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Keskustan alueraati

7.9.2017

1
Kokouksen avaus
Asukkaiden Lappeenranta § 1
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Puheenjohtaja Juhani Sirkiä
Pj

Avataan kokous.

Keskustan Avattiin kokous.
alueraati

2 / 2017
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Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 2
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Puheenjohtaja Juhani Sirkiä
Pj

Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 7.9.2017.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Keskustan Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Keijo Laine ja Eero Huovilainen.
alueraati
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3
Keskustan alueraadin kokoonpanon vahvistus valtuuskaudelle 2017 – 2021
Asukkaiden Lappeenranta § 3
Keskustan 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 Keskustan alueraadin jäsenet
valtuuskaudelle 2017-2021. Valitaan jäsenten keskuudesta
Keskustan alueradin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Keskustan Vahvistiin Keskustan alueraadin jäseniksi Tuomo Parviainen, Maire
alueraati
Kousa, Kari-Matti Vuori, Keijo Laine, Juhani Sirkiä, Ilkka Kuukka,
Leo Perälä, Antonio Altarriba, Eero Huovilainen ja Arthur Ekman.
Valittiin Keskustan alueraadin puheenjohtajaksi Juhani Sirkiä ja
varapuheenjohtajaksi Ilkka Kuukka.
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Lappeenrannan Kauppatorin ajankohtaiset kuulumiset
Asukkaiden Lappeenranta § 4
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kauppatorin kehittämiseksi on jätetty kaupungille
kaksi erillistä adressia – 9.2.2015 Lappeenrannan Toriyhdistys ry:n
ja 13.6.2016 Lappeenrannan Kilta ry:n toimesta.
Pieniä korjauksia on tehty ja nyt tulossa syyskuussa Kauppatorin
pinnan asfaltointi, työ valmistuu lokakuun alkuun mennessä.
Kauppatorin kehittämiseksi Lappeenrannan kaupunki on tilannut
konsultilta työn, jonka I –osa valmistunee loppuvuoden 2017 aikana.
Kauppatoria koskevat päätökset Lappeenrannan
kaupunkiorganisatiossa:
23.8.2017
Kaupunkikehityslautakunta: Kauppatorin pintarakenteiden ja
kuivatuksen uusiminen, urakoitsijavalinta
http://kokoushallinta.lappeenranta.fi/dynastyweb/kokous/20175200-9.PDF

21.11.2016
Kaupunginhallitus: Kauppatorin ensivaiheen korjaustoimenpiteet
http://kokoushallinta.lappeenranta.fi/dynastyweb/kokous/20165040-6.PDF

11.6.2016
Tekninen lautakunta: Kauppatorin ensivaiheen korjaustoimenpiteet
http://kokoushallinta.lappeenranta.fi/dynastyweb/kokous/20165002-17.PDF

Uutisointia Kauppatorista:
http://www.esaimaa.fi/Online/2017/08/24/Lappeenrannan%20Kauppatori%
20saa%20uuden%20pinnan%20syysmarkkinoille/2017122607797/4
http://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/423380-kaupunki-otti-aikalisanlappeenrannan-kauppatori-sailyy-viela-pitkaan-ennallaan

Pj

Merkitään tiedoksi.

Keskustan Merkittiin tiedoksi.
alueraati
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5
Pyöräkatu Lappeenrantaan?
Asukkaiden Lappeenranta § 5
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Pyöräily-aktivisti Juhani Sirkiä on esittänyt ajatuksen mahdollisen
pyöräkadun saamiseksi Lappeenrantaan. Ajatus on esitetty myös
Lappeenrannan kaupungin Elinkeino ja kaupunkikehityksen
toimialajohtaja Pasi Leimille.
Pyöräkatu on sekaliikenteenä toteutettu korkeatasoinen pyöräliikenteen yhteys. Pyöräkatu valitaan ratkaisuksi silloin kun se tuottaa
kokonaisuutena paremman ratkaisun kuin pyörätiet tai -kaistat.
Ratkaisun valintaan vaikuttaa mm. käytettävissä oleva tila, järjestelyjen
jatkuvuus ja ratkaisun kustannus. Pyöräliikenteellä on pyöräkadulla
autoliikenteeseen nähden ensisijainen asema.
Ajorata suunnitellaan kapeaksi ja se päällystetään värillisellä asfaltilla,
mikä tekee pyöräkadusta tunnistettavan osan pyöräliikenteen
infrastruktuuria ja viestii reitin jatkuvuudesta.
Pyöräliikenteen sujuvuuden turvaamiseksi pyöräkatuun liittyvät suunnat
asetetaan väistämisvelvollisiksi. Autoliikenteen nopeudet pidetään
rakenteellisin keinoin pyöräliikenteelle sopivalla tasolla, ja
nopeusrajoitus on enintään 30 km/h.
Jalankulkijoille varataan yleensä jalkakäytävä, ja autojen pysäköinti
sallitaan vain merkityillä paikoilla ja yleensä pysäköintisyvennyksessä.
Pyöräkadulla tulisi olla kohtalaisen vähän autoliikenteen läpiajoa, sillä
mahdolliset ohittamistilanteet voivat olla pyöräliikenteen näkökulmasta
turvattomia.
Pyöräkadun edellytyksenä on, että pyöräliikenteen määrät ovat ainakin
osan aikaa vuodesta kaksinkertaiset autoliikenteeseen verrattuna.
Pyöräilijämäärien arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös pyöräkadun
pyöräliikennettä todennäköisesti lisäävä vaikutus. Autoliikenteen
määrän tulisi olla alle 2 000—2 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Pyöräkadulla ei voi olla vilkasta bussiliikennettä.
http://pyoraliikenne.fi/linjaosuuksien-suunnittelu/pyorakatu/

