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

Pj

Avataan kokous. Lauritsalan alueraadin jäsenet esittäytyvät.

Lauritsalan Avattiin kokous. Esittäydyttiin.
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 9.2.2017.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Lauritsalan Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sirkka Kaksonen ja
alueraati
Kimmo Ruokoniemi.
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3 Lauritsala alueen investoinnit ja toimenpiteet kaupungin talousarviossa 2017.
Kuullaan asukkaita päiväkotien ja perusopetuksen koulujen peruskorjaus- ja
uusinvestointitarpeista Lauritsalan suuralueella
Asukkaiden Lappeenranta § 3
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lauritsalan 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 Lauritsalan 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.

Lauritsalan Merkittiin tiedoksi. Esittelijöiden esitykset pöytäkirjan liitteenä.
alueraati
Liite 1, Liite 2, Liite 3, Liitteet 4-5
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4 Lauritsalan alueen tavoitteiden päivitys
– esitykset toimialoille huomioon otettavaksi tulevien vuosien talousarvioiden teossa
Asukkaiden Lappeenranta § 4
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite

Lauritsalan 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.

Lauritsalan Päivitettiin tavoitteet. Päivitetyt tavoitteet pöytäkirjan liitteenä. Liite 6.
alueraati
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5 Lauritsalan Kauppakäytävä 4:n uudisrakentaminen
Asukkaiden Lappeenranta § 5
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite 2

Lauritsalan keskustan kehittäminen - Loppuraportti 29-5-2012
City Kauppapaikat Oy on hakenut purkulupaa Lauritsalan
kauppakäytävän tyhjään kaupparakennukseen.
Hakemuksessa todetaan, että kiinteistön 405-33-99-2 rakennus
puretaan kokonaan koska, rakennus on ränsisytynyt, huonokuntoinen, ympäristöä rumentava ja tarpeeton. Rakennuslautakunta
käsitteli purkuluvan kokouksessaan 31.1.2017 ja myönsi purkuluvan
päätöksessä annetuin ehdoin.
Maakuntalehti Etelä-Saimaa on uutisoinut asiasta 6.1.2017
seuraavasti; Kiinteistökehitysyhtiö City kauppapaikat haluaa purkaa
tyhjän myymäläkiinteistön Lauritsalan Kauppakäytävältä. Yhtiö aikoo
rakentaa paikalle asuinkerrostalon.
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.
Suunnitelmaa työstettiin varsin vuorovaikutteisesti yhdessä
asukkaiden, liike-elämän ja asukasryhmien kanssa ja se päätyi
listauksiin useista konkreettisista ja välittömistä parannusehdotuksista asuin- ja julkisessa ympäristössä.
Laajempimittakaavainen projekti Lauritsalan maankäytön, liikenteen
ja palvelurakenteen kehittämiseksi käynnistettiin syksyllä 2011. Se
sai nimekseen Lauritsalan keskustan kehittäminen, ja sen tavoitevuodeksi asetettiin v. 2020. Projektin tekijöiksi valittiin kaupungin
puitesopimuksien nojalla Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Sito Oy,
Pakse Oy ja Tuomas Santasalo ky.
Seuraavana ote loppuraportista sivulta 33/42: Korttelisuunnitelmat
Liikekeskus ja Lauritsalan aukio (Kauppapalveluiden
kehityssuunnitelma Vaihtoehto A)
Vaihtoehdossa A Spondan liikekiinteistö puretaan ja sen tilalle
rakennetaan uusi asuinliikerakennus (1. krs liiketilaa / 3000 kem, 25. krs asuntoja / 3400 kem). Rakennus sijoitetaan siten että sen
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eteen rajautuu uusi aukio, Lauritsalan aukio, joka toimii
kokoontumistilana,
ravintoloiden ja kahviloiden terassialueena ja uutena kauppatorina.
Liikekiinteistö rakennetaan kiinni Luukkatorin kiinteistöön, joka
saneerataan ja korotetaan (uusia asuntoja 900 kem).
Alakertaan muodostuu yhtenäinen kauppakeskus, joka aukeaa
kauppakäytävänä Lauritsalan aukiolla ja Luukkaan torille. Näin
liikekeskus yhdistää molemmat Lauritsalan aukiot. Liikerakennus
rajataan nykyisen kauppakäytävän puolelta siten, että käytävä
levenee Luukkaantorin eteläpäätyyn saakka.
Asunnot soveltuvat hyvin pienille ruokakunnille ja omakotialueilta
muuttaville vanhemmille, joita Lauritsalan keskustassa asuu
muuta Lauritsalaa enemmän. Kaikki palvelut ovat aivan äärellä
kävelyetäisyyden päässä ja joukkoliikenteellä on hyvät yhteydet
Lappeenrantaan tai pidemmälle. Kiinteistö soveltuu myös
hyvin palveluasumiseen. Uusi terveyskeskus voidaan sijoittaa
uuteen liikekeskukseen ottamalla 2. kerros palvelukäyttöön eikä
asunnoiksi.(PH)
Pj

