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1 Kokouksen avaus / Alueraatitoiminnan esittely
Asukkaiden Lappeenranta § 1
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Puheenjohtaja Tarja Vahtokari-Sahari
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/Pohjoinen-alueraati
Pj

Avataan kokous. Pohjoisen alueraadin jäsenet esittäytyvät.

Pohjoinen
alueraati

Avattiin kokous. Esittäydyttiin.
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2 Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 2
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Puheenjohtaja Tarja Vahtokari-Sahari
Pj

Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 22.2.2017.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Pohjoinen
alueraati

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Asko Kokkola ja Laura Tarpila.
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3 Pohjoisen alueen investoinnit ja toimenpiteet kaupungin talousarviossa 2017.
Kuullaan asukkaita päiväkotien ja perusopetuksen koulujen peruskorjaus- ja
uusinvestointitarpeista Pohjoisen suuralueella
Asukkaiden Lappeenranta § 3
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Pohjoisen 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 Pohjoisella 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.

Pohjoinen Merkittiin tiedoksi. Virkamiesten esitykset pöytäkirjan liitteenä.
alueraati
Liite 1, Liite 2, Liite 3
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4 Pohjoisen alueen tavoitteiden päivitys
– esitykset toimialoille huomioon otettavaksi tulevien vuosien talousarvioiden teossa
Asukkaiden Lappeenranta § 4
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite 1

Pohjoisen 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.

Pohjoinen Käytiin läpi ja päivitettiin tavoitelistaus. Päivitetty lista pöytäkirjan
alueraati
liitteenä. Liite 4.
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5 Pohjoisen alueraadin tekemät esitykset ja aloitteet
Pohjoisen alueen asukastoiminnan tuloksia
Asukkaiden Lappeenranta § 5
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Pohjoisen alueraadin tekemät aloitteet, lausunnot, esitykset ja
kyselyt lähivuosien ajalta sekä Läntisen asukastoiminan tuloksia:
Aloitteet:
Lappeenrannan keskusta-alueen osayleiskaavan käsittely
Tyysternimen kärjen osalta
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/1578 - toteutui
Esitykset:
Vuonna 2015 tehtiin sähköinen asian vireillepano Lappeenrannan
kaupungin Satamalaitokselle aiheesta Venepaikat ja heitteille jätetyt
vanhat veneet.
Vuonna 2012 tehtiin seuraavat esitykset:
- Piiluvankadulta-Honkasaarentielle pyörätien tiheä puustosta
rannan
ja pyörätien välissä – haevennuspyyntö jotta näkisi Saimaalle.
- Pajuranta – Voisalmentie 2 – pajut siistittävä.
- Tie nro 408 Tyysterniemen kallioleikkausten jälkeen, vasemmalla
puolella olevat hopeapajut, siistittävä.
- Pohjoinen alueraati teki esityksen koirapuistosta alueelle vuonna
2011.
Tulokset:
Pohjoisen alueen asukastoiminnan tulokset vuonna 2016
- Asukastilaisuus keväällä 2016 aiheesta Niittyvillan linjasaneeraus
tilaisuus keräsi reilut 40 henkeä, tilaisuus oli onnistunut
- On seurattu aktiivisesti Kaislarannan kaavan etenemistä
- Tyysterniemen rantaraitin monipuolistamista ja kehittämistä.
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Pohjoisen alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2015
- Tyysterniemen kuntalaisaloite meni läpi
- Iso pumppaamo saatiin valmiiksi – tavoite täyttyi
- Kaksi kosteikkoa saatu valmiiksi – tavoite täyttyi
- Aktiivista asukastoimintaa esim. kesäisin yhteistä petanque peluuta
jättipalsamin kitkemistalkoita asukkaiden toimesta
- Asuinviihtyvyyttä lisättiin alueella mm. korjaamalla kiinteistöjä.
Pohjoisen alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2014
- Salpalinjan kunnostus on saatu valmiiksi yhteistyössä
maaseututoimen Salpalinjan mahdollisuudet hankkeen kanssa.
Paikasta on tehty turvallinen ja asukkaille helposti saavutettavaksi
kohteeksi.
Pohjoisen alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2013
- Aktiivista asukastoimintaa asukasyhdistyksen puitteissa
- Koirapuisto tehtiin talkoilla
- Salpalinjan kohdetta kehitetty yhdessä hankkeen kanssa ja
kehitystyö jatkuu edelleen
Pohjoisen alueen asukatoiminan tuloksia vuonna 2012
- Alueella on ollut paljon aktiivista sekä yhteisöllistä toimintaa vuoden
aikana muun muassa onkikilpailuja yhteistyössä seurakunnan
kanssa, vapputapahtumaa ja niin edelleen.
Pohjoisen alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2011
- Pohjoisen alueen kärkitavoitteet hienosti päivitetty
- Tyysterniemen kärjen asian asiallinen ja rakentava eteenpäin
vieminen – adressin keruu – yli 3.000 nimeä
- Alueen bunkkerin korjaus ja siistiminen yleisempään käyttöön
- Koko perheen alueellinen tapahtuma Aarteenetsintä
Tyysterniemessä
Pj

