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Lappeen alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 
1. Kokouksen avaus  

 

Meidän Lappeenranta § 24 

Lappeen alueraati  

 

  

  

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.  

 

  Kokoukseen voi osallistua joko paikanpäällä kokoustilassa  

  tai sähköisen Teams-linkin kautta. 

   

 Päätös Avattiiin kokous ja todettiin läsnäolijat. 

 

  Kokous pidettiin Simolan koululla. Puheenjohtaja totesi, että osa 

kokoukseen osallistuvista voi osallistua sähköisessä toiminta-

ympäristössä eli etänä. Teams-kokouskutsu oli toimitettu. 

 

  Paikalla kokoustilassa olivat: 

     

Kaipia Anu, Simolan ja lähikylien kylät mk 

Mikonsaari Osmo, Saimaan kanavan kyläyhdistys 

Talonpoika Hannu, Saimaan kanavan kyläyhdistys 

Vainikka Sanni, Simolan ja lähikylien kylät mk 

 

  Lisäksi todettiin, että sähköisen toimintaympäristön kautta (Teams) 

oli saapuvilla: 

 

  Alho Erno, Kasukkalan kyläyhdistys ry 

 

  Mukana kokouksessa olivat myös Saimaan Kuitu Oy:n edustajat 

toimitusjohtaja Jari Käyhty ja Heli Pajuvirta, asiakaspalvelupäällikkö, 

kohtien 1 – 3 § aikana. 
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Lappeen alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 
2. Pöytäkirjan tarkastus 

 

Meidän Lappeenranta § 25 

Lappeen alueraati  

   

  

 

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 21.2.2023. 

  Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 

 

 Päätös Valittiin pöytäkirjan tarjastajiksi Sanni Vainikka ja Anu Kaipia. 
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Lappeen alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 
3. Valokuitu -hanke Lappeenrannan haja-asutusseudulla  

Raippo – Tapavainola – Simola – Korkea-aho – Pulsa -alueelle 

 

Meidän Lappeenranta § 26 

Lappeen alueraati 

Valmistelija / lisätiedot: 

Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740 

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi 

 

 Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Jari Käyhty esittelee kokouksessa 

Raippo – Tapavainola – Simola – Korkea-aho – Pulsa -alueelle 

suunnitellun ja EU:n maaseuturahaston hanketukea rakentamiseen 

hakevan hankkeen tilannetta.  

 

 Saimaan Kuitu on Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemin kuntien 

omistama valokuituverkkoyhtiö. 

 

 Lappeenrannan kaupunki ja Saimaan Kuitu oy pitävät kaksi (2) 

asukastilaisuutta, jossa kerrotaan Korkea-aho, Pulsa, Raippo,  

 Simola ja Tapavainola, alueen asukkaille ja yrittäjille, tulevasta 

valokuituhankkeesta. 

 

 Asukastilaisuudet pidetään seuraavasti: 

 

 Pidetty jo 

 

 Ke 15.2.2023 klo 18 Tapavainolan Kylätalo,  

 Myllyntie 44, 53850 Lappeenranta 

 

 https://saimaankuitu.fi/ajankohtaista/uutiset/2023/02/16/valokuituasia

t-kiinnostivat-lappeenrannan-tapavainolassa/  

 

 Tulossa 

 

 Ke 8.3.2023 klo 18 Simolan koulu,  

 Rikkiläntie 1292, 54330 Simola  

 

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös Merkittiin tiedoksi. 

 

https://saimaankuitu.fi/ajankohtaista/uutiset/2023/02/16/valokuituasiat-kiinnostivat-lappeenrannan-tapavainolassa/
https://saimaankuitu.fi/ajankohtaista/uutiset/2023/02/16/valokuituasiat-kiinnostivat-lappeenrannan-tapavainolassa/
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Lappeen alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 
4. Hyvän mielen liikuntatapahtuma senioreille 

 

Meidän Lappeenranta § 27 

Lappeen alueraati 

Valmistelija / lisätiedot: 

Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740 

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi 

 

 Hyvän mielen liikuntatapahtuma senioreille 

 

 Hytin VPK -talo, Hytintie 88 

 

 Maanantai 27.2.2023 klo 10:30 - 12:00 

 

• Kaikille soveltuvia oman toimintakyvyn mittauksia mm. 

puristusvoima, tasapaino 

 

• 6 min. kävelytesti 

 

• Harjoita tasapainoa MotoTilesliikuntalaatoilla 

 

• Zora-robotti jumppakaverina 

 

• Kahvitarjoilu 

 

 Tapahtuma on maksuton, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. 

