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1 Kokouksen avaus
Asukkaiden Lappeenranta § 1
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Puheenjohtaja Anne-Maija Laukas
Pj

Avataan kokous.

Lauritsalan Avattiin kokous.
alueraati
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2 Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 2
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Puheenjohtaja Anne-Maija Laukas
Pj

Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 14.9.2017.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Lauritsalan Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kimmo Kilpiä ja Timo Haimila.
alueraati
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3 Lauritsala alueen alueraadin kokoonpanon vahvistaminen
valtuuskaudelle 2017 – 2021
Asukkaiden Lappeenranta § 3
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, 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 Lauritsalan alueraadin jäsenet
valtuuskaudelle 2017-2021. Valitaan jäsenten keskuudesta
Lauritsalan alueradin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Lauritsalan Vahvistettiin Lauritsalan alueraadin jäseniksi Anne-Maija Laukas,
alueraati
Jarmo Lahtinen, Jaana Launipuro, Kimmo Kilpiä, Timo Haimila,
Sirkka Kaksonen, Heidi Suopanki-Hämäläinen, Laura Kaijanen, Satu
Nousiainen, Kimmo Ruokoniemi ja Ari Gustafsson.
Lauritsalan alueraadin puheenjohtajaksi valittiin Anne-Maija Laukas
ja varapuheenjohtaksi Jarmo Lahtinen.
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4 Lauritsalan Asemakadun kiertoliittymä ja suunnitelmissa ollut bussilinjojen
keskittäminen Asemakadulle
Asukkaiden Lappeenranta § 4
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lauritsalan keskustan kehittäminen - Loppuraportti 29-5-2012
Viimeisin Lauritsalan alueen ja keskustan kehittämisprosessi
käynnistettiin tammikuussa 2011 Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen
kehittämissuunnitelmalla, jonka loppuraportti valmistui 28.10.2011.
Laajempimittakaavainen projekti Lauritsalan maankäytön, liikenteen
ja palvelurakenteen kehittämiseksi käynnistettiin syksyllä 2011. Se
sai nimekseen Lauritsalan keskustan kehittäminen, ja sen tavoitevuodeksi asetettiin v. 2020.
Seuraavana ote loppuraportista sivulta 16 - 18
Kehittämissuunnitelmassa on huomioitu mahdollisen kaupunginosaliikenteen toteutuminen. Bussien vaihtojärjestelyjen ja vaihtomahdollisuuksien parantamiseksi Lauritsalan ydinkeskustaan
kehitetään bussiliikenteen kärkipysäkkialue. Kärki-pysäkkien
muodostamaan palvelukokonaisuuteen keskitetään myös muun
bussi-liikenteen linjat ja pysäkit mukaan lukien kauko- ja
pikavuoroliikenne.
Kärkipysäkin sijaintivaihtoehtoina tarkasteltiin sekä Hallituskatua
(välillä koulukeskus - Asemakatu) että Asemakatua (välillä
Huoltokatu - Hallituskatu). Asemakadun sijaintivaihtoehto (kuva) on
monella tapaa luontevampi ja toimivuudeltaan parempi sijaintipaikka.
Mm. kiertoliittymät molemmin puolin pysäkkiparia edesauttavat
reittijärjestelyä ja reittien päättämistä kärkipysäkeille. Ratkaisu
soveltuu sekä nykymuotoiseen että kaupunginosaliikennöintiperiaatteen mukaiseen linjastoperiaatteeseen.
Uutisointia aiheesta:
http://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/390416-lauritsalaan-onsuunnitteilla-kaksi-liikenneympyraa-myos-bussipysakkien-paikat
Kokouksessa kuullaan miten rakentaminen on edistynyt Asemakadulla ja millä aikataululla sinne rakentuu niin sanotut kärkipysäkit.
Paikalla kaupungininsinööri Timo Kalevirta.
Pj

Merkitään tiedoksi.

Lauritsalan Merkittiin tiedoksi.
alueraati
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5 Alueraadin aloite Lauritsalan liikenteenjakajan muuttamisesta kiertoliittymäksi
Asukkaiden Lappeenranta § 5
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Linkki

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3675
Lauritsalan alueraadin edellisessä kokouksessa päätettiin tehdä
kuntalaisaloite aiheesta Hakalin liikenteenjakaja kiertoliittymäksi.
Kokouksessa kuullaan miten kuntalaisaloite on edennyt ja sen
mahdollinen toteuttamisaikataulu. Paikalla kaupungininsinööri Timo
Kalevirta

