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OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN

Ku v a

Teksti: Sami Soljansaari

PÄÄKIRJOITUS

– Äänestäminen ja siten osallistuminen
edustuksellisen demokratian kautta on
edelleen äärimmäisen tärkeää. Sen rinnalle
on kuitenkin tuotu ja kehitetty myös s uoran
osallistumisen keinoja, kuten esimerkiksi
aloitteet, työpajat ja sähköiset kyselyt.
– Ideaalitilanteessa edustuksellinen
demokratia ja asukkaiden suora vaikuttaminen olisivatkin t asapainossa. Asukkailla
olisi luottamus kaupungin ja äänestämänsä
edustajan toimintaan, mutta he olisivat
samalla itsekin vaikuttamassa asioihin eri
tavoin.
Pulliainen on myös huomannut, että
yhteiskunnalliset tehtävät tai poliittinen
ura eivät enää kiinnosta asukkaita siinä
määrin kuin aiemmin.
– Ihmiset ovat sähköisten kanavien
esiinmarssin ansiosta valveutuneempia
vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa
suoran osallistumisen kautta. Onkin
trendikästä ja kenties näppärääkin
vaikuttaa hetkellisesti ja ajankohtaisesti
itselle tärkeältä tuntuviin asioihin.

: Tu
om

as

Ju

si

s

la

Lappeenrantaa kehitetään
nuorten asukkaiden
kanssa ja heitä varten
LAPPEENRANNASSA on jo pitkät perinteet lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämisessä. Ansiokas ja määrätietoinen työ
lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen huomioitiin vuonna
2016, kun UNICEF myönsi Lappeenrannalle ensimmäistä
kertaa Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, joka sai jatkoa
vuonna 2019.
Tunnustus tarkoittaa, että Lappeenrannassa pidetään
aidosti huolta lasten oikeuksien ja tasa-arvon toteutumisesta.
Pidämme täällä arvossa myös sitä, että lasten ja nuorten
tarvitsemat tilat ovat turvallisia, nykyaikaisia ja yhteisöllisiä
ympäristöjä, jotka huomioivat myös yksilön tarpeet ja siten
jokaisen oikeuden olla oma itsensä.
Kaupunki kehittää erityisesti nuorten asukkaidemme
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, sillä he ovat
oman elämänpiirinsä asiantuntijoita. Muun muassa aktiivinen
nuorisovaltuustomme, alakoululaisten Lasten Parlamentti ja
koulujen o ppilaskunnat tuovat kootusti kuuluviin nuorten
ääntä. Myös varhaiskasvatuksessamme painotetaan lasten
yhteisön rakentamista – lapset vaikuttavat yhdessä oman
päiväkotinsa arkeen.
Lapsuudessa tehdään yleensä siihen elämänvaiheeseen
sopivia pieniä valintoja, ja iän karttumisen myötä valintojen
ja vaikuttamisen mahdollisuudet sekä niihin liittyvät kiinnos
tuksen kohteetkin laajenevat entisestään. Kaupungin tehtävänä
on huolehtia, että meillä on tarjolla monipuolinen kattaus
eri-ikäisille sopivia ja luontevia keinoja osallistua, jotta lapset
ja nuoretkin innostuisivat vaikuttamaan laajemmin koko
Lappeenrantaa koskeviin asioihin.
Nuoret asukkaat ovat tasavertainen osa yhteiskuntaa m
 eidän
aikuisten rinnalla, mutta he ovat etenkin kaupunkimme tulevaisuus, joita varten ja joiden kanssa Lappeenrantaa kehitetään.

Kimmo Jarva
Lappeenrannan kaupunginjohtaja

MEIDÄN LAPPEENRANTA 3/2020, 5.8.2020, 12. vuosikerta.
Lappeenrannan kaupungin asukaslehti ilmestyy kolme k ertaa
vuodessa ja jaetaan kaikkiin talouksiin Lappeenrannassa. Elokuun
2020 numero jaetaan kaikkiin talouksiin Etelä-Karjalassa.
Ilmestyy myös internetissä lappeenranta.fi > Kaupunkimme
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OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN

Sähköiset kanavat korostuvat,
kasvokkaisviestintää ei saa unohtaa
Lappeenrannassa on kiinnitetty erityistä
huomiota asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksiin jo vuodesta
2006. O
 sallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen kertoo, että alkutaipaleella asioita

Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen kertoo, että suosittu ulkoilureitti Rantaraitti oli
alun perin läntisen alueraadin aikoinaan ideoima esitys. Kuva: Minttu Kokko.

Oman arkensa asiantuntijoiden

näkemyksiä arvostetaan

L

APPEENRANTAA pidetään yhtenä
Suomen kuntakentän edelläkävijöistä
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisessä. Osalli
suuskoordinaattori Pia Pulliainen on kiertänyt eri
kunnissa kertomassa Lappeenrannan tavasta toimia.
Hänen mukaansa muualla ihmetellään usein,
kuinka tiiviisti asukkaat ja kaupunki tekevät töitä
yhdessä Lappeenrannan kehittämiseksi.
– Meillä suhtaudutaan myönteisesti asukkaiden
tekemiin aloitteisiin ja ideoihin. Luottamushenkilöt
ja virkamiehet ovat osaajia omalla alallaan, mutta
asukas on oman arkensa asiantuntija, jonka näkemyksiä kuunnellaan ja arvostetaan.
– On kaupungin etu, että asukkaat ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista. Silloin Lappeenrannasta
kehittyy täällä asuvien ihmisten näkemysten
mukainen Meidän Lappeenranta.
Osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisiin
asioihin lähteekin asukkaiden aktiivisuudesta.
Pulliainen sanoo, että kaupungin tehtävä on
puolestaan luoda perusedellytykset ja tuottaa
selkeästi tietoa siitä, miten ja mihin asioihin
asukkaat voivat vaikuttaa.
– Täällä asuu aktiivisia asukasvaikuttajia, jotka
ovat idearikkaita ja valmiita tarttumaan itsekin
toimeen. Asukkaat tuovat ahkerasti esille näke-

myksiään erityisesti liikenneturvallisuuteen ja
vapaa-ajan viettoon liittyen.
– Olemmekin saaneet yhdessä asukkaiden
kanssa aikaiseksi paljon asioita, kuten esimerkiksi
leikkipuistoja lapsille, yhteisöllisiä tapahtumia,
esteettömyyteen liittyviä parannuksia ja myös
liikuntaneuvojan liikuntatoimeen ikäihmisille.
Ne voivat tuntua ulkopuolisten silmiin p
 ieniltä
jutuilta, mutta ovat niitä toivoneille sitäkin
tärkeämpiä asioita.
Pulliainen toivoo, että yhä useampi asukas
kiinnostuisi ottamaan kantaa ja tuomaan
näkemyksiään esille kaupungin kehittämiseksi.
– Etenkin lasten ja nuorten osallistumisen tuke
minen korostuu. He ovat osa yhteiskuntaa siinä
missä aikuisetkin. On myös kasvatuksellisesti
tärkeää, että he oppivat jo varhaisessa vaiheessa
vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin.

Edustuksellinen demokratia
ja suora vaikuttaminen rinta rinnan

Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen
on ollut vahvasti esillä viime vuosina. Pia
Pulliainen arvelee, että kunnissa tehdään
ahkerasti töitä teeman parissa etenkin siksi,
että äänestysaktiivisuus on yleisesti ottaen ollut
laskusuunnassa.

vuorovaikutussuunnittelija kaupunki
suunnittelun puolella sekä osallisuuskoordinaattori nuorisotoimessa.
– Lappeenrannassa on monipuolinen ja
kattava paletti erilaisia osallistumisen ja
vaikuttamisen keinoja. Aktiivisten, asuin
alueiden asioita ajavien alueraatien lisäksi
esimerkiksi kirjastolla ja museolla on omat
asiakasraadit. Hyödynnämme myös muun
muassa sähköisiä kyselyitä ja jalkaudumme
tapahtumiin. Lisäksi kaavoitushankkeissa
työ aloitetaan usein tyhjiltä kartoilta asukkaiden näkemykset ensin huomioiden,
Pulliainen luettelee.
Kaupunki saa asukkailta pääasiassa
hyvää palautetta osallistumis- ja vaikutta
mismahdollisuuksista. Kehittämistäkin
silti riittää. Lappeenrantalaiset ovat toivo
neet esimerkiksi lisää sähköisiä ja myös
kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia virkamiesten ja l uottamushenkilöiden kanssa.
– Mielestäni tärkeintä on edelleen
ahkerasti viestittää, miten ja mihin asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa. Keinoja
ja kanavia tulee myös koko ajan kehittää ja
olla avoin kaikelle uudelle, joka edesauttaa
asukkaiden osallistumista. Lappeenranta
haluaa olla ennakkoluuloton edelläkävijä
asukkaiden kuulemisessa ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.
Asukkailta Pulliainen toivoo aktiivisuuden
ohella myös kärsivällisyyttä, sillä kaikkia
aloitteita ja ideoita ei voida
toteuttaa, ainakaan heti.
– Olen aina sanonut, että
jokaisen meistä pitäisi osata
katsoa tämän päivän yli
huomiseen. On hyvä tuoda
ideoita esille, vaikka niitä ei
heti v oitaisikaan toteuttaa.
Mahdollisuus siihen voi aueta
kuitenkin jo lähiaikoina.

Osallisuus- ja
vuorovaikutusohjelma
kokoaa keinot ja kanavat

Lappeenrannan kaupungin
osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma valmistuu syksyn
2020 aikana. Se kokoaa kaiken
asukkaille tarpeellisen tiedon
osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyen.
– Ohjelma toimii opaskirjana
asukkaille. Siinä esitellään jo
olemassa olevat osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuudet
sekä linjataan uusien osallis
Paasikivenpuistoon kesäksi valmistunut skeittipaikka
tumis-, vuorovaikutus-,
äänestettiin voittajaksi asukkaiden toimesta heille
ja vaikuttamiskeinojen
suunnatussa citytuotteiden ideakilpailussa. Skeittipaikalle
kehittämistä ja käyttöönottoa,
etsittiin sopivaa sijaintia asukkaiden sekä paikallisten
Pia Pulliainen selvittää.
rullalautailijoiden kanssa, jotka osallistuivat myös paikan
Ohjelmaa on työstetty yhdessä
suunnitteluun ja toteutukseen. Kuva: Minttu Kokko.
eri-ikäisten ja -taustaisten
asukkaiden sekä virkamiesten
ja luottamushenkilöiden kanssa.
hoidettiin merkittävissä määrin kokousta– Ohjelmaa on tarkoitus päivittää vuositmalla kasvokkain asukkaiden kanssa.
tain, jotta pysymme ajan hermolla ja voim– Sittemmin olemme tehneet digiloikan
me huomioida asukkailta matkan varrella
ja hyödynnämme entistä enemmän myös
tulleet toiveet, Pulliainen sanoo.
sähköisiä vaikuttamiskanavia. Täytyy
kuitenkin muistaa, että on tärkeää tarjota
asukkaille monipuolinen kattaus heille
luontevia väyliä vaikuttaa. Siksi myös
kasvokkain kohtaamiset ovat edelleen
Osallisuus- ja vuorovaikutus
arvossaan ja kiinteä osa sosiaalista
ohjelmaan voi tutustua
yhteisöllisyyttä.
tarkemmin osoitteessa
Kaupunki on sitoutunut edistämään
lappeenranta.fi/osallisuus-ja-
asukasvaikuttamista eri toimialoillaan.
vuorovaikutusohjelma
Pulliaisen lisäksi kaupungilla työskentelee

Lauritsalan nuorten hengailukatokset toteutettiin nuorten aloitteesta ja heidän kanssaan.
Nuoret Joakim Honkanen, Elmo Koskinen, Eetu Reinikainen sekä ohjaaja Kai Pekonen
kokoavat yläkuvassa katoksia. Alakuvassa valmiit hengailukatokset. Kuvat: Riitta Mikkonen
ja Minttu Kokko.

Maksutonta pysäköintiä
liikkumisesteisen
pysäköintitunnuksella
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN vammaisneuvoston esteettömyystyö-

ryhmän tavoitteena on parantaa esteetöntä liikkumista ja palveluiden
saavutettavuutta. Yksi työryhmän tekemistä aloitteista toteutui keväällä
2020. Toteutuneen aloitteen ansiosta keskustan P-Cityn ja P-Pormestarin
parkkitaloissa on mahdollisuus pysäköidä maksuttomasti liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella (ent. vammaisen pysäköintilupa). Kyseessä
on lyhytaikapysäköinti, jonka kesto on enintään 24 tuntia kerrallaan.
P-City ja P-Pormestari -pysäköintitaloihin on asennettu automaattiset
rekisterinumeron tunnistuslaitteet, joiden ansiosta pysäköintitunnuksella liikkuvien on mahdollista kulkea maksutta pysäköintitaloon.
Henkilön, jolla on liikkumisesteisen pysäköintitunnus, tulee
ilmoittautua etukäteen Williparkille ja ilmoittaa seuraavat tiedot:
• käyttäjän yhteystiedot, nimi, osoite ja puhelinnumero
• käyttäjän / käytettävän ajoneuvon rekisterinumero
• kopio liikkumisesteisen pysäköintitunnuksesta
(luvan numero ja voimassaoloaika).
Tiedot voi lähettää sähköpostilla: anne.lahikainen@lappeenranta.fi sekä
marko.markkanen@lappeenranta.fi tai postitse: Williparkki Oy, PL 38,
53101 Lappeenranta.
Williparkki ohjeistaa tarkemmin maksuttoman pysäköinnin
käytännöistä tietojen lähettämisen jälkeen.
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AVOIMET OVET JA GREENREALITY-KARNEVAALI

AVOIMET OVET JA GREENREALITY-KARNEVAALI
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Kuvat: Sami Kontto, Minttu Kokko, Maarit Kytöharju ja Roister Marketing

Pe
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Tervetuloa tutustumaan Suomen
ilmastopääkaupungin palveluihin ja kestävään
toimintaan! Avaamme Euroopan vihreimmän
kaupungin tittelistä kisaavan Lappeenrannan
ovia ja tuomme Greenreality-karnevaalin
kaupungintalon edustatorille.

en

Kaupungin
AVOIMET OVET
ke 26.8.2020

Kirjastot
Pääkirjasto
klo 9.15 ja 10
Pilvi Valtosen Kuninkaallinen k äytöskoulu
-lorutuokio ja askartelupaja lapsille Tarinasalissa
Ilmoittautuminen: ssl.tapahtumakone.fi/lorutuokio_1
ja ssl.tapahtumakone.fi/lorutuokio_2 tai
lasten- ja nuortenosastolle. 20 osallistujaa / tuokio.

26.8.2020

klo 17–18
Keljan konsertti lainaushallissa
Kelja, oikealta nimeltä Petri Vanninen, on turkulainen laulunkirjoittaja,
joka yhdistelee maailmanmusiikkia bluesiin, kantriin ja kuplettiin.

TERVETULOA

Greenrealitykarnevaaliin!

Ilmoittautuminen: ssl.tapahtumakone.fi/keljankonsertti
tai musiikkiosastolle. Konserttiin mahtuu 60 kuulijaa.
klo 15–17

Pelikellari, lautapelikerho esittelee toimintaansa Tarinasalissa

klo 18–19

Lukukoirat Tarinasalissa. Lukuaikavaraukset Lappeenrannan 
lukukoirat-sivuston kautta: bit.ly/lukukoira

Tallin ovet auki! – tutustu kirjastoautoon klo 12–14
Tervetuloa kirjastoauto Willitykseen! Willitystä esittelevät auton virkailijat Raisa ja Salla.
Noudatamme esittelyssä koronaturvarajoituksia: 2 henkilöä tai perhekunta kerrallaan.
Lauritsalan kirjastossa tapahtuu
klo 9, 10 ja 17 taiteilija Heli Pukin toiminnalliset tarinatuokiot
Heli Pukki kertoo Lauritsalan kirjaston kerhotilaan toteuttamastaan Seikkailu-kuvateoksesta,
jossa seikkailevat tutut eläinhahmot. Tuokiot sopivat parhaiten 6–10-vuotiaille lapsille.
Ilmoittautuminen 20.8. mennessä: lauritsalan.kirjasto@lappeenranta.fi tai p. 05 616 4771.

Greenreality-karnevaali on maksuton koko perheen tapahtuma.
Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 26.8.2020 kello 10-18
kaupungin Avoimien ovien yhteydessä kaupungintalon
edustatorilla. Tapahtumassa on paljon aktiviteetteja
kaikenikäisille sekä runsaasti esityksiä!
Greenreality-karnevaaliin osallistuu elinkeinoelämän-, ympäristöalan- sekä
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoita Etelä-Karjalasta. Keskeisenä teemana
karnevaalissa on tänä vuonna ilmastoystävällinen ruoka. Tarkoituksena on lisätä
ilmastoystävällisen ruoan tuntemusta ja tutustuttaa ihmisiä lähiruoan tuottajiin
ja tuotantotapoihin. Greenreality-karnevaali toteutetaan tänä vuonna
erityisjärjestelyin koronavirustilanteen vuoksi ja tapahtumassa huomioidaan
voimassa olevat turvallisuusohjeistukset.

greenreality.fi/asukkaat/karnevaali

Palvelujen esittelypisteitä edustatorilla:

Esittelijät paikalla pääsääntöisesti klo 10–18 välisenä aikana.

Lappeenranta on uusiutuvan
energian ja puhtaan ympäristön
pioneerikaupunki, jonka intohimona
on ongelmien ratkaiseminen.
Olemme Suomen ilmastopääkaupunki
täynnä uutta energiaa, rohkeaa
ajattelua ja kansainvälistä osaamista.
Lappeenrannassa uskallamme.
Ja teemme.

klo 8.30–16.30 Asiakaspalvelukeskus Winkki avoinna
ma–pe klo 8.30–16.30, kaupungintalo, 1. krs
klo 8.30–16.30 Sorjonen kuvina -kuvanäyttely,
kaupungintalo, 01.-kerros – Lappeenrantaan
sijoittuvia kuvia huippusuositun tv-sarja
Sorjosen kolmelta kaudelta
klo 10‒18

klo 12–13

klo 10–18

Greenreality-karnevaali, edustatori,

ilmastopääkaupungin vihreä koko
perheen juhla

Keskustelua kaupunginjohtaja Kimmo

Jarvan ja muiden kaupunkikonsernin
viranhaltijoiden kanssa Greenrealitykarnevaalissa

Eri palvelujen esittelypisteitä, edustatorilla

Johtaa Vytautas Lukočius.
Solisteina Kaisa Ranta, sopraano ja Jussi Vänttinen, baritoni.
Ohjelma: Paavo Heininen: Divertimento, ’Lauantai-ilta ja yö
Lappeenrannassa’, kantaesitys. Darius Milhaud: Le Bœf sur le
Toit op. 58 Ooppera- ja musikaalisävelmiä.
Kaikki liput 25 €
Liput orkesterin konsertteihin Asiakaspalvelukeskus Winkistä.

Museot
Linnoituksen kierros klo 14. Lähtö Katariinan torilta.
Kesto 1–1,5 h.

Matkailuneuvonta

Kierroksella tutustutaan linnoituksen alueen rakennuksiin ja
kasveihin. Oppaina rakennustutkija Sini Saarilahti, ympäristö
suunnittelija Anna Vuori ja tutkija Kimmo Saarinen.

Hae värikäs Lappeenranta-kassillinen infoa ja vinkit
kotikaupungin rientoihin.
Uudet linnoituksen esitteet ja Heli Pukin kuvittamat
päivitetyt linnoituksen kartat nyt saatavilla!
Kanoottien, kajakkien ja pyörien vuokrausta Hiekkalinnalla
(Satamatie 11) elokuun viikonloppuina.
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Timantteja Saimaalla -konsertti
klo 19, Lappeenranta-sali

Mukana kaupungin
Avoimien ovien tapahtumassa:
(IsoKristiina, kaupungintalon edustatori)
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Illan konsertin avoimet harjoitukset
klo 9–10.30 ja 11.30–12.30, Lappeenranta-sali

Nuorisotoimi
Monarilla, Sammontorilla, Lauritsalan, Rientolan ja Krissen
nuorisotiloilla ja Ohjaamolla avoimet ovet normaalien aukiolo
aikojen puitteissa.
Katso aukioloajat: lappeenranta.fi/nuorisotilat

10:00

Aloitusjuonto

10:10

Taikuri Aatu Itkonen

10:45

Breakdance, Street Culture Club ry

11:00

Arttu Lindeman LIVE ja Jaakko Parkkali,

esiintymisen jälkeen tubetähtien meet & greet

en

Aat
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Juontajina toimivat Aatu Itkonen ja Heli Mälkiä.

n
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Muutokset mahdollisia. Ohjelmaan voi tutustua myös:
lappeenrantaevents.fi/avoimet-ovet

Kaupunginorkesteri

OHJELMA JA AIKATAULU

12:00- Kaupunginjohtaja ja viranhaltijoita
13:00

edustatorilla

12:45

Improvisaatioteatteriryhmä Piste

13:30

Taikuri Aatu Itkonen

14:15

Lappeenrannan kaupunginteatteri

14:45

Breakdance, Street Culture Club ry

15:00

Sykkelisirkus, Taidekoulu Estradi

15:30

Arttu Lindeman LIVE ja Jaakko Parkkali,

rk
Pa

kali

Jaak
ko

Ohjelma

Asuntopalvelu ASPA
Greenreality Network
VieKas Life -hanke
Eksote
Etelä-Karjalan digituki
Etelä-Karjalan Jätehuolto
Fysio-Eskola
Maasotakoulu
Ideri tmi
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö
Kaupungin Greenreality-palvelut
Innalanmäen tila
Joutsenon Opisto
Karelia Lines
Käsityöliike Pyöröpuikko
Lappeenrannan Energia
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Lappeenrannan Silmälasikeskus
Sähköautot (Hertz)
Lyseon-, IB- ja ISK-lukiot
Etelä-Karjalan kansalaisopisto EKKO
SPR Piristäjät
Päivi-Angervo (luonnontuotteet)
Lappeenranta Junior University & LUT Junior University
Saimaan mediakeskus
LAKES
Etelä-Karjalan Pelastuslaitos
Varhaiskasvatuksen Vipinää ja kipinää -perheliikuntahanke
Toivon ikkuna maailmalle
Makea Coffee kahvio
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Lappeenrannan Castilla ry kahvio
Saimaarium ja Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry
Lappeenrannan Castilla ry kahvio
Sammonlahden koulu
Sokos Hotel Lappee
Martat/ Kestävästi Kaakossa -hanke

esiintymisen jälkeen tubetähtien meet & greet

16:30- KarjalaAreena paneeli:
18:00

Teemana nuorten ilmastoahdistus

Ohjelman muutokset ovat vielä mahdollisia.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

#greenrealitykarnevaali #greenrealitykarnevaali2020
#greenreality #lappeenranta
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Kuva: Anu Anttila

Kuva: Lappeenrannan kaupunki

VARHAISKASVATUS

Teksti ja kuva varhaiskasvatusjohtajista: Siiri Viinikainen

VARHAISKASVATUS

Lauritsalan päiväkodin lapset ovat mukana Vipinää ja kipinää -perheliikuntahank
keessa, jossa aktiivisuusrannekkeiden avulla saadaan tietoa lasten liikkumisesta.

Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki (vas.) nauttii ensimmäistä kertaa uransa aikana pitkästä kesälomasta. Syyskuun alussa emeritaksi jäävää Virkkiä kiinnostaisi seuraavaksi opiskella antropologiaa.
Virkin jälkeen virkaan siirtyvän Mirva Nousiaisen arki täyttyy jo nyt varhaiskasvatusjohtajan tehtävistä, jotka vaihtelevat yksittäisistä asiakasasioista talousarvion miljooniin.

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus
Haastattelussa varhaiskasvatusjohtajat
Päivi Virkki ja Mirva Nousiainen
Muutoksen tuulet puhaltavat varhaiskasvatuksessa. Lappeenrannan pitkäaikainen
varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki jää eläkkeelle 1.9.2020, jolloin tehtävään astuu
Joutsenon varhaiskasvatuksen aluejohtaja Mirva Nousiainen.
Millaisena kokeneet johtajat näkevät varhaiskasvatuksen tulevaisuuden? Viime vuonna
julkaistun r aportin mukaan varhaiskasvatusta tulevat värittämään muun muassa teknologian
kehitys, lisääntyvä polarisaatio sekä mittauskulttuurin yleistyminen ja kestävät elämäntavat.

