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Kesä täynnä hyvinvointia

OLEMME eläneet poikkeuksellista aikaa jo yli kahden
vuoden ajan. Koronatilanteen alkaessa asetuimme hyvin
pitkälti kotiin, joka tietysti on usein ihmisen paras paikka.
Samalla kuitenkin monet elämäämme virkistävät asiat
jäivät ikään kuin pitoon.
Vältimme kohtaamisia läheisten kanssa ja jätimme
harrastukset väliin terveysturvallisuutta vaalien. Mielestäni erityisen suuri muutos oli myös se, että kaikenlainen
tapahtuma- ja kulttuuritoiminta väheni eivätkä konsertit,
teatteriesitykset, näyttelyt ja tapahtumat kuuluneet arkeen
ja juhlaan.
Se oli huolestuttavaa, sillä tutkimustenkin mukaan
liikunta ja kulttuuri lisäävät merkittävästi hyvinvointia
ja yhteisöllisyyttä sekä ennaltaehkäisevät sairauksia.
Tarvitsemme yhtä lailla kulttuurin tarjoamia elämyksiä
ja kulttuuriharrastuksien tuottamaa mielihyvää kuin
ryhmäliikuntaa ja joukkuepelejäkin yllätetyksi tulemisen
tunteiden kera.
Poikkeusaika on opettanut sen, että tilanne voi muuttua
nopeasti ja arvaamattomasti. Siitä huolimatta uskon, että
pahimman yli on nyt päästy, vaikkakin huolellinen täytyy
yhä olla. Kesä vaikuttaa lupaavalta terveysturvallisuuden
näkökulmasta, mutta myös Lappeenrannan vapaa-ajan
tarjonnan puolesta, niin matkailijan kuin paikallisenkin
silmin.
Lappeenranta houkutteli viime kesänä vieraita aktiivi-,
kulttuuri- ja perhelomille niin kotimaasta kuin KeskiEuroopastakin, ja alueemme majoituspalveluissa oli
ruuhkaa erityisesti heinäkuussa. Kaupunkimme oli yksi
Suomen suosituimmista matkailukohteista, ja samanlaista
menestystarinaa odotamme myös tältä kesältä. Painopiste
on tänäkin vuonna vahvasti kotimaan matkailussa, ja
jatkamme ansiokasta työtä kestävän matkailun kehittämisen eteen, sillä monimuotoinen luonto on yksi Suomen
ilmastopääkaupungin tärkeimmistä vetovoimatekijöistä.
Menestystarinan reseptiin kuuluu uskallus uusiutua
ja uudistaa, ja olen iloinen, että Lappeenrannan kesässä
on jälleen uusia ja rohkeita sävyjä. Perinteikäs kaupungin
syntymäpäiväviikonloppu laajenee ja muuttaa muotoaan,
linnoituksessa on tarjolla pitkästä aikaa ison luokan musiikkifestivaali ja moni varmasti odottaa myös Karhusaaren
ulkoilualueen uudistuksia. Kannustan kaikkia hylkäämään
kotisohvan hetkeksi ja ammentamaan hyvinvointia kaupunkimme uusista ja perinteisistäkin kesäaktiviteeteista.
Kimmo Jarva
Lappeenrannan kaupunginjohtaja

MEIDÄN LAPPEENRANTA 2/2022, 4.5.2022, 14. vuosikerta.
Lappeenrannan kaupungin asukaslehti ilmestyy kolme kertaa
vuodessa ja jaetaan kaikkiin talouksiin Lappeenrannassa.
Ilmestyy myös internetissä www.lappeenranta.� > Kaupunkimme
> Lehdet ja esitteet. // ISSN 2670-1146 // Painos 45 500 kpl
PÄÄTOIMITTAJA Mirka Rahman, mirka.rahman@lappeenranta.�
// TUOTTAJA Sami Soljansaari, sami.soljansaari@lappeenranta.�
// LIIKKEELLE Anna Seppänen, anna.seppanen@lappeenranta.� //
LÄHIKULTTUURIA Siiri Viinikainen, siiri.viinikainen@lappeenranta.� // ULKOASU JA TAITTO Generaxion // ETUSIVUN PÄÄKUVA
Touko Helanen PIKKUKUVAT Lappeenrannan kaupunki // JAKELUHÄIRIÖT puh. 02 900 10042 ja www.jakelupalaute.� // Seuraava
lehti ilmestyy elokuussa 2022
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MATKAILUKESÄ
Tekstit: Marjatta Kupias Kuvat: Pääkuva Touko Helanen, muut Lappeenrannan kaupunki

PÄÄKIRJOITUS

MATKAILUKESÄ
yhteistyötapahtuma Wanhan kaupungin Festiwaali, joka on heinäkuun
lopulla linnoituksessa.
– Kesä polkaistaan käyntiin jo 6.–15.5.
kansallisella, vuosittain järjestettävällä
pyöräilyviikolla, joka on Lappeenrannassa saanut lisätunnisteen Myö
pyöräillää, Rahman muistuttaa.
Viikko tuo asukkaat yhteen pyöräilyn
äärelle Saimaan rannalle ja sen teemana on Jokaisella on oikeus turvalliseen
pyöräilyyn.
Pyöräilyteemalla jatketaan heinäkuussa, kun poljetaan Saimaa Cycle
Tour 2022.