Pj

Merkitään tiedoksi

Lauritsalan Merkittiin tiedoksi, että ensi kesällä on odotettavissa kevyin järjestealueraati
lyin toteutettu kiertoliittynä ja parin vuoden sisällä lopullinen.
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6 Luukkaan suihkulähteen korjauksen ajankohtaiset kuulumiset
Asukkaiden Lappeenranta § 6
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lauritsalan alueraadin edellisessä kokouksessa esiteltiin
Luukkaantorin Kolme Alasinta yhteisöllinen talkoohanke
Useat eri tahot ovat tuoneet ilmi Lappeenrannan kaupungille halunsa
toteuttaa tämän edellä mainitun kohteen kunnostamisen vaikka
talkoilla ja mahdollisesti myös kaupungin rahallisella avustuksella.
Asian tiimoilta kaupunki kutsui koolle ison joukon lauritsalalaisia
yhdistyksiä ja toimijoita sekä aktiivisia asukkaita. Tapaamisessa
12.1.2017 päätettiin ohjausryhmästä sekä alatyöryhmistä.
Päätettiin yhdessä kunnostaa Luukkaantorin Kolme Alasinta sekä
suihkulähde. Tekninen työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran to
9.2.2017 klo 14:30 – 16:00. Työn toteuttamisaikatauluksi on
suunniteltu kevättä 2017.
Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolosen päivitys tilanteesta:
Luukkantorin altaan kunnostustyö ei täysin onnistunut talkootyönä.
Nyt kunnostustyötä on jatkettu kaupunkivetoisena, muiden
työohjelman töiden lomassa. Aikataulua määrää myös
urakoitsijoiden saatavuus. Työ kuitenkin etenee. Kiitokset vielä
talkoisiin osallistuneille.
Pj

Merkitään tiedoksi.

Lauritsalan Merkittiin tiedoksi.
alueraati
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7 Lauritsalan alueraadin esittämät kohteet rakennustarkastukselle
– päivitys tilanteesta
Asukkaiden Lappeenranta § 7
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite
Liite

Lauritsalan alueraadin lausunto rakennuslautakunnalle
Rakennuslautakunnan päätös 6.5.2017 kohta 7
Lauritsalan alueraadin pöytäkirja 5.2.2015
9. Lauritsalan alueraadin lausunto rakennuslautakunnalle
Lauritsalan alueraadin kokouksen 1/2014 päätöksen mukaisesti
alueraati toimitti lausunnon rakennuslautakunnalle koskien
Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen siisteyttä ja rakennusten kuntoa.
Rakennuslautakunta käsitteli lausunnon 6.5.2014 kokouksessaan ja
antoi päätöksen.
Alueraadin kokouksessa 2/2014 päätettiin, että seurataan tilanteen
edistymistä. Todettiin, että kohtuullinen aika, jolloin pitäisi jotain
tapahtua, on puolen vuoden sisällä .
Käytiin läpi esitettyjä asioita ja todettiin, että vielä ei näy muutoksia
tilanteessa kuin kahdelta osin ja niidenkin kohentuminen johtuu
muista toimenpiteistä kuin rakennusvalvonnan antamista
kehotuksista.
Päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja ja asukasyhteyshenkilö ottamaan
yhteyttä rakennusvalvontaan ja tiedustelemaan seuraavia asioita:
Onko rakennusvalvonta tehnyt asiaankuuluvan
viranomaiskatselmuksen esitettyihin kohteisiin, kuten ’
rakennuslautakunta 6.5.2014 päätöksessään on velvoittanut?
Milloin rakennusvalvonta on lähettänyt rakennuslautakunnan
tekemän päätöksen mukaan huomautukset kiinteistöjen omistajille
sekä asiaankuuluville tahoille?
Onko rakennusvalvonta todennut asioiden edenneen
asiaankuuluvaan suuntaan?
Lauritsalan alueraati seuraa asian kehittymistä ja
loppuunsaattamista tulevissa kokouksissa ja tarvittaessa
sähköpostikokouksen kautta.