 

 Lisätiedot: ulla.pyysalo@lappeenranta.fi, p. 040 674 2869 

 Lappeenrannan liikuntatoimi  

 

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös Merkittiin tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ulla.pyysalo@lappeenranta.fi
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Lappeen alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 
5. Meidän jälkemme – luonnosta voimaa -hanke 

 

Meidän Lappeenranta § 28 

Lappeen alueraati 

Valmistelija / lisätiedot: 

Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740 

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi 

 

 Meidän jälkemme – luonnosta voimaa -hankkeen tavoite on lisätä 

konkreettisesti monipuolista lähiluontoa ja eri lajien elinympäristöjä 

sellaisin keinoin, jotka lisäävät samalla ihmisten hyvinvointia ja 

alueen vetovoimaa.  

 

 Pyrkimyksenä on tuoda näkyviin oivallus siitä, mitä luonnon eteen 

tehtävä työ tekijälleen antaa ja millaisia mahdollisuuksia se avaa. 

Tämä oivallus innostaa tekemään konkreettista itselleen tai 

yhteisölleen mielekästä työtä luontokadon torjumiseksi. 

 

 Toiminta-alueena hankkeella on Lappeenranta, Luumäki, Lemi, 

Taipalsaari ja Savitaipale. Hanketta rahoittaa Leader Länsi-Saimaa, 

Tuuliaisen säätiö ja Metsä Group. 

 

 Jokaisen hankkeen kunnan alueelta on tarkoitus löytää yksi moni-

muotoisuuskohde, joka ideoidaan ja talkoillaan alueen asukkaiden 

kanssa yhdessä. Näihin kohteisiin hanke tuottaa näyttävät kohteesta 

kertovat taulut.  

 

 Lisäksi tarkoitus on innostaa, opastaa ja osallistua lukuisiin 

pienempiin monimuotoisuutta tukeviin tekoihin, esimerkiksi niityn 

perustamiseen, sorsanpesän tai ötökkähotellin rakentamiseen tai 

vaikkapa jollain tapaa monimuotoisuutta lisäävän ympäristötaiteen 

tekemiseen.  

 

 Hankkeen puitteissa järjestetään yksi luontotapahtuma per kunta. 

Myös tässä tavoitellaan yhteisöllistä yhdessä tekemistä ideoinnista 

toteutukseen. 

 

 Hankkeen avulla kohteita, tekoja ja tapahtumia tuodaan näkyviin. 

 

 Tarkoitus on siis löytää kohde ja aiheesta innostuvia ihmisiä 

touhuamaan yhdessä niin kohteen suunnittelun kuin toteutuksen, 

samoin kuin luontotapahtuman suunnittelun ja toteutuksen kanssa  

 



 ja edistämään sillä tavoin asuinseutunsa viihtyisyyttä,  7 / 12 

 vetovoimaa  ja monimuotoisuutta. 

 

 Lisätietoja: 

 

 Henri Niiranen 

 Meidän jälkemme – luonnosta voimaa 

 puh. 050 4777 330                

 Sähköposti: henri.niiranen@leaderlansisaimaa.fi 

 

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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Lappeen alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 
6. Lappeen ja Nuijamaan alueen kylien kuulumisia ja kehitysehdotuksia 

 

Meidän Lappeenranta § 29 

Lappeen alueraati  

Valmistelija / lisätiedot: 

Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740 

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi 

 

Lappee (aik. Lapvesi) on vanha kirkkopitäjä ja Etelä-Karjalassa  

sijainnut Suomen entinen kunta, joka liitettiin pakkoliitoksella 1967  

Lauritsalan kanssa Lappeenrantaan. Nuijamaa liitettiin  

Lappeenrantaan vuonna 1989. 

