY - keskuksella on valmistunut selvitys
valtatien 26 (Hamina-Taavetti) ja maantien 387 (Vaalimaa –
Lappeenranta) verkollisesta selvityksestä.
Jussi Kailasto, liikennejärjestelmävastaava, Kaakkois-Suomen ELY keskukselta esittelee selvityksen tulokset, kertoo jatkotoimista sekä
maantien 387 nykytilanteesta.
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/liikennekysely-valtatien-26-jamaantien-387-kehittamisesta-kaakkois-suomi-#.WaPkyVFLepo
https://yle.fi/uutiset/3-9500734
Pj

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan aiheesta. Päätetään mahdollisista
jatkotoimenpiteistä.

Ylämaan
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin aiheesta.
Seurataan tiiviisti tilannetta.
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Talkoilla tehtiin uusi leikkipuisto Marttalan pihalle
Asukkaiden Lappeenranta § 5
Ylämaan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Kevään ja kesän aikana Ylämaan alueraadin johdolla ylämaalaiset
rakensivat talkoilla täysin uuden leikkipuiston Ylämaan Marttalan
pihalle. Kaupunki toimitti materiaalit sekä käytetiin paikallisia
toimijoita ja työ tehtiin talkoilla ylämaalaisten toimesta.
Ylämaan Martat ja Lappeenrannan kaupunki ovat tehneet
vuokrasopimuksen leikkipuistosta ja kaupunki vastaa leikkipuiston
ylläpidosta ja kunnosta.
Uuden leikkipuiston avajaiset vietettiin Marttojen ja seurakunnan
Iloinen iltapäivä -tapahtuman yhteydessä to 17.7. Paikalla oli
runsaasti lapsia testaamassa uuden puiston välineitä.
Uutisointia aiheesta:
https://www.kaakonkulma.fi/2017/08/03/ylamaan-leikkipuisto-alkaaolla-valmis/
Pj

Merkitään tiedoksi. Ja ollaan ylpeitä taas kerran ylämaalaisista ja
ylämaalaisesta talkoohengestä – oman kotiseudun hyväksi 

Ylämaan
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Talkootunteja kertyi reilut 180 tuntia.
Virallinen nimi on Marttalan leikkipuisto. Käyttäjiä on ollut paljon.
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Ylämaan kirjaston aukiolo – itsepalvelu
Asukkaiden Lappeenranta § 6
Ylämaan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Viime kokouksessa 2.3.2017 kirjattu kohdassa Muut asiat:
Ylämaan kirjasto muuttuu osittaiseen itsepalveluun, kun tarvittavat
laitteet ja muutostyöt on tehty eli aikaisintaan syksyllä.
Se tarkoittaa sitä, että henkilökunta on kirjastolla jatkossa ehkä 2-3
päivänä (siis säännölliset, tietyt, viikonpäivät ja ajat) ja muulloin
kirjastokortin omaavat pääsevät itse kirjastoon sisälle ja automaatilla
lainaamaan. Kirjastoa voi sitten käyttää n. klo 7 – 21 joka päivä.
Kirjastossa on nyt mm. Ylämaan pyrkijöiden palkintoja esillä
vitriineissä, joten he joutuvat miettimään mitä palkinnoista uskaltaa
jättää kirjastoon. Periaatteessa kulun valvonta lisääntyy, koska
paikalle pääsee vain kortilla ja tunnusluvulla sekä valvovat kamerat
kuvaavat kaiken. Ylämaa -talon ja Ylämaan urheilu -nuorisotalon
avaimia voi edelleen noutaa kirjastolta kun henkilökunta on paikalla
Ylämaan alueraati; Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asioista.
Päätettiin tehdä kulttuuritoimelle lausunto koskien Ylämaan kirjaston
henkilökunnan paikalla oloa / kirjaston itsepalvelutoimintaa.
Tilanteen päivitys 28.8.2017:
Asia on edelleen vaiheessa eikä ole tällä hetkellä antaa tarkempaa
aikataulua. Omatoimikirjastojen laitekilpailutusta ei ole vielä edes
aloitettu, joten voi olla, että aloitus menee ensi vuoden puolelle.
Ylämaan koulun aulatiloihin on suunniteltu turvallisuussyistä
ruloseinä, joka estää pääsyn koulun tiloihin kirjaston
omatoimiaikoina silloin, kun koulu ei toimi. Tämän
rakentamisaikataulu ei ole minulla tiedossa, mutta suunnitelma on
tehty. Koulun aulassa sijaitsevat vessat olisivat kuitenkin kirjaston
asiakkaiden käytettävissä, kuten nykyäänkin. Muutoin edellisessä
kokouksessa kirjatut asiat pitävät paikkansa.
Pj