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan Kauppakäytävä 4:n
uudisrakentamisesta. Päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Lauritsalan Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin aiheesta ja päätettiin tehdä
alueraati
lausunto aiheesta Lappeerannan kaupungin teknisen toimen
kaavoitukselle, jossa pyydetään huomioimaan kaavoituksessa
asukkaiden esittämänä asuin-liiketalo rakentamisen kohteeseen
tehdyn Lauritsalan kehittämissuunnitelman mukaisesti.
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6 Hakalin liikenteenjakaja
Asukkaiden Lappeenranta § 6
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Linkki 1

http://kokoushallinta.lappeenranta.fi/dynastyweb/kokous/20144377-9.PDF

Viimeisin valtuustoaloite on tehty 26.11.2012:
"Esitetään Hakalin liikenteenjakajan muuttamista kiertoliittymäksi.”
Edellinen valtuustoaloite tehtiin vuonna 2008. Tuolloin aloitteeseen
muuttaa Hakalin liikenteenjakaja kiertoliittymäksi eli liikenneympyräksi annettiin teknisen toimen lausunto, jossa esitettiin, että
liikennejärjestelyjä ei muuteta, mutta seurataan liikennemäärien
kehitystä ja tehdään tulevina vuosina vaihtoehtotarkasteluja liittymän
parantamisvaihtoehdoista.
Viimeisin päätös 10.3.2014; Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen
ja siihen annetun lausunnon tiedoksi ja toteaa sen johdosta,
ettei ole perusteita muuttaa nykyistä liikennejärjestelyä.
Lauritsalan alueraati on saanut aktiiviselta asukkaalta viestiä, että
olisi hyvä nostaa asia uudelleen esille. Perusteluina hän esittää;
”Lauritsalan ns. Hakalin liikenteenjakaja on edelleen jostakin syystä
oikeasti kuuden (6) tien risteys. Missään muualla ei ole tällaista
vaarallista järjestelyä ilman kiertoliittymää. Etenkin ulkopaikkakuntalaiset mieltävät sen helposti kiertoliittymäksi. Tämä nykyinen
järjestely lienee ajalta, jolloin 6-tie kulki ainoana reittinä Joutsenon ja
Lappeenrannan keskustojen välillä Lauritsalan läpi esim.
keskussairaalaan. Tuona aikana ei ollut ns. Ohitustietä eikä
Teollisuustietä. Kyseinen ympyräjärjestely oli niin muodoin
perusteltua tuolloin. Nykyisin kyseessä on vaarallinen paljoltikin
koulaistenkin käyttämä reitti.
”Nyt olisi jo vihdoin aika saada jokaiselle ympyrään tulevalle kuudelle
kadulle kärkikolmiot. Kustannuskysymys se ei voi olla, koska valmis
kaksikaistainen ympyrägeometria on jo olemassa. Tarvittaisiin
pelkästään nuo kuusi kärkikolmiota ja syntyisi halvalla turvallisuutta.
Vähintä mitä voitaisiin tehdä heti, on laittaa ns. liikennehidastekoroke
6-tien suunnasta tulijoille. Näin leikattaisiin vaaralliset nopeudet
suojatiekulkijoita ajatellen.”
Pj

Keskustellaan uudelleen esiin nostetusta asiasta.
Päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Lauritsalan Keskusteltiin aiheesta.
alueraati
Päätettiin tehdä asiasta kuntalaisaloite.
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7 Karjalantien rinteiden kunnostaminen
Asukkaiden Lappeenranta § 7
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite
Liite