P

ÄIVI VIRKIN 40 vuoden työuran

a ikana varhaiskasvatus on kokenut
suuria muutoksia. M
 erkittävimpiä
ovat olleet varhaiskasvatuksen
siirtyminen sosiaali- ja terveyspalveluiden
alta osaksi kasvatusta ja opetusta sekä viimeisimpänä päivähoitolain muuttuminen
varhaiskasvatuslaiksi vuonna 2015.
– Kun valmistuin, niin lapsista vain
harvat ja valitut pääsivät päivähoitoon ja
toiminta oli silloin nimenomaan sosiaali
palvelua. Päivähoidon muuttuminen
subjektiiviseksi oikeudeksi 1990-luvulla
muutti myös varhaiskasvatuksen konkreet-
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tisesti muuksi kuin sosiaalipalveluksi. Lain
nimimuutos osaltaan edistää tätä muutosta
myös ihmisten asenteissa ja mielikuvissa,
Virkki summaa.

"Kun valmistuin, 
lapsista vain harvat ja valitut
pääsivät päivähoitoon."
Varhaiskasvatusjohtaja
Päivi Virkki

Tulevan varhaiskasvatusjohtajan Mirva
Nousiaisen mukaan viime vuosikymmenien

aikana tapahtuneista muutoksista huolimatta varhaiskasvatus yhä vakiinnuttaa
paikkaansa osana kasvatuksen ja opetuksen alaista toimintaa.
– Meillä on vielä tehtävää siinä, että
kaikki näkevät varhaiskasvatuksen lapsen
edun mukaisena toimintana, eikä pelkkänä päivähoitona, jonka ainoa tehtävä on
vapauttaa vanhemmat töihin. Tämä vaatii
meiltä sitä, että tuomme yhä paremmin
esiin työn merkitystä. Esimerkiksi tutkimusten mukaan on vaikutusta, onko lapsi
käynyt varhaiskasvatuksessa vai siirtyykö
hän suoraan kotoa koulumaailmaan.

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset
muovaavat varhaiskasvatusta. Opetus- ja
kulttuuriministeriön vuonna 2019 julkaiseman raportin mukaan seuraavien 20 vuoden tulevaisuusnäkymät voidaan tiivistää
neljään pääteemaan, jotka tulevat vaikuttamaan tulevaisuuden varhaiskasvatukseen.
Yksi ministeriön raportissa mainituista
tulevaisuuteen vaikuttavista muutosvoimista on teknologian nopea edistyminen.
Mistään uudesta asiasta ei kuitenkaan enää
ole kyse.
– Urani alussa johtaja teki budjetteja
ruutupaperille, mutta nyt lasten käytössä
on robotteja ja tabletteja, työntekijöillä on
puhelimet ja vanhemmat varaavat hoitoajat verkosta. Varmasti varhaiskasvatuksen
etäyhteydetkin tulevat yleistymään tulevaisuudessa yhä enemmän, Päivi Virkki pohtii
työuransa aikana tapahtuneita muutoksia.
– Myös osallisuuden näkökulmasta
teknologian edistyminen on merkityksellistä ja sillä voidaan luoda uusia mahdollisuuksia. Koronan aikana esimerkiksi
kotona oleviin lapsiin oltiin yhteydessä
esiopetuspaikasta, minkä lisäksi pidettiin yhteisiä liikuntatuokioita verkon
välityksellä, Mirva Nousiainen lisää.
Virtuaalisuudella ei voida kuitenkaan
kokonaan korvata päiväkodissa tapahtuvaa
varhaiskasvatusta, joka kasvatuksen ja
opetuksen lisäksi pitää sisällään hoivan.
Virkki muistuttaa, että mitä pienemmästä
lapsesta on kyse, sitä enemmän aikuisen
läsnäoloa tarvitaan.
– Varhaiskasvatuksessa tulee pitää huoli,
että inhimillisyys on kärkenä myös digitalisaatiossa. Lapsille tulee opettaa toimimista
ja suhtautumista virtuaaliympäristöissä.
Teknologian tulee kehittää eikä passivoida,
Nousiainen lisää.

Lisääntyvä polarisaatio

Polarisaation kasvu on yksi varhaiskasva
tuksen tulevaisuusraportin teemoista.
Sen on ajateltu johtuvan muun muassa
lapsimäärän laskusta, väestön keskittymi
sestä kasvukeskuksiin ja toisaalta vanhem
pien eriarvoisuuden lisääntymisestä
esimerkiksi mahdollisesti kasvavan
työttömyyden vuoksi.
Päivi Virkki muistuttaa, että tämäkään
tulevaisuuskuva ei ole uusi, vaan tuttu jo
1970-luvulta, jolloin tulevaisuustutkijat
puhuivat polarisaatiokehityksestä.
– Koen, että keskustelu liittyy a lallamme
ennen kaikkea kasvatusyhteistyöhön

henkilökunnan toiminnan arviointiin, ei
perheiden ja varhaiskasvatuksen välillä
maan etenkin varhaiskasvatuksen sisällön
lasten osaamisen mittaamiseen.
sekä perheiden yhdenvertaisuuteen
suunnittelussa.
– Meidän pohjoismainen kasvatusjärjestoiminnassa.
– Lappeenrannassa on jo totuttu v ihreään
telmämme on arvostettu, joten en näe, että
– Perheiden monimuotoisuuden hyväkja kestävään ajatteluun. Tämä näkyy esimer
on painetta mennä siihen suuntaan, että
syminen on tässä avainasemassa: se, miten
kiksi siinä, että esikoululaiset ovat mukana
kaikkea lapsen kehitystä mitattaisiin. Tätä
minä ammattilaisena suhtaudun perheeJunior University -toiminnassa, jossa heille
ei ole meillä havaittu kovinkaan sensitiiviseen ja lapsen vanhempaan, heijastuu suhopetetaan muun muassa puhtaaseen enerseksi tavaksi kasvattaa.
tautumisessa lapseen. Suhtautuminen voi
giaan ja kiertotalouteen liittyviä asioita.
– Varmasti jotakin mittaamista tulee
vaihdella esimerkiksi sen vuoksi, kuinka
Mikäli resurssit vain sallivat, tällaista toimeilläkin lisää, mutta silloinkin on tärkeää
menestynyt perhe on. Tässä suhteessa
mintaa olisi hienoa lisätä yhä enemmän.
pitää mielessä, mikä on mittaamisen tarkoi
alalla on vielä kehitettävää.
Varhaiskasvatusjohtajat kertovat, että
tus ja mitä tuloksella tehdään. Ei voi olla
Virkin ja Nousiaisen mukaan eriarvoisuus
heidän alallaan on totuttu suunnitteleniin, että arvioidaan
ei näy laatueroina
maan toimintaa kestävästi. Päiväkoteihin
vain lapsen tasoa
Lappeenrannan
tehtävät hankinnat ovat kestäviä, ne
suhteessa johonkin
varhaiskasvatus
tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin ja
taulukkoon, vaan
yksiköissä eikä
esimerkiksi askarteluhetkissä hyödynnearvioidaan, onko
myöskään
tään kierrätettyjä materiaaleja.
tieto hyödynnettäkaupungin julki– Uskon, että tämä kestävän elämäntavan
vissä esimerkiksi
sen tai yksityisen
teema tulee näkymään myös siinä, että
lapsen tuen näköpalvelun välillä.
vuorovaikutukseen, yhteisöllisyyteen ja
kulmasta, Virkki
Nousiainen kuiinhimillisiin taitoihin liittyvät kansalais
lisää.
tenkin korostaa,
taidot tulevat korostumaan, tuleva varhais
Mittaamista
että esimerkiksi
kasvatusjohtaja Mirva Nousiainen pohtii.
hyödynnetään jo
koronakevät
Virkki toivoo trendin näkyvän siinä, että
lasten hyvinvointia
nosti esiin huolen
varhaiskasvatuksessa pinnalla ollut yksilöarvioidessa. Keväällä keskeisyys olisi hiljalleen poistumassa.
haavoittuvassa
uutisoitiin esimerasemassa olevista
– Varhaiskasvatuksessa tärkeintä on
kiksi japanilaisesta
lapsista myös varrakentaa lasten yhteisöä. Perheiden on
päiväkodista, jonka
haiskasvatuksessa.
hyvä ymmärtää, että kyse on ryhmätoiovella mittausro
– Vanhemmat ovat
minnasta, jossa kaikkien yksilölliset jutut
botti toivotti lapset
aina oman lapsensa
eivät tule esiin, vaan tärkeämpää on, että
tervetulleiksi päivä
asioissa asiantuntiopitaan olemaan yhdessä.
kotiin
ja
samalla
joita, mutta meillä
Yhteisöllisyys näkyy Lappeenrannassa
Eskarilaiset osallistuvat Junior University
mittasi
heidän
on ammatillisesta
myös
lasten osallisuudessa kaupungin
-toimintaan, jossa he tutustuvat muun
muassa kiertotalouteen.
terveydentilaansa.
näkökulmasta vaspäätöksentekoon sekä palveluiden suunNousiainen kertoo,
tuu tukea perheitä,
nitteluun. Tästä toimintatavasta Lappeenettä Lappeenrannassa mitataan nyt lasten
mikäli huomaamme ongelmia. Jos perhe
rannalle on myönnetty UNICEFin Lapsi
liikkumista.
on palvelumme piirissä, me olemme se
ystävällinen kunta -tunnustus.
– Olemme mukana Vipinää ja kipinää
toimija, jonka pienten lasten perheet
– Tutkimustenkin valossa Lappeenran-hankkeessa, jonka myötä osalla lapsista on
kohtaavat lähes päivittäin.
nassa varhaiskasvatuksessa on menty pitReimaGO-rannek
källe ja olemme tehneet jo
keet.
Tarkoituksena
pitkään asioita, jotka saatMitattu lapsuus
Päiväkoteihin tehtävät
on
selvittää,
kuinka
tavat muualla olla vielä
Teknologian jalkautuminen yhä tavanhankinnat ovat kestäviä
paljon
lapset
liikkuvarsin uusia. Toivottavasti
omaisemmaksi osaksi ihmisten arkea
ja
ne
tehdään
vuosi
k

ym
vat
päivisin
ja
onko
pystymme säilyttämään
näkyy myös henkilökohtaisen mittaustek
siinä
eroja.
tämän jatkossakin. UNInologian suosiossa. Opetus- ja kulttuuri
meniksi eteenpäin.
FECin Lapsiystävällinen
ministeriön tulevaisuuskuvaraportin
kunta -tunnustuksen
mukaan mittaamiskulttuuria tulevat
Varhaiskasvah

akeminen
on
kuitenkin
koko kaupungin
tulevaisuudessa kasvattamaan etenkin
tuksesta eväitä
valinta.
Lappeen
r
annassa
ajatellaan oikeasti
kilpailun lisääntyminen sekä halu oman
kestävään elämäntapaan
l

apsiystävällisesti,
N

ousiainen
kiittelee.
toiminnan tavoitteelliseen kehittämiseen.
Tulevaisuuskatsauksen mukaan luonnon
Varhaiskasvatusjohtajat Päivi Virkki
varojen niukkuus tulee vaikuttamaan
ja Mirva Nousiainen pitävät epätodentulevaisuudessa myös varhaiskasvatukLähde:
näköisenä, että esimerkiksi raportissa
seen. Eläköityvän varhaiskasvatusjohtajan
• Jokinen Leena, Nieminen Anne 2019. Varhaiskasvatuksen
tulevaisuuskuvat 2040 Varhaiskasvatuksen neuvottelu
väläyteltyjä lasten vuosittaisia osaamisen
Päivi Virkin mukaan teema on näkynyt
kunnan tulevaisuustyön raportti. Opetus- ja kulttuuri
tasotestejä otettaisiin laajalti Suomessa
Lappeenrannassa lähes koko hänen
ministeriön julkaisuja 2019:30.
käyttöön. Nousiainen kertoo, että S uomessa
johtajakautensa ajan vuosina 2005 – 2020.
varhaiskasvatuksen arviointi perustuu
Hän uskoo, että aihe tulee yhä korostuKuva: Roister Marketing

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus

Lappeenrannassa on 17 kunnallista päiväkotia, joissa on varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen piirissä reilut 2 500 lasta.
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LUONNON MONIMUOTOISUUS

Tekstit ja kuvat: Kaisu Lahikainen

LUONNON MONIMUOTOISUUS

Miten luontoa voi auttaa
ja monimuotoisuutta edistää?

Pieniä
ihmeitä
polkujen
varrelta

MONELLE LUONNON monimuotoisuutta tärkeänä

pitävälle ja sen edistämiseen pyrkivälle ovat tuttuja esimerkiksi hyönteishotellien rakentaminen tai hankki
minen, pihan jonkin osan muuttaminen niityksi ja
lahopuiden paikoilleen jättäminen.
Mitä muita vinkkejä pihan omistajille voisi antaa?
Millaista toimintaa kannattaa suosia ja mitä välttää?
– Yksinkertainen ja helppo tapa eliöiden auttamiseksi on sammuttaa pihavalot yöksi, jolloin itsekin
on nukkumassa. Öiset valot häiritsevät
eläimiä, etenkin valolle herkkiä
hyönteisiä, sanoo ympäristösuunnittelija Anna Vuori kaupungin
ympäristötoimesta.

Ei puutarhajätteitä
lähimetsään

L

ÄHDEMME liikkeelle omakoti-

Laura kertoo, että Uus-Lavolan metsä
on
lähiasukkaiden suosima kävely- ja
talojen viereltä Mäyränkadulta,
v

irkis
tyspaikka. Muualla kaupungissa
josta Uus-Lavolan metsään vie
a

suvat
eivät välttämättä sitä tunnekaan.
leveähkö polku, melkein metsätie.
Emme kumpikaan ole aiemmin käyneet
Kuulen myöhemmin, että metsän sisään
siellä. Leveän polun oikealla puolen näkyy
pääsee myös monesta muusta suunnasta,
tukkipino, mutta heti sen jälkeen on
ja esimerkiksi paikallisliikenteen reitin 8
komeaa ja korkeaa kuusimetsää, jonka alla
(Mustola – keskusta – Rutola) bussit
kasvaa mustikanvarpuja. Monimuotoinen
pysähtyvät metsän läheisyydessä sijaitsekenttäkerros, sanoo Laura. Vasemmalla
valla Lavolantiellä.
taas on valoisampaa seka
metsää ja runsaasti heinikkoa.
Kaksi eri maailmaa sen mukaan, mihin silmänsä kääntää.
Kuljemme leveää polkua,
kunnes sen päässä alkaa näkyä
taas omakotitaloja, joten käännymme oikealle – ja hetken
päästä olisimme kai taas talon
pihalla, jos tästä jatkaisimme.
Pitää päästä sisemmäs metsään.
Palaamme vähän matkaa takaisin ja valitsemme kapeamman
ja kaartelevamman metsäpolun. Olen lukenut jostain,
että perinteiset polut ovat
katoamassa metsistä, koska
Ympäristötarkastajaharjoittelija Laura Ravattisen
niillä ei enää kuljeta samoin
mielestä metsä tekee hyvää ihmiselle.
kuin ennen. Täällä on a inakin
kuljettu, mutta metsähän
onkin aivan asutuksen lähellä. Uus-Lavolan
Seuranani on Lappeenrannan ympäristö
metsä tuntuu erityiseltä. Se on aivan talojen
toimen ympäristötarkastajaharjoittelija
välissä, mutta silti siellä on tunne kuin
Laura Ravattinen, joka opiskelee biologiaa
olisi jossain kauempana, laajassa vanhassa
Jyväskylän yliopistossa. Olemme etsimässä
metsässä – tai lapsuudessa.
esimerkkiä luonnon monimuotoisuudesta,
Huomiota kiinnittävät toisaalta k uiviksi
sellaista metsää, joka ei ole pelkkä talouskelottuneet puut, toisaalta maahan kaatumetsä ja jonne tavallinen ihminen voi
neet, lahoavat rungot – molemmat lienevät
helposti päästä.

8

MEIDÄN LAPPEENRANTA – ASUKASLEHTI 3/2020

hyviä luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä ja turvapaikkoja ötököille. Muutamaan
runkoon ovat toukat kirjoneet kuvioitaan.
– Tuossa on hieno kääpä, Laura sanoo. En
olisi itse huomannut. Sitten silmät alkavat
havainnoida erikokoisia ja -muotoisia
kääpiä muuallakin.
Polun yli kaartuu lepän runko kuin p
 ortti.
Harmaaleppiä kasvaa myös ympärillä.
Vähän matkan päässä valtavan kuusen
juuret leviävät kuin ryhmyiset s ormet tai
varpaat, ja oksienalus muistuttaa majaa.
Aiemmin näimme polun vieressä pudonneista oksista kootun majan. Tämä on
varmaan alueen lapsille oikeaa seikkailu
metsää.
Osumme muurahaispesälle, jossa käy
kuhina. Sen sijaan polkumme eivät tällä
kertaa vie meitä metsässä oleville supille,
emmekä näe liito-oravaakaan, jonka koti
täällä kuulemma on. Kuulen myöhemmin,
että kauempana metsän reunassa on myös
laavu.
Ihailen sammalpeitteisiä kiviä ja oksien
välistä siilautuvassa helteisessä paisteessa
kimaltavia hämähäkinverkkoja. Lapsenmieliselle syntyy satumainen olo, ja mielessä vilahtavat maahiset ja keijut, mutta
en mainitse siitä Lauralle, joka varmaan
katsoo metsää toisella lailla, biologin
silmin. Tuossa on selvästi männynoksaan
tarttuneita tontun partahaivenia… Kiskon
itseni todellisuuteen ja tajuan katsovani
naavaa. Sehän on puhtaan ilman merkki,
muistelen lukeneeni. Laura vahvistaa asian.
– Naava on vahva puhtaan ilman indikaattori, hän sanoo.
– Se ottaa ravinteensa ilmasta eikä
tietenkään pysy elossa, jos ravinteet
sisältävät saasteita ja myrkkyjä.
Alamme palata kohti Mäyränkatua.
Laura kertoo, että Lappeenrannan
kaupungilla on suunnitteilla Uus-Lavolan
metsään Terveyspolku. Sen tarkoituksena
on houkutella ihmisiä liikkumaan metsä
luontoon ja samalla pitämään huolta
fyysisestä ja henkisestä sekä allergiaterveydestään.

– Metsä tekee hyvää ihmiselle, varsinkin
tällainen vanha luonnontilainen metsä,
hän sanoo.
Olo on helteestä huolimatta iloinen ja
kevyt, ja tuntuu, että olemme olleet jossain
kauempana ja pitempään kuin vajaan
tunnin kävelyretkellä länsilappeenrantalaisessa lähimetsässä.
Opastetut kulkureitit ja pitemmät
reitistöt voisivat liittää Uus-Lavolan metsän
Skinnarilaan ja sitä kautta Rantaraitille.
Silti kiemurtelevilla poluilla kuljeskelu ja
kuin sattumoisin esiin tulleiden pienten
ihmeiden ihailu oli tärkeä osa metsän
tuottamaa rauhoittavaa elämystä.

Uus-Lavolan
metsästä kyselyssä
sanottua:
"Laajempi alue, 
jossa e
 ri-ikäisiä puita,
ikääntyessään alue 
vain paranisi."
"Täyttää METSO-
kriteerit. Jääkauden
jäljet alueen eteläosassa,
hienoja suppia."
"Ihana, laajempi metsä, 
jossa eri-ikäisiä puita ja erilaisia alueita. Kohteessa ei ole
muuta kehitettävää kuin antaa
sen olla rauhassa."

Puiden vihreyttä, pörriäisiä ja perhosia

Anna Vuori ehdottaa pihaltaan ”roskaavan” puun
kaatamista suunnitteleville, että puu jätettäisiin
kuitenkin paikoilleen.
– Puut ovat tärkeitä asuin- ja suojapaikkoja linnuille
ja muille eläimille ja vahvistavat ihmisellekin olennaista
vihreyttä ja vehreyttä erityisesti kaupunkialueella.
Entä jos ei ole pihaa eikä mitään maatilkkua?
– Jos on parveke, siellä voi kasvattaa parvekelaatikoissa tai ruukuissa tomaatteja ja yrttejä sekä monen
laisia mesi- ja kukkakasveja. Yrteistä esimerkiksi
timjamin sukulaiset ajuruohot houkuttelevat sekä

Kysely luonnon
monimuotoisuudesta
Lappeenrannan kaupunki on
tänä vuonna tekemässä luonnon
monimuotoisuuden parantamiseen tähtäävää suunnitelmaa.
Keväällä järjestettiin kysely,
jossa kaupungin asukkailta
toivottiin näkemyksiä asuinympäristönsä luontokohteista ja
siitä, kuinka kaupungin pitäisi
ottaa luonnon monimuotoisuus
huomioon.

Vähemmän
ostamista, enemmän
havaitsemista

Pienenevässä maailmassa
kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Jokainen voi edistää luonnon monimuotoisuutta
Annan Vuoren mukaan
arkipäiväisillä valinnoillaan
esimerkiksi ruokaa tai vaatteita
hankkiessaan.
– Erilaiset ympäristön ja luonnon
huomioon ottavat eettiset sertifikaatit
ovat kelpo apuväline, kun haluaa tehdä kestäviä
kulutusvalintoja. Tällainen on muun muassa luomu
tuotanto, joka huomioi luonnon monimuotoisuuden
tavallista tuotantoa paremmin.
Muuten Vuori suosittelee parhaaksi ostokäyttäytymi
seksi ostamisen välttämistä.
– Esimerkiksi kännykkää ei kannata vaihdella
uusimpiin malleihin vaan käyttää sitä mahdolli
simman pitkään.
– Tosin nykyisin on sellaisiakin puhelinmerkkejä,
joiden valmistamisessa on otettu luonto paremmin
huomioon ja joissa on jopa vaihdettavia osia. Myyntipakkauksessakin on laturin sijaan ruuvimeisseli, hän
hymyilee.
Tärkeä keino luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi on sen huomaaminen. Anna Vuori kehottaa
kaupunkilaisia menemään lähiluontoon ja katselemaan sitä muiden eliöiden silmin.
– Näkökulman muutos voi saada aikaan sekä
ymmärrystä että uusia elämyksiä, hän sanoo.

• Kysely oli avoinna
27.3.−31.5.2020.
• Vastaajia oli 160.
• Karttavastauksia saatiin 400.
• Merkittävimmäksi luontokohteeksi tuli monta ehdotusta
tunnetummista kohteista (Pappilanniemi, Sammonlahden ranta,
Uus-Lavolan metsä) pienempiin,
keskustasta kauempana oleviin
metsiin, kallioalueisiin ja rantoihin
(eri alueet Saimaan rannalla) ja
saariin (Ruohosaari, Illukansaari).

• Yleisin ehdotus merkittäväksi
luontokohteeksi oli Pappilanniemi. Tätä perusteltiin sen
monimuotoisella luonnolla:
paljon lintuja ja kasveja, lähellä
Saimaata. Myös Hämmä
auteensuo oli suosittu.
• Kyselyn tavoitteena oli
toimia apuna Lappeenrannan
kaupungin monimuotoisuus
ohjelman laatimisessa ja
vihreän teemayleiskaava
Horisontin valmistelussa.

”Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa maapallon
lajien ja eliöyhteisöjen kirjoa sekä lajien sisäistä
perinnöllistä vaihtelua. Monimuotoisuus on ikään
kuin luonnon vastustuskyky. Se auttaa luontoa
sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, kuten
ilmastonmuutokseen ja tauteihin.
Monimuotoinen luonto tuottaa meille
kaikille elintärkeitä palveluja, joita kutsutaan
ekosysteemipalveluiksi. Luonnon köyhtymisen
myötä sen kyky tuottaa ekosysteemipalveluita
heikkenee ja voi paikoin romahtaa kokonaan.”
Lähde: Luonnon kirjo -sivusto
luonnonkirjo.fi/fi-FI/Mita_sina_voit_tehda/
Miksi_luonnon_monimuotoisuus_on_tarkea

PIDÄ HUOLTA KAIVOSTA

Ympäristötoimi vinkkaa:
Huolehdi kaivosta

Teksti: Sami Soljansaari

Lappeenrannan kaupunki kartoitti keväällä 2020
asukkaiden näkemyksiä alueen luontokohteista.
Uus-Lavolan metsä nousi vahvasti esille kohteena, jossa
luonto on monimuotoista. Asukaslehtemme toimittaja
Kaisu Lahikainen kävi tutustumassa metsään ympäristö
toimen Laura Ravattisen kanssa kesäisenä hellepäivänä.