 

Lappeen ja Nuijamaan alueella on muun muassa seuraavat  

kyläyhdistykset, jotka ovat olleet mukana Lappeen alueraadissa: 

 

1. Haapajärven kyläyhdistys ry  

2. Hytin kylätoimikunta   

3. Ilottulan kylätoimikunta   

4. Kasukkalan kyläyhdistys ry 

5. Myllylä-Sipari-Vilkjärven kylätoimikunta 

6. Nuijamaa-seura ry  

7. Pulsa-Tanin kylätoimikunta  

8. Saimaan kanavan kyläyhdistys 

9. Simolan ja lähikylien kylät mk 

10. Tapavainolan ja lähikylien kyläyhdistys 

11. Vainikkalan kylätoimikunta  

12. Hanhijärven ja lähikylien kyläyhdistys ry 

 

 Puheenjohtajan esitys 

   

  Merkitään tiedoksi. Keskustellaan kuulumisista.  

  Päätetään mahdollisista toimenpiteistä. 

 

 Päätös Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin kuulumisista. Nuijamaan Räihällä  

oleva jätepiste – kaivataan valaistusta, viedään eteenpäin kaupungin  

suuntaan. Yksityisteiden aurausavustukset koetaan nykyisillä  

polttoainekustannuksilla liian pieniksi. Kaarnantien 2 pysäkkiä 

puuttuu edelleen, edellisten rikkoonnuttua viime talvena (ELY) 
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Lappeen alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 
7. Lappeen alueraadin tavoitteet valtuustokaudelle 2021-2025 

 

Meidän Lappeenranta § 30 

Lappeen alueraati  

Valmistelija / lisätiedot: 

Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740 

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi 

 

Tavoitteena on pitää yllä ajantasaista “Alueen tavoitteet” listausta.  

 

1. Kyläkoulujen säilyminen ja jatkuvuus taattava 

 

Korkea-ahon koulu lakkautettiin. Asiasta päätti lasten ja nuorten 

lautakunta 14.6.2022. Lappeen ja Nuijamaan alueella on tämän 

jälkeen toiminnassa Simolan, Kasukkalan ja Nuijamaan koulut.  

 

PÄIVITYS: Peruskoulujen oppilasmäärä vähenee noin 1 300 

oppilaalla vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämä merkitsee, 

ettei kaikki nykyisiä kouluja ole tulevaisuudessa mahdollista yllä-

pitää. Myös moniin käytössä pysyviin kouluihin tarvitaan lisäksi 

muuta käyttöä. Tämän vuoksi vuoden 2023 alussa on käynnistetty 

palveluverkkoselvitys. Valtuuston päätettäväksi valmisteltavassa 

esityksessä vuonna 2036 perusopetuksen käyttöön varataan tilaa 

oppilasta kohden suunnilleen vuoden 2023 tilannetta vastaava 

määrä. Tarkastelu etenee niin, että ensin kerätään tietoa ja mietitään 

taustaa kevään 2023 aikana, sitten on vuorossa kaupunkilaisten 

osallistaminen ja kuuleminen. Päätöksenteko sijoittunee loppu-

syksyyn. Seurataan tavoitteen toteutumista. 

 

2. Huonossa kunnossa olevien teiden korjaustarve 

 

”Mikä huolettaa” -tilaisuudessa vuonna 20232 esiin tuodut huonossa 

kunnossa olevat tienkohdat on toimitettu tiedoksi ELY:lle: Moision 

risteys Korkea-ahontiellä. Tietoa välitetään eteenpäin sitä mukaan 

kun ”kohteita” ilmoitetaan.  

 

PÄIVITYS: Tähän kokoukseen mennessä ei tiedossa olevaa 

päivitystä. Seurataan tavoitteen toteutumista. 

 

 

 

 

 



3. Kevyenliikenteenväylä verkoston kehittäminen  10 / 12 

haja-asutusseudulle 

 

Hanhijärventielle esitetty kevyenliikenteenväylä esitetty eteenpäin 

ELY:lle. Tietoa välitetään eteenpäin sitä mukaan kun ”kohteita” 

ilmoitetaan.  