Lauritsalan alueraadin esitys Karjalantien rinteiden siistimisestä
Kaupungin vastaus esitykseen 9.11.2016
Lauritsalan alueraati teki kuntalaisaloitteen 7.9.2015 Hakalin
infrastruktuuri kuntoon ja rakennustapaohje vanhaan Hakaliin.
Samassa aloitteessa tuotiin esille myös seuraavaa; Viheralueiden
kunnostaminen ja siistiminen: Lauritsala Lehteväksi 1999 -hankkeen
jälkeen viheralueiden hoito ei ole ollut samantasoista kuin muualla
kaupungissa. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon Karjalantien
molemminpuoliset penkat Hakalin liikenneympyrästä
aluekeskukseen päin.
Tekninen lautakunta antoi aloitteen päätöksen lisäksi seuraavan
päätöksen koskien edellä mainittua osaa kuntalaisaloitteessa
9.12.2015; Lisäksi lautakunta päättää, että viheralueiden
hoitoluokitus tulee päivittää ja tuoda lautakunnan käsittelyyn.
Lauritsalan alueraati on esittänyt Karjalantien rinteiden siistimistä
Hakalin liikenteenjakajan ja junaradan välillä ensi tilassa heti
keväällä 2017 sään niin salliessa liitteenä olevassa esityksessään.
Kaupungin antamassa vastauksessa todetaan, että teknisen toimen
kadut ja ympäristö on laskenut kustannukset kahdesta vaihtoehdosta, jossa halvemmassa kuvataan seuraavasti; Vanhojen
pensaiden poisto ja rinteiden muuttaminen niittymäiseksi nurmialueeksi, maksaa 25.000 euroa. Tämä vaihtoehto sopii paremmin
kaupungin tilanteeseen. Vastauksessa ei otettu kantaa toimenpiteen
suorittamisen ajankohtaan.
Päivitys 1.2.2017 toimenpiteiden ajankohtaan ja toteuttamiseen;
”Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen vahvisti rahoituksen vuodelle
2017. Toimenpiteet pyritään suorittamaan kesän aikana, mutta
saattaa mennä myös syksylle 2017.”

Pj

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan Karjalantien rinteiden siistimisestä.
Päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Lauritsalan Merkittiin tiedoksi tulevat toimenpiteet.
alueraati
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8 Pikkalanlähteen kunnostaminen
Asukkaiden Lappeenranta § 8
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Linkki 2

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3225 / 17.10.2016
Lauritsalan alueraadin tekemä kuntalaisaloite Pikkalanlähteen
kunnostamisesta
Kulttuurihistoriallisesti tärkeä Pikkalanlähde on tällä hetkellä
saavuttamattomissa ja paikka sekä lähde tuntuvat olevan
unohdettuja.
Lauritsalan alueraati teki kuntalaisaloitteen kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan Pikkalanlähteen ympäristön ja sinne vievien pitkospuiden
kunnostamisesta sekä paikan historiasta kertovan kyltin saamisesta
Hyötiöntien varteen, jotta saadaan pala arvokasta Lauritsalaa ja
Lappeenrantaa kunnostettua ja pidettyä esillä.
Lappenrannan kaupunki ei ole vielä virallisesti vastannut tehtyyn
aloitteeseen. Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen kertoi aloitteesta
seuraavasti 30.1.2017;
”Kaupungin resurssit etenkin henkilöstötasolla ovat rajalliset. Jos
haluamme saada nyt kuluvan vuoden aikana Pikkalanlähteen
kuntoon, tarvitaan asukaiden vapaehtoista talkootyötä tämänkin
kohteen kanssa.
Alkuvaiheessa talkootyö käsittäisi alueen, lähinnä lähteelle johtavan
polkuverkoston raivaamista. Tämä työ tehtäisiin syyskesällä 2017.
Sitten olisi pitkospuiden rakentaminen hankalien kohtien yli ja myös
itse lähteen ympärille täytyisi rakentaa jonkinlainen puutaso. Tämä
tehtäisiin joko syksyllä 2017 tai keväällä 2018. Kaupunki voisi kyllä
yrittää pitkospuiden rakentamista myös palkkatukityöllistettyjen
avulla? Toki yritämme hyödyntää palkkatukityöllistettyjä myös
polkujen raivauksissa, mutta esitämme, jotta päästään
kunnostamisessa alkuun, kohdetta ensisijaisesti talkootyönä.”

