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Kokouksen avaus
Asukkaiden Lappeenranta §11
Eteläinen alueraati

Puheenjohtajan esitys
Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.
Päätös
Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.
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Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta §12
Eteläinen alueraati

Puheenjohtajan esitys
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 1.3.2018
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Kuronen ja Virpi Parkkunen.
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Myllymäen alueen siivoustalkoot keväällä 2018
Asukkaiden Lappeenranta § 13
Eteläinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Myllymäen alueen asukas lähetti kesällä Lappeenrannan kaupungin
palautepalveluun seuraavan palautteen:
Myllymäen alueen asukkaina olemme ihmetelleet jo 15v että
kaupunki ei ole järjestänyt eteläisen alueen aluesiivousta ei edes
roskakoreja jalankulkureiteille. Ei voi kuin tulla siihen
johtopäätökseen että Myllymäen koulussa / päiväkodissa /
nuorisokodissa roskaaminen on varmaankin jokin oppiaine koska
kaupunki ei vuodestan vuoteen ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin.
Ottaen huomioon että Myllymäen alueella käy melkoinen määrä
turisteja niin luulisi sitäkin taustaa vasten kaupungin huolehtivan
imagostaan. Ei Länsi-Suomessa, Euroopasta puhumattakaaan ole
näin sotkuisia kauppa-alueita kuin Lappeenrannassa.
Nyt kun jälleen alkavat kaupungin ruohonleikkuutraktorit pyörimään
alueella niin niin voisiko sen verran opastaa että roskat kerätään
ennen leikkausta aivan kuten normaali omakotiasukaskin tekee eikä
ajeta niitä tuhannen.. päreiksi. Ehkä kaupuki voisi selvittää alueen
liikkeille että niiden siivousvelvollisuus ulottuu omien roskien osata
pidemmälle kuin ympäröivien katujen keskilinja.Alue siivoojan
palkkaaminen ei voi olla kustannuskysymys, senverran miljoonia
venäläisetkin ovat kantaneet kaupungin /liikkeiden kassaan ja
asuupa meitä eteläisellä alueella jokunen veronmaksajakin..
Edellisessä kokouksessa päätettiin seuraavasti:
”Todettiin, ettei pysyvää siistiytymistä alueella ole tapahtunut.
Päätettiin järjestää keväälllä säiden salliessa alueen yhteisölliset
siivoustalkoot. Samalla kampanjoidaan näkyvästi siistin kotiseudun
puolesta. Päätettiin pyytää roskakorit Eteläiselle alueelle –
kartoitetaan tarpeet ja esitetään kaupungille.”
Puheejohtajan esitys
Keskustellaan siivoustalkoista. Päätetään talkoista. Keskustellaan
kampanjasta.Päätetään kampanjasta. Tehdään aloite / esitys
roskakoreista Eteläiselle alueelle.
Päätös