Merkitään tiedoksi.

Pohjoinen Merkittiin tiedoksi.
alueraati
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6 Tyysterniemen kärjen polun kunnostus
Asukkaiden Lappeenranta § 6
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Voisalmensaarelaiset ry yhdistyksen puheenjohtaja
Tarja Vahtokari-Sahari
Voisalmensaarelaiset ry käsitteli hallituksen kokouksessaan
11.1.2017 seuraavaa:
Tyysterniemen kärjen polun kunnostus niemen
pohjoisreunalta niemen kärkeen
Esille noussut ajatus Tyysterniemen pohjoisrannan polun pohjan
kunnostus salaojittamalla ja tuomalla paikalle mursketta / kivituhkaa
Niittyvillankadun linjasaneeraus kaivuista.
Päätettiin esitellä alueen puistokunnostuskohteita yleisemminkin
kaupungin puutarhuri Hannu Toloselle keväällä lumien sulettua.
Pj

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan aiheesta.

Pohjoinen Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin aiheesta. Paikalla ollut teknisen
alueraati
toimen Kadut ja Ympäristö edustaja Mikko Tamminen, totesi ettei ole
mahdottomuus toteuttaa tätä esitystä vaan asiaa suunnitellaan ja
katsotaan toteutus sen mukaan.
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7 Naapuri -päivä ja Nappi -Naapuri
Asukkaiden Lappeenranta § 7
Pohjoinen 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.

Pohjoinen Merkittiin tiedoksi.
alueraati
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8 Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 8
Pohjoinen alueraati
Koirapuistossa tapahtuva kaljoittelu ja häiriköinti
Asukaspalautteen mukaan Voisalman koirapuistossa on esiintynyt
kaljoittelua ja häiriköintiä.
Pajurannan vanhusten kerhon lakkauttaminen
Lappeenrannan Palvelukeskussäätiön Pajuranta, Voisalmentie 2,
on vuonna 1997 valmistunut kiinteistö, joka sijaitsee kauniilla
paikalla. Kiinteistössä on 23 kaksiota.
Kolme kerroksisen talossa on asukkaiden käytössä useita
toiminnallisia tiloja sekä asuintalossa että pihapiirissä. Kiinteistön
katutasossa on keittiö- ja ravintolatila, jota käytetään myös
asukkaiden toiminta- ja harrastetilana. Lisäksi tilassa kokoontuu
erilaisia ryhmiä ja kerhoja (esim. Eksoten ja Sampon kerhot – ei lopu
).
Nyt on tullut tietoon, että Eksoten vetämä vanhusten kerhoa ollaan
lakkauttamassa.
Facebook sivujen teko Voisalmensaarelaiset ry:lle
Asukasyhdistys Voisalmensaarelaiset ry:n hallitus päätti
kokouksessan 11.1.2017 luoda yhdistykselle julkinen Facebooksivusto yleisistä Voisalmensaarelaisten asioista tiedottamiseen, sekä
suljettu ryhmä hallituksen sisäiseen tiedotukseen.
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.
Ei muita asioita.
Pj

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asioista.
Päätetään mahdolliset toimenpiteet.

Pohjoinen
alueraati

Merkittiin tiedoksi.
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9 Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 9
Pohjoinen alueraati
Pj

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Vuosikellon mukaan seuraava kokous pidetään vk 39 / 2017.

Pohjoinen Seuraava kokous pidetään ke 27.9.2017 klo 17:30 Voisalmen
alueraati
koululla
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