"Odotamme jälleen
erinomaista kotimaan
matkailukesää."
Lappeenrannan kaupungin
matkailu-, markkinointi- ja
asiakaspalvelujohtaja Mirka Rahman

Kesän kulttuuria

Lappeenrannan
kesässä mukana
vanhaa ja uutta

Jokakeväiset markkinat Kauppatorilla olivat selkeä merkki lähestyvästä kesästä.
Tänä vuonna kevätmarkkinoilla aloitettiin myös paikallisen herkun – vedyn –
60-vuotisjuhlia. Se oli alkusoittoa huikean hienolle kesätapahtumasikermälle.

L

APPEENRANNAN kaupungin matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja Mirka Rahman odottaa tulevaa
kesää innokkaasti ja luottavaisin mielin.
Lappeenranta tarjoaa paljon elämyksiä ja tekemistä
niin asukkaille kuin matkailijoille.
– Odotamme jälleen
erinomaista kotimaan
matkailukesää, Rahman
sanoo.
Pandemiasta huolimatta viimeiset kaksi
kesää ovat olleet vilkkaita
ja varsinkin suomalaisten kesälomakuukauden
– heinäkuun – aikana
hotellit ovat olleet
käytännöllisesti katsoen
täynnä. Ja suureksi iloksemme asukkaatkin ovat
löytäneet hyvin kaupungin tapahtumat ja virkistysmahdollisuudet.

Satama ja linnoitus
ovat tapahtumien
keski- vaan ei ainoa
piste

Vaikka ulkomaan matkailukin on taas pääsemässä vauhtiin, Rahman
luottaa Saimaan ja Lappeenrantaa ympäröivän
monimuotoisen luonnon vetovoimaan, kun lomakohteita valitaan. Lappeenrannassa tapahtumia
ja toimintaa on järjestetty koko kesäkaudeksi ja
matkailujohtaja toivookin, että sekä lappeenran-

talaiset että vieraat löytäisivät ne muulloinkin kuin
heinäkuussa. Vinkkinä majoituspulaan Rahman
kertoo, että kesäkuussa vanhaan kasinorakennukseen avataan uusi hotelli.
Samaan aikaan tapahtuu paljon muutakin.
– Hiekkalinna aukeaa kesäkuun alussa, ja runsaasti tekemistä sisältävät
takuulähtöiset viikkoohjelmat lähtevät
käyntiin juhannuksena,
Rahman kertoo.
Viikko-ohjelmassa
on mukana melontaa,
SUP-lautailua, pyöräilyä,
keruutuote- ja metsämieliretkiä sekä bunkkerikierroksia Salpalinjalle.
Aikaisempaa kokemusta
lajeista ei tarvita, ja
mukana on aina alusta
loppuun ammattitaitoinen opas.
Eikä unohtaa luonnollisesti sovi Saimaa
Margaretalla järjestettäviä Ilkonsaari-risteilyjä
lauantaisin 18.6.–6.8.
Kesän uusia
vapaa-ajanviettokohteita ovat muun muassa Myllysaaren padelkenttä
ja Karhusaaren ulkoilualue terassiravintoineen ja
polkuineen. Myös jo vakiintuneiden tapahtumien
rinnalle on tulossa uusia avauksia, kuten heinäkuun alussa järjestettävä kaksipäiväinen Saimaa
Festival -musiikkitapahtuma sekä kaupungin

Lappeenrannan kesäteattereissa riittää
vilskettä. Linnoituksessa sijaitsevassa
kesäteatterissa esitetään tulevana
kesänä muun muassa Krokotiilirokkia. Vanhan Pappilan Kesäteatterissa
pääsee heinäkuussa nauttimaan
RATA-Ryhmän näytelmästä Ilveily
nimeltä Talonpoika satimessa.
Kaupungin museoissa on kesän ajan
näyttelyitä ja laajennetut aukioloajat.
– Museoilla kesä on huippusesonkia,
ja museoiden kesäaikana 6.6.–21.8.
museot ovat juhannusta lukuun
ottamatta avoinna joka päivä avoinna
ma–pe 10–18 ja la–su 11–17, sanoo Lappeenrannan museoiden näyttelyiden ja
yleisötyön intendentti Satu Ståhlberg.
– Kesäaikana joka päivä avoinna ovat
Etelä-Karjalan museon ja Lappeenrannan taidemuseon lisäksi siis myös
Ratsuväkimuseo ja Wolkoffin talomuseo, hän jatkaa.
Etelä-Karjalan museossa on nähtävillä valokuvaaja Eino Partasen kuvia
suomalaisesta Viipurista 1930-luvulta
näyttelyssä Kävelyretkiä 1930-luvun Viipurissa – Eino Partasen valokuvia. Valokuvia
menneiden vuosikymmenien Lappeenrannasta puolestaan tarjoilee Ootsie
mistpäi? Ai mie vai? – Valokuvia 1950–90luvun Lappeenrannasta.
– Lisäksi Etelä-Karjalan museossa
jatkaa Makeaa mahan täydeltä -näyttely,
joka esittelee eteläkarjalaisen makeisja juomateollisuuden tuotteita, Ståhlberg vinkaa.
Uudelleen avautunut ainutlaatuinen
Viipurin pienoismalli on jälleen nähtävillä Etelä-Karjalan museolla.
Nähtävää löytyy myös Ratsuväkimuseon näyttelyistä, Galleria Pihatosta ja
Lappeenrannan taidemuseosta, jonka
11.6. avautuvassa kokoelmanäyttelyssä
pääsee kurkistamaan taidemuseon
sydämeen ja tutustumaan museon
toiminnan ytimeen.