Pj

Keskustellaan asiasta. Päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Lauritsalan Keskusteltiin asiasta.
alueraati
Päätettiin seurata asiaa Ruorin osalta kevään alueraatiin asti.
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8 Itäinen paloasema
Asukkaiden Lappeenranta § 8
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Uutisointia aiheesta Itäinen paloasema:
25.11.2014
Lappeenrannan Armilan keskuspaloasema korvautuu uudella itäisen
Lappeenrannan paloasemalla. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen
suunnitelmissa nykyisen keskuspaloaseman peruskorjauksesta
luovuttaisiin ja uusi asema rakennettaisiin Lauritsalaan
vuosikymmenen vaihteen tietämillä.
http://www.esaimaa.fi/Online/2014/11/25/Uusi%20paloasema%20tulee%2
0Lauritsalaan%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Armilan%20keskus
paloasema%20lihoiksi%20/2014118253422/4

30.8.2017
Lappeenrannan Armilan paloaseman korvaaminen uudella
itäsuunnan paloasemalla mutkistui. Nykyisen ja kohta entisen
pelastustoimen vastuukunnan Lappeenrannan on entistä
hankalampaa päättää noin kahdeksan miljoonan euron
investoinnista.
http://www.esaimaa.fi/Online/2017/08/30/Lauritsalan%20uuden%20paloase
man%20suunnitelmat%20mutkistuivat%2C%20huonokuntoisessa%20Armi
lassa%20sitkutellaan%20jotenkuten/2017122625702/4

Lappeenrannan kaupungin Elinkeino ja kaupunkikehityksen
kaupunkisuunnittelu (kaavoitus) järjestää asukastilaisuuden to
14.9.2017 klo 16:30 – 18:30 välisellä ajalla ”avoimet ovet” ja tyhjät
kartat -periaatteella, eli asukkailla on mahdollisuus saapua itselleen
parhaiten sopivana aikana klo 16.30–18.30 välillä. Tarkoituksena on
etsiä uudelle itäisen alueen paloasemalle vaihtoehtoisia
sijoituspaikkoja.
Pj

Merkitään tiedoksi.

Lauritsalan Merkittiin tiedoksi. Asukastilaisuudessa kävi 20 alueen asukasta.
alueraati
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9 Kilometripylväs vanhalla Imatrantiellä
Asukkaiden Lappeenranta § 9
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite

Kuva vanhan Imatrantien kilometripylväästä
Lauritsalassa, Mälkiän montun lähistöllä, vanhan Imatrantien eli
nykyisen Muukontien varrella sijaitsee Lappeenrannan kaupungin
viimeisimpiä kilometripylväitä. Vanha kivinen pylväs kaipaisi
puhdistusta ja vanhan tekstin palautusta sekä kylttiä kertomaan
pylvään merkityksestä.
Tietoa kilometripylväästä
Vuoden 1918 tielain nojalla Suomen tieverkko siirtyi Tie- ja
vesi-rakennusten yli-hallituksen (TVH) ylläpidettäväksi valtion
kustannuksella. TVH mittasi Suomen tiet viidennen kerran 1920luvun lopulla ja 1930-luvun alussa. Tällöin käyttöön tuli kolmenlaiset
kilometripylväät.
Pääteiden varsille asetettiin kiviset, litteät ja ylöspäin kapenevat
pylväät, joissa oli allekkain lukemat kummassakin suunnassa
olevaan kaupunkiin tai muuhun kohteeseen. Muille vilkkaille teille
pylväät asetettiin tiehen nähden noin 45 asteen kulmaan, jolloin
kummallekin puolelle merkittiin etäisyys sillä puolella olevalle
paikkakunnalle. Sivuteille pystytettiin puiset tolpat, joihin
kilometrimäärät merkittiin laatoilla.Vuonna 1938 määrättiin valta- ja
kantateiden varsilla oleviin kilometripylväisiin merkittäviksi myös
teiden numerot.
1980-luvun alussa kilometripylväät päätettiin poistaa teiden varsilta,
koska niiden katsottiin käyneen matkan mittaamisen kannalta
tarpeettomiksi ja onnettomuustilanteissa vaarallisiksikin.
Joidenkin vanhojen teiden varsilla kilometripylväät tai osa niistä on
kuitenkin edelleen pystyssä. Museovirasto on myöhemmin julistanut
vielä jäljellä olevat kiviset kilometripylväät historiallisen ajan kiinteiksi
muinaisjäännöksiksi.

Pj

Keskustellaan asiasta. Päätetään mahdollisista toimepiteistä.