Anna Vuori kertoo, että
haitalliset vieraslajit leviävät luontoon lähimetsiin
kuskattavien puutarhajätteiden mukana. Hän
toivoo, että ihmiset veisivät
puutarhajätteet niille kuuluviin paikkoihin.
– Puutarhajätteitä voi toimittaa
ilmaiseksi niin Kukkuroinmäen käsitte
lykeskukseen kuin Toikansuon Hyödyksi-
asemalle, ja keväisin on ympäri kaupunkia lavoja
puutarhajätteitä varten, hän muistuttaa.
Kesäaikaan järjestetään monia talkoita vieraslajien
hävittämiseksi. Tänä kesänä on erityisesti kitketty jätti
palsamia. Tällaisiin talkoisiin luonnon monimuotoisuuden ystäviä kannustetaan osallistumaan.

perhosia että mehiläisiä. Parvekelaatikkoon sopii hyvin
vaikkapa tuoksuva laventeli tai tuttu lobelia, Vuori
vinkkaa.
– Surraavat kimalaiset ja liitelevät perhoset tuovat
aika vähällä iloa ja elämää parvekkeelle.
Mielenkiintoista olisi Vuoren mukaan myös kumminiittytoiminnan kehittäminen.
– Voisiko jokin yhdistys tai ystäväporukka ottaa
hoitaakseen kaupungin mailla olevan niityn? Hoito
tarkoittaisi niityn niittämistä kerran kesässä
– se olisi elämys, lisäisi fyysistä kuntoa
ja yhteisöllisyyttä sekä rikastuttaisi
kaupunkikuvaa, hän pohtii.

Mitä luonnon monimuotoisuus
tarkoittaa?

OMAN KAIVON KUNTO vaikuttaa veden laatuun
ja siksi on tärkeää huolehtia, että kaivon rakenteet
ja sen lähiympäristö ovat kunnossa. On hyvä tarkkailla säännöllisesti veden riittävyyttä kaivossa ja
ottaa vesinäytteet vähintään kolmen vuoden välein.
Ohjeita näytteenottoon voi kysyä ympäristötoimen
terveystarkastajilta sekä Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriosta puh. 020 779 0470.

Tee kaivon vuosihuoltoa kaikkina
vuodenaikoina:

1

keväällä tarkistetaan talven
aiheuttamat vauriot

2

kesällä raivataan kaivon ympäristöä
liian lähellä olevasta kasvustosta

3

syksyllä haravoidaan lehdet ja ohjataan
mahdolliset valumavedet kaivon ohi
ja varaudutaan talveen esimerkiksi
merkitsemällä kaivo aurausviitalla

4

talvella huolehditaan siitä, että ilmanvaihtoputki on lumipeitteen yläpuolella,
vesijohto ei pääse jäätymään ja lumitöillä
ei vahingoiteta kaivoa.

Lisätietoja ja neuvoja saa Lappeenrannan
seudun ympäristötoimen terveystarkastajilta
Maritta Arokiveltä, puh. 040 522 9375, T
 aina
Rajalalta, puh. 040 510 0265 ja Maija Ripatilta,
puh. 040 544 1417. Ohjeita kaivon huoltoon löytyy
myös Suomen ympäristökeskuksen verkkosivulta
ymparisto.fi/kaivot
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KOULUJEN RAKENNUSHANKKEET
Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy.

Muuntautumiskykyisiä
oppimisympäristöjä

Kuva: Arkkitehtitoimisto Perko ja YIT.

Jutun koostanut Sami Soljansaari yhdessä rehtorien ja toimitilajohtaja Katri Tolvasen kanssa.

KOULUJEN RAKENNUSHANKKEET

Julkisivu etelään 1 : 200

Lappeenrannassa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin, ja
käynnissä onkin merkittäviä koulujen rakennushankkeita. Koulujen
rehtorit kertovat, millaisia uudet oppimisympäristöt tulevat olemaan.

Julkisivu koilliseen 1 : 200

Joutsenon uusi koulu
Osin massiivipuurakenteinen koulu valmistuu
keväällä 2021, ja se on otettavissa käyttöön
syyslukukauden 2021 alussa. Kustannusarvio
on 20,7 miljoonaa euroa.

Rehtori Heikki Laivamaa:

Lauritsalan uusi koulu
Valmistuu vuonna 2021, otetaan käyttöön kevätluku
kauden 2022 alussa. Toteutetaan elinkaarimallilla:
palveluntuottaja vastaa rakennushankkeen lisäksi
rakennuksen ylläpidosta 20 vuoden ajan. Kustannus
arvio 19,7 miljoonaa euroa.

Rehtori Jukka Mielikäinen:

Kesämäenrinteen
peruskorjattava koulu
Vuonna 1958 valmistunut koulurakennus peruskorjataan ja koulutyö voidaan aloittaa uudistetussa
rakennuksessa syyslukukauden 2021 alussa.
Kustannusarvio on 10,9 miljoonaa euroa.

Kuva: Lappeenrannan Toimitilat Oy / Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy.
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ravintola, joka soveltuu myös erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Nuorisotilat sekä koulun Mediateekki-kirjasto
sijaitsevat paraatipaikalla koulun sisääntulokerroksessa.
Koulun piha-alueet on suunniteltu tukemaan eri-ikäisten
lasten ja nuorten oppimista ja liikkumista. Pihalta löytyy
muun muassa salibandykaukalo, puolikkaan jalkapallo
kentän kokoinen tekonurmikenttä, koripallokenttä ja
ulkokuntosali sekä kattavasti erilaisia leikki- ja kiipeily
välineitä. Koulupihan liikennejärjestelyitä muutetaan
siten, että piha-alue yhdistyy läheiseen Koulukallion
puistoon. Koulun parkkipaikoilla on varauduttu sähkö
autojen lataamiseen.
Koulukampusalueesta muodostuu upea ja monipuolinen kokonaisuus niin sisä- kuin ulkotilojen osalta ja sille
toivotaan runsasta käyttöä myös iltaisin sekä viikonloppuisin. Lauritsalan uuden koulun rakentumista voi seurata
esimerkiksi koulun oppilaiden ylläpitämän raksablogin
kautta: lauritsalanraksablogi.blogspot.com

Rehtori Petri Huovila:
Uusi noin 450 yläkoulun oppilaan koulu peruskorjataan
vanhoihin tiloihin. Uudet tilat ovat moderneja, valoisia,
yhdisteltäviä ja muunneltavia. Kaikki koulun omat erityis
luokat sekä Eksoten oppilashuoltopalvelut saadaan nyt
keskitetysti saman katon alle.
Koulun länsisiiven alakerta otetaan hyötykäyttöön.
Sinne tulee kaksi luokkatilaa erityisopetukselle ja tila
JOPO-luokalle. Lisäksi alakertaan rakentuu tilat kuvaamataidon, musiikin ja käsitöiden opetusta varten. Erityis
oppilaiden integrointi esimerkiksi valinnaisaineissa tulee
olemaan näin hyvin mutkatonta.
Alakertaan saadaan myös kauan kaivattua lisätilaa
liikunnan opetukselle ja urheiluluokille, sillä sinne raken
netaan nykyaikainen kuntosali koko koulun käyttöön.
Lisäksi opettajien työskentelyolosuhteet ja etenkin sosiaalitilat saadaan peruskorjauksen ansiosta nykyaikaisiksi.
Uudet tilaratkaisut mahdollistavat entistä enemmän
yhteisöllistä oppimista. Koulumme itsenäisiä luokka

tiloja voidaan joustavasti yhdistellä erilaisilla siirtoseinä
ratkaisuilla. Tämä mahdollistaa useiden luokkien saman
aikaisen opettamisen joko samassa oppiaineessa tai
monialaisesti eri oppiaineissa, jonkin tutkittavan asian
ympärillä, jossa yritetään yhdessä tietoisesti ymmärtää tai
selittää jotakin ilmiötä tai asiaa.
Peruskorjauskohteissa suurin haaste on, että vanhoista
rakenteista saadaan nykymittapuun mukaan toimivia ja
turvallisia käyttäjilleen. Se on ollut ehdottomasti tärkeim
pänä ohjenuorana koulumme remontissa. Kaikki niin
sanotut riskirakenteet esimerkiksi sisäilman suhteen on
kartoitettu ja purettu tai muuten eliminoitu.
Myös talotekniikka on suunniteltu siten, että se takaa
onnistuneen lopputuloksen. Opetustilat varustetaan
moderneilla tietoteknisillä ratkaisuilla hyödyntäen
muun muassa suuria ja nykyaikaisia tietoverkossa olevia
älytauluja. Jokaiselle oppilaalle on varattu oma latauspiste
tietokonetta varten.

Uuden koulun tilat on suunniteltu muunneltaviksi ja
monikäyttöisiksi. Uusi 680 oppilaan koulu pitää sisällään
neljä "kyläkoulua" eli omat solut esi- ja alkuopetukselle
Julkisivu luoteeseen 1 : 200
Julkisivu länteen 1 : 200
sekä eri vuosiluokille ja aineryhmille.
Soluissa sijaitsevat luokkatilat, joissa on avattavat seinät
keskustorille ja viereiseen luokkaan. Solujen keskustoreilla
voi myös opiskella ja vaikka ne ovat avoimia tiloja, n
 iissäkin
tulee olemaan myös hiljaisia yksityisen työskentelyn
paikkoja.
Kouluun on suunniteltu hankittavaksi monipuolisia
kalusteita, jotka mahdollistavat erilaisten työtapojen
hyödyntämisen. Uuden koulun suunnittelun pohjalla on
oppimiskäsitys, joka huomioi vuorovaikutuksen ja vertais
Joutsenon koulun työmaata. Kuva Lappeenrannan Toimitilat Oy.

Sammonlahden uusi koulu
Uusi Sammontalo ja siihen sijoittuva koulu
valmistuvat alustavien suunnitelmien mukaan
vuonna 2024. Hankkeen tarkka aikataulu ja
kustannusarvio määritellään syksyllä 2020.

Rehtori Vesa Raasumaa:
Sammonlahden uusi 640 oppilaan koulu kokoaa nykyisin
hajallaan toimivat koulumme yksiköt ja oppilaiden tukena
työskentelevät aikuiset yhteen saman katon alle. Sammontaloon sijoittuu myös varhaiskasvatuspalveluja, esiopetustoimintaa sekä kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalveluja.
Eri-ikäisten oppijoiden yhteistyön ja moniammatillisen
yhteistyön avulla Sammonlahden koulusta luodaan oppi
laalle mahdollisimman mukava elämänpiiri. Oppimis
ympäristöt rakennetaan monipuolisiksi, turvallisiksi,
esteettömiksi sekä oppilaan iän ja kehitystason mukaisen
innostavan oppimisen mahdollistaviksi.
Uudessa koulussamme korostuu kokonaisvaltainen
huolenpito oppilaista sekä heidän osaamisensa ja sivistyksensä kartuttamisesta. Tavoitteena on oppiaineiden tavoitteiden mukaisen osaamisen kartuttamisen lisäksi myös
oppilaan laaja-alainen ihmisenä ja kansalaisena kasvu.
Sammonlahdessa takaamme mahdollisuudet oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen. Tämä
toteutuu myös vapaa-ajalla. Oppilas voi yhdistää koulun
ulkopuolella oppimaansa koulutyöhön. Uuden koulun
tekniikka on korkeatasoista, joten oppilas voi hyödyntää
myös virtuaalisia oppimisympäristöjä ja kansainvälistä
yhteistyötä opiskelussaan. Lisäksi Sammontalo toimii
tutkimusasemana, jossa oppilaat voivat tehdä aitoja

asti sisäisen motivaation kasvattamiseen muun muassa
ratkaisukeskeisellä ja kannustavalla työotteella.
Muuntojoustavat tilat mahdollistavat aiempaa oppilaslähtöisemmän pedagogiikan toteuttamisen, jossa oppilas
toimii aktiivisena toimijana. Tilat tarjoavat mahdollisuudet esimerkiksi tiimioppimiseen ja yhteisopettajuuteen,
joita olemme jo harjoitelleet ja kehittäneet uutta koulua
ajatellen. Koulussamme opitaan ja opiskellaan paljon
yhdessä – kaiken keskellä on dialogi. Yhteisten keskustelujen kautta opittu tieto kiteytyy ja myös virheet tulevat
Julkisivu pohjoiseen 1 : 200
yhdessä korjatuksi.
Etenkin uuden koulun tilaratkaisut ja kalustus t ukevat
yhdessä oppimista. Työskentelypisteet eivät aina ole
jonoissa, vaan työpisteet voidaan ryhmitellä erikokoisten
ryhmien työskentelyyn. Tuoleja on mahdollista asettaa
myös piireihin, jolloin välissä ei ole pöytiä, tietokoneita
tai muuta suoraa vuorovaikutusta häiritsevää. Muunto
joustavuus mahdollistaa luonnollisesti myös sen, että
koulusta löytyy rauhallisia tiloja yksinopiskeluun sekä
opettajajohtoisen opetuksen järjestämiseen.

Kuvat: Antti Soini, Leo Lindroos ja Tuuli Kanerva

Lauritsalan uusi koulu on mitoitettu 680 p
 erusopetuksen
1.– 9.-luokkien oppilaalle ja 72 esiopetuksen oppilaalle.
Henkilöstöä tiloissa työskentelee noin 100. Lisäksi tiloissa
on huomioitu nuorisotoimen ja monipuolisen iltakäytön
tarpeet. Esimerkiksi liikuntasalin suuri koko mahdollistaa
salibandyn ja futsalin pelaamisen täysimittaisella kentällä.
Koulun julkisivua tulee koristamaan Sanna-Mari Kaipion
suunnittelema ja Lauritsalan koulun taidekilpailun voittanut Ikkuna tulevaisuuteen -taideteos.

Koulun tilojen suunnittelua ovat ohjanneet yleiset periaatteet toiminnallisuudesta ja tilatehokkuudesta. Tässä on
onnistuttu hyvin ja tilat muodostavat monipuolisen, joustavasti muunneltavan ja tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Koulun toimintatavoissa korostuu laaja yhteistyö
henkilöstön ja oppilasryhmien välillä. Tämän ansiosta
jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet pystytään huomioimaan samalla, kun laaja yhteenkuuluvuuden, välittämisen
ja turvallisuuden tunne kasvaa. Tilojen hyvään akustiikkaan on kohdistettu erityistä huomiota.
Tilat on ryhmitelty 2–3 ikäluokan kotisolualueiksi. Kotisolualueilta löytyy tavallisten luokkatilojen lisäksi jakoseinäratkaisuilla avattavia ja suljettavia opetustiloja, pienryhmätiloja ja koulun toiminnan punaisena lankana toimivan
yhteisöllisyyden mahdollistava keskusalue eli oppimistori.
Kotisolualueiden lisäksi koulusta löytyy taito- ja taide
aineiden sekä luonnontieteiden aineopetustilat. Koulun
pohjakerroksessa sijaitsee laaja ja monikäyttöinen koulu

ryhmän merkityksen oppiaineiden ja laaja-alaisten taitojen
oppimisessa. Opiskelutaitoja ja vastuun k antamista omasta
oppimisesta harjoitellaan muun muassa siten, että opetta
jan tekemän aikataulutuksen puitteissa oppilas harjoittelee
opettajan ohjaamana itse asettamaan tavoitteita ja ratkomaan ongelmia yksin ja muiden kanssa. Pyrimme alusta

t utkimuksia e simerkiksi Lappeenranta Junior Universityja teknoluokkatoimintaan liittyen.
Uudessa koulussa katutasoon sijoittuvat taide- ja
taitoaineiden oppimisympäristöt ovat tärkeitä tiloja
yhteisöllisyyden, tapahtumien, harrastekerhotoiminnan
ja valinnaisuuden toteuttamisessa. Tämä tukee oppilaiden
luovuuden, kulttuurisen osaamisen ja ilmaisun sekä
arjen taitojen kehittymistä huomattavasti nykytilannetta
paremmin. Koulun taide- ja taitoaineiden alueet palvelevat
monipuolisesti myös nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-alan
toimijoita sekä erilaisia järjestöjä ja opiskelijoita Sammonlahden alueella.
Arvostamme “luontokoulussamme” kestävää elämän
tapaa kaupungin ilmastotavoitteiden ja arvojen mukaisesti.
Uudessa koulussa minimoimme ympäristöhaitat nykyistä
tehokkaammin energiaa säästämällä, biojätteitä vähentä
mällä, jätteiden tehokkaalla lajittelulla, materiaalien
kierrättämisellä sekä kestävää kehitystä edistävillä
hankinnoilla. Opetamme kunnioittamaan luonnon
monimuotoisuutta, minimoimaan hiilijalanjälkeä sekä
kuluttamaan kestävästi. Koulumme toimii aktiivisesti
myös erilaisissa kestävää elämäntapaa edistävissä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.
Uusi koulu vahvistaa oppilaiden osallistumis- ja vaikut
tamismahdollisuuksia. Se tulee olemaan erilaisten oppilaiden yhteisö, jossa erilaisista taustoista kotoisin olevat
eri-ikäiset oppilaat kasvavat ja oppivat yhdessä. Uudessa
koulussa oppilaan aktiiviseen ja joustavaan koulupäivään
yhdistyy monipuolisia mahdollisuuksia aktiiviseen harrastusja kerhotoimintaan. Uusi koulu mahdollistaa myös pitkäjänteisen yhteistyön kotien kanssa. Huoltajilla on erittäin
tärkeä rooli koulumme toiminnassa ja kehittämisessä.
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HIILINIELUT JA -VARASTOT

HIILINIELUT JA -VARASTOT

Tekstit: Kati Korhonen

Kuva: Raimo Suomela

Kuva: Minna Kivistö

HIILIDIOKSIDIA SITOVAT
HIILIVARASTOT KASVUUN

Metsätalouspäällikkö Janne-Perttu
Rantosen työhön kuuluu kaupungin
omistamien taajama- ja talousmetsien
hoito. Tehtäväkenttä pitää sisällään muun
muassa metsäsuunnittelua, hoitotoimen
piteiden suunnittelua ja toteuttamista
sekä metsäomaisuuden hallintaan liittyviä
tehtäviä. Työtä tehdään yhteistyössä
asukkaiden ja muiden sidosryhmien
kanssa. Kuva Minttu Kokko.

metsistä huolehtimalla
Lappeenrannan kaupungin t avoitteena on ollah
 iilineutraali vuonna 2030.
Tähän pyritään toteuttamalla suunnitelmallisesti uutta ilmasto-ohjelmaa.
Hiilineutraalisuutta varten tulee lisätä hiilinieluja sekä kasvattaa hiilivarastoja.

L

APPEENRANNAN kaupungin metsätalous-

Lähde: Metsien hiilinielut otettava mukaan biotalouden kestävyystarkasteluihin, SYKE Policy Brief 18.7.2016

päällikkö Janne-Perttu Rantonen kertoo, että
hiilinielulla tarkoitetaan kasvavaa puustoa, joka
sitoo hiilidioksidia ilmasta.
– Hiilinielu on hiilen virtaa, joka poistaa tai jolla poiste
taan ilmakehästä hiilidioksidia. Esimerkiksi kasvit ja puut
sitovat kasvaessaan hiilidioksidia, joten ne toimivat hiilinieluina kasvunsa ajan.
Metsän puusto, kasvillisuus ja maaperä puolestaan
muodostavat hiilivarastoja, jotka kasvavat tai vähenevät
sen mukaan, miten paljon hiiltä niihin on sitoutunut.
– Kun vastaavasti metsäalueita muunnetaan toisenlaiseen
käyttöön, esimerkiksi peltoviljelyyn ja rakentamiseen, syntyy metsäkatoa ja se lasketaan päästöksi. Kun taas vastaava
alue metsitetään, niin l uodaan uusia hiilinieluja ja sitä
kautta myös hiilivarastoja.
Yhteyttävä pinta-ala ratkaisee, kuinka hyvin hiilen
sidonta toimii.
– Mitä paremmin metsä siis kasvaa, sitä vahvemmin se
sitoo hiiltä. Taimivaiheessa puusto sitoo hiiltä, mutta se

ei toimi vielä hiilinieluna. Maaperä taas hajottaa hiiltä
enemmän kuin mitä puusto sitoo. Kun puusto saavuttaa
10 – 20 vuoden iän, tulee metsästä hiilinielu, Rantonen
selvittää.

Metsiä hoidetaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Janne-Perttu Rantonen sanoo, että metsän kasvua voidaan
parantaa hakkuilla ja m
 uilla metsänparannustoimilla.
– Jos näitä parannustoimia ei tehdä ja metsän annetaan kasvaa itsekseen, ajan myötä hiilen sidonta hiipuu,
kun puusto ikääntyy. Hiiltä sitoutuu myös uusiutuviin
puutuotteisiin. Käyttöiältään pitkäikäiset tuotteet sitovat
hiiltä parhaiten. Toisaalta jos metsiä ei hakata, varastoidaan hiiltä metsiin, jolloin se on poissa ilmakehästä.
Metsänhoidossa tuleekin Rantosen mukaan huomioida
sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet. Hän pitää
haastavana optimaalisen käsittelyratkaisun löytymistä.
– Lyhyellä aikavälillä kasvatamme hiilivarastoja käsittelemällä metsiä maltillisesti. Pitkällä aikavälillä keskitymme
kasvun lisäämiseen, jotta hiilinielut vahvistuisivat.

– Lisäksi perustamme uusia metsiä alueille, jotka ovat
aiemmin olleet muussa käytössä. Hiilivarastoja tulee siis kasvattaa, mutta ei siten, että kasvu metsässä alkaa hiipumaan.
Kaupungin metsienhoidon tavoitteissa huomioidaan
myös metsien monimuotoisuus, virkistyskäyttö, maisemointi sekä metsätalous.
– Erityisesti korostamme kestävää toimintaa. Puustoa
ei hakata yli kasvun ja metsiä hoidetaan niin, että uutta
puustoa kasvaa koko ajan, Rantonen sanoo.

Kunnat suunnannäyttäjinä

Lappeenrannan ja muidenkin Etelä-Karjalan kuntien
roolina on toimia suunnannäyttäjänä muille metsänomistajille. Kaupunki omistaa metsää noin 4 000 hehtaaria,
joka vastaa vain noin 4 % koko Lappeenrannan alueen
metsäpinta-alasta. Metsien merkitys on kuitenkin suuri,
sillä asukkaat käyttävät niitä myös virkistäytymiseen.
– Asukkaat pääsevätkin vaikuttamaan kunnan metsien
käyttöön. Lappeenrantalaisia ja muita sidosryhmiä
kuunnellaan esimerkiksi metsäsuunnitelmien laadinnan
yhteydessä. Myös kaupungin verkkosivujen kautta saatua
palautetta kuunnellaan herkällä korvalla, metsätalouspäällikkö Janne-Perttu Rantonen lupaa.

METSÄN HIILITASE eli hiilivaraston muutos vuositasolla

Puun
pitkäaikainen
käyttö

Energiakäyttö
lyhytikäiset
puutuotteet

JOS HIILITASE ON POSITIIVINEN
Metsän hiilivarasto on kasvanut.
METSÄ ON TOIMINUT
HIILINIELUNA

Puuston kasvu

Hakkuissa korjattu puusto

Kuolleeseen puuainekseen ja
maaperään sitoutunut (+) ja
näistä vapautunut (-) hiili

HIILINIELU MERKITSEE HIILIVARASTON KASVUA
Puuston kasvua voi parantaa kestävällä metsänhoidolla. Puunkorjuu metsästä pienentää välittömästi
metsän hiilinielua. Puun käyttö esimerkiksi pikäikäisissä puurakenteissa voi ylläpitää omalta osaltaan
hiilivarastoa. Nykyisellään suurin osa metsästä korjatun puun hiilestä vapautuu kuitenkin verrattain
nopeasti ilmakehään puun suoran energiakäytön ja lyhytikäisten puutuotteiden, kuten paperin, kautta.
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Maaseudulla voi lisätä hiiltä maahan
jatkuvalla kasvipeitteellä

JOS HIILITASE ON NEGATIIVINEN
Metsän hiilivarasto on pienentynyt.
Ilmakehään on vapautunut hiilidioksidia.
METSÄ ON MUUTTUNUT
PÄÄSTÖLÄHTEIKSI

Lappeenrannalle on metsien ansiosta kertynyt hyvät hiilinielut ja -varastot. Keskimääräisesti alueella taajaman puuston keskitilavuus
on noin 200 m3 hehtaarilla.
– Maakunnallinen keskiarvo on hieman alle
150 m3. Meillä on siis keskimäärin enemmän
puustoa metsissä kuin maakunnallisella
tasolla yleensä.
– Taajamissamme ei tehdä voimakkaita avohakkuita, vaan puustoa poistetaan hallitusti.
Poikkeuksena tästä ovat toki ennakoimattomat
hyönteis- tai myrskytuhojen takia tehtävät
hakkuut.
Lappeenrannan kaupunki on tehnyt kartoitusta omien maiden osalta ja tekee metsityksiä
harkinnanvaraisesti. Rantonen korostaa, että
yksityiset metsän- ja maanomistajat voivat
omalla toiminnallaan edistää hiilinielujen
kasvua.
– Metsityksellä eli vähällä käytöllä olevia
joutomaita metsittämällä saadaan helposti
lisättyä metsäpinta-alaa ja sitä kautta sidottua
hiilidioksidia.