Wanhan Kaupungin
Festiwaali vie kaupungin
takaisin 1700-luvulle
LAPPEENRANNAN kaupungin syntymäpäivää juhlitaan
perinteisesti elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Alun
perin syntymäpäivää juhlittiin koko viikonloppu, mutta
tänä vuonna juhlallisuudet, kuten Linnoituksen isännän
nimittäminen, viedään läpi yhtenä päivänä, eli lauantaina
6.8. Muu juhlinta on siirretty viikkoa aiemmin järjestettävään Wanhan Kaupungin Festiwaaliin, joka kestää koko
viikonlopun.
Tänä vuonna ensimmäistä kertaa toteutettavan festiwaalin puuhamies Ossi Välimäki kertoo, että tapahtuman
konsepti syntyi monesta pienestä purosta.
– Olin pohdiskellut historianelävöitystapahtuman järjestämistä Lappeenrannassa jo muutamia vuosia ja kokenut
esimerkiksi Hämeen Keskiaikafestivaalin todella upeaksi
tapahtumaksi, Välimäki sanoo.
– Työskennellessäni viime kesänä Lappeenrannan kaupungin tapahtumapalveluissa kollegani, tapahtumatuottaja
Karri Heino, haaveili Vanhankaupungin päivien, eli kaupungin syntymäpäivien laajenevan suuremmaksi tapahtumaksi, joka juhlistaisi Lappeenrannan historiaa.
Yksi asia johti toiseen, ja pian Välimäen mielessä alkoi
muhia Suvorovin Markkinat, jotka perustuisivat Lappeenrantaan historiallisena markkinapaikkana. Ideaan kytkeytyi
heti myös Suvorov Ways -matkailuhanke. Ajankohdaksi päätettiin kaupungin syntymäpäivää edeltävä viikko. Tapahtu-

man nimeksi valikoitui sitten Wanhan Kaupungin Festiwaali,
jonka historiallinen viitekehys sijoittuu 1700-luvulle.
– Kyseessä on ennen kaikkea kokonaisvaltainen tapahtumaelämys, jonka ytimessä on historialliset markkinat,
Välimäki sanoo.
– Lisäksi tapahtumassa on elävää musiikkia, ruokaa ja
juomaa tarjoileva juhlapiha, historiaa elävöittäviä katuesityksiä, työnäytöksiä sekä moninaisia historiallisia esityksiä
menneistä ajoista.
Tapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisille, ja se paitsi
viihdyttää myös opettaa yleisölle tärkeää paikallishistoriaa.
Festiwaalille on viiden euron pääsymaksu, josta saa kuitenkin vapautuksen jokainen teeman mukaan pukeutunut.
Alle 12-vuotiaat lapset pääsevät myös veloituksetta sisään.
Tapahtumakokonaisuuden järjestää Wanhan Kaupungin
Festiwaalin työryhmä, joka tekee yhteistyötä Kulttuuritila
Nuijamies ry:n kanssa. Tärkeä yhteistyökumppani on myös
Lappeenrannan kaupunki sekä tapahtumatekniikkaa toteuttava Talasmo Oy. Lisäksi yhteistyötä tehdään linnoituksen
alueen toimijoiden sekä lukuisien markkinamyyjien ja käsityöläisten kanssa.
Lisätiedot: www.facebook.com/WanhanKaupunginFestiwaali

Tutustu kesän liikunta-,
kulttuuri- ja tapahtumatarjontaan s. 4–8
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LIIKUNNAN KESÄ 2022

LIIKUNNAN KESÄ 2022
Kuva: Lappeenrannan kaupunki

Kuva: Lappeenrannan kaupunki

Lasten ja nuorten kesä
Lasten liikuntakiertue 6.6.–29.7.

Muutokset
mahdollisia

Ohjattua ja omatoimista liikuntaa alakoulujen pihoilla.
Lisätiedot: 040 630 9244 / Alina ja verkkosivuiltamme.

Vesisankarit
pe 10.6. klo 15–18. Keskustan uimahalli.
Hallin aukioloajan jälkeen tapahtuma lapsille.

Myö liikutaa! Kesä 2022

Muut

Oma patja mukaan. Sateella jumpat on peruttu.

ma klo 15

Hypyttömiä ja helppoja. Osallistuminen oman kunnon
mukaan. Kesto 45 min.

pe klo 10

☺= 6.6. alkaen tuo lapsi mukaan! Jumppiin on yhdistetty
lasten ohjattu liikuntatuokio kesätyöntekijöiden vetämänä.

FasciaMethod/Lihashuolto

Puistojumppa

ke klo 10
to klo 10
to klo 17.30

ti klo 10
ti klo 18.30
ke klo 18
ke klo 15
to klo 10
Katso tarkempi ohjelma ja aikataulu verkossa:
lappeenranta.ﬁ/liikunnankesä2022

Kahilanniemen terveysliikuntasali, Valto Käkelän katu 3D.

ti klo 14

Lihaskuntoa ja liikkuvuutta
klo 17.10–18.10

Katso koko ohjelma ja rullaa mukaan:
lappeenranta.ﬁ/pyöräilyviikko
Mielen hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta

Omatoimista ulkoliikuntaa. Kaikki liikkuminen
lasketaan. #myöliikutaaulkona

10 krt – hinta 20 €
Huom! sisäänkäynti Kahilanniementien puolelta.

Myö pyöräillää – tuu sieki! Pyöräilykesä starttaa
toukokuussa Saimaan rannalla.

Toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan seudun
mielenterveysyhdistyksen kanssa.
Lisätietoja ryhmästä verkkosivuiltamme sekä
0400 157 514 / jenni.lehti@lappeenranta.ﬁ

Työikäisille, liikuntaa vasta aloitteleville tai pitkän tauon
jälkeen liikunnan pariin palaaville. Kuntotasolla ei väliä.
Kyselyt ja ilmoittautuminen: 040 619 0266/Anne
Ladyt liikkeelle

www.suomenlatu.ﬁ/kavelykipina

pe klo 11

Mattilan hiekkakenttä
Ratsumestarin kenttä (8.8. asti)
Kimpisen urheilukenttä, hyppypaikka
(4.7.–8.8.)
Kimpisen urheilukenttä, hyppypaikka☺
(9.8. asti)
Juvakan kenttä

Tanssimix, Kimpisen urheilukenttä,
hyppypaikka
Lapsi-vanhempi -jumppa,
Joutsenon urheilukenttä ☺ (10.6.–5.8)

Painonhallintaryhmä naisille, joiden BMI on yli 30. Kyselyt ja
ilmoittautuminen: 040 619 0266/Anne

ma 6.6.–27.6. klo 17.30–19.00.
Suunnattu nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: 0400 157 514 /
jenni.lehti@lappeenranta.ﬁ

ma klo 10
ti klo 11
to klo 14

Kimpisen urheilukenttä
Lauritsalan urheilukenttä (9.8. asti)
Kimpisen urheilukenttä ☺ (11.8. asti)

Kahvakuulatunteja
Oma patja ja kahvakuula mukaan. Kesto 45 min.
ti klo 15
ti klo 16.30
ke klo 16.30
to klo 16.30

Sammonlahden urheilukenttä
Lauritsalan urheilukentän
korkeushyppypaikka (9.8. asti)
Juvakan kenttä
Lauritsalan tenniskenttä

Kuva: Lappeenrannan kaupunki

Syväallasvesijumppa

Allascircuit

Palloilua

ma 6.15–6.45
to 6.15–6.45 & 16.30–17

ke 16.30–17.15

Ryhmissä puhutaan selkosuomea ja englantia.

Vesijumppa

Miesten jalkapalloryhmä

to 16.30–17
pe 11.15–11.45

kesäkuusta alkaen ke klo 14.30−16

Vesijumpat Myllysaaressa 13.6.–14.8.

Hinta 2 € /kerta

Allascircuit
ti 17.15–18
Vesijumppa
ke 10–10.30
pe 11.15–11.45
Hevi-vesijumppa
Ti 11.15–11.45
• Painonhallinta-asiakkaille. Halli on suljettu
muilta asiakkailta.
• Ilmoittautuminen vapaille paikoille
verkkosivujen kautta.
• Hinta 12 € (kesäkausi)

4

• Uimahallimaksu ja 2 € rannekemaksu
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ti 10–10.30 Avovesijumppa
to 10–10.30 Avovesicircuit

Lyhytkurssit
Juoksukoulu
Kävelijästä juoksijaksi!
ma 30.5., 6.6. & 13.6.
Lauritsalan urheilukenttä, 12 €
Ilmoittautuminen puh. 040 637 0780.

Maksutonta ulkoliikuntaa
senioreille
• Helppoja lihasvoimaa ja tasapainoa ylläpitäviä liikkeitä.
Kesto noin 30 min. Jumppaan voi osallistua myös
rollaattorin kanssa.
• ke klo 10 Lauritsala, seurakuntakodin viereinen puisto
(1.6.–29.6.)

Kuva: Lappeenrannan kaupunki

• ke klo 10 Louhenpuisto (4.5.–10.8.)

Myö liikutaa – luonnossa! Villivihanneksia keräillen

• to klo 11 Sammontori (2.6.–30.6.)

Max 12 henkilöä/kurssi, osallistuthan vain yhdelle. Maksuton,
ilmoittautumiset: satu.jaatinen@lappeenranta.ﬁ /
puh. 0406317428
ti 24.5. klo 13–15 Lähtö: Kimpisen urheilukentän pääportin
edessä.

• Iloista ja turvallista menoa. Voit tulla myös apuvälineen
kanssa.

Vesijumpat
• Uimahallimaksu ja 2 € rannekemaksu.

Kuva: Lappeenrannan kaupunki

Lihashuolto

• to klo 10 Perillistenkadun puisto (12.5.–30.6.)

Lauritsalan uimahalli 11.7.–14.8.

Mattila to 4.8. klo 15.30.

Myllysaaren nurmialue ☺ (10.8. asti)
Sammonlahti urheilukenttä
Lauritsalan tenniskenttä

UUSI! Tanssia senioreille 31.5.–28.6.

Keskustan uimahalli 23.5.–3.7.2022

Nuorten frisbeegolf -tapahtuma

Kotikulman jumppahetki

klo 18.20–19.20

Kehitysvammaisten luontoliikunta-kurssi
Kävelykipinä-kampanja läpi kesän 1.5.–30.9.

Myllysaaren nurmialue ☺ (8.8. asti)
Tieran puisto, Touhula-päiväkodin
viereinen hiekkakenttä
Lauritsalan urheilukentän korkeushyppypaikka ☺ (9.8. asti)
Hinkanranta Joutseno (9.8. asti)
Myllysaaren nurmialue (10.8. asti)
Sammonlahden urheilukenttä
Lauritsalan urheilukentän hyppypaikka

Kevennetty puistojumppa
ma klo 10
ma klo 12
ma klo 14

Torstaisin 2.6.–4.8.

Pyöräilyviikko 6.5.–15.5.

Myö liikutaa ulkona! -kampanja 2.5.–29.5.

Liikettä ja painonhallintaa

Myllysaari ti klo 16–17.30 (7.6.–2.8.)

