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1. Kokouksen avaus
Asukkaiden Lappeenranta § 54
Lauritsalan alueraati

Puheenjohtajan esitys
Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.
Päätös
Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.
Mukana oli alueraadin jäsenten lisäksi:
Jukka Mielikäinen, Lauritsalan koulun rehtori
Riitta Autiomäki, Lauritsalan nuorisotilan
koulunuorisotyöntekijä / iltaohjaaja
Saara Melanen, alueen asukas
Anne Kosonen, alueen asukas
Timo Lampi, alueen asukas

Keskustelun aluksi todettiin, että vaikka puhutaan paljon nuorista
ja häiriötilanteista Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen alueella, niin
tärkeää on huomioida kaikkien tarpeet niin alueella asuvien
vanhempien asukkaiden kuin myös alueella asuvien nuorten tarpeet.
Ja yhdessä pohtien ja tehden saavutetaan parhaat mahdolliset
ratkaisut, jotka hyödyttävät kaikkia alueen asukkaita.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Lauritsalan alueraati
Asukkaiden alueraati -toiminta

20.8.2019

2 / 2019

3

2 Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 55
Lauritsalan alueraati

Puheenjohtajan esitys
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa seuraavassa
alueraadin kokouksessa. Pöytäkirja lähetetään kuitenkin kaikille
kokoukseen osallistuneille mahdollisimman pian. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sirkka Kaksonen ja Jarmo Lahtinen.
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3 Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen häiriökäyttäytyminen
Asukkaiden Lappeenranta § 56
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen välittömässä läheisyydessä
asuvat asukkaat ottivat puheenjohtajaan ja sihteeriin yhteyttä ja
toivoivat julkista keskustelutilaisuutta aiheesta häiriökäyttäyminen
alueella.
Keskustelutilaisuus pidettiin ti 23.7.2019 Lauritsala –talolla ja
paikalle saapui noin 80 asukasta – mukana myös nuoria.
Seuraavana linkkejä, joista saa aika hyvä katsauksen asiaan:
https://lappeenranta.fi/news/Keskustelutilaisuus-Lauritsalanhairiokayttaytymisista-asukkaiden-pyynnosta237/biewpeun/92c773c6-e700-4d88-8ad0-8428e4d0aa73
https://esaimaa.fi/mielipide/paakirjoitukset/26f2b625-4bc7-4c0e86a1-46df43419050
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/015ee3fd-ec1c-4107-a839f74ab751879e
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/73726eed-4347-4541-96a9cd64b5160a2d
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/3c79cc1e-85a6-43e3-9abbd9e2531b2a11 (tämä artikkeli esityslistan liitteenä)
https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/787061-lauritsalanlevottomuus-ei-ole-uusi-asia-mutta-tilanne-on-taas-tapetilla-muualla
https://yle.fi/uutiset/3-10879971
Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan aiheesta. Kuullaan mitä välittömiä toimenpiteitä
Lauritsalan turvallisuuden ja viihtyisyyden eteen on jo tehty tai
laitettu vireille. Keskustellaan mitä muuta voidaan tehdä ja päätetään
tarvittavista toimenpiteistä.
Päätös