 

PÄIVITYS: 18.10.2022 Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuus-

työryhmän kokous; Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen 

Hanhijärventielle. Jani Juvankoski, ELY, kertoi, että maanteiden 

jalankulku- ja pyöräilyväylätarpeissa otetaan huomioon ensisijaisesti 

liikenneturvallisuussuunnitelmassa esiin nousseet tarpeet. Keskus-

teltiin, että Hanhijärventien kohde ei ole noussut esiin edellisen 

suunnitelman laatimisen yhteydessä (2018) sillä asia ei ollut silloin 

ajankohtainen. Kaupungille liittyvät aloitteessa mainitut toimenpiteet 

eivät ole tällä hetkellä kaupungin investointiohjelmassa. Asia on 

hyvä ottaa huomioon, kun liikenneturvallisuussuunnitelmaa päivite-

tään vuonna 2024. ELY selvittää, jos aloitteessa mainitut asiat voitai-

siin ottaa käsittelyyn jo aiemmin. Seurataan tavoitteen toteutumista.  

 

4. Valokuituverkon kehittäminen Lappeen alueelle 

 

Sähköiset palvelut julkisella ja kaupallisella puolella, suoratoisto, 

viihde- ja pelipalvelut, videopalvelut, etätyöskentely ja etäkoulu ovat 

yleistyneet. Tarvetta nopeille yhteyksille on kaikkialla. Tarpeet eivät 

ole yhtään vähäisemmät maaseudulla tai haja-asutusalueilla, joissa 

mobiiliyhteydet ovat heikommat. Moni hanke etenkin haja-asutus-

alueella lähtee kuitenkin liikkeelle vasta tukien avulla. Etenkin pitkien 

etäisyyksien alueella tuet ovat elinehto. 

 

PÄIVITYS: Saimaan Kuitu valmistelee tällä hetkellä hanke-

hakemusta, EU:n maaseuturahaston hanketuki rakentamiseen, 

jonka tavoitteena on rakentaa Raippo – Tapavainola – Simola – 

Korkea-aho – Pulsa -alueelle valokuituverkko.  Seurataan tavoitteen 

toteutumista. 

 

Seurantalista: Kasukkalan koulun kevyen liikenteen väylä valmiiksi 

 

Puheenjohtajan esitys 

 

Merkitään tiedoksi tavoitteiden päivitykset. Keskustellaan 

tavoitteista. Tarvittaessa päätetään jatkotoimenpiteistä. 

 

Päätös Merkittiin tiedoksi tavoitteiden päivitykset. Keskusteltiin tavoitteista.  

 2. tavoite: Päätettiin viedä asioita myös Kaakkois-Suomen liikenne- 

turvallisuustyöryhmään. Todettiin, että Kasukkalan kevyenliikenteen- 

väylä on valmistunut viime kesänä. Päätettiin poistaa seurantalistalta 
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Lappeen alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 
8. Muut asiat 

 

Meidän Lappeenranta § 31 

Lappeen alueraati  

 

  Kokouksessa esiin tulevat muut asiat. 

 

  Haja-asutusseudun väestönsuojien puute huolestuttaa. 

  Todettiin, että asukas- ja alueneuvosto yhdessä paikallisten 

viranomaisten kanssa valmistelee monipuolista turvallisuus-iltaa  

  alku syksylle. 

 

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös Merkittiin tiedoksi.  
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Lappeen alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 
9. Seuraava kokous 

 

Meidän Lappeenranta § 32 

Lappeen alueraati  

 

 

 

 

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Seuraava kokous pidetään syksyllä 2023. Päätetään ajankohta. 

 

  Tarvittaessa kutsutaan kokous aikaisemmin koolle. Asioita viedään 

eteenpäin myös sähköpostitse kokousten välisenä aikana. 

 

 Päätös Seuraava kokous pidetään ti 26.9.2023 klo 18:00 Lyytikkälän 

liikuntahallilla. 

 

 