30.5.–30.6.

ma klo 10
ma klo 17.15

Kuva: Lappeenrannan kaupunki

Nuorten beachvolley ja koppipallovuoro

Maksuttomat ulko- ja puistojumpat

Ratsumestarin kenttä
Naiset ja lapset -palloiluryhmä
ma klo 15.30−16.30
Sammonlahden palloiluhalli (toukokuussa) /
Sammonlahden urheilukenttä (kesäkuusta alkaen)

• ti klo 10–10.30 Louhenpuisto

Lisätiedot ja ilmoittautuminen verkkosivuilla.
Lauritsala ke 16.30–18 (8.6.–29.6.)
Kimpinen pe 8–9.30 (10.6.–1.7.)

Ke 22.6. klo 10–13 Leppoisa pyöräretki

Iloa kimpassa kävellen Rantaraitilla 9.5.–20.6.

Konstun uimarannalle

• Maanantaisin klo 10–11, lähtö Korkkitehtaan
uimarannalta.

Lähtö Lappeenrannan satamatorilta. Edestakainen matka noin
24 km. Ei ilmoittautumista. Kohteessa evästauko, omat eväät.
Edellytetään pyöräilykypärän käyttöä.

Seniorikävely
• ma 23.5. klo 10–11 Kävelyretki Pappilan
Kirsikkapuistoon, lähtö vesitornilta.

Vaelluksia liikunnanohjaajien johdolla
Kohteessa lepo- ja evästauko. Maksuton, ei ilmoittautumista.
Mukaan sään mukainen varustus ja eväät.

• ma 30.5. klo 10–11.30 Lintukävely Pappilanniemeen,
asiantuntija kertomassa alueen linnuista ja luonnosta.
• ma 6.6. klo 10 Kävelyretki Linnoituksen luonto- ja
kulttuuripolulle, lähtö Huokausten sillalta.

Kuva: Lappeenrannan kaupunki

• ti klo 10–11 Itäinen rantaraitti, lähtö ja paluu
Luukkaansalmen sillan juureen.

Huhtiniemen aamukuntoilu 31.5.–28.6.
• ti 9–10, kokoontuminen Huhtiniemen kuntoportaiden
juurella.

ke 1.6. klo 17–20 iltavaellus – Lähtö: Lappeen koulu.
Grillausmahdollisuus.
ke 8.6. klo 10–13 päiväretki – Itäinen rantaraitti, Leijonapolku,
Lähtö: Lauritsalan uimahalli.

UUSI! Myö liikutaa – kotikulmilla! Ulkoreippailu
• Kevyt kävelylenkki: lihaskuntoa ja tasapainoa.

Kuntotestauksia

to 2.6. klo 13–15 Lähtö: Joutseno, Ravitie 4. Tekonurmen
parkkipaikka.

Kahilanniemen vapaaharjoitteluvuoro
• 24.5.–28.6.

ke 15.6. klo 17–19 iltavaellus Terveyspolulle –
Lähtö: Lavolan koulu. Grillausmahdollisuus.

• ti klo 12–14

Uusi! Frisbeegolf-lajikokeilu

• Ohjaaja auttaa tarvittaessa laitteiden käytössä.

Tutustu lajiin liikunnanohjaajan opastuksella.
Frisbeegolf-kiekot tulevat liikuntatoimelta.

• Hinta 12 € (Kortin lataus uimahallilla).

Lisätiedot verkkosivuiltamme.
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Lappeenrannan
tapahtumakalenteri

Ajantasaiset tiedot ja lisää tietoa tapahtumatarjonnasta: tapahtumat.lappeenranta.�

LÄHIKULTTUURIA

Kesä
2022

HUOM! Muutokset mahdollisia.

Lappeenrannan Hiekkalinna

Lappeenrannassa tapahtuu
Tapahtumapaikat ja lisätiedot tapahtumista löydät
Lappeenrannan tapahtumakalenterista:
www.tapahtumat.lappeenranta.ﬁ

Kesäkonsertit 2022
Lappeenrannan perinteiset kesäkonsertit ilahduttavat
kaupunkilaisia jälleen 5.6. alkaen. Kesän aikana kuullaan
lähes 100 esitystä ympäri Lappeenrantaa. Joukossa on
myös erityisiä teemailtoja, kuten bändi-ilta ja paritanssiperjantai! Tarkempi ohjelma:
tapahtumat.lappeenranta.ﬁ
Kesän avaus -tapahtuma su 5.6. satamatori
Kesäkonsertit satamatorilla ti ja to klo 18

visitlappeenranta.ﬁ/hiekkalinna

Kesäkonsertit Joutsenon torilla to klo 11

Hiekkalinna auki 4.6.–28.8. klo 10–21
Lappeenrannan Hiekkalinna on ihastuttanut satamassa jo vuodesta 2004 alkaen. Tänä
kesänä veistokset esittelevät Suomen luontoa. Vapaa pääsy, tervetuloa koko perheen voimin!

Viikonloppuisin konsertteja järjestetään Hiekkalinnalla
ja kauppatorilla sekä satamatorilla valittuina lauantai- ja
sunnuntai-iltoina.

Hiekkalinnan oheispalvelut ja aktiviteettien viikko-ohjelma
Hiekkalinnan matkailun infopiste
Satamatie 11, puh. 040 572 2224
4.6.–28.8. päivittäin klo 10–18
Katujuna liikennöi
4.6.–14.8. ti-su klo 11–16
la-su 20.–21.8. ja 27.–28.8. klo 11–16
Viimeinen lähtö Hiekkalinnalta aina klo 16
Huom! Tänä kesänä katujunaan myynnissä päivälippuja. Matkusta yhdellä lipulla koko päivä!

Kauppatori

Klo 18 Ilmavoimien Big Band soittaa illan ensisoinnut
solistinaan Heikki Silvennoinen.