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan tilanteesta.
Päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Ylämaan
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin tilanteesta. Seurataan tilannetta.
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Vuoden Asukastoimija 2017
Asukkaiden Lappeenranta § 7
Ylämaan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupunki valitsee vuosittain vuoden asukastoimijan.
Tunnustus jaetaan joulukuussa. Alueraadit esittävät oman
ehdokkaansa ja nyt tällä kertaa kun Lähiötoimikunta on lopetettu,
niin uusi asukas- ja alueneuvosto valitsee alueraatien esityksestä
Vuoden Asukastoimijan.
Tunnustus voidaan myöntää asukasyhdistykselle tai muulle
vastaavalle yhdistykselle, alueraadille tai yksittäiselle asukkaalle.
Tunnustusta on jaettu seuraavasti:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Lauritsalan alueraati
Terttu Kivinen, maaseutuasiamies
Kontufolk ry, Joutseno
Juhani Sirkiä, asukasaktiivi
Martta Toiviainen, asukasaktiivi
Ylämaalaiset ja Ylämaan alueraati
Sulo Tuuliainen, Saimaan Ladun hallituksen
puheenjohtaja

Vuosittain jaettavalla tunnustuksella halutaan kiinnittää huomiota eri
toimijoiden merkitykseen kaupungin kehittämisessä. Yhteisöllisyyttä
ei voida luoda pelkällä virkatoiminnalla vaan tarvitaan vapaaehtoisia
asukastoimijoita ja eri yhdistyksiä toiminnallaan luomaan osallisuutta
ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ympäröivään omaan yhteiskuntaan.
Lappeenrannan Vuoden asukastoimija -tunnustus jaetaan nyt siis
kahdeksannen kerran.
Pj

Keskustellaan esityksistä Vuoden Asukastoimijaksi. Päätetään
Ylämaan alueraadin esityksestä Vuoden Asukastoimijaksi.

Ylämaan
alueraati

Keskusteltiin esityksistä Vuoden Asukastoimijaksi. Ylämaan
alueraati esittää Ylämaan Marttoja asukas- ja alueneuvostolle
Vuoden asukastoimijaksi.
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Ylämaan alueen asukastoiminnan onnistumisia vuonna 2017
Asukkaiden Lappeenranta § 8
Ylämaan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Vuosittain kootaan ylös eri alueilla tapahtuneet asukastoiminnan
tulokset eli ne toiminnot, joita alueen asukkaat tai yhdistykset ovat
yhdessä tehneet vapaaehtoiset oman kotiseutunsa hyväksi.
Pj

Kirjataan ylös Ylämaan alueella tapahtuneet asukastoiminnan
tulokset vuodelta 2017.