Lauritsalan Keskusteltiin asiasta. Päätettiin ottaa yhteyttä kaupunkiin, tehdään
alueraati
aloite historiallisen kilometritolpan entisöimiseksi ja info -taulun
teettämiseksi.
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10 Lauritsalan asukastila
Asukkaiden Lappeenranta § 10
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Yhteistyö Lappeenrannan Palvelukeskussäätiön ja Lappeenrannan
kaupungin kanssa on mahdollistamassa asukastilan avaamisen
lokakuun puolessa välissä Lauritsalaan.
Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö on ilmaissut halunsa olla
mukana kehittämässä toimintaa ja palveluja yhdessä Lauritsalan
asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.
Tavoitteena on saada mukaan Lauritsalan alueen eri yhdistykset ja
toimijat tuottamaan asukastilaan ohjelmaa asukkaiden aktivoimiseksi
sekä sosiaalisen kanssakäymisen kehittämiseksi.
Uusi asukastila korvaa viime vuoden lopulla Etelä-Karjalan työ- ja
asukastupayhdistys ry:n sulkeman Lauritsalan asukastilan. Uusi
asukastila tulee sijaitsemaan Lappeenrannan Palvelukeskussäätiön
Hallituskadulla sijaitsevassa vastaremontoidussa ravintola Laurassa.
Remontilla varmistettiin lounasravintolan ja kahvilatoiminnan
turvaaminen sekä Lauritsalan asukastilatoiminnalle viihtyisät
toimintapuitteet.
Pj

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta.

Lauritsalan Merkitään tiedoksi. Keskusteltiin asiasta.
alueraati
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11 Esteettömyyskartoitus Lauritsalassa
Asukkaiden Lappeenranta § 11
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite

Karttakuva esteettömyystarkastelun kierroksesta
Opinnäytetyö Lauritsalan esteettömyyskartoituksesta
Senni Valta ja Essi Suikki
Kaksi Saimian opiskelijaa on kirjoittamassa opinnäytetyö
suunnitelmaa Lauritsalan esteettömyyskartoituksesta. He ovat
laatineet esteettömyyskierroksen, jolle tekevät myös kyselyn.
Kierrokselle osallistuu esteellisiä henkilöitä.
Kierros alue on pidetty kompaktina, mutta sisältää kuitenkin
keskeisimmät palvelut. Pohdinnassa on, voisiko kaikista
palvelurakennuksista ottaa sisäänkäynnit mukaan kartoitukseen
esim. kaupat
Liitteenä on kuvat reiteistä, joilla tehdään kartoitus.

Pj

Merkitään tiedoksi.

Lauritsalan Merkittiin tiedoksi. Alueraadin puheenjohtaja ottaa osaa myös
alueraati
esteettömyyskävelyyn yhdessä vammaisneuvoston edustajien
kanssa.
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12 Lauritsalan Joulukauden avaus
Asukkaiden Lappeenranta § 12
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Joutsenon alueraati yhteistyössä Joutsenon alueen eri yhdistysten ja
toimijoiden kanssa on järjestänyt viime vuonna ensimmäisen kerran
Joutsenon Joulukauden avajaiset. Ja nyt tänä vuonna tarkoitus
toteuttaa tapahtuma jälleen, la 25.11.2017.
Ohjelman perusrunko on ollut seuraava:
Toteutusajankohta – lauantai klo 10 - 13
Riemukasta koirarekiajelua klo 10 – 12 perheen pienimmille
ilmaiseksi Lappeenrannan Palveluskoirayhdistyksen toimesta
Lapsille Tonttupolkurastit klo 11 – 13 ilmaiseksi Joutsenon
Ainotyttöjen puolesta
Joutsenolainen Joulurauhanjulistus klo 12
– Tulentalloja ja Rieskaemäntä
Joululauluja klo 12
Joulupuuro, glögi & pipari tarjoilua
Joulupukkikin on mukana tapahtumassa
Joulunamut tarjoaa Joutsenon Pelastakaa Lapset ry
Asukkailla ja yhdistyksillä on mahdollisuus
myydä paikkaveloituksetta omalla myyntipöydällä
itsetehtyjä tuotteita.
Pj

Keskustellaan Lauritsalan Joulunavaus -tapahtuman mahdollisesta
toteuttamisesta. Päätetään Lauritsalan Joulunavaus -tapahtuman
toteuttamisesta.

Lauritsalan Keskusteltiin asiasta. Alustava päivämäärä on la 2.12.2017.
alueraati
Selvitetään yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa.
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13 Vuoden Asukastoimija 2017
Asukkaiden Lappeenranta § 13
Lauritsalan 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
Lauritsalan alueraadin esityksestä Vuoden Asukastoimijaksi.

Lauritsalan Keskusteltiin ehdotuksista. Päätettiin esittää asukas- ja alueneuvosalueraati
tolle XX vuoden asukastoimijaksi. (Vuoden asukatoimija julkaistaan
12/2017)
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Joutsenon alueraati
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14
Lauritsalan alueen asukastoiminnan onnistumisia vuonna 2017
Asukkaiden Lappeenranta § 14
Lauritsalan 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 Lauritsalan alueella tapahtuneet asukastoiminnan
tulokset vuodelta 2017.