Keskusteltiin siivoustalkoista. Päätettiin pitää huhti-toukokuussa
siivoustalkoot, päätetään tarkempi ajankohta sähköpostitse.
Pidetään talkoot arki-iltana. Päätettiin pitää samana ajankohtana
myös Mattilan lammen siivoustalkoot.
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Keskusteltiin kampanjasta. Päätettiin ottaa koulu ja päiväkoti
mukaan siivoustalkoisiin. Puhuttiin, että palkitaan arvonnan kautta
osanottajia.
Päätettiin tehdä aloite roskakoreista kaupungille, Tarve on
bussipysäkeille sekä koulun ympäristöön kolme halutaan kolme
roskakoria.
(Huomio jälkikäteen kirjatttuna – koulun vastapäisellä uusitulla
bussipysäkillä oli jo roskis)
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Ojala-Tuomelan uusi leikkikenttä
Asukkaiden Lappeenranta § 14
Eteläinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupungin tekninen toimi on aloittanut kaavoitustyön
koskien Ojala-Tuomela alueelle sijoitettavaa uutta leikkikenttää.
Suunnittelutyö alkoi 02/2016. Kaupunginpuutarhuri pyysi Eteläisen
alueraadin lausuntoa ja yhteistyöapua tulevassa kartoitustoiminnassa. Asian tiimoilta kutsuttiin koolle työpaja 3.3.2016,
paikalla oli kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen, ympäristösuunnittelija Anne Veijovuori sekä 10 alueen aikuista ja 3 lasta.
Työpajassa saatiin hyvää palautetta asukkailta ja sen johdosta
kaupunki etsii uutta paikkaa aikaisemmin ehdottamansa tilalle.
Lappeenrannan kaupunginpuurahuri Hannu Tolonen esitti syksyllä
2017, että Eteläinen alueraati esittää parhaaksi katsomaansa
paikkaa Ojala-Tuomelan uudeksi leikkikentäksi. Näin saadaan esitys
paikasta ja päästään jatkotyöstämään uuden leikkipaikan
rakentamista.
Edellisessä kokouksessa Eteläinen alueraati päätti esittää paikka
nro 2 Ojala-Tuomelan uuden leikkikentän paikaksi.
Päivitys tilanteeseen:
Syksyllä 2017 alueraadin valitsemalle paikalle on tehty leikkikentän
pohjatyöt; kaadettu muutamia puita ja ajettu täytemaata, jolla tasattu
alue, tämän annetaan painua ja tiivistyä talven ajan
Keväällä 2018 asennetaan leikkivälineet, tehdään hyvin varusteltu
perusleikkikenttä; keinuja, jousivälineitä, liukumäki, kiipeilyteline,
hiekkalaatikko, penkit , roskakorit.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Edellisen kokouksen kohdan Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 15
Eteläinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Edellisessä kokouksessa esiin tulleet muut asiat:
* Koirapuisto Mattilan lammen alueelle.
Päivitys: Asiaa ei ole viety eteenpäin. Ensimmäisenä tulisi selvittää
sopiva paikka ja selvittää maaomistajuus. Sitten tulisi kartoittaa
Mattila-Mäntylä alueen koiranomistajien halukkuus ja sitoutuminen
koirapuiston talkoisiin, sen jälkeen kysellään kaupungilta tarvikeiden
perään. Mahdollinen toteutus kevään/kesän/syksyn 2018 aikana.
PÄIVITYS KOKOUKSESSA:
Mattila-Mäntylä-Kuusela Facebook sivuston kautta saatua
palautetta: Koirapuistolle löytyisi varmasti käyttäjiä. Lähin puisto
taitaa löytyä Lepolasta. Koirapuiston perustamiselle ja ylläpidolle
löytyisi ihan varmasti tarvittavaa määrä talkooväkeä alueen
koiraihmisistä. Onhan meilllä toki laukkarata, mutta eivät sielläkään
kaikki koirat voi vapaana juosta eikä se sitäpaitsi kesäaikaan ole
sallittuakaan lain mukaan. Sopiva paikka voisi kenties olla jossain
pururadan ja varuskunnan alueen välimaastossa? Asuinalueella
toimiva koirapuisto olisi takuuvarma yhdistävä tekijä asukkaiden
kesken.
* Frisbeegolfrata Mattilan lammen alueelle.
Päivitys: Asia on kertaalleen esitetty liikuntatoimelle, ei edennyt silä
kertaa keskustelua pidemmälle. Vaatisi jonkinkaltaisen virallisen
esityksen eteenpäin mennäkseen.
PÄIVITYS KOKOUKSESSA:
Mattila-Mäntylä-Kuusela Facebook sivuston kautta saatua
palautetta: Frisbeegolfrata sopisi oikein mainiosti Sorkin
ympäristöön. Ympäristö mahdollistaisi monipuolisen radan teon. On
puustoa ym. pöpelikköä. Eihän sen tietenkään tarvitsisi täyspitkä
rata olla, lyhyempikin riittäisi oikein hyvin. Käyttäjiä löytyisi ihan
varmasti. Alueella asuu paljon potentiaalisen ikäistä kiekonheittäjää.
Muut harrastusmahdollisuudet kun ovat täälläpäin kovin vähäiset.
Asutukselle ja uimarannalle ei koituisi haittaa, olisi ns. turvallisen
välimatkan päässä vrt. Huhtiniemen rata. Lisäksi rata voisi olla
hyvinkin yhdistävä tekijä "kyläläisille" muun toiminnan puuttuessa.
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* Eteläisen alueen risteyksien pusikot matalaksi, edistää
liikenne-turvallisuutta.
Päivitys: Kartoitetaan risteykset tarkemmin ja esitetään keväällä asia
kadut ja ympäristö toimialalle.
* Nordkalkin läjitysalueet Hanhijärventieltä etelään
– on puhuttu, että maisemoidaan, vielä ei ole tapahtunut
mitään. Otetaan asiasta yhteyttä Nordkalk Oy:hyn.
Päivitys: Asia on edelleen avoin.
PÄIVITYS KOKOUKSESSA:
On puhuttu että paikalle laitetaan havupuita. Kysytään ja hoputetaan
asiaa. Lausunto menee tiedoksi myös Lappeenrannan seudun
ympäristötoimelle.
* Ojalankadun päällystys – on luvattu suorittaa 2017 – kysytään
asian perään. Päivitys: Kokouksessa saadaan tieto tähän.
PÄIVITYS KOKOUKSESSA:
Se jäi valitettavasti kesken. Ojalankadun itäpää jäi päällystämättä.
Talvikelit tuli aikaisin, eikä asfalttia olisi ollut saatavilla, kun olisimme
saaneet pohjatyöt kuntoon. Katukerroksia on parannettava
keskenjääneen osuuden pohjoisreunasta. Se tehdään loppuun tänä
vuonna. Lisäksi on tarkoitus päällystää Kivennavankatu ja
mahdollisesti raitti Kivennavankadulta pohjoiseen koulun suuntaan,
mikäli rahat riittää. Rakentaminen saattaa jäädä syksyyn.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Päätetään toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
Päätettiin järjestää alueen asukkaille asukas/keskustelutilaisuus
aiheesta koirapuisto ja frisbeegolfradan rakentaminen Mattilan
lammen alueelle.
Tilaisuuden tarkoituksena on kysyä asukkailta parasta mahdollista
paikkaa molemmille kohteille sekä kysyä talkoohenkisyyttä
koirapuiston rakentamiseen. Asukkaiden keskuudesta pitäisi löytyä
yhteyshenkilö koirapuistotalkoiden organoisoijaksi ja
yhteyshenkilöksi kaupunkiin päin. Tilaisuuteen pyydetään mukaan
kaavoituksen edustajia sekä kaupunginpuutarhuri. Pidetään tilaisuus
mahdollisimman pian.
Palataan keväällä siivoustalkoiden yhteydessä risteyksien
pusikoihin. Lähetetään lausunto Nordkalkille mahdollisimman pian
koskien läjitysalueita.
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Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 16
Eteläinen alueraati

Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.
Autiotalot
Viipurintien alimenevän ojan jälkeen, molemmin puolin tietä.
Siellä on kaksi huonossa kunnossa olevaa autiotaloa, joissa pienet
lapset käyvät leikkimässä. Tehdään lausunto kaupungin
rakennusvalvonnalle, pyydetään toimenpiteitä. Samoin Hannolantien
kohdalla olevat kaupungin omistamat talot.
Myllymäen frisbeegolfkenttä
Neljä ensimmäistä heittoväylää siirtyy. Rata pysyy 18 korisena.
Muutostyöt tehdään touko-kesäkuussa.
Sähköpostin määrästä – kaupungin viestejä
Keskusteltiin tiedotteiden määrästä.
Koululaisten urheilumahdollisuudet Myllymäen alueelle
Keskusteltiin lähiliikuntapaikan perustamisesta. Päätettiin tehdä
lausunto Myllymäen alueen lähiliikuntapaikan rakentamiseksi,
huomioon otettavaksi tulevissa määrärahoissa.
Vaellusreitit huonosti merkitty
Myös eteläisen alueen ulkoilureitit kuten muuallakin kaupungissa on
huonosti merkitty. Viedään tämä asia kaupungin
virkistysaluetyöryhmään.
Porrasjuoksut
Lappeenrannassa on vain muutamia tarkoitukseen sopivat portaat.
Esitetään asia liikuntatoimelle – esim. Huhtiniemen entinen
hyppyrimäen alastulorinne.

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi ja toteutetaan yllä mainitut toimenpiteet.
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Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 17
Eteläinen alueraati
Puheenjohtajan esitys
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Vuosikellon mukaan
seuraava kokous pidetään vk 34 / 2018.
Päätös
Seuraava kokous pidetään to 23.8.2018 klo 18:00.