Sunnuntaikirppikset 1.5. alkaen klo 8–14
Huom. ei juhannussunnuntaina

Klo 19 Rakuunasoittokunnan Big Bandin ja Souls of
Women -trio tuo lavalle soul-musiikin helmiä.

Kuukausimarkkinat la 14.5., 11.6., 9.7., 13.8. klo 7–14

Klo 20 Varusmiessoittokunnan Show Bandin noin
20-henkisen bilebändin bravuurina on niin klassisen rockin
klassikot ja menevät funkit kuin myös nykypäivän
tunnetuimmat pop- ja rap-hitit.

Ilmaiset iltakirppikset ti ja to 24.5.–11.8. klo 14–18
Huom. ei helatorstaina. Paikkoja ei voi varata etukäteen.
Kädentaitajien päivä la 28.5. klo 9–14
Puutarhapäivä la 11.6.

Pomppulinnamaailma – lähes − 3000 m² liikunnan riemua!
4.6.–14.8. joka päivä klo 10–19
Pomppulinnoja, karuselleja, pelihalli, leikkiä ja aktiviteetteja! Pomppulinnamaailman
kahvila- ja jäätelökioski palvelevat kaikkia Hiekkalinnan alueella vierailevia.

Vety 60 vuotta -tapahtuma la 18.6.

Kesän tapahtumapoimintoja

7.–9.6.

Kyläpyöräily osana Pyöräilyviikon
ohjelmaa
Säilättäret – Pyhän päärynän legenda

16.–28.6.

Tivoli Seiterä

Muut

17.6.

YLE Puoli seitsemän satamatorilla

Puolustusvoimien kesäkiertue 2022 Lappeenrannassa

18.6.

Kaupunkifestivaali Pointti

La 11.6. klo 18, satamatori

18.6.

Lappeenranta Pride -päivä

Iltatori pe 17.6, 15.7, 26.8. klo 14–18
Myyjiä sesongin mukaan
Paikallinen Ruokatori la 20.8. klo 9–14

Välinevuokraus avoinna
4.6.–24.6. klo 10–18
27.6.–31.7. klo 10–20
1.8.–14.8. klo 10–18
Valikoimassa kanootteja, kajakkeja, soutuveneitä, SUP-lautoja, retkipyöriä, maastopyöriä ja
sähköpyöriä. Tule, lainaa ja seikkaile!

Vapaa pääsy!
10.–15.5.

18.–19.6.

Lappeenranta Dog Show

18.–19.6.

Extreme Run

30.6.–3.7.

Kansainväliset suurmarkkinat

6.7., 3.8. ja 24.8 Taideolohuone Katariinan keskiviikot
8.7.

Saimaa Cycle Tour

8.–28.7.

RATA-Ryhmän kesäteatteri - Ilveily
nimeltä Talonpoika Satimessa

8.–9.7.

Saimaa Festival

13.–15.7.

Sirkus Finlandia

22.–23.7.

Rock In The City

29.–31.7.

Wanhan Kaupungin Festiwaali

7.8.

Lappeenrannan kaupungin
syntymäpäiväjuhla

Aktiviteettien takuulähtöinen viikko-ohjelma 27.6.–14.8.
Viikko-ohjelmassa mukana melontaa, SUP-lautailua, pyöräilyä, keruutuoteretkiä, metsämieliretkiä ja bunkkerikierroksia Salpalinjalle. Aikaisempaa kokemusta lajeista ei tarvita. Mukana
on aina alusta loppuun ammattitaitoinen opas.
Lue lisää: saimaanpalju.ﬁ/viikko-ohjelma-lappeenranta

Karjalan kuoroviikko

Lisätiedot: lprorkesteri.ﬁ

Romanttinen kevätyö
ke 11.5. Lappeenranta-sali klo 19
Johtaa Erkki Lasonpalo
Solisti Matias Parikka, käyrätorvi
Mendelssohn–Strauss–Korsakov
Liput 30 € / 21 €

Esitysajat ja lisätiedot: lprteatteri.ﬁ
Hanna Suutela - Matti Suomela

Tunteellinen kone

Ensi-ilta 7.5.2022 klo 19
Suurella näyttämöllä
Lappeenrannan lukioteatteri esittää lähes 60
nuoren voimin komediallisen koko perheen
jukebox-musikaalin, joka saa vähän hyytyneenkin koneen lisäämään kierroksia!
Liput: 12 € / 25 €

Ootsie mistpäi? – Ai mie vai?
Kävelyretkiä 1930-luvun Viipurissa – Eino
Partasen valokuvia
Auki ti-su klo 11–17 / kesäaikaan 6.6.–
21.8. ma–pe 10–18 & la–su 11–17

ke 18.5. Taipalsaaren kirkko klo 19
Kaupunginorkesterin yhtyeitä,
mukana Timo Koskinen, piano
Ustvolskaja–Poulenc–Brahms
Kaikki liput 15 €, ei alennuksia.
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Tutustu tulevan syksyn ohjelmaan verkkosivuillamme!
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Tutustu viikon konserttija tapahtumatarjontaan:
karjalankuoroviikko.ﬁ

Lappeenrannan taidemuseo
Sattuneista syistä 22.5. asti
Kokoelmanäyttely isolla Koolla 11.6.
alkaen
Auki ti-su klo 11–17 / kesäaikaan 11.6.–
21.8. ma–pe 10–18 & la–su 11–17

Hakkapeliitoista hurmahousuihin – ratsuväkielämää vuosisatojen ajan
Auki ke-la klo 11–17 / kesäaikaan
6.6.–21.8. ma–pe 10–18 & la–su 11–17

Kohti kesän äänimaisemia

Kuorolaulu täyttää Lappeenrannan!
Viikon aikana kuullaan mm.
kuorokonsertteja, yhteislaulua,
kuoropiknikkiä minkä lisäksi kuoroja
kuullaan myös messuissa ja baareissa!