Keskusteltiin aiheesta. Päätettiin alla mainituista toimenpiteistä.
Todettiin toimenpiteet,
joita on jo tehty 23.7.2019 pidetyn kokouksen jälkeen:
* Lauritsalan alueraati on tehnyt kuntalaisaloitteen Lappeenrannan
kaupungin rakennusvalvonnalle, jolla halutaan kiirehtiä Lauritsalan
alue- ja liikekeskuksessa olevan purkutontin siistimistä ja aitaamista,
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kaavoituksen kiirehtimistä tontin osalta ja sen käyttöönottamista,
siihen tarkoitukseen mihin se on myyty City Kauppapaikat Oy:lle.
* Lappeenrannan kaupungin puisto- ja puhtaanapitopuolelle on
viestitty Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen yleisen siisteyden
puutteista – osittaisia toimenpiteitä siistimisen osalta on jo
toteutettu.
Päätettiin kokouksessa seuraavista toimenpiteistä:
* Lauritsalan alueraati tekee lappeenrantalaisille viidelle (5)
kansanedustajalle lausunnon, jolla pyritään saadaan
kansanedustajat entistä enemmän panostamaan valtakunnallisesti
poliisin resurssien kasvattamiseen. Tämä asia ei kosketa pelkästään
Lauritsalaa ja Lappeenrantaa, vaan ongelma on valtakunnallinen.
Lauritsalassa poliisien vahvempia resursseja tarvitaan erityisesti
puisto-alueilla aikaansa viettävien henkilöiden osalta, jotka ovat
nauttineet päihteitä ja narkoottisia aineita. Suurta huolta aiheuttaa
pienten ja nuorten lasten kohtaamiset näiden henkilöiden kanssa.
Myös ikääntynyt väestö tuntee suurta turvattomuutta alueella
asioidessaan.
* Lauritsalan alueraati tekee kuntalaisaloitteen Lappeenrannan
kaupungille valvontakameroiden saamiseksi Lauritsalan alue- ja
liikekeskuksen alueelle.
23.7.2019 pidetyssä asukastilaisuudessa alueen asukkaat toivat
tämän esityksen vahvasti esiin. Tilaisuudessa mukana ollut poliisi
näki tämän myösd hyvänä ehkäisevänä toimenpiteenä. Tätä aloitetta
puoltaa myös Lauritsalan koulu sekä Lauritsalan nuorisotila
alueraadin lisäksi.
Aloitteella halutaan luoda turvallisuuden ilmapiiriä ja ennaltaehkäistä
ilkivaltaa ja rikoksia. Aloitteessa esitetään turvakameroiden pikaista
hankintaa ja asentamista ennen syksyn pimeiden iltojen alkamista.
* Lauritsalan alueraati tekee kuntalaisaloitteen ns.
Kesälaituripaikan uudelleen kunnostamista nuorten
kohtaamispaikaksi. Aloitteessa tullaan esittämään, että paikka ja
sen varusteet suunnitellaan yhdessä alueen nuorten ja vanhempien
asukkaiden kanssa ja toteutus voitaisiin tehdä talkoilla.
23.7.2019 asukastilaisuudessa kuultiin nuorten kertomana kuinka
he siirtyivät enemmän oleskelemaan Luukkaan torille, kun
Kesälaituri paikka purettiin kaupungin toimesta pois.
* Lauritsalan alueraati tekee kuntalaisaloitteen Lappeenrannan
kaupungille Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen katetun
katoksen kunnostamisesta tai muista vastaavista toimenpiteitä.
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Jo vuonna 2014 Lauritsalan alueraati toimitti kaupungin rakennusvalvonnalle esityksen, jossa kuvataan erittäin huonossa kunnossa
olevaa katettua kauppakaytävää. Asukkaat ovat esittäneet myös
vaihtoehdon, että katettu kauppakäytävä voitasiiin jopa purkaa.
* Lauritsalan alueraati järjestää Lauritsalan alue- ja liikekeskuksessa kaksi (2) yhteisöllistä tapahtumaa. Keskiviikkona
4.12.2019 klo 18 - 20 vietetään Lauritsala -talon yläkerrassa
Lauritsalan Joulunalusiltaa glögi & joulutorttu tarjoilulla ja yhdessä
ololla. Tuossa tilaisuudessa alueen asukaat saavat antaa palautetta
”Miksi Lauritsala on hyvä paikka olla ja elää” sekä ”Mitä ohjelmaa
asukkaat haluaisit Lauritsalan Kyläjuhlaan lauantaina 13.6.2020,
joka pidetään Luukkaantorilla ja Lauritsalatorilla”. Asukaat on
tervetulleita myös tuottamaan itse ohjelmaa Kyläjuhlaan.
23.7.2019 asukastilaisuudessa sovittiin yhteisesti, että jatkossa
tullaan pitämään yhteisöllisiä tapahtumia, joissa voidaan tutustua,
puhua hankalistakin asioista rakentavasti mutta ennen kaikkea luoda
sitä kuuluisaa Lauritsalan ME henkeä, yhdessä tehden.
* Päätettiin kutsua Lappeenrannan kaupungin virkamiehiä
kävelylle Lauritsalaan – halutaan kutsun kautta konkreettisesti
näyttää mitä aloitteiden takana on ja miltä Lauritsala näyttää tänä
päivänä. Mukaan kutsutaan ainakin Elinvoima ja kaupunkikehitys –
toimialajohtaja, kaupunginisinööri, kaupunginpuutarhuri ja
rakennustarkastaja.
Lauritsala Lehteväksi toteutettiin kaupungin osalta vuonna 1999.
Viime vuonna kaupunki kunnosti Luukkaan torin suihkualtaan. Paljon
on vielä tehtävää, sillä Lauritsalan alue- ja liikekeskus on päässyt
pahasti rapistumaan kuluneiden vuosien aikana. Keskusteluissa
todettiin, että rapistunut kaupunkikuva omalta osaltaan edesauttaa
häiriökäyttäytymistä.
* Päätettiin selvittää seuraavaa: Lauritsalassa on kolme (3) lasten
leikkipaikkaa ihan lähekkäin: Luukkaanrinteen puisto, Hallituskatu
Lauritsala, Seurapuisto, Itsenäisyydenkatu Lauritsala ja Lauritsalan
päiväkodin leikkipaikka, joka on vapaassa käytössä klo 17 jälkeen
sekä lisäksi Lauritsalan Koulukallionpuiston lähiliikuntapaikka,
Hallituskatu 24.
Myös nuoret viihtyvät paikoilla, joissa voi vaikka istua ja viettää
aikaa. Lauritsalan alueraati päätti selvittää, voisiko jonkun alueen
leikkipuistoista nimetä Nuorten puistoksi?
* Katos – nuoret Lauritsalan nuorisotalolla ovat jo pidempään
puhuneet katoksen tarpeesta Lauritsalan keskustassa. Selvitellään
asiaa ja tarkistetaan mahdollisuudet katoksen rakentamiseen.
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4. Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 57
Lauritsalan alueraati
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Ei tullut esiin muita asioita.
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11
Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 58
Lauritsalan alueraati
Puheenjohtajan esitys
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Vuosikellon mukaan seuraava kokous pidetään vk 20 / 2020.
Tarvittaessa ja asioiden ilmaantuessa pidetään kokous ennen
päätettyä kokousta.
Päätös
Seuraava kokous pidetään myöhemmin sovittavana ajankohtana
asioiden ilmaantuessa.