Lappeenrannan ja I matran s eudun
ympäristötoimet ovat mukana Hinkua
Etelä-Karjalaan! -hankkeessa, jolla
omalta osaltaan pyritään lisäämään
hiilinieluja maaseutualueella.
Lappeenrannan kaupunki v
 alitsee
omia kohteita, jotka toimivat
hankkeen pilotteina. Pilottikohteissa
järjestetään avoimia informaatio
tilaisuuksia ja asukkaat voivat myös
osallistua taimien istutustalkoisiin
sekä käydä tutustumassa jatkuvan
kasvatuksen periaatteella hoidettuun
metsään. Toimenpiteet toteutuvat
vuoden 2021 aikana ja asiasta
tiedotetaan erikseen myöhemmin.
Lisätietoa:
imatra.fi/HinkuaEteläKarjalaan

JOUTSENOLAINEN MAANVILJELIJÄ ja tutkija Juuso
Joona on mukana useissa hiiliviljelyyn ja maaperän hiilivaraston kasvattamiseen liittyvissä tutkimushankkeissa.
Nykyisellään maatalousmaaperästä vapautuvaa hiiltä ei
laskentasääntöjen mukaan sisällytetä virallisesti päästö
laskentaan mukaan, mutta maankäytön muutoksesta
kannattaa Joonan mukaan puhua.
– Maatiloilla ja -seudulla hiilipäästöjä voi pienentää
keskittymällä viljelyssä kolmeen pääperiaatteeseen:
yhteyttämisen maksimointiin, pieneliötoiminnan
maksimointiin ja maan häirinnän minimointiin.
Viljelyteknisesti pääperiaatteet tarkoittavat sitä, että
yhteytys maksimoidaan jatkuvalla kasvipeitteellä ja
runsaalla, monipuolisella kasvustolla.
– Kasvit kasvavat hyvin, ovat tasapainoisesti ravittuja ja
niissä on korkea lehtiala. Pieneliötoiminta maksimoidaan
käyttämällä orgaanisia lannoitteita ja maanparannusai
neita, joilla ruokitaan maaperän mikrobeja, Joona kertoo.
Jatkuvan kasvipeitteen ansiosta Joonan oman tilan
pelloilla on aina vihreää – sekä kesällä että talvella.
– Syksyllä kylvetyt satokasvit kasvattavat pitkät juuret ja
samalla parantavat maan kasvukuntoa sekä rakennetta.
Nurmet ja kerääjäkasvit täydentävät kasvipeitteisyyttä.
Joutsenolaisella maatilalla on myös kehitetty metsäteollisuuden sivutuotteista maanparannuskuituja, jotka
toimivat orgaanisena lannoitteena.
– Lisäksi muokkaamme peltoja mahdollisimman vähän,
jolloin maan pieneliötoiminta toimii täydellä teholla ja
kasvit ovat tasapainoisesti ravittuja, Joona taustoittaa.
Maanviljelijä Juuso Joonan peltoja reunustaa jatkuvan
kasvatuksen periaatteella hoidettu metsä. Hänen tilallaan
myös metsien maaperän muokkaus pyritään minimoimaan,
jotta se sitoisi mahdollisimman paljon hiiltä.

Joutsenolainen maanviljelijä ja tutkija Juuso Joona viljelee
tilallaan mm. syysruista, taustalla jatkuvan kasvatuksen
metsää. Kuva Kati Korhonen.

– Tämä on erityisen tärkeää, sillä noin kaksi kolmasosaa
pellon ja metsän hiilestä sitoutuu maaperään.
Metsänomistajana Joona pyrkii myös välttämään
avohakkuita.
– Jatkuvan kasvatuksen metsissä puuston keskitilavuus
on vähimmilläänkin yhtä suuri kuin valtakunnan keskiarvo. Puuston keskitilavuutta kasvattamalla saataisiin siis
koko Suomen hiilivarastoja kasvatettua huomattavasti.

Pappilanpellon uusi kirsikkapuisto 
sitoo hiiltä ja lisää viihtyisyyttä
LAPPEEN PAPPILAN ja Valtakadun välisellä alueella
sijaitsevalle Lappeenrannan Pappilanpellolle perustettiin kesäkuussa uusi kirsikkapuisto. Perustamisvaiheessa
alueelle istutettiin yli 50 rusokirsikkapuuta. Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen kertoo, että puiden kokonaismäärä tulee kasvamaan lopulta yli 120 kirsikkapuuhun.
– Rusokirsikkapuun kukinta ajoittuu aikaiseen touko
kuuhun. Kun puisto on aikanaan valmis, tulee siitä näyttävä
vierailukohde kukkien ystäville. Istutus jatkuu syksyllä ja
vuoden 2021 keväällä.
Kaupunki on varannut resursseja alueen kehittämiselle,
mutta kiitos puiston perustamisesta kuuluu Tolosen m
 ukaan
asiasta aloitteen tehneille asukkaille.
– Erityisesti haluan kiittää Ritva ja Veikko Viertiötä
sekä Pirjo ja Rauno Federleytä, jotka lahjoittivat puiston
ensimmäiset puut. Heidän innostuksensa ansiosta myös
monet muut yksityiset henkilöt, yritykset ja yhdistykset
lahjoittivat istutettavia rusokirsikkapuita.
– Otamme mielellämme vastaan puulahjoituksia
jatkossakin. Taimien lahjoituksesta kiinnostuneet voivat
olla yhteydessä minuun, Tolonen vinkkaa.
Erilaisten istutusten tekeminen taajama-alueella kasvattaa hiilivarastoja. Hiiltä sitovat talousmetsien lisäksi myös
kaiken tyyppiset kasvavat kasvit ja siten myös kirsikkapuiston tapaiset rakennetut puistotkin.
– Kirsikkapuisto tuo Lappeenrantaan lisää kaupunki
vihreää, joka taas luo luonnon monimuotoisuutta ja
parantaa alueen viihtyisyyttä, Tolonen sanoo.

Kukkiva rusokirsikka Lappeenrannan arboretumissa.
Kuva: Mirja Heikkinen.
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Yritysten tukena
yhden luukun
periaatteella

L

APPEENRANNAN SEUDULLA on tarjolla mak-

esimerkiksi yksinyrittäjille tarkoitettua toiminta-
suttomia yrityspalveluja kattavasti eri tarpeisiin.
avustusta yhteensä reilun
Yrityspalveluja tuottavia toimijoita on tällä het700 000 euron edestä.
kellä kolme: Wirma yrityspalvelut, Business Mill
– Markkinat ovat nyt onnekja Green Campus Open. Niillä jokaisella on omat selkeät
si jo piristymään päin ja myös
vastuualueensa, mutta työtä tehdään yhden luukun perialueen yrittäjillä ja yritysneuvo
aatteella ja asiakas ohjataan tarvittaessa oikealle polulle.
jilla ajatukset ovat tilanteen
Wirman yrityspalvelupäällikkö Eeva Pihlajaniemi
"Olemme saaneet aina nopeasti
jälkihoidossa ja vahinkojen
kertoo, että toimijoiden keskinäisen yhteistyön merkitys,
konkreettista apua ja neuvoa, 
minimoinnissa.
mukaan lukien maakunnallinen yhteistyö, on korostunut
Pihlajaniemi kertoo, että niin
ja tiivistynyt entisestään koronavirustilanteen aikana.
mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi 
yrittäjät kuin yrittäjäjärjestötkin
– Aidolla yhteistyöllä on käytännön tasolla keskeinen
ja missä järjestyksessä."
ovat yleisesti ottaen kiitelleet
merkitys, kun mietitään esimerkiksi alueen yrityksille tehSami Pörsti, Sunrob Robotics Oy
yritysneuvontaa tarjoavia toimityjä toimenpiteitä. Koronatilanteessa tavoitteenamme oli
joita apu- ja tukipalveluista.
auttaa yrityksiä selviämään poikkeustilanteesta mahdolliEsimerkiksi lappeenrantalai
simman hyvin ja tukea liiketoiminnan kehittämistä.
silla yrittäjillä Niko Pulliaisella,
Alueen yrityspalvelutoimijat olivat ennakoidusti
Riku Pesosella ja Sami Pörstillä
yhteydessä yrityksiin jo maaliskuusta alkaen. Soittokierkiitoksia LAB-ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivan
on vain positiivisia kokemuksia yrityspalveluista.
rosta tehtiin Lappeenrannassa myös alueen liikunta- ja
Business Millin suuntaan.
Pulliaisen ja Pesosen automaalaamo CareliaPaint Oy on
kulttuurialan yhdistyksille.
– Olemme saaneet aina nopeasti Business Millistä
ollut Wirman asiakkaana yrityksen perustamisesta lähtien.
– Tarjoamallemme avulle on ollut tarvetta, sillä tavoitekonkreettista apua ja neuvoa, mitä kannattaisi tehdä
– Teemme pääasiassa erilaisia vauriokorjauksia ja
tuista yrityksistä neljäsosalla oli avuntarve liiketoimintansa
seuraavaksi ja missä järjestyksessä.
poikkeustilanteessa liikevaihtomme putosi keskimäärin
kehittämisessä ja tukirahoituksen hakemisessa.
– Myös verkostoista on ollut iso apu meille, kun o lemme
noin puoleen normaalista. Vauriokorjaukset vähenivät
Yrittäjät ovat saaneet myös apua ja tukea valtion koronasaaneet vinkkejä siitä, kehen kannattaa olla missäkin
koronan aikana, kun ihmiset eivät liikkuneet autoilla
tukien hakemiseen.
asiassa yhteydessä. Sijainti ammattikorkeakoulun ja
totuttuun tapaan.
– Yrittäjien kannattaa jatkossakin hyödyntää yritysrayliopiston yhteydessä palveli myös meidän tarpeitamme
Pulliainen antaa kiitosta erityisesti siitä, että yritys
hoitukseen liittyvissä asioissa alueellamme tarjolla olevaa
erityisen hyvin.
neuvonnasta oltiin heihin yhteydessä ja tiedusteltiin
maksutonta neuvonta-apua, sillä r ahoituksen hakeminen ja
yrityksen nykytilaa.
kriteerit eivät ole aina kovin selkeitä, Pihlajaniemi sanoo.
– Asiantuntijan avulla saimme nopeasti hankeaihion
Yrittäjien kaverit:
aikaiseksi.
Jo pelkkä asiantuntijan läsnäolo ja ammatti
Wirma yrityspalvelut – Business Mill
Kehittämisrahalla puhtia
taitoinen sparraus auttoivat hankeaihion eteenpäin
– Green Campus Open
liiketoimintaan ja elinvoimaa alueelle
viemisessä. Hän oli myös aktiivisesti yhteydessä rahoittaMonesti yritystoiminnan alkuvaiheessa yrittäjäksi aikovat
Yritysneuvontaa tarjoavien toimijoiden ensisijainen
jaan päin. Ilman tätä apua hakemus olisi todennäköisesti
ottavat yhteyttä ensin Wirma yrityspalveluihin, josta
tarkoitus koronatilanteen aikana on ollut auttaa yrittäjiä
jäänyt lähettämättä.
saa kattavaa ja laatusertifioitua perustamisneuvontaa
tilanteen yli ja kohti tulevaa kehittämissuunnitelman avulla.
Yrityksensä sijoituspaikan Lahdesta Lappeenrantaan
erityisesti yrityksen alkutaipaleelle. Apua ja työkaluja saa
Eeva Pihlajaniemen mukaan yrittäjät ovat hakeneet erivaihtaneen Sami Pörstin luotsaama yhtiö Sunrob Robotics
esimerkiksi liiketoiminta- ja taloussuunnitelmien tekoon
laisiin toteutuksiin koronarahoitusta tai muuta r ahoitusta.
Oy rakentaa tuotantolaitteistoja robottitekniikkaa hyösekä eri rahoitusten hakuun. Tarjolla on myös arvokkaita
Lappeenrantalaiset yksinyrittäjät saivat Wirman kautta
dyntämällä. Yritys oli yhteydessä Business Mill -yritysverkostoja uudelle yrittäjälle.
hautomoon ensimmäisen kerran jo viime vuoden lopulla
LAB-ammattikorkeakoulun y hteydessä toimiva Business
tuotekehitys- ja rahoitusasioissa.
Mill -yrityshautomo keskittyy erityisesti niin kutsuttujen
– Koronavirustilanteen myötä tuli uusi tarve miettiä
osaamispohjaisten yritysideoiden ja yritysten maksutyrityksen toimintoja uusiksi, sillä esimerkiksi robottien
tomaan neuvontaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
määräaikaisvuosihuollot ja uudet kaupat siirtyivät
että yrityksellä on kasvu- tai kansainvälistymistavoite,
reilusti eteenpäin.
joka voi edellyttää esimerkiksi isomman yrittäjäporukan
Pörsti alkoi selvittämään yhdessä Business Millin
saattamista yhteen kampusalueen osaajista.
asiantuntijoiden kanssa sopivaa tukimuotoa ja he päätyivät
Business Mill -yrityshautomo on myös maakunnallinen
hakemaan koronatukea ELY-keskukselta.
toimija, jonka palvelut on tarkoitettu kaikille eteläkarja
– Saimme analysoitua yrityksemme tilanteen ja sen jällaisille yrityksille. Se toimii yrittäjien ja tiimien välillä
keen haimme kehitysrahoitusta, joka odottelee vielä pääohjaavana toimijana Skinnarilan kampuksen osaajiin ja
töstä. Hankkeen avulla on tarkoitus
asiantuntijoihin, joilta yritykset saavat apua muun muassa
tuotteistaa robottisovellus, joka
markkinatutkimuksen tekemiseen. Kampuksen asiantun
auttaa meitä erottautumaan kilpaitijat ja opiskelijat ovat käytettävissä myös esimerkiksi
"Jo pelkkä asiantuntijan 
lijoista ja mahdollisesti pääsemään
pilotointeihin tai mallinnuksiin.
läsnäolo ja ammattitaitoinen 
kansainvälisille markkinoille,
Green Campus Open on LUT-yliopiston tutkimuksen
kunhan
tuote
h
yväksynnät
ja
testit
kaupallistamisyksikkö,
jonka tavoitteena on kehittää tutsparraus auttoivat hankeaihion
saadaan tehtyä. Robottisovellukkimuksen ja yritystoiminnan välistä yhteistyötä, kehittää
eteenpäin viemisessä."
sissa näemme suuren potentiaalin
kasvuyrityksiä ja luoda uutta liiketoimintaa Suomeen.
Riku Pesonen ja Niko Pulliainen,
tulevaisuutta ajatellen.
LUT-yliopiston kampuslähtöiset innovaatiot ja e rityisesti
CareliaPaint Oy
Pörsti katsookin luottavaisin
Tutkimuksesta liiketoimintaa -hankkeet ovat Green Campus
mielin eteenpäin ja antaa vuolaasti
Openin keskeisintä toimialuetta.
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RAKUUNAMÄKI
Teksti ja kuvat: Kaisu Lahikainen

Teksti: Jose Piironen Kuvat: Minttu Kokko

YRITYSPALVELUT

Rakuunamäellä korostuvat
sotilaallisuus ja arvokkuus

”

RAKUUNAMÄKI on hieno, valta

mukaan istuttaa yksityisasuntojen sisäpihoille, mutta sielläkin on tarkoin rajattu,
mitä kasveja on sopivaa käyttää.

kunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö. Mutta se on myös
selkeä, sotilaallinen ympäristö, sanoo kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä.
Liikenneturvallisuus paranee
Hän toteaa, että kesän alussa valmistu
Kaupungin katusuunnitelman toteutneen Rakuunamäen kaavan avulla tämä
taminen on niin ikään aloitettu Adolf
perintö halutaan saada säilymään ja
Ehrnroothin aukiolta ja sen ohi kulkevalta
näkymään. Kaavan
Kasarmikadulta.
erityisyydeksi hän
Suunnittelupäällikkö
nostaa siihen jo
Timo Kalevirta
alun perin liitetyn
tiivistää muutosten
katu- ja lähiympäris
merkitsevän liikentösuunnitelman
neturvallisuuden
kasveineen.
paranemista sekä
Entisen arvokkuuhyviä mahdollisuuksia
den palautus on kesän
tutustua alueeseen
aikana aloitettu Adolf
jalan ja polkupyörällä.
Ehrnroothin aukiolta,
Kasarmikadun laitaan
jonka muotoa korostulee kevyen liikentetaan kaupunginteen väylä koko kadun
puutarhuri Hannu
pituudelta, ja Adolf
Riitta Partanen sanoo Rakuunamäen
Tolosen mukaan
Ehrnroothin aukion
asukasyhdistyksen suunnittelevan
leveähköllä nupukivikohdalla katu päällysValtakunnallisen Siivouspäivän tapahreunuksella.
tetään mukulakivellä.
tumaa Rakuunamäelle elokuussa, ja
– Aukion reunoille
– Tarkoituksena
tänä vuonna pyritään toteuttamaan
myös kaikille avoin alueen historia- ja
on lisäksi jo alkukeon lisäksi kaventaa
kulttuurikierros.
sästä istutettu uusia
kaikkia ajokatuja sekä
– Asukasyhdistys on jo yli 15 vuoden
lehmuksia, jotka kaulisätä jalkakäytäviä.
ajan huoltanut talkoilla Rantaraitilla
pungin puolelta suojaVäyliä myös suoristeolevaa asukaslaituria, kertoo Partanen,
taan muurikivillä.
taan, millä haetaan
jonka takana näkyy yhdistyksen
istuttama tammi.
Tolonen muistuttaa
alueelle kuuluvaa sotiAdolf Ehrnroothin
laallista linjakkuutta,
aukion sotilaallisesta
Kalevirta toteaa.
luonteesta. Siksi sinne ei tule lehmusten
Rakuunamäen läpiajo tullaan salli
lisäksi muita istutuksia, ja aukion pinta
maan, mutta päällystejärjestelyillä ja
katetaan kivituhkalla.
30 kilometrin nopeusrajoituksella siitä
– Aukion arvokkuutta halutaan
tehdään mahdollisimman turvallista.
korostaa sillä, että alueen käyttäAlueelle on tarkoitus toteuttaa yhteminen parkkipaikkana päättyy,
näinen valaistus, ja osaa rakennuksista
hän lisää.
korostetaan valoilla.
Enemmän vihreyttä
– Pääosin valaistus hoidetaan valaisinvoidaan Tolosen
pylväillä, mutta Mannerheiminkadulle
tulee riippuvalaisimia, jotka luovat tunnelmaa ja ryhdittävät alueen tärkeää länsi−
itä-akselia, Timo Kalevirta kertoo.

Yhteistyö toimijoiden kesken jatkuu

Maarit Pimiä korostaa kaupungin yhteis
työtä alueen nykyisten ja tulevien
asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

– Rakuunamäkeen ja sen kehittämiseen
liittyvistä seikoista puhuttiin jo kaava-
aikana, jolloin järjestettiin peräti seitsemän
asukastilaisuutta. Alueen asukkaat ja muut
toimivat haluttiin ottaa mukaan heti alussa,
Pimiä sanoo.
Hän toteaa, että yksityisten kiinteistönomistajien korjaus- ja pihojensuunnitte
luhankkeita tukemaan on perustettu
kaupungin Rakuunamäki-työryhmä.
– Syksystä alkaen on tarkoitus järjestää
työpajoja vanhojen rakennusten o mistajille.
Yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä
saadaan alueesta niin hieno kuin se ansaitseekin olla, hän vakuuttaa.
Kaupungin kanssa tehdyn yhteistyön
toteaa hyväksi Rakuunamäellä pitkään

asunut Riitta Partanen, joka toimii
Rakuunamäen asukasyhdistyksen puheenjohtajana. Hän kertoo pitävänsä aluetta
hienona kulttuuriympäristönä ja mainiona
asuinpaikkana.
– Ollaan tässä kaupungin kainalossa, ja
joka paikkaan voi mennä jalan tai pyörällä.
Tämä on oikea unelmapaikka, hän sanoo.
Maarit Pimiän mukaan Rakuunamäen
kaavan tavoite on, ettei syntymässä olisi
pelkkä asuinalue vaan että Rakuunamäellä
olisi työpaikkoja, palveluja ja majoitusta.
– Tämä tavoite on mielestäni saavutettu
jo hyvin. Toivon, että alue eläisi ympäri
vuorokauden ja olisi kaikille yhteinen, niin
että asukkaiden lisäksi siellä olisi liikkujia,
tutustujia ja matkailijoitakin, hän sanoo.

Arkkitehtuurissa
näkyy hierarkkisuus
− RAKUUNAMÄEN KAAVAA voi luonnehtia suojelukaavaksi,
sanoo Etelä-Karjalan museon rakennustutkimuksen amanuenssi
Sini Saarilahti. Alueen rakennuksilla on eritasoisia suojelumerkin
töjä, jotka perustuvat niiden käyttö- ja tutkimushistoriaan.
Rakuunamäen yli 100-vuotisen varuskuntahistorian h
 enki
näkyy alkuperäisessä arkkitehtuurissa sekä rakennusten ja
toimintojen sijoittelussa alueelle.
– Paikan henkeä kuvaa täsmällinen, säntillinen a luesuunnitelma
selkeine rakennuskokonaisuuksineen. Rakennusmateriaalien ja
arkkitehtonisen muotokielen arvokkuus ja selkeys – tietynlainen
kovuuskin – luovat tätä vaikutelmaa, hän selvittää.
Kaikki on hänen mukaansa ollut strategisten toimintojen
mukaan tarkkaan mietittyä ja hierarkkista.
– Arkkitehtuurissa näkyy erittäin hyvin hierarkian k orostaminen.
Esimerkiksi upseeriston osin puiset asuinrakennukset on erotettu
punatiilisistä miehistökasarmeista ja muusta varuskuntatoiminnasta ja puinen Upseerikerho poikkeaa koristeellisempana muista
rakennuksista.
Sini Saarilahti täsmentää, että arkkitehtuurista voi usein lukea
viitteitä rakennusten käyttötarkoituksesta.
– Esimerkiksi paraati- ja harjoitusaukiot sekä jopa huoltorakennukset, porttirakennelmat ja vahtikatos viestivät alueen synty- ja
käyttöhistoriasta.
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LAPPEENRANTA GUITAR FESTIVAL
Muita kestävästi järjestettyjä tapahtumia
ovat Tujulan ja Aresvuon mukaan esimer
kiksi ranskalainen We Love Green Festival ja
suomalainen Flow-festivaali, joka muun
muassa on kompensoinut hiilidioksidipäästönsä vuodesta 2009 alkaen, käyttää
vain uusiutuvaa energiaa, kierrättää
tapahtumasta syntyvän jätteen ja ohjeistaa
festivaalin ruokamyyjiä kestävämpään
ruuantuotantoon.
– UUS Festivaalin kaltaisten pienten ja
keskisuurten tapahtumien kokoluokassa ei
kestäviä tapahtumia sen sijaan vielä juurikaan järjestetä, Tujula kertoo.

Teksti ja kuva: Minttu Kokko

Kuva: Tuomas Jussila

Teksti: Minttu Kokko

KESTÄVÄ TAPAHTUMAJÄRJESTÄMINEN

Lappeenrannassa hyvät
edellytykset kestäville tapahtumille
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsäsen mielestä
Lappeenrannassa on hyvät puitteet kestävien tapahtumien järjestämiselle.
– Kaukolämpö on täällä vähähiilistä, ja
Lappeenrannan kaupunki käyttää vain
hiilineutraalia sähköä omassa toiminnassaan. Kaupungin jätehuolto- ja
jätteenlajittelujärjestelmät ovat kattavia
ja toimivia, ja asukkaat ovat aktiivisia
jätteiden lajittelijoita.

Kuva: Minttu Kokko

Reima Neuvonen toivottaa kaikki tervetulleiksi nauttimaan kitaramusiikista
Lappeenranta Guitar Festival -konsertteihin Kulttuuritila Nuijamieheen.

Lappeenranta
Guitar Festival

Yleisötapahtuman voi järjestää

ympäristöystävällisesti
Kestävä tapahtumajärjestäminen tekee vasta tuloaan, mutta
Lappeenranta haluaa olla eturintamassa huomioimassa kestävää
kehitystä myös kaupungissa järjestettävissä t apahtumissakin.