Etelä-Karjalan museo

Ratsuväkimuseo

Matias Parikka. Kuva: Tuomas Salo.

12.6.−19.6.

Kaikki ajankohtaiset näyttely-, tapahtumaja lisätiedot: lappeenranta.ﬁ/museot

Wolkofﬁn talomuseo 6.6.–21.8.
Wolkofﬁn puoti: ma–pe 10–18 & la–su
11–17
Museoon tutustutaan opastetuilla kierroksilla, jotka alkavat puodista klo 11, 12, 13,
15, 16, 17 (arkipäivisin) ja viikonloppuisin
12, 13, 15, 16. Kielikierroksista tiedotamme
myöhemmin.

Spring Party
– keväistä karnevaalia
keskellä kaupunkia!

Museoissa tapahtuu!
Museoperjantai – ilmainen sisäänpääsy
linnoituksen museoihin kuun ensimmäisenä perjantaina 6.5., 3.6., 1.7. & 5.8.
Kevätkirppu – museoiden ja Majurskan
talon yhteinen myyntitapahtuma Vihreässä
makasiinissa kahtena viikonloppuna pe–su
6.–8.5. ja la–su 14.–15.5. Auki joka päivä
klo 11–17.
Taidepyöräily yhteistyössä Lappeenrannan
pyöräilijöiden kanssa 11.5. klo 18
Museoviikko ja Museoiden yö 16.–22.5.
Ilmaiset linnoituskierrokset alkavat juhannuksen jälkeen.

La 7.5. klo 10–14, Marianaukio, Keskuspuisto
Keväinen karnevaali kokoaa eri toimijat
Marianaukiolle ja Keskuspuistoon – paljon
nähtävää ja koettavaa koko perheelle!
Vapaa pääsy, tervetuloa!

LAKES ry

www.lprcitycentre.ﬁ
Facebook/LakesRy

MEIDÄN LAPPEENRANTA – ASUKASLEHTI 2/2022
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Kirjasto
lappeenranta.ﬁ/kirjasto
Lappeenrannan pääkirjasto valmistautuu
remonttiin
Lappeenrannan pääkirjastossa alkaa tänä
kesänä mittava peruskorjaus, jonka ajaksi
kirjasto muuttaa kauppakeskus IsoKristiinan
2. kerrokseen. Uusi kauppakeskuskirjasto
avaa ovensa elokuussa 2022. Väistökirjastosta löytyy lähes kaikki nykyiset pääkirjaston
palvelut varasto- ja Carelica-kokoelmia lukuun
ottamatta.
Toukokuussa pääkirjasto palvelee kesäaukioloaikojen mukaan ma-pe klo 10–19.
Kesäkuussa pääkirjaston palveluaikoja
joudutaan rajoittamaan. Lisätietoa tulossa
lähempänä ajankohtaa.
Heinäkuussa pääkirjasto suljetaan. Tulossa
on noin kolmen viikon katko ennen avaamista
väistötiloissa.

Kirja kulkee -tempaus
Ti 24.5., kokoontuminen pääkirjaston edustatorilla klo 12
Polkaistaan kirjaston muutto käyntiin!
Muodostamme yhdessä ihmisletkan, joka
kuljettaa ensimmäisen muutettavan kirjan
remontoitavasta pääkirjastosta väistötilaan
IsoKristiinan kauppakeskuskirjastoon.
Kyseessä on leikkimielinen tempaus, johon
kaikki ovat tervetulleita!

Lauritsalan kirjaston Dekkariviikot
9.5.–20.5.
12.5. klo 12.30 Vaarallisten Naisten Satutunti (Pauliina Susi, Ansu Kivekäs ja Tiina
Raevaara)
19.5. klo 17.30 vieraana Christian Rönnbacka

Teatteri Mukamas esittää: Hiirulainen ja Suuri seikkailu

Ohjaamon aamukahvit
to 5.5., 12.5. klo 10–12
Tule aamukahville/teelle ja samalla hoitamaan asioita.

Onni-Cafe
ti 10.5., 17.5., 24.5., 31.5. klo 12–14
Tarjolla kahvia, teetä, pientä purtavaa ja mielenkiintoista keskustelua hyvinvoinnista!

Meiän Mesta
to 5.5., 12.5. klo 16–18
Voit tulla esim. pelaamaan, olemaan ja
viettämään aikaa kavereiden kanssa.
18–29-vuotiaille.

Ohjaamon tiistai-iltapäivässä
ti 17.5, 31.5. klo 14–16
Paikalla Sampon uraopo + ammatinvalinnan ohjauksen psykologi. Henkilökohtaista
ohjausta ja neuvoa oman alan löytämiseen ja
opiskeluihin hakeutumiseen.

Nuorisotoimi

Talousneuvola
7.6. klo 14–16
Tule pienen tai suuren talouskysymyksen
kanssa Ohjaamoon – etsitään ratkaisuja
yhdessä!
Velkaneuvoja ja ulosoton asiantuntija tavattavissa.

Monarin 40-vuotissynttärit pe 13.5.
Anni Swanin katu 7
Ohjelmassa esiintyjiä eri vuosikymmeniltä,
discoilua yms. Vapaa pääsy, tervetuloa entiset, nykyiset ja tulevat monarinkävijät!