Lauritsalan Kirjattiin seuraavasti:
alueraati
Mälkiä-Kanavansuun asukasyhdistys ja Lauritsalan alueen
asukasyhdistys ovat palkanneet kylätalkkarin.
Mälkiä-Kanavansuun asukasyhdistys on toteuttanut useita
tapahtumia Kanavansuun liikuntahallissa, jota se myös hallinnoi ja
vuokraa tiloja tarvitseville.
Mälkiä-Kanavansuun asukasyhdistys on vienyt aktiivisesti alueen
liikuntamahdollisuuksia eteenpäin; Mälkiän montun jäädytys ja ladun
tekeminen Pontuksen koulun ympäristöön – toteutuvat tulevana
talvena.
Lauritsalan alueen asukasyhdistys ylläpiti alueen koirapuistoa ja
frisbeegolfrataa ja pyörätemppurataa. Avoin kenttävuoro Lauritsalan
urheilukentällä on ollut tarjolle alueen asukkaille.
Lauritsala -seura on jatkanut esitelmäsarjaa Tunnettuja lauritsalaisia.
Seura istutti myös Tulevaisuuden kuusen Itsenäisyyden puistoon –
nimimuutos tulossa seuran aloitteesta.
Mustolassa asukkaat jäädyttäneet Mustolan kaukaloa. Samoin
Kiiskinmäen kentän jäädytyksen hoitivat asukkaat talkoina.
Asukkaiden esiintuomana kaupunki aloitti Luukkaantorin
suihkulähteen kunnostuksen.
Kaukaan koulun puolesta alueen asukkaat keräsivät reilut 3500
nimiä kattavan adressin.
Alueraati teki aloitteen Hakalin liikenteenjakajan muuttamiseksi
kiertoliittymäksi. Toteutuu kesällä 2018.
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Alueraadin vuonna 2016 tekemä aloite Kanavansuun puulajipuiston
kunnostamisesta – toteutui vuonna 2017.
Alueraadin tekemät aloitteet vuonna 2016 – Pikkalanlähteen
kunnostus ja Karjalantien rinteiden kunnostus – luvattu hoitaa
vuoden 2017 aikana.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
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Asukkaiden Lappeenranta -toiminta
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15
Lauritsalan alueen tavoitteet valtuustokaudelle 2017-2021
Asukkaiden Lappeenranta § 19
Lauritsalan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite

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

Pj

Keskustellaan tavoitteista. Päätetään mahdolliset toimenpiteet.

Lauritsalan Keskusteltiin tavoitteista. Päätettiin pitää alkuvuodesta 2018 avoin
alueraati
työpaja aiheesta Lauritsalan julkinen liikenne.
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16 Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 16
Lauritsalan alueraati
Pikkalanlähteen kunnostus
Lauritsalan alueraati on tehnyt aloitteen Pikkalanlähteen
kunnostuksesta. Kaupunginpuutarhurin päivityksen mukaan Pikkalanlähteen kunnostus odottaa mahdollista talkooilmoitusta,
milloin aloitetaan.
Karjalantien rinteiden kunnostus
Lauritsalan alueraati on tehnyt kaupungille aloitteen Karjalantien
rinteiden kunnostuksesta. Kaupunginpuutarhurin päivityksen
mukaan Karjalantien rinteiden kunnostus alkaa viikolla 37 tai 38.
Kanavansuun puulajipuisto
Lauritsalan alueraati teki kaupungille esityksen 10.10.2016
Kanavansuun puulajipuiston säilyttämisestä luontokohteena.
Puulajikylttien uudistamiseen on lähtenyt aktiivisesti mukaan Lions
klubi LC Lappeenranta/Kanava. Kaupunki teetti uudet kyltit ja ne
asennettiin lionsien toimesta paikoilleen la 9.9.2017.
Kaukaan koulun säilyttämisen puolesta
Lauritsalan alueraati yhteistyössä Kaukaan koulun säilyttämisen
puolesta aktiivisesti toimineiden asukkaiden kanssa, luovutti
lausunnon kaupungille 6.3.2017. Kokouksessa kuullaan miten asia
etenee.
http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/17/Kaukaan%20koulua%20ehosteta
an%20500%E2%80%89000%20eurolla/2017122267301/4

Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.

Pj

Merkitään tiedoksi.

Lauritsalan Merkittiin tiedoksi.
alueraati
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17 Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 13
Lauritsalan alueraati
Pj

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Vuosikellon mukaan seuraava kokous pidetään vk 6 / 2018.

Lauritsalan Seuraava kokous pidetään 7.2.2018 klo 18:00.
alueraati
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