Pj

Merkitään tiedoksi ja keskustellaan asiasta.
Päätetään mahdollisista toimenpiteistä.

Keskustan Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta. Keskusteluissa ei tullut esiin
alueraati
selkeää ehdotusta pyöräkaduksi. Keskusteltiin, että jalankulkija /
pyöräilijät selkeästi merkittävä esim. keskiviivalla kevyenliikenteen
väylille.
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Päiväkotitilanne Lappeenrannan keskusta-alueella
Asukkaiden Lappeenranta § 6
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan Kasvatus- ja opetustoimen nykyisin Hyvinvointi- ja
sivistypalvelut – Varhaiskasvatus palveluiden piirissä on tapahtunut
paljon muutoksia.
Keskusta-alueen osalta päiväkoti -palveluita on nykyisin seuraavasti:
Kesämäen päiväkoti
https://peda.net/lappeenranta/varhaiskasvatus/paivakodit/kp3

On valmistunut vuonna 2011. Päiväkodissa on 5 ryhmää (joista 2
esiopetusryhmiä) ja henkilöstöä noin 20
Snellmanin päiväkoti
https://peda.net/lappeenranta/varhaiskasvatus/paivakodit/sp

5 ryhmää (joista 1 esiopetusryhmä), henkilöstöä noin 20.
Investointiohjelmassa on keskustan uusi päiväkoti, jonka
käyttöönottovuodeksi merkitty 2019. Tämä korvaa nykyisen
Snellmanin päiväkodin. Sijoittumispaikkaa ei vielä ole ratkaistu.
Nykyinen Snellmanin päiväkoti on idyllinen, mutta ulkoilupiha sekä
sisätilat ovat pieniä ja päiväkotikäyttöön epäkäytännölliset. Paljon
portaita, pienet huoneet jne.
Anu Lindgren Kesämäen aluejohtaja
Peltolan päiväkoti
https://peda.net/lappeenranta/varhaiskasvatus/paivakodit/pp2

Entisen Väinölänkadun neuvolan tilat kunnostettiin päiväkotitiloiksi ja
remontti valmistui joulukuussa 2016. Nyt Peltolan ns. pienten lasten
siipi on täydellisessä korjauksessa. Remontti valmistuu lokakuun
2017 lopussa. Tämän jälkeen Peltolan päiväkodissa on 9 ryhmää
plus 2 eskariryhmää Kimpisen koululla. Henkilökuntaa on noin 40.
Leena-Kaisa Häyhä, Kimpisen aluejohtaja
Yksityiset päiväkodit
Tirikan päiväkoti
https://peda.net/lappeenranta/varhaiskasvatus/yp/tirikka

on yksityinen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lpr yhdistys ry:n
ylläpitämä päiväkoti, jolta kaupunki ostaa varhaiskasvatus- sekä
esiopetuspalveluita. Päiväkodissa on 6 ryhmää (joista 1
esiopetusryhmä).

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Keskustan alueraati

7.9.2017

2 / 2017

8

Steinerpäiväkoti Tontuntupa
https://peda.net/lappeenranta/varhaiskasvatus/yp/steiner
Syksyllä 1972 aloitti päiväkodin ensimmäinen ryhmä toimintansa.
Tällä hetkellä Tontuntupa sijaitsee Lappeenrannan Varuskunnan
terveysaseman mäellä.
Päiväkodissa on tammikuusta 2017 kirjoilla 29 lasta, jotka ovat
iältään 3-6-vuotiaita. Suurin osa lapsista ovat kokopäiväisessä
hoidossa, mutta joukkoon mahtuu uuden varhaiskasvatuslain myötä
20 tuntia/ viikko olevia lapsia aika monta. Esikoululaiset ovat tässä
samassa ryhmässä, tällä hetkellä heitä on 9. Vuosi 2017 on
päiväkodin 45-vuotis juhlavuosi!
Pj

Merkitään tiedoksi.