Ylämaan
alueraati

Kirjattiin ylös seuraavat vuodelta 2017:
* Ylämaan alueraati ja Ylämaan Martat yhteistyössä ylämaalaisten
kanssa rakensivat talkoilla Marttalan pihaan uuden leikkipuiston.
* Aktiivista kyläyhdistystoimintaa Ylämaan kylissä
* Ylämaan kotiseutuyhdistyksen ja Lappeen seurakunnan
toteuttamat Elojuhlat perinteiseen tapaan.
* Suomi 100 vuoden teemassa järjestetty tilaisuuksia Ylämaan
alueella:
Kotiseutuyhdistys istutti metsälehmuksen Suomi 100 hengessä.
Koululla järjestetty kuusikon istutus Suomi 100 hengessä. Koululla
pidettiin myös tilaisuus aiheeseen liittyen.
Sannan hiihto järjestettiin Suomi 100 hengessä.
Tulossa Sirkjärven ympärijuoksu Suomi 100 hengessä.
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Ylämaan alueen tavoitteet valtuustokaudelle 2017-2021
Asukkaiden Lappeenranta § 9
Ylämaan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite

Ylämaan alueen tavoitteet.
Edellisessä Ylämaan alueraadin kokouksessa päivitettiin alueen
tavoitteet tulevalle valtuustokaudelle.

Pj

Keskustellaan tavoitteista. Päätetään mahdolliset toimenpiteet.

Ylämaan
alueraati

Keskusteltiin tavoitteista. Päivitettiin tavoitteita ja lisättiin suojatien
tarve Marttalan leikkipuiston kohdalle.
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Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 10
Ylämaan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.
Vaalimaan tienvarsitaulun jatkohakemus – Miehikkälän rajalla
Vuonna 2012 Ylämaan alueraadin esityksestä Lappeenrannan
kaupunki sijoitti poikkeusluvalla Vaalimaantien varteen Hujakkalan
kylän tilan tienoille Tervetuloa Lappeenrantaan -tienvarsitaulun.
Kyseinen tieosuus kuuluu valtiolle. Nyt laki on muuttunut viime
vuonna ja ELY -keskus ei enää myönnä poikkeuslupaa kyseiselle
kohdalle. Tienvarsi taulun voisi siirtää noin 100 metriä eteenpäin,
jotta se se täyttäisi lain vaatimukset sijoituspaiaksta tiehen nähden.
Kyseinen kohta ei ole enää valtion maata vaan yksityisen. Kaupunki
ottaa yhteyttä yksityiseen maanomistajaan ja kysyy lupaa
tienvarsitaulun siirrolle tälle yksityisen omistamalle maalle.
Lappeenrannan ja Miehikkälän rajalla oleva valtion kunnanraja kyltti
on tuhrittu, ilmoitetaan ELY -keskukselle.
Pätärin talomuseon opaste virheellinen tien 387 varrella – tulisi
peittää koska talomuseo on kiinni. Turisteja tullut paikalle opasteen
perusteella.
Alueraati esittää kaupungille Pätärin talomuseon myymistä 50
eurolla Kotiseutuyhdistykselle ja että se luovuttaisi tontin käyttöön
veloituksetta.
Harjutien ja Ylämaantien risteyksessä oleva kevyenliikenteen
varrella oleva ”puistikko” / pelto on siivottoman näköinen. Alue
kuuluu kaupungille.
Kiitoksia liikuntatoimelle:
* Ylämaan kenttä on saanut uuden moukarihäkin
* Ratoihin tulee uudet puureunukset
* Jalkapallomaalit ovat uudet
* Pururadalle tulossa uudet valot
* Jääkiekkokaukaloon tulossa uudet laidat, talkoilla pystytys
* Urheilukentän kopit uusittu.
Koulunkentän huolto on sen sijaan jäänyt hoitamatta.
Pj

Merkitään tiedoksi.

Ylämaan
alueraati

Merkittiin tiedoksi.
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Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 11
Ylämaan alueraati
Pj

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Vuosikellon mukaan
seuraava kokous pidetään vk 9 / 2018.

Ylämaan
alueraati

Seuraava kokous pidetään ti 27.2.2018 klo 17:30 Ylämaan urheilu
ja nuorisotalolla.