Pj

Keskustellaan Pikkalan lähteen kunnostamisesta.
Päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Lauritsalan Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin aiheesta. Esiin tuli lähteen parempi
alueraati
huomiointi kunnostamisessa. Päätettiin tuoda tämä esiin kun
suunnitellaan kunnostamista. Suhtaudutaan myönteisesti
talkoopyyntöön.
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9 Luukkaantorin Kolme Alasinta yhteisöllinen talkoohanke
Asukkaiden Lappeenranta § 9
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Linkki 3

http://www.lappeenranta.fi/fi/Osallistu-ja-vaikuta/Kolme-Alasinta--Lauritsalan-yhteisollinen-talkoohankeLauritsalan Luukkaantorin ”Kolme alasinta” halutaan
kunnostaa yhteisöllisesti talkoilla; 50 -vuotta sitten, Lauritsalan
kauppalan liitosvuonna Lappeenrantaan, tilattiin Lauritsalan tuolloin
uuden liikekeskuksen aukiolle suihkukiviveistos ”Kolme alasinta”.
Teoksen suunnitteli ja valmisti tunnettu kuvanveistäjä Armas Hutri
(1922-2015). Suihkukaivoveistos koostuu kolmesta alasimesta ja
laajasta vesialtaasta.
”Kolme alasinta” ei ole lähes kymmeneen vuoteen ollut kunnossa.
Näiden vuosien aikana monet eri tahot ovat ottaneet yhteyttä
kaupunkiin ja esittäneet hienon kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
monumentin kunnostamista. Kaupunki onkin teettänyt tutkimuksia ja
saanut eri hinta-arvioita, jotka valitettavasti ovat torpanneet
ajatuksen korjaamisesta suurten korjauskulujen takia.
Asia on jälleen ollut esillä, kun tänä vuonna on veistoksen ja altaan
50 -vuotis merkkivuosi. Samalla on myös Lauritsalan Kauppalan 50 liitosvuosi Lappeenrannan kaupunkiin.
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.
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10 Lauritsalan alueraadin tekemät esitykset ja aloitteet
Lauritsalan asukastoiminnan tuloksia
Asukkaiden Lappeenranta § 10
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lauritsalan alueraadin tekemät aloitteet, lausunnot, esitykset ja
kyselyt lähivuosien ajalta sekä Lauritsalan asukastoiminan tuloksia:
Aloitteet:
 17.10.2016 Lauritsalan Pikkalan lähteen kunnostus
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3225
 29.02.2016 Luukkaankatu – etuajo-oikeutetuksi kaduksi
 07.09.2015 Hakalin infrastruktuuri kuntoon ja rakennustapaohje
vanhaan Hakaliin https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/1893
Lausunnot:
 12.04.2016 Kotitalousmuovin keräilypiste Lauritsalaan
 19.11.2015 Lauritsalan kirkkokorttelin asemakaavan muutos
 19.11.2015 Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030,
itäinen osa-alue
Esitykset:
 14.10.2016 Esitys Karjalantien rinteiden siistimisestä Hakalin
liikenteenjakajan läheisyydessä
 10.10.2016 Esitys Kanavansuun puulajipuiston säilyttämisestä
luontokohteena
 27.10.2014 Lappeenrannan kaupungin tekniselle toimelle;
Lauritsalan alueraati esitti nimikilpaulun johdosta Lauritsalan koulun
vieressä olevalle ilman virallista nimeä olevalle puistolle nimen:
Koulukallionpuisto.
 25.3.2014 Lappeenrannan rakennuslautakunnalle; Lauritsalan
alueraati haluaa kiinnittää Lappeenrannan kaupungin rakennuslautakunnan huomion seuraavana esitettyihin julkisivunäkymiin
Lauritsalan alue- ja liikekeskuksessa.
Kyselyt:
 29.2.2016 Pontus-Mälkiä alueen asutuksen tiivistäminen –
Kolme (3) jo valmiiksi kaavoitettua tonttia – ei myyntilistalla?
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Tulokset:
Lauritsalan alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2016
 Mälkiän tyhjät tontit myyntiin – asutuksen tiivistämistä koskeva
lausunto. Asia etenee nykyisin kaavoituksen mukana.
 Aloite Luukkaankatu etuajo-oikeutetuksi tieksi – aloite toteutettiin.
 Annettiin lausunto muovikeräyspisteen saamiseksi Lauritsalan alueja liikekeskukseen – se toteutui / oli jo toteutumassa
 Kutsuttiin asukkaat koolle Lauritsalan alueen yhteiseen
siivouspäivätapahtumaan 28.5.2016 Koulukallionpuistoon
 Asukasyhdistys toteutti Pump Track radan viime vuonna alkaneen
suunnittelun jälkeen loppuun talkoilla ja hyvällä näkyvyydellä
 Mälkiä-Kanavansuun asukasyhdistys jatkaa edelleen aktiivista
toimintaa http://www.malkiakanavansuu.fi/tapahtumat
 Perustettiin Pontuksen koulun vanhempainyhdistys
 Kyliltä Kartanolle -tapahtuma yhteistyössä asukastoiminnan
ja muiden toimijoiden kanssa jo 6. kerran
 Kaukaan koulun pihan toteutuminen lähiliikuntapaikaksi
asukkaiden aloitteesta
 Tieran leikkikenttä jäi hyvälle paikalle uuden päiväkodin
rakentuessa, asukkaiden esityksestä
 Asukasyhdistykset / Lauritsala -seura antavat kouluille
keväällä stipendi rahaa
 Mustolassa asukasyhdistys jäädytti Mustolan kenttää talviaikaan
 Kiiskinmäen kentän jäädyttäminen vapaaehtoisten asukkaiden
toimin - Facebook ryhmä
 Lauritsalan joulumarkkinat kolmen eri toimijan voimin jo perinteisesti
 Viljamakasiinin puuston poisto asukkaan aloitteesta yhdistysvoimin
 Mälkiällä tehtiin Liikenneviraston metsäpuistikon siistiminen talkoilla
 Tunnettuja lauritsalalaisia esitelmäsarja jo neljättä vuotta
Lauritsala -seuran toimesta
 Vuoden Lauritsalalainen valitaan vuosittain
Lauritsala -seuran toimesta
Lauritsalan alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2015