Keskustan Merkittiin tiedoksi.
alueraati

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Keskustan alueraati

7.9.2017

2 / 2017

9

7
Vuoden Asukastoimija 2017
Asukkaiden Lappeenranta § 7
Keskustan 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
Keskustan alueraadin esityksestä Vuoden Asukastoimijaksi.

Keskustan Keskusteltiin esityksistä Vuoden asukastoimijaksi. Päätettiin
alueraati
esittää Vuoden asukastoimijaksi XX asukas- ja alueneuvostolle.
(Vuoden asukastoimija julkistetaan 12 / 2017)
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Keskustan alueen asukastoiminnan onnistumisia vuonna 2017
Asukkaiden Lappeenranta § 8
Keskustan 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 Keskustan alueella tapahtuneet asukastoiminnan
tulokset vuodelta 2017.

Keskustan Kirjattiin ylös seuraavasti:
alueraati
Pikisaari-Rapasaariyhdistyksessä on tänä vuonna pidetty
puistokatselmus kaupungin teknisen toimen edustajan kanssa
toukokuussa. Toukokuussa järjestettiin myös ympäristön
siivousiltapäivä.
Heinäkuussa Katajasaarenaukiolla olevan Aurinkolaiturin
kunnostamistalkoot. 5.8. pidettiin asukkaiden kesäpäivä
Katajasaarenaukiolla.
Tänä vuonna vielä raivataan talkoilla pusikoita kaupunkimetisistä ja
pidetään asukasilta marraskuussa.
Puistokatselmus, ympäristön siivoustapahtuma, laituritalkoot ja
asukasilta ovat joka vuosi toistuvia tapahtumia.
Kesämäen asukasyhdistys toteutti valtakunnallisen siivouspäivän
teemassa ison tapahtuman alueellaan.
Leiri ja Pallon kaupunginosayhdistys palkannut kesäksi talkkareita
työllistäen nuoria.
Rakuunamäen asukasyhdistys ylläpitää alueen laituria.
Rakuunamäen pumppuhuone ry, Leiri ja Pallon
kaupunginosayhdistys, Saimaan Latu ry sekä yksityisiä henkilöitä,
jatkavat toimintaansa ja pumppuhuoneen kunnostamista.
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Keskusta alueen tavoitteet valtuustokaudelle 2017-2021
Asukkaiden Lappeenranta § 9
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite

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

Pj

Keskustellaan tavoitteista. Päätetään mahdolliset toimenpiteet.

Keskustan Keskusteltiin tavoitteista. Ei päivitettävää.
alueraati
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Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 10
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupunkikeskustan toiminnanjohtaja Johanna
Ruotsi ei valitettasti päällekkäisyyksien vuoksi päässyt mukaan,
mutta esitylistalle on lähetetty tietoa tulevista kaupunkikeskustan
tapahtumista;
http://www.lakesry.fi/fi/Etusivu/Tapahtumakalenteri.html
08.09.2017 - 10.09.2017 pe-su
art@bars - kulttuuria kapakoissa
Syyskuussa on tulossa kaksi tapahtumaa sekä joulunavaus.
Marianaukiolle on suunniteltu tapahtumia 2.9., 20.9. ja 22.9.
Niistä tiedotetaan, kun tapahtumat vahvistuvat.
Ensi vuoden suunnitelmat vahvistuvat parin kuukauden sisällä.
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat:
Keskustan alueelta puuttuu monelta alueelta edustus alueraadissa,
Kimpinen, Kahilanniemi, Alakylä muun muassa. Tavoitteena saada
kattavampi edustus alueraatiin ja näille alueille aktiivista
asukastoimintaa.
Keskusteltiin asukastoiminnan tilatarpeista. Todettiin, että tilanne
huonohko.
Pallon liittymästä Satamaan päin ajetaan aivan liian kovaa –
kaivataan nopeusnäyttöä hillitsemään autoilijoita.
Pj

Merkitään tiedoksi.

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

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Vuosikellon mukaan
seuraava kokous pidetään vk 5 / 2018.

Keskustan Seuraava kokous pidetään ke 31.1.2017 klo 17:30.
alueraati