Etelä-Karjalan
kansalaisopisto
EKKO

Ohjaamo
Anni Swanin katu 7
ohjaamo@lappeenranta.ﬁ,
puh. / WhatsApp 0400 154 661
lappeenranta.ﬁ/ohjaamo
Avoinna:
toukokuu ma–ke 12–16, to 10–18
kesäkuu-elokuu ma–to 12–16
Ohjausta ja neuvontaa alle 30-vuotiaille opiskeluihin, työnhakuun ja arjen asioihin liittyen
ilman ajanvarausta. Voit tulla ilman ajanvarausta tai ottaa yhteyttä myös somessa.
Tilaisuuksiin vapaa pääsy.
Seuraa meitä Instagramissa
@ohjaamolappeenranta ja Facebookissa
Ohjaamo Lappeenranta

ekko.ﬁ

EKKOn kevätnäyttely verkossa
13.5.–24.6.
www.galleria.ekko.ﬁ
Opiston opiskelijoiden töitä verkossa.
Grafﬁti-paja
Tiistaisin klo 16–18
Grafﬁtien suunnittelua ja maalausta laillisiin
paikkoihin aloittelijoille ja kokeneemmille
13–29-vuotiaille harrastajille.

EKKOn kevätpäivä
la 28.5. klo 10–15
Opistotalon piha, Pohjolankatu 27
Pihakirppis, makrameetyöpaja, akryylimaalausta lapsille, kahvio.

Pöyhiänniementie 2, Joutseno
p. 045 844 2993, opisto@joutsenonopisto.ﬁ

Joutsenon Taidekesä
Runsaat kolmekymmentä kädentaitojen, taiteen, kirjoittamisen, ilmaisun ja musiikin kurssia, jotka soveltuvat niin
harrastajille kuin ammattilaisillekin. Tutustu ja ilmoittaudu:
www.joutsenonopisto.ﬁ/taidekesa/kurssit
Joutsenon Taidekesän yleisötilaisuudet
Tapahtumat toteutetaan Joutsenon Opiston Auditoriossa, ellei
toisin mainita. Vapaa pääsy, tervetuloa! Tutustu koko ohjelmistoon: www.joutsenonopisto.ﬁ
Pauliina Susi vetää Lauritsalan kirjastossa Ansu Kivekkään
ja Tiina Raevaaran satutunnin, jossa he lukevat toistensta
tekstejä.

Yhteinen hetki -luento
Ti 17.5. klo 18, pääkirjaston Heili-sali
Luento lasten itsetunnon vahvistamisesta ja
sen vaikutuksista. Luennoitsijana musiikkipedagogi FM Tuuli Paasolainen.

Lasten ja nuorten tapahtumat
Teatteri Mukamas: Hiirulainen ja Suuri
seikkailu
Pe 13.5. klo 10 ja klo 12
Vaparin puiston esiintymislavalla
Koko perheen riemukas esitys yhdistelee
sirkusta, tanssia ja nukketeatteria. Kesto
25 min. Sateella pääkirjastosta sisätiloissa.

Pelikellari

Lasten musiikkiviikon kurssikonsertit
to 9.6. klo 16.30 ja 18.30 sekä pe 10.6. klo 14
Nuorten musiikkiviikon kurssikonsertit
pe 17.6. klo 16.30 ja 18.30 sekä la 18.6. klo 14

Viihdekonsertti to 14.7. klo 19
Populaarimusiikin kuorokurssilaiset, joht. Jussi Mattila ja
Mika Siekkinen
Lausuntaesitys ti 19.7. klo 19
Juuso Timonen, Vuoden nuori lausuja 2021
Lausuntakurssin matineat to 21.7. klo 17 ja pe 22.7. klo 13
Lauluviikon opettajakonsertti su 24.7. klo 19

Joutsenon Taidekesän 50-vuotisjuhlakonsertti
ti 28.6. klo 19
Erik T. Tawaststjerna, piano
Hui-Ying Liu-Tawaststjerna, piano
Aarne Pelkonen, baritoni
Juho Alakärppä, piano
Janne Valkeajoki, harmonikka
Pyhää vokaalimusiikkia keskiajalta
to 30.6. klo 19, Joutsenon kirkko
Yleisöluennot
To 7.7. klo 19, kirjailija Anneli Kanto ”Historiallisen ﬁktion
kirjoittaja kaivaa syvältä mutta laajasti”
Ke 20.7. klo 17 kirjailija Kai Nieminen

ti 14.6. ja 12.7. klo 15–17.30
Lauritsalan kirjaston kerhotila
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Joutsenon Taidekesän 50-vuotisjuhlavuoden konsertti. Aarne Pelkonen, Juho Alakärppä, Erik T. Tawaststjerna, Janne Valkeajoki, Hui-Ying Liu-Tawaststjerna.
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Nuoret taiteilijat -konsertti ma 25.7. klo 19
Lauluviikon kurssikonsertit to 28.7. 19 ja
pe 29.7. klo 18.30
Kesäillan kamarimusiikki su 31.7. klo 18
Mestarit ja kisällit ti 2.8. klo 19
Kurssikonsertti ke 3.8. klo 19 ja pe 5.8. klo 19
Harmonikan, pianon, viulun, alttoviulun ja sellon mestarikurssilaiset
Mestarikurssin kamarimusiikkikonsertti
to 4.8. klo 16
Mestarikurssin päätöskonsertti la 6.8. klo 11
Lumous II 6.6.–5.8. klo 13–17
Taidemaalari Krista Kortelaisen taidenäyttely opiston
ruokasalissa. Avoinna kurssipäivinä.