”

KESTÄVYYS ja hiilineutraalius ovat

asioita, joita on syytä miettiä kaikessa
toiminnassa, eikä tapahtumatoiminta
tee tähän mitään poikkeusta, toteaa
tapahtumapalvelujen asiantuntija Teemu
Myyryläinen.
Suuret massatapahtumat ovatkin ympä
ristölle kuormittavia: päästöjä aiheutuu
niin sähköstä, lämmityksestä, jätehuollosta,
ruoka- ja juomatarjoilusta kuin osallistujien
liikkumisestakin. Tapahtumatoiminta voi
myös kuormittaa luonnon kasveja ja eläimiä
ja aiheuttaa vesistöpäästöjä.
– Turhista jätteistä luopuminen ja
syntyvän jätteen oikeaoppinen lajittelu
ovat helppoja tapoja vähentää tapahtuman
kuormitusta ympäristölle, ja ne tuovat
myös kustannussäästöjä tapahtuman
järjestäjälle.
– Kulkuyhteyksien suunnittelu, hankintojen kestävyys ja sähköisten materiaalien
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hyödyntäminen ovat myös asioita, joihin
tapahtumajärjestäjien olisi hyvä paneutua,
Myyryläinen neuvoo.
Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtajan Ilkka Räsäsen mukaan tapahtumajärjestäjä voi kartoittaa tapahtumaansa
lämmitysvaihtoehtoa, jonka kasvihuone
päästöt ovat pienet.
– Tapahtumaan voi hankkia vain hiilineutraalia sähköä, ja tapahtumapaikan energiatehokkuudesta kannattaa pyytää selvitys.
Tärkein vastuu tapahtuman ekologisuudesta on sen järjestäjällä, mutta myös
kävijät voivat auttaa tapahtuman hiilijalanjäljen pienentämisessä.
– Tapahtuman kävijöillä on iso rooli
siinä, missä määrin järjestäjän hyvät ja
kauniit ajatukset ekologisuudesta lopulta
toteutuvat. Toivon, että kävijät viestisivät
omalla käyttäytymisellään välittävänsä
näistä asioista. Palveluihin voi vaikuttaa
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kysymällä niistä ja toivomalla ympäristö
ystävällisempiä palveluja, Myyryläinen
kertoo.
Räsäsen mukaan kävijät voivat kantaa
kortensa kekoon saapumalla tapahtumaan
julkisilla kulkuvälineillä, pyörällä tai jalan.
– Kävijöiden kannattaa myös ostaa
ilmastoystävällistä – eli kasvipainotteista ja
lähellä tuotettua – ruokaa, jos sellaista on
tarjolla tapahtumassa. Lisäksi olisi tärkeää
kierrättää tapahtumajärjestäjän ilmoittamien ohjeiden mukaan.

Ekologisuus palkitsee
tapahtumajärjestäjän

Hyvä esimerkki kestävästä tapahtumatuotannosta on Lappeenrannassa kesällä 2021
järjestettävä UUS Festivaali -tapahtuma.
UUS Festivaalia mainostetaan hiilinegatiivisena tapahtumana, mutta mitä sellainen
käytännössä tarkoittaa?

kokoaa yhteen eteläkarjalaiset kitaristit
Vuonna 2021 järjestettävän UUS Festivaalin
tuottajan Lauri Tujulan ja taiteellisen johtajan
Ella Aresvuon mielestä ekologisen tapahtuman
järjestäminen palkitsee lopulta tekijänsä.

– Festivaalin on tarkoitus sitoa enemmän
hiiltä kuin se tulee tuottamaan, vastaa
festivaalin tuottaja Lauri Tujula.
– Vaikka festivaali on yleisölle näkyvin
osa, olemme ensisijaisesti hiiltä sitova
taho ja vasta toissijaisesti festivaali,
lisää UUS Festivaalin taiteellinen johtaja
Ella Aresvuo.
Ekologisen tapahtuman järjestäminen
vaatii rahaa, resursseja ja sitoutumisen
päämäärään, mutta se palkitsee Tujulan ja
Aresvuon mielestä lopulta tekijänsä. Heistä
on kiinnostavaa olla kehittämässä jotain,
joka voi viedä maailmaa ekologisesti kestävämpään suuntaan.
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen on
samaa mieltä Tujulan ja Aresvuon kanssa.
– Yhä useampi tapahtumakävijä arvostaa
sitä, että tapahtuman järjestelyissä on
huomioitu ympäristö ja hiilijalanjäljen
pienentäminen.

– Tässä kaupungissa on vahvaa vihreän
teknologian osaamista niin yritys- kuin yliopistokentälläkin. Festivaalimme on ollut
luontevaa laskeutua Lappeenrantaan, sillä
täällä tuntuu olevan tilausta e kologisesti
kestävälle tapahtumalle, UUS Festivaalin
taiteellinen johtaja Ella Aresvuo toteaa.
Tapahtumapalvelujen asiantuntija
Teemu Myyryläisen mukaan Lappeen
rannan kaupunki haluaa tarjota tapahtuma
järjestäjille tietoa siitä, kuinka tapahtumia
voidaan järjestää mahdollisimman kestävästi. Tietoa kerätään kaupungin kumppanuustapahtuman UUS Festivaalin avulla.
– UUS Festivaali auttaa meitä tiedonkeruussa etsimällä uusia, kestäviä toiminta
malleja ja testaamalla niitä käytännössä
omilla festivaaleillaan. Kokoamme
lappeenrantaevents.fi-sivustolle tietoa ja
neuvoja, joita tapahtumajärjestäjät voivat
tulevaisuudessa käyttää hyväkseen.

L

Ensimmäistä kertaa järjestettävää festivaalia
tähdittävät maakunnan huippukitaristit
ja tunnetut kotimaiset solistit.
APPEENRANNASSA järjestetään syksyllä

kaikille kitaramusiikin ystäville suunnattu
kitaravetoinen festivaali Lappeenranta Guitar
Festival 2020. Viikonlopun mittainen festivaali
järjestetään 20 .–21. marraskuuta ja se koostuu kahdesta
iltakonsertista kulttuuritila Nuijamiehessä. Tarjolla on
myös oheisohjelmaa, kuten levymessut ja bändikamakirppis.
Festivaalin tuottajan Reima Neuvosen mukaan
konserteissa kuullaan vakuuttava kattaus pop- ja
rock-kappaleita, joissa kitaroilla on merkittävä rooli.
– Konserttien ohjelmistossa on tunnettuja kappaleita,
joita ihmiset ovat kuunnelleet satoja, jopa tuhansia
kertoja. Nyt niitä on mahdollisuus kuulla livenä.
Paikallinen edustus on Neuvosen mielestä tärkeää, ja
valtaosa tapahtuman esiintyjistä onkin lähtöisin Etelä-
Karjalasta.
Perjantaina Nuijamiehessä soittaa kaksi kitaravetoista
bändiä. Lauantaina 21.11. järjestettävässä rockhenkisessä
pääkonsertissa esiintyy Heikki Kaskelan johtama suuri
bändi kahden tähtisolistin kera.

– Lauantaina lavalle nousevat Joutsenon lahja estradiviihteelle, eli ilmiömäinen Heikki Pöyhiä, ja tällä kertaa rokkia
tykittävä huikea Pete Parkkonen, Neuvonen paljastaa.
Ainutlaatuinen festivaali järjestetään tulevana s yksynä
ensimmäistä kertaa. Neuvosen mukaan samanlaista tapahtumaa ei ole aiemmin järjestetty ainakaan Etelä-Karjalassa.
– Lappeenranta on festivaalillemme luonteva tapah
tumapaikka, sillä täällä kitaramusiikki elää ja voi hyvin.
Täältähän on lähtenyt maailmalle esimerkiksi kitara
maestro Jarmo Nikku. Tälläkin hetkellä kaupungissa
vaikuttaa lukuisia hienoja kitaristeja, kuten esimerkiksi
Jyri Kangastalo, Jarkko Palokas ja Juho Peltonen.
– Nuijamies on erinomainen esiintymistila konserteillemme ja kitaristitkin ovat lähtöisin täältä ja lähikunnista.
Lappeenranta Guitar Festivalin konsertit ovat maksullisia
ja anniskelun vuoksi vain täysi-ikäisille suunnattuja.
Konsertit ovat kestoltaan tunnista kahteen, ja lisäksi niihin
kuuluu puolen tunnin väliaika. Festivaalin oheisohjelmat
ovat osin maksuttomia ja täysin ikärajattomia.
Lappeenrannan kaupungin kumppanuustapahtuman
tarkemmat ohjelmatiedot julkaistaan syksyllä.
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LIIKUNNAN SYKSY 2020

Teksti ja kuvat: Siiri Viinikainen

VERTAISOHJAAJAT

MYÖ LIIKUTAA!
SYKSY 2020
Info

Ohjattujen liikuntapalvelujen kausimaksut

Terveysliikuntaryhmät
7.9.–13.12.2020

Maanantaiystävät kokoontuvat yhteiseen jumppahetkeen ennen lenkille lähtöä. Kuvassa pinkissä pipossa (toinen o
 ikealta)
vertaisohjaaja Ritva Taskula ja hänen vieressään pinkissä takissa vertaisohjaaja Anita Pajunen.

Vertaisohjaajat Ritva ja Anita

liikuttavat maanantaiystäviä

S

Ritva Taskula ja Anita Pajunen ovat vapaaehtoisia vertaisohjaajia, jotka järjestävät suosittuja
yhteiskävelyhetkiä. Toiminta alkoi vuosi sitten ystävysten tutustuttua toisiinsa Lappeenrannan
liikuntatoimen järjestämässä vertaisohjaajakoulutuksessa. Ritvan ja Anitan yhteiskävelyhetkiin
kuuluu kävelylenkin lisäksi jumppa- ja tasapainotuokio, aivopähkinöitä sekä iloista yhdessäoloa.

YKSYLLÄ 2019 eläkkeelle jäänyt

Ritva päätyi vertaisohjaajakoulutukseen etsiessään työuransa
jälkeen mielekästä uutta sisältöä
arkipäiviin. Anita puolestaan on aktiivinen
eläkeläinen ja tuttu näky jumppatunneilla,
joiden aikana hän myös kuuli ensimmäisen
kerran vertaisohjaajakoulutuksesta.
– Minua pyydettiin mukaan koulutukseen
ja ajattelin, että voinhan minä mennä, koska
se ei velvoittanut mihinkään. Olen tehnyt
leipätyöni vanhusten parissa, joten tämä
on mukavaa jatkoa myös sille, Anita kertoo.
Tällä hetkellä liikuntatoimen järjestämän
koulutuksen käyneitä vertaisohjaajia on
23. Maksuttomien koulutusten tavoitteena
on lisätä ikäihmisten liikkumista yhdessä
muiden kanssa. Koulutuksessa opitaan
ikääntyvien lihasvoimaa ja tasapainoa
lisääviä liikkeitä sekä ryhmänohjaamisen
perusteita.

– Koulutuksessa sai ideoita siihen,
millaista toimintaa olisi mahdollista
järjestää. Yksi idea oli esimerkiksi jumpat
omassa taloyhtiössä. Minusta ja Ritvasta
yhteiskävely vaikutti kuitenkin sopivimmalta idealta.
– Aluksi järjestimme kävelyt kahdesti
viikossa sekä Rantaraitilla että Kimpisessä,
mutta tiivistimme myöhemmin yhteen
kertaan viikossa, jotta into säilyy, Anita
sanoo.
Vertaisohjaajakoulutukseen osallistuvalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta
ohjaamisesta, vaan pelkkä mielenkiinto
riittää. Anitan ja Ritvan mukaan vertais
ohjaajatoiminta on tuonut paljon hyvää
heidän elämäänsä.
– Tämä on ollut tosi kiva juttu, olen
tykännyt. Lähdettiin Ritvan kanssa vain
kokeilemaan ja nyt tämä on vienyt ihan
mukanaan. Oma viikkoni alkaa maanantain
kävelyhetkistä, Anita kertoo.
– Tämä on ollut itselle antoisaa.
Voin suositella koulutukseen osal
listumista etenkin sellaiselle, joka
haluaisi eläkepäiville ohjelmaa,
on kiinnostunut ihmisistä ja
haluaisi juttuseuraa itsellekin,
Ritva jatkaa.

Kaikki ovat
tervetulleita kävelyille

Anitan ja Ritvan s uosituille
kävelyille osallistui viime
syys- ja kevätkaudella keski-
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määrin p
 arisenkymmentä osallistujaa.
Kävelijöiden ikähaarukka on työikäisistä yli
90-vuotiaisiin. Anita ja Ritva ovat muovanneet kävelyistä toimivan kokonaisuuden
sekä osallistujien toiveiden että kiinnostuksen kohteidensa kautta.
– Toiminta on meidän näköistämme,
jotta se on myös meille mahdollisimman
kivaa. Olen tehnyt työurani liikunnan
parissa, joten minä vedän jumppia ja Anita
sanaleikkejä ja aivopähkinöitä muistin
tueksi. Välillä myös lauletaan. Tärkeää on
säilyttää leikkimieli koko jutussa, Ritva
korostaa.
– Kuuntelemme myös osallistujien
toiveita. Esimerkiksi talvikävelyt tehtiin
toiveiden mukaisesti keskustaan ja niiden
päätteeksi oli kerran kuussa ekstraohjelmaa, kuten kirjastovierailu, Anita jatkaa.
Maksuttomille yhteiskävelyille ovat
tervetulleita kaikki kunnosta ja nopeudesta riippumatta. Kävelyvauhti määräytyy
osallistujien mukaan. Lujaa ei mennä.
– Yhdessä liikkuminen on tärkeintä.
Me höpistään, nauretaan, kuunnellaan
ja jutellaan. On ollut ihana nähdä, miten
ihmiset kohtaavat toisiaan. Kävellessä
muodostuu sellaisia pieniä jutturyhmiä,
ja jos näkee, että joku on ihan yksin, niin
siihen on helppo mennä mukaan seuraksi,
Anita kuvailee.
– Lisäksi osallistujille tämä on siinäkin
mielessä kivaa, että toiminta on maksutonta eikä sido mihinkään. Mukaan voi
tulla silloin, kun jaksaa ja ehtii. Jos ei joka

kerta pääse, niin tämä meidän maanantai
ystävien porukka on jälleen seuraavalla
viikolla samaan aikaan paikalla, Ritva
hymyilee.

Iloa kimpassa kävellen
Maksuttomat kävelyhetket
maanantaisin klo 10 –11:
Rantaraitilla 7.9.–26.10.
lähtö Korkkitehtaan uimarannalta
Linnoitus / satama 2.11.–14.12.
lähtö Pusupuiston kioskilta
Lisätiedot:
ulla.pyysalo@lappeenranta.fi,
puh. 040 674 2869

Mukaan
vertaisohjaaja
toimintaan?

Seuraavat koulutukset:
ti 11.8., to 13.8., ti 18.8, to 20.8.
klo 9–14
Ilmoittautumiset ja lisätietoa
maksuttomista koulutuksista:
ulla.pyysalo@lappeenranta.fi,
puh. 040 674 2869

Ryhmät, jotka alkavat ennen klo 16
(suunnattu erityisesti seniorit,
erityisryhmät, työttömät):
30 €/kausi/ryhmä

(ei toimintaa koulujen syyslomaviikolla 19.–25.10.)
Lappeenrannan liikuntatoimen matalan kynnyksen
liikuntaryhmät tarjoavat terveyttä edistäviä ja ylläpitäviä
liikuntaharrastuksia kaikenikäisille kaupunkilaisille.
Tervetuloa iloiseen joukkoomme!
Toiminnassa huomioidaan korona-ajan vaikutukset.
Seuraamme ja noudatamme aluehallintoviraston
antamia ohjeita ja määräyksiä mm. asiakasmääriin ja
turvaetäisyyksiin liittyen.
Huom. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen
ryhmiin 25.– 26.8.

Lappeenrannan kaupungin liikuntaryhmiin
ilmoittaudutaan netissä liikuntatoimen kotisivuilla.
lappeenranta.fi/liikuntaryhmät
Linkki ilmoittautumiseen löytyy myös
lappeenranta.fi -etusivulta.

Ryhmät, jotka alkavat klo 16 jälkeen
(suunnattu erityisesti työikäiset):
44 €/kausi/ryhmä
Sovelletun liikunnan ja Suomimies-ryhmien
kausimaksuista saat lisätietoa osoitteesta:
lappeenranta.fi/ohjattuliikunta
Sovelletusta liikunnasta tiedustelut myös
puhelimitse puh. 0400 157 514

Vesiliikuntaryhmät
kausimaksu 30 €/kausi/ryhmä
Kausimaksu on käytössä myös niissä kunto
saliryhmissä, jotka järjestetään uimahallien ja
liikuntahallien kuntosaleissa.
HUOM! Kausimaksun lisäksi vesijumpissa
ja uimahallien ja liikuntahallien kuntosali
ryhmissä maksetaan uimahalli- tai
kuntosalimaksu.
Rannekevesijumpat
ohjausmaksu 2 € / kerta / hlö
(kts. ohjeet rannekevesijumppien alta)

Keväällä 2020 peruuntuneiden
ryhmien kausimaksun korvaaminen:
Ilmoittautumisen yhteydessä voi verkkomaksua
suorittaessa kurssimaksussa huomioida hyvityksen
kevään kausimaksusta. Hyvityssumma on puolet
maksetun kausimaksun hinnasta syyskauden
2020 ryhmissä.

Netti-ilmoittautumisen yhteydessä kirjoita alennus
koodikenttään KORONA. Kausimaksun hyvitys tulee
hakea vuoden 2020 aikana. Jos korvausta ei haeta
ilmoittautumisen yhteydessä, voi sen saada uima- ja
kuntosalilippuina uimahallien kassoilta alk. 1.9.2020.

Syksyn ryhmiin ilmoittautuminen alkaa vko 35 tiistaina
25.8. klo 8 ja sulkeutuu keskiviikkona 26.8. klo 23.

Netti-ilmoittautuminen
liikuntaryhmiin

Netti-ilmoittautuminen on tehty mahdollisimman helpoksi.
Asiakas valitsee ryhmän, johon haluaa ilmoittautua ja
antaa pyydettyihin kenttiin nimensä, puhelinnumeronsa ja
mahdollisen sähköpostiosoitteen ja tämän jälkeen painaa
lähetä-painiketta, jolloin pääsee valitsemaan maksutavan.
Ryhmän ohjausmaksun voi maksaa myös verkkomaksulla
ilmoittautumisen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti maksun
voi suorittaa suoraan uimahallien kassoille joko
pankkikortilla tai käteisellä.
Huom. Rannekevesijumppiin ja kuntosaliopastuksiin ei
tarvita etukäteisilmoittautumista.

Virkeyttä ja vahvistusta

Vesiliikuntaryhmät

Koko kauden kestävä ryhmä, joka vaatii ilmoittautumisen.
Hinta 30 € / ryhmä + uimahallin pääsymaksu

Lappeenrannan uimahalli

Lauritsalan uimahalli

ti
ti
ti
ke
to

ma 10.45–11.15
ma 11.30–12
to 9.15–9.45
to 10–10.30
to 10.45–11.15
pe 12.30–13
		

9–9.30
10–10.30
11–11.30
9.30–10
10–10.30

Vesijumppa
Vesijumppa
Vesijumppa
Vesijumppa
Vesijumppa

Apua netti-ilmoittautumiseen
ti 25.8. klo 8–10
Henkilökunta auttaa ilmoittautumaan
liikuntaryhmiin. Ota pankkitunnukset mukaan
verkkomaksun suorittamista varten.
Kaupungintalon Asiakaspalvelukeskus Winkki,
Villimiehenkatu 1
Iso Apu-palvelukeskus, Kauppakatu 63
Joutsenohalli, Penttiläntie 17
Lauritsalan uimahalli, Luukkaankatu 51
Sammonlahden palloiluhalli, Ruskonlahdenkatu 7

Liikunnanohjaajat tavattavissa
ja kauppakeskuskävelyn kokeilua
IsoKristiinassa ti 1.9. klo 9 –12
Mikäli ei pysty ilmoittautumaan liikuntaryhmiin
määräaikana tai ilmoittautuminen unohtuu,
liikunnanohjaajat ovat tavattavissa IsoKristiinan
liukuportaiden edessä. Tarjolla on apua ilmoittautumisiin,
tietoa syksyn ryhmistä ja kauppakeskuskävelyn kokeilu.

Vesijumppa
Vesijumppa (automiehet)
Vesijumppa UUSI
Vesijumppa
Vesijumppa
Vesijumppa (työttömät
ja sovellettu liikunta)

Rannekevesijumpat
Asiakkaille, jotka eivät halua sitoutua koko kaudeksi yhteen ryhmään.
Rannekevesijumppaan lunastetaan uimahallimaksun yhteydessä
2 € ranneke, joka annetaan ohjaajalle jumpan alussa. Rannekkeita
myydään uimahallin kassalla 40 min ennen jumpan alkua.

Lappeenrannan uimahalli

Lauritsalan uimahalli

ma
ma
ma
ti
ti
ke
ke
to
to

ti
ti
ti
ti
ti
ke
su
su

6.15–6.45
11.30–12
16.45–17.15
13.30–14
17.15–18
10.30–11
16.30–17
6.15–6.45
17–17.45

Syväallasvesijumppa
Syväallasvesijumppa
Syväallasvesijumppa
Syväallasvesijumppa
Circuit, syväallas
Syväallasvesijumppa
Syväallasvesijumppa
Syväallasvesijumppa
Circuit, syväallas

6.15–6.45
12.25–12.55
13–13.30
16.30–17.15
17.20–18.05
16.30–17.15
10.30–11
11.15–11.45

Vesijumppa
Vesijumppa UUSI
Vesijumppa
Allascircuit
Allascircuit UUSI
Allascircuit
Vesijumppa
Vesijumppa UUSI
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Voimaa ja varmuutta

Kuntosaliryhmät

Kuntosaliharjoittelu on omatoimista harjoittelua, ohjaaja
on paikalla opastamassa ja antamassa vinkkejä.
Kiertoharjoittelu on kuntosalilla tapahtuvaa ohjattua
lihaskuntoharjoittelua eri välineillä.
9.15–10.15
10–11
10–11
11.30–12.30
12.30–14
14.30–15.30
15.45–16.45
9–10
9–10
10.15–11.15
10.30–12
10.30–11.30
10.30–11.30
9–10
10.15–11.15
9–10
13–14
12–13
12.15–13.15
14.30–15.30
14.30–15.30
15.45–16.45
15–16

Kiertoharjoittelu 60+
Kiertoharjoittelu
Kiertoharjoittelu 70+
Kiertoharjoittelu 70+
Kuntosali 75+
Kiertoharjoittelu
Kiertoharjoittelu
Kiertoharjoittelu
Kiertoharjoittelu 60+
Kiertoharjoittelu
Kuntosali 75+
Kiertoharjoittelu 60+
Kiertoharjoittelu 60+
Kiertoharjoittelu
Kiertoharjoittelu
Kiertoharjoittelu
Kiertoharjoittelu 60+
Kiertoharjoittelu 60+
Kiertoharjoittelu 60+
Kiertoharjoittelu 60+
Kiertoharjoittelu
Kiertoharjoittelu
Kiertoharjoittelu

Lauritsalan uimahalli
Lpr uimahalli
Kahilanniemi
Kahilanniemi
Lpr uimahalli
Lauritsalan uimahalli UUSI
Lauritsalan uimahalli
Joutsenohalli
Sammonlahden liikuntahalli
Joutsenohalli
Lpr uimahalli
Kahilanniemi
Lauritsalan uimahalli
Joutsenohalli
Joutsenohalli
Korvenkylän seurantalo
Lpr uimahalli
Sammonlahden liikuntahalli
Lauritsalan uimahalli
Lpr uimahalli
Kahilanniemi
Kahilanniemi
Lauritsalan uimahalli

Sovellettu liikunta

Iloiset ja innostavat

Liikettä ja painonhallintaa

Tanssilliset tunnit

Painonhallintaryhmät

ma
ke
ke
ke
to

16.15–17.15
10–10.45
10.45–11.30
12.10–12.55
15–16

Tanssimix
Senioritanssi
LAVIS
LAVIS
Tanssimix

Urheilutalon jumppasali
Urheilutalon jumppasali
Lauritsala-talo
Rientola
Sammonlahden palloiluhalli

ti

Venyttelyä ja vahvistusta, lihashuoltoa ja tasapainoa

Lihashuolto

ma 9–9.45
Lihashuolto
ma 10–10.45
Lihashuolto
ke
11–12
FasciaMethod
			
ke
13.30–14.30
Tasapainoryhmä
to
13–13.45
Lihashuolto

18.30–19.45

Liikakilot liikkeelle (miehet)

Lisätietoa ryhmistä ja kausimaksuista sekä netti-ilmoittautumiset: lappeenranta.fi/sovellettuliikunta
Ilmoittautua voit myös puhelimitse. Uusille osallistujille suositellaan soittoa p. 0400 157 514.
Kahilanniemi

ke 9.45–10.45

XL-kuntosali

Lauritsalan uimahalli

ke 11.15–11.45

HEVI-vesijumppa

Lauritsalan uimahalli

pe 11.15–11.45

HEVI-vesijumppa

Lpr uimahalli

Tukea työttömien liikuntaan

Kuntosali

Urheilutalon jumppasali
Urheilutalon jumppasali
Urheilutalon jumppasali
(toiminnallinen lihashuoltotunti)
Urheilutalon judosali
Urheilutalon jumppasali

Kuntosalivuorot ovat maksuttomia, matalan kynnyksen liikuntaa
sekä miehille että naisille. Kuntosalille pääsee näyttämällä
työnhakijan asiakaskortin. Mukaan voi tulla milloin vain.
ma 14–15
		

Lappeenrannan uimahallin kuntosali,
Pohjolankatu 29

ti 15–16
		

Sammonlahden liikuntahalli,
Ruskonlahdenkatu 7

Helppoa ja hauskaa liikuntaa

ke 15–16
		

Joutsenohallin kuntosali,
Penttiläntie 17

Kevytjumppa

pe 11–12
		

Lauritsalan uimahallin kuntosali,
Luukkaankatu 51

ma
ti
ti
ke
pe

12.45–13.30
9.15–10
15–15.45
15–15.45
10–10.45

Lauritsala-talo
Urheilutalo, jumppasali
Kourulan palloiluhalli
Sammonlahden palloiluhalli
Nuijamaan koulu

Kuva: Oskari Nikkinen

ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ke
ke
ke
ke
to
to
to
to
to
la
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ma 8–9
Kehitysvammaisten kuntosali
ma 12.30–13.15
Sovellettu kehonhuolto
ma 14.30–15
Mielenterveyskuntoutujien vesijumppa
ma 17–18.30
Sovellettu sulkapallo
ma 17.45–18.45
Kehitysvammaisten kuntosali
ma 19.30–21
Istumalentopallo
ti 11.45–12.45
Soveltavan liikunnan kuntosaliopastus
ti 14.30–15.30
Sovellettu keilailu
ti 16.30–17.15
Kehitysvammaisten lasten liikuntakerho
ke 11.15–12.15
Sovellettu kiertoharjoittelu
ke 13–14
Mielenterveyskuntoutujien kiertoharjoittelu
ke 14.30–15.30
Kehitysvammaisten kiertoharjoittelu
ke 15.30–16.45
Pyörätuolitanssi
ke 18.45–20.15
Sovellettu sähly nuorille
to 10–11
Sovellettu kuntosali
to 11–12
Sovellettu kuntosali
to 14.30–15
Kehitysvammaisten vesijumppa
to 18–19
Lasten sovellettu uinti
to 19–20
Lasten sovellettu uinti
pe 12.30–13
Sovellettu vesijumppa
la 11.30–12.15
Erityisperhesirkus
(5.9. alkaen, ilmoittautuminen vain puhelimitse)
su 9–10.30
Special Hockey

Sovellettu liikuntaneuvonta

Haluaisitko aloittaa liikkumisen omatoimisesti tai
ryhmässä? Koetko haastavaksi osallistua yleisesti
tarjolla oleviin ryhmiin? Haluaisitko vinkkejä
liikunnan soveltamisesta juuri sinulle sopivaksi?