Kyliltä Kartanolle tapahtuma jo 5. kerran
Kanavansuun sillan korjaus asukkaiden esityksestä
Asukasyhdistyksen talkoilla rakentama frisbeegolfrata
Mälkiän alueen valaistuksen parantaminen asukkaiden aloitteesta
Alueraadin organisoima jo toinen siivouspäivä toukokuussa
Mälkiä-Kanavansuun Pihakirppis siivouspäivänä toukokuussa
Mälkiä-Kanavansuun asukasyhdistyksen 30 –vuotisjuhlat
Alueelle palkattu asukasyhdistysten toimesta 2 kylätalkkaria
Luukkaan pienveneranta talkoilla siivottu
Jättipalsamin kitkentää talkoilla Mälkiällä
Nuijamaan kevyen liikenteen väylän kunnostus asukkaiden
esityksestä (Terminaalinkatu – VT6 välillä)
 Kaukaan koulun pihan kunnostus asukkaiden vaatimuksesta
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Lauritsalan alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2014







Perinteinen alueen asukasyhdistysten yhteisesti toteuttama Kyliltä
Kartanolle toteutettiin jo 4. kerran
Pontuksen koulu – saatiin suunnilleen mitä haluttiin ja mikä parasta
palvelun käyttäjien edustajat eli vanhemmat otettiin mukaan
suunnittelutyöhön jo alusta alkaen
Hovinpellolla ja Pontuksen kenttien omaehtoinen jäädytys
asukkaiden toimesta liikuntatoimen säästäessä kohteissa
Lauritsalan alueraati järjesti ensimmäisen kerran valtakunnallisena
siivouspäivänä 24.5. tapahtuman Lauritsalan siivouspäivä
Pihakirppis tapahtuma myös Mälkiä-Kanavansuulla
Aktiivista asukasyhdistystoimintaa alueella mm. koirakoulun
järjestämistä
Lauritsalan alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2013