Vesijumppa
(uimahallimaksu)

Sovellettu liikuntaneuvonta on tarkoitettu
kuntalaisille, joiden on vaikea osallistua yleisesti
tarjolla olevaan liikuntaan vamman, sairauden tai
muun toimintakyvyn heikentymisen takia.

pe 12.30–13 Lauritsalan uimahalli,
		
Luukkaankatu 51.

Varaa aika liikuntaneuvontaan
puh. 0400 157 514

Hauskaa ja iloista lasten liikuntaa
Rentoa ja mukavaa
kuntosaliharjoittelua

Kahilanniemen vapaat kuntosaliharjoitteluvuorot.
Tarvittaessa ohjaajalta saa apua laitteiden käytössä.
ma klo 13–15, ti klo 12–14, pe klo 8–10
Lunasta älykortti Kahilanniemen vapaaharjoitteluvuoroille
uimahallien kassoilta. Kortti oikeuttaa käyttämään salia
vapaaharjoitteluvuoroilla 11.12.2020 asti.
Hinta 21 € + älykortin hinta 6 €.

Vinkkejä ja opastusta

Naisten Kuntosalivuoro. Opastus sisältyy kuntosalimaksuun.
to 15–16
Sammonlahden liikuntahalli

Aloittelijan starttikurssit

Kuntosaliharjoitteluun
Haluatko aloittaa kuntosaliharjoittelun, mutta et tiedä miten?
Kuntosaliharjoittelun Startti-kurssit on tarkoitettu
kaikenikäisille ja -kuntoisille henkilöille. Kurssilla opitaan
harjoittelun perusteet ja tutustutaan laitteiden käyttöön.
Kurssilta saat oman harjoitteluohjelman ja valmiuden jatkaa
harjoittelua itsenäisesti. Kurssi kokoontuu neljä kertaa.
Hinta: 27 € / kurssi.
lmoittautumiset ja tiedustelut:
puh. 040 7769 560 tai
sirpa.pollanen@lappeenranta.fi
Lappeenrannan uimahalli
pe 10.30–12
11.9., 18.9., 25.9. ja 2.10.
Joutsenohalli
ti 13–14.30

15.9., 22.9., 29.9. ja 6.10.

Sammonlahden liikuntahalli
to 8.30–10
24.9., 1.10., 8.10. ja 15.10.
Lauritsalan uimahalli
ti 14.30–16
22.9., 29.9., 6.10. ja 13.10.
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Vesipeuhupäivät

Lauritsalan uimahalli, Luukkaankatu 51
la klo 11–13
26.9., 21.11. ja 19.12.
Pe 23.10. vesipeuhupäivä järjestetään Lappeenrannan uima
hallissa, Pohjolankatu 29. Huom! Vesipeuhupäivän aikana uima
hallissa ei ole yleisöuintia. Osallistumismaksu: uimahallimaksu.

Liikuntamaat

Joutsenohalli, Penttiläntie 17
su klo 10–13
20.9., 11.10., 1.11., 22.11. ja 13.12.
Kourulan palloiluhalli, Katajakatu 12
su klo 10–13
18.10., 8.11., 29.11., ja 20.12.

Perheliikuntaa

Perheliikunnan syysspurtti
Kimpisen stadion
su 30.8. klo 10 –14

Perheliikuntaillat

klo 17–19
to 10.9.
Sammonlahden tekonurmikenttä
ti 15.9.
Joutsenon urheilukenttä
to 17.9.
Kimpisen edustan kentät
ti 22.9.
Lauritsalan kumirouhekenttä
Tapahtumat ovat avoimia ja maksuttomia.
Vipinää ja kipinää -perheliikuntatapahtumien
sisältö on suunniteltu varhaiskasvatusikäisten
lasten perheille. Tapahtumat järjestetään
yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Lapsia ja perheitä kannustetaan saapumaan
pyörällä tapahtumaan pyöräilyohjelmaa varten.

LiikuntaSirkus

Taidekoulu Estradi,
Teollisuuskatu 9, su 27.9. klo 10–13
Koko perheen liikuntasirkus! Tule
kokeilemaan sirkusta eri välineitä
hyödyntäen. Käytössä mm. akrobatia
matot, trampoliinit ja tasapainoiluvälineitä.
Lasten liikuntamaan ja LiikuntaSirkuksen
ajatuksena on perheiden yhteinen liikun
nallinen toiminta, jossa ei tarvitse suorittaa
tai kilpailla. Toiminta on valvottua, mutta
lapsi tarvitsee aina oman aikuisen mukaan.
Liikuntamaiden ja LiikuntaSirkuksen
hinta 2 € / lapsi

Lasten, nuorten
ja perheiden
liikuntaneuvonta

Sisältyykö perheenne arkeen riittävästi
liikuntaa? Syöttekö monipuolisesti?
Haluaisitteko löytää yhteisen liikunta
harrastuksen?
Lasten, nuorten ja perheiden
liikuntaneuvonta on tarkoitettu perheille,
jotka kaipaavat vinkkejä liikunnasta ja
hyvinvoinnista sekä tukea terveellisen
arjen haasteisiin. Mahdollisuus vuoden
kestävään seurantaan. Liikuntaneuvonta
ei ole tarkoitettu aktiiviliikkujille.
Varaa aika liikuntaneuvontaan:

puh. 040 7769 560

Seniorisäpinät
Vertaisliikuntaa

Iloa kimpassa kävellen

Mukavaa ja maksutonta yhdessäoloa liikkuen ja nauttien
ympäröivästä luonnosta. Tule rohkeasti liikkumaan omassa
tahdissasi vertaisohjaajien seurassa.

ke klo 10–10.45

Senioritanssi
Urheilutalo, jumppasali

Voimaa vanhuuteen
-kuntosaliryhmä
28.9.– 2.12.
ma 10.30–12
ja ke 10.45–12

Lauritsalan
uimahallin jumppasali

Voimaa vanhuuteen -kuntosaliryhmässä
parannetaan kuntoa voima- ja tasapaino
harjoittein. Ryhmäläisille tehdään alkutestit ja
henkilökohtaiset harjoitusohjelmat.
UUTTA!

Myö liikutaa!
-kauppakeskuskävely 
IsoKristiinassa 7.9.–10.12.
Torstaisin klo 9–10

Kokoontuminen Brahen pihalla, Clas Ohlsonin edessä.
Ohjattua kevyttä jumppaa, kävelyä, lihaskuntoa ja tasapaino
harjoitteita kaupungin liikunnanohjaajan opastuksella.
Soveltuu kaikenkuntoisille, myös pyörätuolin ja rollaattorin
käyttäjille. Jalkaan mukavat kengät. Ulkovaatteet voi jättää
kauppakeskuksesta varattuun, lukittuun tilaan.
Ei ilmoittautumista. Maksuton.

Iloa senioritanssista

Onko tuolista ylösnouseminen vaikeutunut?
Kävely hidastunut tai rappusten nousu vaikeutunut?

ma 7.9.–26.10. klo 10–11
Rantaraitilla, lähtö Korkkitehtaanrannasta
ma 2.11.–14.12. klo 10–11
Satama / linnoitus, lähtö Pusupuiston kioskilta

Menoa ja meininkiä

Voimaa ja tasapainoa

Ilmoittautumiset
ulla.pyysalo@lappeenranta.fi
puh. 040 674 2869
Hinta 60 € sisältäen liikuntapaikkamaksut.

Voimaa ja varmuutta
Tuolijumpat

ma 13.30–14.15
ti 10.30–11.15
ke 9.30–10.15
		
		
ke 13.15–14
ke 13.30–14.15

Monarin alasali
Kompassi, Sammontori 2 krs.
Lappeenrannan
Palvelukeskussäätiö,
Perillistenkatu 3
Lauritsala-talo
Rientola, Joutseno

Joutsenohalli
Urheilutalon jumppasali UUTTA!
Lauritsalan uimahalli UUTTA!
Urheilutalon palloiluhalli
Kahilanniemen terveysliikuntasali
Kesämäen koulu
Sammonlahden palloiluhallin kuntosali
Urheilutalo
Peltolan koulun sali UUTTA!
Kahilanniemen terveysliikuntasali
Kahilanniemen terveysliikuntasali
Kahilanniemen terveysliikuntasali
Myllymäen koulu
Lönnrotinkoulun sali
Lauritsalan uimahalli
Lauritsalan uimahalli
Keskustan uimahalli
Lpr:n Palvelukeskussäätiö, Veljeskodin allastila
Lpr:n Palvelukeskussäätiö, Veljeskodin allastila
Lauritsalan uimahalli
Taidekoulu Estradi, Teollisuuskatu 9
UK-Areena

Valtti-toiminnan kautta liikuntaharrastus
Suomen Paralympiakomitean koordinoiman Valtti-ohjelman avulla
pyritään löytämään 6–23-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville
lapsille ja nuorille liikuntaharrastus.

Valtti-ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen
Valtin. Lappeenrannassa Valtti-toiminta toteutetaan liikuntatoimen
ja LAB-ammattikorkeakoulun Motiivi Hyvinvointipalvelujen
yhteistyönä. Valtteina toimivat fysioterapeuttiopiskelijat.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen osoitteessa:
lappeenranta.fi/sovellettuliikunta

Senioreiden
liikuntaneuvonta

Onko liikkumisesi vähentynyt? Väsytkö
arkiaskareissa tai onko tuolilta ylösnousu
vaikeutunut? Ehkä olet piakkoin jäämässä tai juuri
jäänyt eläkkeelle ja mietit, kuinka voisit käyttää
lisääntyneen vapaa-aikasi lisäämällä liikuntaa?
Senioreiden liikuntaneuvonta on tarkoitettu
kuntalaisille, joiden lihasvoima on heikentynyt,
toimintakyky on alentunut tai henkilöille, joiden
liikunta on vähäistä tai hyvin yksipuolista.
Varaa aika liikuntaneuvontaan
p. 040 674 2869

Sinustako 
vertaisohjaaja?
Olisitko sinä kiinnostunut toimimaan vertais
ohjaajana ikäihmisten liikuntaryhmässä?
Koulutetun vertaisohjaajan tuella harjoittelu
samanikäisten ja -henkisten kanssa on
tehokasta ja hauskaa! Vertaisohjaajana saat
tietoja ja taitoja ikääntyvän lihasvoima- ja
tasapainoharjoittelusta sekä sen vaikutuksesta
liikkumiskykyyn.
Koulutuksemme antaa valmiudet ohjata
ikääntyvien omaehtoista sekä ryhmässä
tapahtuvaa voima- ja tasapainoharjoittelua.
Koulutus on maksuton, sisältäen
koulutusmateriaalit.
Koulutukseen ilmoittautuminen
ulla.pyysalo@lappeenranta.fi,
puh. 040 674 2869
Koulutuspäivät

ti 11.8., to 13.8., ti 18.8., to 20.8. klo 9–14.
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SuomiMies
-ryhmät ajalla
7.9.–11.12.2020
Lappeenrannan ryhmät:
ma 20–21.15

Kahilanniemi (lihaskunto)

ti

Pallon liikuntahalli (sähly)

14.45–16
18.30–19.45

Liikakilot liikkeelle, Kahilanniemi

20–21.15

Myllymäen koulu (lentopallo)

ke 17–18.15

Kahilanniemi (lihaskunto)

ke 19.45–21

Lauritsalan koulu (sähly)

pe 6.45–7.45

Kahilanniemi (lihashuolto)

Tarvitsetko tukea elämäntapamuutokseen?

Liikuntaneuvonta

Pitäisikö sinun lisätä liikuntaa terveytesi kannalta, mutta et
tiedä miten? Onko liikuntasi vähäistä tai yksipuolista? Mistä
löytyisi sopiva liikuntaryhmä? Liikuntaneuvonta on tarkoitettu
sinulle, joka tarvitset tukea liikunnan aloittamiseen tai liikunnan
lisäämiseen ja monipuolistamiseen.
Liikkumistavoitteet suunnitellaan yhdessä sinun tarpeidesi
mukaan. Sinulla on mahdollisuus sitoutua 6–12 kk
maksuttomaan neuvontajaksoon. Etsitään yhdessä juuri
sinulle sopiva tapa liikkua ja aktiivisempi elämäntapa.
Liikuntaneuvontaa ei ole tarkoitettu jo aktiivisesti liikkuville.

Kysy lisää liikuntaneuvonnasta
liikuntaneuvojiltamme!
Urheilutalo, Armilan hyvinvointiasema
puh. 040 776 9560
Lauritsalan uimahalli
puh. 040 829 6162

Lappeenrannan
tapahtumakalenteri

Seuraa tapahtumatarjontaa lappeenrantaevents.fi ja tapahtumat.lappeenranta.fi

Syksy
2020

HUOM! Muutokset mahdollisia.

Kuvat: Roister Marketing

ti
ti

LÄHIKULTTUURIA

Urheilutalo
puh. 040 674 2869
Sammonlahden ja Joutsenon hyvinvointiasemat
puh. 040 481 9399

Joutsenon ryhmät:
Joutsenohalli (palloiluryhmä)

ke 19.30–21

Joutsenohalli (vaihtuva ohjelma)

Tarvitsetko
BMI-korttia?

Hinta:
1 ryhmän hinta on 85 € / syyskausi *
2 ryhmän hinta on 105 € / syyskausi *
3 ryhmän hinta on 125 € / syyskausi *
(*Työttömät puoleen hintaan / kausihinta)
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Lappeenrannan ryhmiin:
Markku Timonen
puh. 050 411 7680
manka@markkutimonen.net
Joutsenon ryhmiin:
Kari Kinnunen
puh. 040 508 2547
joutsenonsuomimies@gmail.com

Mies,

tee hyvä teko ja
aloita liikunnallinen
elämäntapa SuomiMies-ryhmissä.

Tulossa!
Toiminnalliset
hyvinvointiluennot

Toiminalliset luennot ovat kaikille
soveltuvia, maksuttomia luentoja. Ei
ennakkoilmoittautumista. Toiminnallisilla
luennoilla pääset itse kokeilemaan ja tutus
tumaan luentojen aiheisiin. Syksyn 2020
teemana oman kehon ja mielen hyvinvointi
ja huoltaminen.

Toiminnallinen liikkuvuus
ke 7.10. klo 17–18.30
Rentouttava tärinäpaja
– TRE®-menetelmällä
ke 4.11. klo 17–18.30
Paikkana urheilutalon jumppasali,
Pohjolankatu 29

Tulossa myös
• Liikunnanohjaajat Greenrealitykarnevaalissa kansalaistorilla 26.8.
• Myö liikutaa ulkona! -kampanja 7.9.– 4.10.
• Syyslomaliikuntaa lapsille
• Kinkku liikkuu -kampanja 9.11.–6.12.
• Joulukuussa tunnelmalliset kynttiläuinnit
Lue lisää:
lappeenranta.fi/ohjattuliikunta

Kortti voidaan myöntää sellaisille aikuisille henkilöille,
joiden BMI (Body mass index) on 40 tai yli (eli
sairaalloinen lihavuus). BMI-kortti on käytössä
Lappeenrannan kaupungin uimahallissa ja kuntosalilla,
Lauritsalan uimahallissa ja kuntosalilla, Sammonlahden
palloiluhallin kuntosalilla ja Joutsenohallin ja Ylämaan
kuntosalilla.
BMI-kortin voi saada maksimissaan kolmeksi vuodeksi,
jos BMI on toisena tai kolmantena vuotena rajoissa
35–40 tai yli. BMI-kortti on henkilökohtainen.
Lisätietoja kortista:
Sirpa Pöllänen puh. 040 7769560 tai
sirpa.pollanen@lappeenranta.fi

Liikuntapaikkojen
aukioloajat syksy 2020

Varaa aika
kehonkoostumus
mittaukseen!
Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimi tarjoaa
kuntalaisille Inbody-kehonkoostumusmittauksia. Testejä
tehdään ajanvarauksella Lappeenrannan urheilutalolla ja
Lauritsalan uimahallilla. Mittaus maksaa 25 € / henkilö.
Lisätiedot ja testiaikojen varaus:

lappeenranta.fi/inbody
sekä puh. 040 481 9399

Vertaisohjaajien
vetämä vesijuoksuryhmä
Lauritsalan uimahallissa
torstaisin klo 17–18

Lappeenrannan uimahalli ja kuntosali

puh. 040 130 9191
ma, ke, to
ti, pe
lauantai
sunnuntai

klo 6–20
klo 12–20
klo 11–19
klo 10–18

Lauritsalan uimahalli ja kuntosali

puh. 040 160 4295
ma, ke
ti, to, pe
lauantai
sunnuntai

klo 12–20
klo 6–20
klo 11–19
klo 10 –18

Lipunmyynti päättyy 45 min ja kuntosalija uintiaika 30 min ennen sulkemista.
Urheilutalo

puh. 0400 157 504
ma–pe
lauantai
sunnuntai

klo 7.30–21.30
klo 10–18
klo 10–18

Kaikista
liikuntatoimen
järjestämistä ryhmistä
ja tapahtumista löydät
lisätietoa verkosta:
lappeenranta.fi/
ohjattuliikunta

Sammonlahden liikuntahalli, kuntosali
ma–pe
klo 15–21
lauantai
klo 10–14 /varausten mukaan
sunnuntai
varausten mukaan
Joutsenohalli, talviaukioloajat
ma–pe
klo 8–21.30
lauantai
klo 10–16
sunnuntai
klo 10–16

LIIKUNTAPAIKKOJEN OSOITTEET
Joutsenohalli, Penttiläntie 17 // Kahilanniemen terveysliikuntasali, Valto Käkelän katu 3D // Kesämäen koulu, Lavolankatu 16 // Kimpisen koulu, Pohjolankatu 2 // Kompassi, Sammontori 2 krs. //
Korvenkylän seurantalo, Kurenmäentie 2 // Kourulan palloiluhalli, Katajakatu 12 // Lauritsalan koulu, Hallituskatu 22 // Lauritsala-talo, Hallituskatu 20 // Lauritsalan uimahalli, Luukkaankatu 51 //
Lpr:n palvelukeskussäätiö, Veljeskoti, Snellmaninkatu 25 // LPR uimahalli ja urheilutalo, Pohjolankatu 29 // Lönnrotin koulu, Lönnrotinkatu 1 // Monari, Anni Swanin katu 7 // Myllymäen koulu,
Hiessillankatu 10 // Nuijamaan koulu, Pihkalanjärventie 8 // Pallon liikuntahalli, Tukkikatu 2a // Palvelukeskussäätiön Kerhotila, Perillistenkatu 3 // Peltolan koulu, Lappeenkatu 2 // Pontuksen
koulu, Muukontie 12 // Rientola, Kesolantie 9, Joutseno // Sammonlahden liikuntahalli, Ruskonlahdenkatu 7 // UK areena, Kisakatu 9
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Kaupunginteatterin
ensi-iltanäytelmät
Anna Krogerus

9 hyvää syytä elää

Laila Hirvisaari – Helena Anttonen – Pave Maijanen

Lehmusten kaupunki
Suurella näyttämöllä 19.9.–31.12.
Laila Hirvisaaren romaanista Helena Anttosen
dramatisoima näytelmä on nyt sovitettu
Pave Maijasen rakastettujen laulujen myötä
musiikkinäytelmäksi!
Ompelijatar Ilona Hirvisaari ja luutnantti
Veikko Vehmas tapaavat toisensa vuoden
1929 rakuunoiden kaupungissa Lappeenrannassa ja rakastuvat. Lehmusten lomassa
myös Ilonan lapsuudenystävä Liisa Parmala
rakastuu Veikon ystävään Arnold Lundeniin
ja Veikon ratsupalvelija Tauno Tukeva saa
morsiamekseen Iitan kotikylästään Antreasta.
Kuinka nuorten rakkauden käy?
Näytelmän esitysoikeuksia valvovat: Agency North Oy /
EMI PUBLISHING SCANDINAVIA / Warner Chappell Music
Finland / Love Kustannus

Agatha Christie – Ken Ludwig

Idän pikajunan arvoitus

Susanna Kauppi ja työryhmä

Suurella näyttämöllä 7.10.–30.12.
Agatha Christien menestysdekkariin
pohjautuvassa näytelmässä mestarisala
poliisi Hercule Porot joutuu uransa vaikeimman moraalisen kysymyksen ääreen.
Istanbulista Pariisiin matkaava luksus
juna juuttuu kinoksiin ja aamulla yksi sen
matkustajista löytyy murhattuna. Lumi on
estänyt matkustajia lähtemästä junasta, joten
murhaajan täytyy olla joku läsnäolijoista.
Sattumalta samassa junassa matkustajana
ollut Poirot alkaa selvittämään tapausta.
Kuka on syyllinen?

M/S Framilla -risteilyrevyy

Esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner Oy

Pienellä näyttämöllä 13.11.–30.12.
Sinkkunaisen 50-vuotisjuhlat ja k anavaristeily?
Erityislaatuiset sukulaiset, parhaimmat sydän
ystävät ja laivan hulvaton henkilökunta sullotaan samaan paattiin ja herkullinen ihmissuhdesoppa on valmis. Saimaalla seilatessa
pidetään puheita sekä nostetaan maljoja
elämälle ja sen janolle. Viinin lisäksi laineilla
läikähtelevät myös tunteet ja tunnelmat,
kunnes laiva jumittuu sulkuun. Mitä tapahtuu,
kun juhlavalot sammuvat ja syvimmät toiveet
ja pelot nousevat pintaan? Astu mukaan
huikealle matkalle M/S Framillan vietäväksi!
Yhteistyössä: Teatteri KESY

Pienellä näyttämöllä 26.11.–14.12.,
jatkaa keväällä 2020
Ihmisyyden pronomini ei ole minä vaan me.
Klara on mielenterveyskuntoutuja, joka on
ajautunut yhteiskunnan reunalle. Klara muuttaa
ensimmäiseen omaan kotiin, jossa hän tarkkai
lee elämää lähiöyksiönsä ikkunasta. Pitäisi
aktivoitua ja uskaltautua ulos maailmaan,
mutta se ei ole helppoa. Klara kohtaa uudessa
alussaan useita hankaluuksia, mutta löytää
myös rosoisesta lähiöstä kauneutta, elämän
murjomia kohtalotovereita sekä armoa.
Näytelmä antaa äänen herkkyydelle ja lausuu
vastalauseen yksilökeskeiselle arvomaailmalle sekä suoritusyhteiskunnan odotuksille.
Kyseessä on toiveikas selviytymistarina yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä, jonka keskellä
pirskahteleva huumori luo uskoa paremmasta
huomisesta.
Esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner Oy

Tulossa myös: Lasten balettigaala 28.–29.8. / Riivaajat 25.9. / Parasta elämässä 8.–9.10. / Kuin raivo äiti 15.–16.10. / Eino Leinon eksät – enemmän ja vähemmän muusina 29.10. /
Ollaan ihmisiksi – Juice Leskinen elää 9.11. / Saikkua, kiitos. Osa 3. 7.12. sekä Teatteri Karelus 15 vuotta juhlaohjelmisto. Tutustu koko ohjelmistoon: lprteatteri.fi

Teksti: Siiri Viinikainen

ma 18–19

Lehmusten kaupunki on

rakkaudentunnustus
Lappeenrannalle
Laila Hirvisaaren rakastettuun
romaaniin perustuva Lehmusten
kaupunki on tarina epäsäätyisestä
rakkaudesta ja rakuunoiden
kaupungista, Lappeenrannasta.
SYYSKUUN 19. PÄIVÄ ensi-iltansa

saavasta näytelmästä nähdään
Helena Anttosen uudelleen dramati
soima versio. Näytelmän ohjaa Iiris
Rannio ja se on sovitettu ensikertaa
musiikkinäytelmäksi. Lehmusten
kaupunki -näytelmän tarinaa säestävät
tänä vuonna 70-vuotisjuhlavuottaan
viettävän Pave Maijasen rakastetut
kappaleet.
Näytelmä sijoittuu vuoden 1929
Lappeenrantaan, jonka lehmusten
katveessa syntyy erilaisia rakkaus
tarinoita. Ompelijatar Ilona Hirvisaari
(Noora Koski) ja luutnantti Veikko
Vehmas (Eppu Pastinen) rakastuvat.

Ilonan lapsuudenystävä Liisa (Vilma
Putro) rakastuu puolestaan Veikon
ystävään Arnoldiin (Jarno Hyökyvaara)
ja Veikon ratsupalvelija Tauno (Jussi Lan
koski) saa morsiamekseen Iitan (Liina
Hämäläinen) kotikylästään Antreasta.
– Näytelmän keskeisiä henkilöitä ovat
alle kaksikymppiset ystävättäret, joilla
on elämään erilaiset lähtökohdat: toinen
on varakkaasta perheestä ja saa luvan
seurustella upseerin kanssa ja toinen on
köyhemmästä perheestä, eikä saa samanlaista hyväksyntää suhteelleen, taustoittaa näytelmän ohjaaja Iiris Rannio.
Vaikka näytelmä sijoittuu 1900-luvun
alun Lappeenrantaan, ovat sen teemat
ajankohtaisia myös nykyaikana.
– Näytelmän tytöt ovat kovin nuoria ja
he pohtivat elämänvalintojaan: rakkautta, ihmissuhteita, työtä ja tulevaisuutta.
Kuten varmasti tälläkin hetkellä monet
nuoret Lappeenrannassa, Rannio pohtii.

Yleisön rakastamat
laulut tunteiden välittäjinä

Musiikki tuo näytelmän teemat lähelle
katsojaa. Ensimmäistä kertaa Lehmusten kaupunki -näytelmässä kuullaan
lappeenrantalaislähtöisen muusikon
Pave Maijasen rakastettuja lauluja.

– Kun noin 90 vuotta vanhoihin tapahtumiin liitetään huomattavasti nuorempia
lauluja, kertoo se selkeästi musiikin ajattomuudesta. On kiinnostavaa nähdä ja
kuulla, kuinka laulut istuvat näytelmään,
Maijanen pohtii.
70-vuotisjuhlavuottaan viettävä
Maijasen mukaan hänelle on kunnia-
asia, että hänen musiikkiaan sisältyy
kotikaupungista kertovaan näytelmään.
– Tietääkseni musiikkiani ei ole aikaisemmin esitetty missään teatteriproduktiossa. Yli 50 vuotta Helsingissä eleltyäni
on tietysti välimatka jo aikamoinen,
mutta aina kun tulen Lappeenrantaan,
mieleen laskeutuu se omaperäinen, koti
kaupungin synnyttämä tunnelma, mitä
ei missään muualla koe.
– Siihen liittyy tietysti paljon nostalgiaa, mutta myös hämmennystä liittyen
kaupunkinäkymiin, jotka ovat nykyisin
aivan muuta kuin 1950 – 60-luvuilla.
Leppoisa lappeenrantalaisuus kuitenkin
löytyy nopeasti. Juuriensa ymmärtäminen on tärkeää.

Lehmusten kaupunki Lappeenrannan
kaupunginteatterin suurella näyttämöllä
19.9.2020 alkaen.
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Ovet auki Lappeenrannan kaupunkiin
ja Timantteja Saimaalla
Avoimet harjoitukset ke 26.8. klo 9–10.30
ja klo 11.30–12.30, yleisöllä vapaa pääsy harjoitukseen.
ke 26.8. Lappeenranta-sali klo 19
Johtaa Vytautas Lukočius, solisteina
Kaisa Ranta, sopraano ja Jussi Vänttinen, baritoni
Kaikki liput 25 €

Barokataan
to 3.9. Lappeenranta-sali klo 19
Johtaja-solisti Kreeta-Maria Kentala, viulu
Liput 30 € / 21 €

Syysmaisemia orkesterilla
to 10.9. Lappeenranta-sali klo 19
Johtaa Vytautas Lukočius
Liput 30 € / 21 €

Nuorten solistien
konsertti

Er
k

ki L
Yhteistyössä musiikason
pa lo
kiopistojen kanssa
to 26.11. Lappeenranta-sali
klo 19
Johtaa Jutta Seppinen, solisteina
musiikkiopistojen oppilaita
Kaikki liput 15 €

Lehtipuu

la

Top
i

ia
Ke
nta

to 13.8. Lappeenranta-sali klo 11 ja klo 19
Konserttimestari Elias Lassfolkin johdolla. Ohjelmassa
rentouttavaa musiikkia villasukat jalassa istuen tai leväten.
Tule jumppamatto mukanasi ja löydä oma soppesi.
Kaikki liput 15 €

ar
a-M
t
e
Kre

Beethovenin C-duuri Messu
ke 9.12. Lappeen Marian kirkko klo 19
to 10.12. Sammonlahden kirkko klo 19
Johtaa Erkki Lasonpalo, solisteina Tiina-Maija Koskela, sopraano, Lilli
Paasikivi, mezzosopraano ja Heikki Halinen, tenori, Etelä-Karjalan
klassinen kuoro, valmennus Toomas Kapten
Liput ennakkoon 20 €, ovelta 25 €, ovelta ei alennuksia.

Svengaavaa joulua
to 17.12. Lappeenranta-sali klo 19
Johtaa Antti Rissanen, solisteina Nina Tapio ja Kyösti Mäkimattila
Joulumusiikista on moneksi! Svengaavat, upeat ison orkesterin versiot
tunnetuista joululauluista tuovat hyvän joulumielen jokaiselle ken talossa on.
Mukana on myös muutama yhteislaulu. Pehmeästi svengaten joulun klassikko-
ohjelmistoa ja rokaten joulupukki esiin!
Liput 30 € / 21 €

Paikan hengen heijastuksia
– Durch einen Spiegel
Taidemaalarin, kaupungin
orkesterin intentendin Milko
Vesalaisen näyttely Lappeen
ranta-salin aulassa
28.9.–9.10.

Yhteistyössä Mikkelin kaupunginorkesterin kanssa
to 1.10. Lappeenranta-sali klo 19
pe 2.10. Martti Talvela-sali, Mikkeli klo 19
Johtaja-solisti Olli Mustonen, piano
Liput 30 € / 21 €

Soiva Saimaa II
to 8.10. Lappeenranta-sali klo 19
Johtaa Erkki Lasonpalo
Juontaa Ossi Välimäki
Ohjelmassa elokuva- ja pelimusiikkia sovitettuna
sinfoniaorkesterille.
Liput 15 €
Etelä-Karjalan lasten kulttuurikeskus Metkun ja Suomen
kulttuurirahaston kanssa yhteistyössä. Kulttuurisuihku
konsertit 5.–6.-luokkalaisille ja Taidetestaajat-konsertit
8.-luokkalaisille 7.–8.10.

Sellon soidessa
to 15.10. Lappeenranta-sali klo 19
Johtaa Vytautas Lukočius, solisti David Geringas, sello
Liput 30 € / 21

Karjalan kuoroviikko –
Suomalaisen kansallisromantiikan kaikuja
Suomen Säveltäjät ry 90 v. Yhteistyössä Kaakon
mieskuoron ja Rakuunasoittokunnan kanssa.
to 29.10. Lappeenranta-sali klo 19
Johtaa Erkki Lasonpalo, solisti Henri Tikkanen, baritoni
Liput 30 € / 21 €

Romantiikan huipulla
to 12.11. Lappeenranta-sali klo 19
Johtaja-solisti Henri Sigfridsson, piano
Liput 30 € / 21 €

Saimaa Sinfonietta – Unohdettu ja löydetty
Yhteistyössä Mikkelin kaupunginorkesterin
ja Mikkelin musiikkijuhlien kanssa
to 19.11. Lappeenranta-sali klo 19
pe 20.11. Martti Talvela -sali, Mikkeli klo 19
Johtaa Erkki Lasonpalo, solisti Stefan Lindgren, piano
Liput 30 € / 21 €
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Syksyn konserteissamme on huomioitu turvavälit ja muut t urvatoimet.
Konserteissa ei ole väliaikaa.

Teksti: Siiri Viinikainen Kuva: Maarit Kytöharju

Saimaa Sinfonietta – Beethovenin juhlissa

Lappeenrannassa
tapahtuu
Kesäkonsertit elokuussa

Muita tapahtumia

Satamatorin konsertit
tiistaisin klo 18–19
torstaisin klo 18–19
lauantaina 15.8. klo 18–20

Vammaisneuvoston
Kesäkivaa Marjolassa

Kauppatorin konsertit
lauantaisin klo 11–12

varaslähdön ensi vuonna järjestettäville Karjalan
kuoroviikoille ja järjestää torstaina 29.10. yhteistyössä
Suomen säveltäjien sekä Kaakon mieskuoron ja
Rakuunasoittokunnan kanssa Karjalan kuoroviikkojen teemakonsertin: S uomalaisen kansallisromantiikan
kaikuja. Konsertissa kuullaan muun m
 uassa
Kalervo Tuukkasen Karhunpyynti mieskuorolle -teos, joka voitti Olympia
laisten taidekilpailun hopeamitalin vuonna 1948, kertoo
kaupunginorkesterin inten
dentti Milko Vesalainen.
– Mieskuoroteoksia ei juuri
ole Suomessa esitetty, ja nyt
mieskuorot pääsevät kunnolla
esille kansallisromanttisella
ohjelmalla. Illan aikana kuullaan
esimerkiksi harvinainen Tuukkasen
Karhunpyynti, joka on esitetty Suomessa
vain pari kertaa a ikaisemmin.
Lappeenrannan ja Mikkelin kaupunginorkestereista muodostuva Saimaa Sinfonietta konsertoi
marraskuussa Mikkelin musiikkijuhlilla. Musiikkijuhlilla Saimaa Sinfonietta esittää vastikään löytyneen,
ennen kuulemattoman pianokonserton 1800-luvulta,
Vesalainen jatkaa.

– Ennen Mikkelin musiikkijuhlia Lappeenrannassa
maailman kantaesityksen saa harvinainen Laura
Netzelin pianokonsertto. Netzel oli rantasalmelaissyntyinen nainen, joka vaikutti ja sävelsi elinaikanaan
Tukholmassa. Aikanaan naissäveltäjien oli vaikea
päästä esille, joten on hienoa, että tämä löytö kuullaan
nyt meillä ruotsalaisen solistin Stefan Lindgrenin esittämänä.
Syyskaudella toteutetaan yhteistyönä myös koululaiskonsertteja
yhdessä Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun sekä
Suomen kulttuurirahaston
kanssa. Kouluissa j ärjestettävien
vierailukonserttien lisäksi
Lappeenranta-salissa pidetään
kulttuurisuihkukonsertti lappeenrantalaisille 5.- ja 6.-luokkalaisille sekä 8.-luokkalaisille.
– Tavoitamme Kulttuurisuihkun sekä
taidetestaajien kautta noin 1 000 eteläkarjalaista lasta ja nuorta. Aiomme esittää koululaiskonserteissa kuultavan ohjelmiston myös yleisölle avoimessa
Soiva Saimaa II -konsertissa, jonne toivomme yleisöksi
etenkin lapsiperheitä, Vesalainen kannustaa.
Seuraa kaupunginorkesterin syyskautta: lprorkesteri.fi

Pohjolankatu 27

EKKOn yleisöluennot
Maksuttomia yleisöluentoja Lappeenrannan
pääkirjastossa to klo 18–19.30.
24.9. Eläinten puolesta jo 50 vuotta
1.10. Luonnoneläimet lähellä
8.10. Kissan hoito
15.10. Suomen kirjakielen kehityskaaria
eriaikaisten r aamatunkäännösten valossa
29.10. UT2020 – millaista on digiajan
uskonnollinen kieli?

Linnoituksen
Vanhankaupungin päivät

EKKOn maksuttomat digineuvonnat

pe–la 7.–8.8. satamassa ja linnoituksessa.
Tutustu ohjelmaan s. 28.

Hiekkalinnan konsertit
lauantaisin klo 12–13

Linnoitus Live:
The Sound of Divas

Joutsenon torin
konsertit
torstaisin klo 11–12

14.8. klo 20. Konsertti linnoituksen
kesäteatterilla
Lisätietoja: kehruuhuone.fi/tapahtumat

Tanssikonsertit
Marianaukiolla
perjantaisin klo 19–20

Kansalaistoiminnan Fiesta
ja Mahdollisuuksien tori
19.8., 26.8., 11.10. ja 17.11.
Kulttuuritila Nuijamiehessä

Kesätaiji linnoituksessa
Radiotalon nurmella
elokuun keskiviikkoina klo 18–19
Torikaraoke satamatorilla
pe 7.8. klo 17–19 ja
pe 28.8. klo 17–19

la 22.8. klo 10–14, Lauritsalan alue- ja
liikekeskuksessa Luukkaantorilla

Kaupungin Avoimet ovet ja
Greenreality-karnevaali
ke 26.8. kaupungintalolla ja sen
edustatorilla. Lue lisää: s. 4–5.

Sataman Valot
la 29.8. klo 16–23 Lappeenrannan
satamassa ja kaupunginlahden alueella.
Tutustu ohjelmaan s. 28.

Valtakunnallinen Ahtisaari-päivä
ke 11.11. klo 17–20, Lappeenrannan
kaupunginteatterissa

Lappeenranta Guitar Festival 2020
20.–21.11. Kulttuuritila Nuijamiehessä,
lue lisää s. 17

Ja Kitara Soi – Klassisen
kitaramusiikin festivaali
20.–22.11.

Lappeenrannan Joulutori
9.–23.12. Marianaukiolla

Digi pintaan!
Digi pintaan! -pajat ovat teemallisia ja ryhmämuotoisia tietotekniikan ja digitaitojen koulutuksia. 9.9.–14.10. keskiviikkoisin klo 12–15
Lappeenrannan pääkirjastossa.
Digipiste
Digipiste-opastus on henkilökohtaista
digiopastusta ja -ohjausta, johon varataan
oma aika.
4.9.–27.11. perjantaisin (ei viikolla 43)
klo 11–14.30 EKKOn opistotalon tieto
tekniikkaluokassa.
Kiertävä Digipiste
(Voisalmi, Me-talo, Saimaan kanava,
Joutseno)
Digipiste palvelee syksyllä 2020 myös
Lappeenrannan reuna-alueiden ja kaupungin
osien asukkaita. Aikataulutiedot löytyvät
EKKOn verkkosivuilta.
Paikkavaraukset ja yhteystiedot opiston
verkkosivuilla: ekko.fi

Lappeenrannan kaupunginorkesterin syyskauden monipuolinen ohjelmisto
svengaa ja barokkaa. Luvassa on sekä vanhaa klassista musiikkia, viihdettä,
kuoromusiikkia että ennen kuulematon pianokonsertto.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGINORKESTERI ottaa

Vaskimusiikin konsertti 
Pusupuistossa klo 14
Yhteislaulutilaisuus
kesäteatterilla klo 16
Tanssikonsertti
kesäteatterilla klo 18

to 6.8. klo 14–17

Lauritsalan Kyläjuhla

Viihdettä, kuoromusiikkia
ja yhteistyöhelmiä

Etelä-Karjalan
kansalaisopisto
EKKO

Tapahtumasunnuntait
9.8., 16.8. ja 23.8.

lappeenrantaevents.fi

Kansanlauluja – Folksongs
to 17.9. Lappeenranta-sali klo 19
Johtaa Erkki Lasonpalo, solisti Topi Lehtipuu, tenori
Liput 30 € / 21 €

Kuvat: Maarit Kytöharju, lla Nikula ja Monica Rittershaus

Meditaatiota

LÄHIKULTTUURIA
Kuvat: Lappeenrannan kaupunki

LÄHIKULTTUURIA

Hiekkalinna

EKKOn perinteiset joulumyyjäiset
Opistotalo (Pohjolankatu 27)
la 12.12. klo 11–15
Myynnissä on opiskelijoiden ja opettajien
tekemiä taide- ja käsitöitä, leivonnaisia sekä
joulukoristeita ja -kortteja.

Hiekkalinnan alue on avoinna 30.8. asti.
Hiekkalinnan infopiste ja välinevuokraus ovat
avoinna 12.8. asti päivittäin klo 10–18 sekä
15.–16.8., 22.–23.8. ja 29.–30.8. klo 10–18
Satamatie 11, 53900 Lappeenranta
puh. 040 572 2224

Tavataan toreilla
Kauppatori
Kuukausimarkkinat
la 8.8. klo 7–14
la 12.9. klo 7–14
la 14.11. klo 7–14

Syysmarkkinat
to 22.10. klo 7–18
pe 23.10. klo 7–17

Paikallinen
ruokatori

Lisätietoa myös: visitlappeenranta.fi/hiekkalinna

Pyöräily

UUTTA!

la 15.8. klo 9–14
kauppatorilla
Tapahtumassa tuodaan
esille paikallista ruoka- ja
elintarvikeosaamista.
Paikalla on lukuisia yrittäjiä
lähiruokateeman mukaisesti.
Luvassa myös musiikkia.

Nuorten asialla
Nuorisotoimen tapahtumat löytyvät nuorisotoimen
tapahtumakalenterista: lappeenranta.fi/nuoriso

Kalevankierroksen
pyöräily 22.8.
Kyläpyöräily 30.8.

Elävä linnoitus
Linnoitus kutsuu!

Legendaarinen omatoimipyöräily
tapahtuma Lappeenrannan kylille.

Valtakunnallinen
Pyöräilyviikko 5.–13.9.

Linnoituksen Kekri 31.10.–1.11.
Linnoituksen Adventti 29.11.

Pyöräilyviikkoa poljetaan
pääteemalla "Pyöräilyn ilo"
poljin.fi/fi/toimintaa/pyorailyviikko

elavalinnoitus.fi

lappeenrannanpyorailijat.fi

Joutsenon Opisto
Pöyhiänniementie 2
Joutsenon Opiston lukuvuosi tarjoaa
monipuolisia koulutusvaihtoehtoja
muun muassa maksutonta Vahvempana digiarkeen -koulutusta. Tutustu
tarkemmin joutsenonopisto.fi ja seuraa
opiston toimintaa Facebookissa ja
Instagramissa.
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LÄHIKULTTUURIA

LÄHIKULTTUURIA

Englanninkielinen kielikahvila*
klo 18.30–19.30 pääkirjaston Heili-sali
ma 7.9., 21.9., 5.10., 19.10.,
2.11., 16.11. ja 30.11.
Tule keskustelemaan englanniksi!
Vetäjänä Barbara Miraftabi.

Venäjänkielinen kielikahvila*
klo 17–18 pääkirjaston Heili-sali
ti 8.9., 6.10., 3.11. ja 8.12.
Tule keskustelemaan venäjäksi! Vetäjänä
Svetlana Nikulina.

Venäjän kielen tandemkeskustelu*
pääkirjaston Heili-sali
ti 8.9. ja 8.12. klo 18–19.30
ti 15.9., 22.9., 29.9., 13.10.,
27.10., 10.11. ja 24.11. klo 17–18.30
Suomen ja venäjän kielen harjoittelua
pareittain. Suomalainen ja venäläinen puhuvat
toisilleen itselleen vieraalla kielellä. Vetäjänä
Svetlana Nikulina.

Espanjan kielen keskusteluryhmä*
klo 11–13
ke 2.9., 4.11. ja 2.12. pääkirjaston Heili-sali
ke 7.10. pääkirjaston ala-aulan kokoustila
Antonio Altarriba vetää espanjankielistä
keskustelua.

Filosofiakahvila*
klo 18–19.30 p ääkirjaston Heili-sali
ke 9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.
Filosofiakahvilassa keskustellaan
filosofisista aiheista Sakari Kiiskisen
ja Ritva Tammisen johdolla.

Pa

n
Olli Mustone

Saima-klubi*
klo 18–19.30
Barokin aikaan, ke 2.9.,
pääkirjaston musiikkiosasto
Kansanlaulu – laulujen äiti,
vieraana tenori Topi Lehtipuu, ke 16.9.,
pääkirjaston musiikkiosasto
Milko Vesalainen ja pianotaiteilija Olli
Mustonen keskustelevat Beethovenin
orkesterimusiikista, ke 30.9., lainaushalli
Sellomusiikin helmiä, ke 14.10.,
pääkirjaston musiikkiosasto
Romantiikan hurmio, vieraana pianotaiteilija
Henri Sigfridsson, ke 11.11., pääkirjaston
musiikkiosasto
Unohdettu ja löydetty -kadonneet harvinaisuudet, ke 18.11., pääkirjaston musiikkiosasto
Nainen puikoissa, ke 25.11.,
pääkirjaston musiikkiosasto
Tule kuuntelemaan ennen torstain
kaupunginorkesterin konserttia taustatietoja
ja tapaamaan jännittäviä vieraita!

Etelä-Karjalan historia osa 2:
Kirjoittajat Ville Kivimäki ja
Marko Tikka keskustelevat*

Lukupiirit*

(jos messut järjestetään)
la 24.10. klo 7–21

Pääkirjaston Heili-salissa
to 3.9.
klo 14–15.30 kirjana Håkan Nesserin
Elävät ja kuolleet Winsfordissa
klo 17.30–18.30 kirjana Yoko Ogawan
Professori ja taloudenhoitaja
to 1.10., 29.10. ja 26.11. klo 14–15.30
ja klo 17.30–18.30
Tule mukaan kirjastonhoitajan vetämään
kirjakeskusteluun!

Dokumenttielokuva Luonnonlaki*
ke 23.9. klo 18–19.30, pääkirjaston Tarinasali
Mika Rantosen Luonnonlaki-dokumenttielokuva (70 min) on koskettava ja intiimi kuvaus
suomalaisen maatilaperheen vaikeasta
sukupolvenvaihdoksesta konkretisoituvan
ilmastonmuutoksen Suomessa.