 Kyliltä Kartanolle -tapahtuma toteutettiin jo 3. kerran talkoilla ja
yhteistyöllä
 Lauritsalan koirapuistoa ylläpidetty ja kehitetty edelleen
koiranomistajien toimesta
 Lauritsala –seura toteutti Minun Lauritsala lasten valokuvauskilpailun
 Tirilässä pidettiin Karhupuiston siivoustalkoot keväällä
 Mustolan koulun vanhempainyhdistys tehnyt voimakasta työtä
koulun eteen, saatiin parakit koulun pihalle ja lasten ei tarvinnut
enää mennä Lauritsalan alakouluun asti (5-6 lk.)
 Asukkaat ja Eksote tehneet tiivistä yhteistyötä terveyspalvelujen
säilyttämisen osalta
 Savuton Hallituskatu
 Kauppakäytävällä asukasyhdistyksen ja yrittäjän yhteistyönä
Lauritsala -info taulu
 Lauritsala -seura julkaisi teoksen Pieni rahastajatyttö
Lauritsalan alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2012
 Asukkaiden aktiivisuudesta syntynyt valtuustoaloite Lauritsalan alueja liikekeskuksen kehittämiseksi sai aikaan kehittämisohjelman, joka
valmistui toukokuussa 2012.
 Lauritsalan kauppalan 80-vuotisjuhlavuoden tapahtumat toteutettu
Lauritsala-seuran toimesta talkootyönä. Yhteistyötä tapahtumien
toteutuksen kanssa on tehty ns. kolmannen sektorin kanssa
 Lauritsalan alueraadin ja vanhempien asiallinen ja rakentava vastine
kasvatus- ja opetustoimen palveluverkkouudistukselle
 Lauritsalan lukion säilyminen toistaiseksi
 Lauritsalan alueraadin ja vanhempien yhteistyössä tehty asiallinen ja
rakentava palaute koskien Mustolan koulun 5. ja 6. luokkalaisia –
oppilaat palasivat ”evakosta” takaisin Mustolan koululle vuokrattuihin
parakkeihin
 Asukkaiden esityksestä Mälkiän hyötyjätepiste siirrettiin paremmalle
paikalle Pontukselle
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Lauritsalan alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2011







Mustolan koulun parakit - vahva asukkaiden vaikuttaminen asiaan
Kartanolle Kylille -tapahtuma yhteistyössä Kulttuuritoimen kanssa
Kylä pitää huolta lapsistaan käynnistyminen monen vuoden jälkeen
Mustolan matkailupuiston suunnittelun alkaminen, aloite asukkailta
Tirilän kentän kunnostaminen talkoovoimin
Lauritsala -seuran kulttuuriyhteistyö Lauritsalan kirjaston kanssa,
kirjastomuistojen kerääminen
2010 Lauritsalan alueraati sai ensimmäisenä tunnustuksen Vuoden
asukastoimija Asukkaiden Lappeenranta -kiertopalkinnon
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11 Naapuri -päivä ja Nappi -Naapuri
Asukkaiden Lappeenranta § 11
Lauritsalan 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
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12 Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 12
Lauritsalan alueraati
Kolmen L:n liitosseminaari to 4.5.2017
Lauritsala -seura, Lappeen kotiseutuyhdistys ja Lappeenrannan
kaupunki järjestävät yhteistyössä kuntaliitosten 50 -merkkivuoden
johdosta seminaarin, joka pidetään Lauritsala -talossa to 4.5.2017
klo 17 – 21 välisellä ajalla. Itse seminaarin osuus on klo 18-20 ja
muu aika varattu kahvitukseen sekä muuhun ohjelmaan, joka
tarkentuu kevään aikana.
Kanavansuun puulajipuisto – miten esitys etenee
Lauritsalan alueraati teki kaupungille esityksen 10.10.2016
Kanavansuun puulajipuiston säilyttämisestä luontokohteena.
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi tulee säilyttämään
puulajipuiston luontokohteena. Puulajikylttien uudistamiseen on
lähtenyt aktiivisesti mukaan Lions klubi LC Lappeenranta/Kanava.
Kaupunki teettää uudet kyltit ja ne asennetaan lionsien toimesta
paikoilleen. Mukana hankkeessa on ollut Mälkiä-Kanavansuun
asukasyhdistys ry.
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.
Pj
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13 Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 13
Lauritsalan alueraati
Pj

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Vuosikellon mukaan seuraava kokous pidetään vk 37 / 2017.

Lauritsalan Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi to 14.9.2017 klo
alueraati
18:00.
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