Lappeenranta-salin viihdetapahtumat
MAMBO ITALIANO

Show Must Go On

su 6.9. klo 15

pe 6.11. klo 19

Jarkko Tamminen – Kuuleeko
Lappeenranta? -imitaatioshow

Jorma Uotinen – 50-vuotis-taiteilijajuhlakiertue

pe 11.9. klo 18

pe 13.11. klo 19

Jaakko Saariluoma

The Miracle – A Night With Queen

ke 30.9. klo 19

la 14.11. klo 19

Vesterinen yhtyeineen

Erin – Akustisesti

la 3.10. klo 19

la 21.11. klo 19

Sinitaivas

The Simon & Garfunkel Story

pe 9.10. klo 19

ti 8.12. klo 19

Sami Hedberg 15 v. juhlakiertue

Viidestoista Yö

to 22.10. klo 18 ja 21

pe 18.12. klo 19

Mestari ja Diiva
to 5.11. klo 19
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Tutustu ohjelmistoon: 
lappeenrantaevents.fi/lpr-salin-ohjelmisto
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ti 29.9. klo 18–19.30,
pääkirjaston lainaushalli

Harri Ahonen ja Pyhän Olavin
vaellusreitti*
ti 5.10. klo 18–19.30 pääkirjaston Tarinasalissa

Elokuvakerho*
Pääkirjaston Tarinasalissa
to 8.10 klo 17–19.30
to 5.11. klo 17–18.30
to 3.12. klo 17–18.30
Elokuvakerho jatkaa teemalla parhaat musiikkielokuvat. Vetäjänä toimii erikoiskirjastonhoitaja Paula Mäkelä. Elokuvapasseja on
jaossa 40 hengelle.

Bussimatka Helsingin kirjamessuille*

Emma Vepsä ja maata p itkin
matkustaminen*
ti 27.10. klo 18–19.30 pääkirjaston lainaus
hallissa
Toimittaja, valokuvaaja ja nykyajan seikkailijatar kertoo matkoistaan maata pitkin. Hän
on julkaissut matkakirjat Peukalokyydillä
Afganistaniin ja Peukalokyydillä Teheraniin.

Panu Rajala ja Väinö Linna 100 vuotta*
ti 3.11. klo 18–19.30
pääkirjaston lainaushallissa
Panu Rajala kertoo osuudestaan Väinö Linnan
juhlakirjassa Tunnettu ja tuntematon. Hän on
kirjoittanut myös näytelmän Päämäärä Tunte
maton, joka kuvaa Tuntemattoman sotilaan
kirjoitusprosessia.

Kitaravirtuoosi
Tomi Paldaniuksen konsertti*
ti 8.12. klo 18–19
pääkirjaston lainaushallissa
Joulukonsertti Jean Sibeliuksen päivänä.

Runomies Reijo Vähälä
lausuu jouluisia runoja*
ti 15.12. klo 18–19.30
pääkirjaston lainaushallissa
Runomies kiertää Suomea ja järjestää
tunnettujen ja rakastettujen toiverunojen
”konsertteja”. Toiverunoja voi toivoa kirjas
tossa ja nettisivuille tulevasta listasta.
Runotoiveet voi jättää etukäteen kirjastoon
tai sähköpostitse kirjasto@lappeenranta.fi.
Tilaisuudessakin voi vielä toivoa!

Lasten ja nuorten
tapahtumat
klo 16–19.30 pääkirjaston Tarinasalissa
ti 15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.

Kirjastokino esittää: lasten elokuva
esitykset pääkirjastossa*
klo 10–10.30 pääkirjaston Tarinasalissa
ke 16.9., 14.10., 25.11. ja 9.12.

Lukukoirailta
Pääkirjaston Tarinasali
ti 22.9. klo 18–19
ti 20.10. ja 17.11. klo 18–19
Ilmoittautumiset ennakkoon
Lappeenrannan lukukoirasivun kautta:
lukukoiratlpr.wixsite.com/website/services

art@bars – Kulttuuria 
kapakoissa keskellä k aupunkia

Magic by Christmas –
joulun taikaa keskellä kaupunkia
la 21.11. Koko perheen joulunavaustapahtuma
keskustan liikkeissä ja kauppakeskuksissa.

Satumainen muskari*
to 15.10. klo 9–9.45 sekä klo 10–10.45, p ääkirjaston Tarinasali
Musiikkipedagogi Tuuli Paasolainen ohjaa 0–7-vuotiaita lapsia.

Lasten satulauantai*
la 17.10.
Nukketeatteriesitys Punahilkka (ensiaamu), Teatteri
Karelus Tarinasalissa. Esitykset klo 9.30 sekä
klo 10.15. Kesto n. 25 min. Nuket, sovitus ja es.
Emma Jussila-Scherman. Sopii yli 3-vuotiaille
lapsille.
klo 11–14 Satupolku kirjaston eri osastoilla.
Toiminnallinen rastikierros lapsille, mukana tuttuja
satuhahmoja.
klo 12–14 pääkirjaston Tarinasalissa Tarja Heilimon
taidegrafiikkapaja 5–6-vuotiaille. Max 12 lasta.

Jos kaipaat seuraa tai tukea
kulttuuritapahtumiin, kerhoihin,
kirjastoon, urheilutapahtumaan
tai kirkkoon, voit pyytää mukaasi
SPR:n kouluttaman vapaaehtoisen
Piristäjän. Palvelu on tarkoitettu
ikäihmisille tai erityisryhmiin
kuuluville.
Varaa SPR:n Piristäjä
puh. 044 366 4145 tai 
lappeenrannanpiristajat@gmail.com

Lauritsalan kirjaston
remontti on valmistunut
Lauritsalan kirjaston uusituissa tiloissa
voi kokoustaa, harjoitella bändin kanssa
ja ihailla taiteilija Heli Pukin tekemää
seinämaalausta.
LAURITSALAN KIRJASTON remontti

a
ti j
Ant

Nallen satusynttärit*
ti 27.10. pääkirjaston Tarinasalissa
klo 9.30 ja klo 10 Pilvi Valtosen nallemaiset loruhetket.
klo 18–18.30 Teatteri Karelus: Kultakutri ja kolme karhua
nukketeatteriesitys.

alo
Peik

Nukketeatteriesitys Peukaloisen retket*
to 19.11. klo 9.30 ja klo 18 pääkirjaston Tarinasalissa
Nukketeatteri Sytkyt esittää Kansallisteatterin version Selma
Lagerlöfin r omaanista Peukaloisen retket villihanhien selässä.

* = Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan. Katso tapahtumakohtaiset
ilmoittautumisajat ja -käytännöt lappeenranta.fi/kirjasto/tapahtumat
Lisätietoa myös pääkirjaston n euvonnasta: puh. 05 616 2341 sekä
lasten ja nuorten tapahtumia koskien puh. 05 616 2338.

v almistui toukokuussa. Syy kirjastorakennuksen remonttiin oli tekninen: kellarikerroksessa sijainneeseen bändien harjoitus
tilaan syntyi kosteusvaurio muutama
vuosi sitten. Samassa yhteydessä kirjaston
vanhoista rakenteista löydettiin asbestia.
Remontissa asbestit purettiin pois, kosteusvauriot korjattiin ja vessoja ja viemäreitä uusit
tiin. Lisäksi kirjaston bändi- ja kerhotilat
uusittiin pinnoiltaan ja tietotekniikaltaan.
Asukkaat voivat varata maksullisia
tiloja käyttöönsä syksystä lähtien, kertoo
Lappeenrannan pääkirjaston palvelujohtaja
Leena Priha.
– Oletamme, että bändi- ja kerhotilojen
käyttö lisääntyy tilojen uusimisen myötä.
Bänditilaan voidaan ottaa useampikin bändi
vuokralle aina vuodeksi kerrallaan. Kerho
tilaa voi varata joko viikoittaisiin kokoon
tumisiin tai yksittäisiin kokouksiin.
Kirjaston kellarissa jo aiemmin
sijainneesta kerhotilasta saatiin suurempi
purkamalla vanha lehtivarasto pois. Kokouskäyttöä varten kerhotilaan lisättiin pienoiskeittiö ja esitystekniikat, joita tilan varaajat
saavat käyttää. Suunnittelija Kati Räisänen

on suunnitellut tilan sisustuksen, johon
sisältyvät muun muassa satunurkkaus ja
taiteilija Heli Pukin tekemä seinämaalaus.
– Halusin teoksen välittävän onnistuneen
lukukokemuksen herättämää iloa ja muistuttavan, kuinka tarinat voivat viedä meidät
seikkailulle, Pukki kertoo maalauksestaan.
Pukki toteutti viisiosaisen maalauksen
akvarellityönä, joka sitten skannattiin
sähköiseen muotoon ja painatettiin kirjaston
seinälle. Kaikki viisi osaa olivat valmistuessaan koko ajan rinnakkain esillä taiteilijan
työpöydällä, jotta yhteys kuvien välillä
saatiin säilymään prosessin ajan.
– Räisänen kertoi minulle tilasta ja näytti
alustavia suunnitelmiaan siitä, mutta
minulla oli hyvin pitkälti taiteilijan vapaus
suunnitella itse oma työni. Prosessi oli
hyvin ehjä, Pukki kuvailee kerhotilan uuden
ilmeen syntymistä.
Remontti on osa vuonna 1951 valmistuneen Lauritsalan kirjaston peruskorjausta.

Museoiden näyttelyt ja tapahtumat

Pääsymaksut
Aikuiset, yhteislippu
linnoituksen museoihin 10 €
Eläkeläiset, opiskelijat,
työttömät 8 €
Ryhmät (yli 10 hlö) 8 €
Alle 18-vuotiaat vapaa pääsy
Meillä käy myös museokortti

Etelä-Karjalan museo on
suljettu 26.10.–13.11., 6.12.,
23.–26.12. ja 31.12. ja 1.1.2021
Lappeenrannan taidemuseo
on suljettu 5.10.–11.12.,
23.–26.12., 31.12. ja 1.1.2021
Ratsuväkimuseo on suljettu
23.8. alkaen.
Etelä-Karjalan museon ja
Lappeenrannan taidemuseon
näyttelyt ovat avoinna
23.8. saakka
ma–su klo 11–17
24.8.–30.12.2020
ti–su klo 11–17

Etelä-Karjalan museo

Museoiden yleisötyö on
pääsääntöisesti siirtynyt
verkkoon poikkeus
tilanteen takia. Seuraa
museoiden verkkosivuja 
lappeenranta.fi/museot
sekä Facebook- ja
Instagram- tilejä
(Lappeenrannan museot)

Aukioloajat

pe–su 4.–6.9.

pe 25.9., Lappeenrannan keskusta ja
Lappeenranta-sali
Liikkeissä ja kauppakeskuksissa m
 uotia,
musiikkia, elämyksellistä ohjelmaa ja hyviä
tarjouksia. Osa liikkeistä avoinna jopa klo 23
asti. Päämuotinäytös kaupungintalolla,
Lappeenranta-salissa, ilmainen sisäänpääsy.
Pääesiintyjä tv:stä tuttu. Arvotaan palkintoja
Lappeenranta-saliin tulleiden kesken.

to 8.10. klo 10–10.45, p ääkirjaston lainaushalli

Pelikellari

LAKES ry

Fashion by Night – Muotia
yössä keskellä kaupunkia

Jukka-Pekka Palviainen Mielikirjapäivän
kirjailijavieraana*

Ee
tu

Kielikahvila ja keskustelukerho maahanmuuttajille, jotka opettelevat suomea. Mukana aina
suomenkielinen vetäjä. Myös suomenkieliset
ovat tervetulleita, koska tarkoituksena on
harjoitella puhumista suomeksi suomalaisten
kanssa. Kts. lisää FB-ryhmästä Finnish
Language Group in Lappeenranta. 

aja
nu R

la

klo 18.30–19.45, pääkirjaston Heili-sali
tiistai 1.9., 15.9., 29.9., 6.10., 27.10., 10.11.,
24.11., 15.12. ja 22.12.

ti 17.11. klo 18–19.30
pääkirjaston lainaushallissa
Tutkija, kääntäjä ja kirjailija Virpi
Hämeen-Anttila tunnetaan nykyisin
ehkä parhaiten 1920-luvulle sijoittuvasta dekkarikirjasarjasta, jossa seikkailee
sisäasiain ministeriön virkamies Karl Axel
Björk. Vuonna 2020 Hämeen-Anttila julkaisi
omaelämäkerrallisen teoksen Paino, joka
herätti yhteiskunnallista keskustelua naisten
minäkuvasta ja painonhallinnasta.

retket

on

Suomenkielinen kielikahvila*

nla
ki

ise
n

a
Vir
ttil
p i Hä
meen-An

Lu

no

Virpi Hämeen-Anttila*

la 3.10.
klo 11–14 VR-pelaamista n uortenosastolla PS4:llä.
klo 13–13.30 Antti ja Eetu, duo-show lainaushallissa. Jongleerausta, taikuutta ja live-musiikkia yhdistettynä komiikkaan ja
energiseen, positiiviseen meininkiin. Sopii koko perheelle.
klo 14–14.30 Lappeenrannan tanssiopiston pieni tanssi
konsertti, breakdanceopettaja Michael Geppert, pääkirjaston
lainaushalli

Teksti ja kuva: Minttu Kokko

Aikuisten tapahtumat

Kuvat: Eetu Lampi ja Nukketeatteri Sytky

lappeenranta.fi/kirjasto/tapahtumat

Kuvat: Veikko Somerpuro, Outi Törmälä ja Otava

Kirjastossa tapahtuu

Nuorten lauantai

Kristiinankatu 15
Sijoiltaan. Pakolaisena omalla
ja vieraalla maalla -näyttely
25.10.2020 asti
Suomen itä valokuvissa
14.11.2020–11.4.2021

Museoperjantait
Vapaa sisäänpääsy
Etelä-Karjalan museoon
museoperjantaisin 4.9.,
2.10. ja 4.12.
Vapaa sisäänpääsy
Lappeenrannan taide
museoon museoperjan
taisin 4.9. ja 2.10.

Edith Södergran ja Totti, 1910-luku.
Kuva: Helena Södergran. SLS.

Aleksanteri Ahola-Valo, Tulevan
maailman ihmisen monumentti, 1975.
Valola-säätiö. Kuva: Jouni Kiiskinen

Lappeenrannan taidemuseo

Ratsuväkimuseo

Kristiinankatu 8-10

Kristiinankatu 2

Sijoiltaan – Pakolaisuuden
arkeologiaa -näyttely
4.10.2020 asti

Hakkapeliitoista hurma
housuihin – Ratsuväkielämää vuosisatojen ajan
Tarkista Ratsuväkimuseon
syyskauden tilanne
lappeenranta.fi/museot

Aleksanteri Ahola-Valo
– Tie arvoelämään
12.12.2020–28.2.2021
Rakkaudesta taiteeseen –
Viipurin taiteenystävät
130 vuotta
12.12.2020–28.2.2021

Adolf von Becker, Tupainteriööri Pohjan
maalta, 1887. Lappeenrannan taidemuseo, Viipurin Taiteenystävien kokoelma.
Kuva: Lappeenrannan taidemuseo

Linnoituksen kierros
(ilmainen, ei varauksia)
26.8.2020 klo 14, lähtö
Katariinantorilta

Lisätietoja facebook.com/Lakesry
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LÄHIKULTTUURIA

Linnoituksen Vanhankaupungin päivät 7.– 8.8.
pe 7.8. Linnoituksen Isännän päivä
Kasinon puistossa (Kirkkokadun sataman puoleisessa
päässä, leikkikentän vieressä)
klo 18 –18.30
Uuden Linnoituksen isännän julkistaminen
Paikalla väistyvä Linnoituksen Isäntä Anu Talka, kaupungin
johtaja Kimmo Jarva ja uusi Linnoituksen Isäntä.
klo 18.25 – 18.40
Kaunis Veera -patsaan paljastaminen
Patsaan paljastaa patsaan lahjoittaja ja Linnoituksen
Isäntä 2014–2015 Ossi Vilhu.

Raatihuone 
avoinna Vanhankaupungin päivien
yhteydessä la 8.8.
klo 11–15

klo 18.40
Tilaisuuden päätyttyä Linnoituksen Isännät siirtyvät
kohti iltajuhlaa perinneratsukkojen saattelemana.
Perinneratsukot paikalla koko tapahtuman ajan.
Illan m
 usiikista vastaa Ratsuväen Perinnesoittokunta.

la 8.8. linnoituksessa klo 10–16
Lappeenrannan linnoitus täyttyy koko perheelle
suunnatusta ohjelmasta.
Tule mukaan nauttimaan sirkus- ja musiikkiesityksistä
kesäteatterilla, osallistu työpajoihin Kristiinan työtuvilla,

k uvataidekoululla tai tanssiopistolla ja liity mukaan
ohjatuille linnoitus- ja draamakierroksille. Museoilla
on avoimet ovet ja myös muut linnoituksen toimijat
esittelevät toimintaansa tapahtuman aikana.
Tutustu tarkkaan ohjelmaan osoitteessa:

lappeenrantaevents.fi/vkp

Lauantaina 29.8. klo 16–23
Lappeenrannan satama
ja kaupunginlahti
Tutustu ohjelmaan myös netissä:

lappeenrantaevents.fi/sataman-valot

OHJELMA 2020
Esittelypisteet toritasanteella
ja Kasinon puistossa
16–23

Sataman Valojen Info-piste,
Taidekoulu Estradi
16–20
Tärkeää asiaa lapsen
oikeuksista, Suomen UNICEF
16–19
Pinssien askartelua ja
Metku-tietoutta, Etelä-Karjalan
lastenkulttuurikeskus Metku
16–19
Tietoa kiviharrastuksesta ja
koruntekijöistä, Saimaan Koruja KiviHarrastajat ry
16–19
Lasten asialla,
MLL Kymen piiri ry
16–19
Valaistua tietoa Nuijamiestoiminnasta, Kulttuuritila
Nuijamies ry
16–20
EKKO tutuksi, Etelä-Karjalan
kansalaisopisto EKKO
16–20
Tanssista harrastus,
Lappeenrannan Tanssiopisto
16–20
Joutsenon Opisto tutuksi,
	Joutsenon Opisto
16–
Syksyn ohjelmistoesittelyä,
Lappeenrannan
kaupunginteatteri
16–
Luonnonsuojeluteema,
Suomen luonnonsuojeluliitto
Etelä-Karjala
16–
Tanssiurheilusta asiaa, Lappeen-
rannan Tanssiurheilijat ry
16–18
Touhulassa tapahtuu, Touhulan
päiväkoti

Päälava
Avaussanat ja alkujuonto, 
Lappeenrannan tapahtuma-
palvelut ja Taidekoulu Estradi
16.05–16.20 Lasten harmonikkaorkesteri,
Lappeenrannan musiikkiopisto
16.20–16.35 Tanssiesitys, Lappeenrannan
Tanssiopisto
16.35–16.45 Nuorifoni, Taidekoulu Estradi
16.45–17
Perheet mukaan tanssimaan,
Lappeenrannan Tanssiurheilijat ry

17–17.15

Lastenmusiikkiorkesteri, 
Lappeenrannan musiikkiopisto
17.15–17.30 Kansantanssiesitys, EK
Nuorisoseurat
17.30–18
Big Band -konsertti, Lappeen-
ranta Big Band
18.05–18.20 Sirkusakrobatiaa,
Sirkustaiteilija Sini Napari
18.25–18.40 Musiikkiesitys, Anni & Salla
19–19.20
In Real Love, Taidekoulu Estradi
19.45–20.05 Irlantilaista tanssia, Etelä-
Karjalan kansalaisopisto EKKO
20.05–20.20 Tremolo-show, Aaro Kontio ja
Henri Vahvanen
20.20–20.40 Tulevan kauden makupaloja,
Lappeenrannan
kaupunginteatteri
20.40–21
Paritanssiesitys, latinalais-
tanssinumeroita, Lappeen-
rannan Tanssiurheilijat ry
21.05–21.10 Paraatikulkue rantatielle,
Lappeenrannan musiikkiopisto
21.30–22
Oscar El Husseini ja Tulenarka
22.–22.05
Vuoden Kulttuurivalo
-palkinto 2020: Valaistuskilpailun palkintojen jako sekä
Rantayrittäjät ja veneiden valo	paraati, Taidekoulu Estradi
22.05–22.30 Oscar El Husseini ja Tulenarka
22.30–23
Tulishow ja ilma-akrobatiaa,
Taidekoulu Estradi ja
Veronica Dolhain

Väriympyrä
16.20–18.20 Sirkuspajat, Taidekoulu Estradi
18.40–19
Sirkusesitys, Taidekoulu Estradi
19.25–19.45 Sirkusesitys, Taidekoulu Estradi

16–16.05
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Ikimetsän info/ Kasinon puisto
HELMIPÖLLÖN TIETOVISA:
Pongaa ja tunnista Helmipöllön ystävät
16–20 Kasinonpuiston ikimetsään on
kätketty kuvia Helmipöllön ystävistä, jotka
ovat uhanalaisia eläimiä. Rastita ja arvaa
ikimetsän karttaan kaikki 10 löytämääsi
eläintä. Ratkottuasi eläimet, saat infosta
oikeat vastaukset. Kaikkien osallistujien
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k esken arvotaan yllätyspalkinto. Reittikartta
ja ohjeet löytyvät satamatorin ja Kasinon
puiston infosta.
16 ja 20
Ikimetsän eläimiä, korppi,
jättiläinen ja muita kulkijoita,
Taidekoulu Estradi
16 ja 20
Ikimetsän luontoklubi (pelejä
ja leikkejä), Suomen luonnon-
suojeluliitto Etelä-Karjala ja
Taidekoulu Estradi
16.30, 17 ja 18 Ongi pieni esitys,
Taidekoulu Estradi
18 ja 19
Ekopulmapeli,
Taidekoulu Estradi
16 ja 20
Valohaasteen valaisimet,
Yleisöhaaste
16 ja 20
Ympäristötaidetta, Lappeenrannan kuvataidekoulu
16 ja 19
Käsityöpaja, Taito Etelä-Suomi
16 ja 18
Makramee-paja, Etelä-Karjalan
kansalaisopisto EKKO
16 ja 19
Tee Uusiosoitin ja soitetaan
yhdessä eko-orkesterissa,
Taidekoulu Estradi
16 ja 20
Ennustajakorppi,
Taidekoulu Estradi
16 ja 20
Liito-oravan keinu,
Taidekoulu Estradi
16–20
Lintukoto, Rentoudu kuusen
juurella ja nauti linnunlauluista,
Taidekoulu Estradi
16.30, 17.30 Helmipöllön luontovisa,
ja 18.30
Suomen luonnonsuojeluliitto
Etelä-Karjala	
16 ja 20
Ikimetsän nukketeatteri,
kierrätys ja taimitarha
Katsojat ohjataan esityspaikalle

Aija Käkelä
16.15 Paperinukke-esitys
16.45 Paperinukke-esitys
Etelä-Karjalan Jätehuolto
18.30 Jätejengi
19 Jätejengi
Lelujen vaihtopiste,
Taidekoulu Estradi
Kirjanvaihtopiste,
Taidekoulu Estradi
Kasvi-pistokkaiden vaihtopiste,
Taidekoulu Estradi

Kasinon puisto/ Nuotio ja
Laulujoutsenen Lava
16–20

Hahmoja puistossa,
Taidekoulu Estradi
17–17.15
Norpan torvikoulu, Lappeen	rannan musiikkiopisto
18–21.30
Makkaranpaistoa 
metsänuotiolla, Omat makkarat
tai ostomahdollisuus Kafiinasta,
Taidekoulu Estradi
19.20–19.35 Laulujoutsenen lava,
Puhallinyhtye Letkukaulat,
Taidekoulu Estradi
20.05–20.20 Laulujoutsenen lava,
Taidekoulu Estradi
20.20–20.35 Laulujoutsenen lava,
Taidekoulu Estradi
20.35–21
Laulujoutsenen lava,
Taidekoulu Estradi

Kasinon puisto / Metsän pidot
16.30–16.45 Harmonikan soittajat,
Musiikkikoulu MuSika
17–17.20
Ikimetsän tanssipidot,
Lappeenrannan Tanssiopisto
18.10–18.25 Kansantanssipaja, Etelä-
Karjalan Nuorisoseurat/Kirjavat
19.50–20.05 Kilpacheerleading – lajiesittely,
LOMA Cheerleaders
21.05–
Paraatikulkue, Kylän väki
21.10–
Mieskuorolaulua, Karjalan
Laulu-Veikot
21.40
Veneiden valoparaati, Lappeenrannan Moottoriveneseura ja
Lappeenrannan Pursiseura

Kaupunginlahti
21.05–21.40 Veneiden valoparaati, Lappeenrannan Moottoriveneseura ja
Lappeenrannan Pursiseura,
Karjalan Laulu-Veikot
22.30–23
Tulishow ja Ilma-akrobatiaa

