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1. Kokouksen avaus
Meidän Lappeenranta § 8
Lappeen alueraati

Puheenjohtajan esitys
Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.
Puheenjohtaja toteaa, että kokoukseen voi osallistua myös
sähköisen Teams -linkin kautta.
Päätös

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat / osanottajalistauksen mukaan.
Paikalla oli 11 henkilöä.
Puheenjohtaja totesi, että esittelijät voivat osallistua kokoukseen
myös sähköisen Teams -linkin kautta. Teamsin kautta osallistui 3
henkilöä.
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2. Pöytäkirjan tarkastus
Meidän Lappeenranta § 9
Lappeen alueraati
Puheenjohtajan esitys
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 15.3.2022.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat paikalla olevista alueraadin jäsenistä.
Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mari Pulli ja Osmo Mikonsaari.
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3. Mikä huolestuttaa Lappeella ja Nuijamaalla?
Meidän Lappeenranta § 10
Lappeen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeen alueraati järjesti 2.3.2022 Linnoituksen Kehruuhuoneella
asukastilaisuuden aiheesta Mikä huolestuttaa Lappeella ja
Nuijamaalla? Tilaisuuteen osallistui 12 alueiden asukasta. Tilaisuus
toteutettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan Kylien kanssa.
Tilaisuudessa pohdittiin ensin;
Mitä hyvää Lappeella ja Nuijamaalla on
• Nuijamaalla hieno ja pieni koulu, mukava kouluyhteisö.
Todella hyvä henki.
• Nuijamaan kylä ihanasti pysynyt niin pienenä, että on mahtavat
maastot ympärillä. Hienot pulkkamäet ja ulkokuntosali. Laavu
keskellä kylää ja frisbeegolfrata. Ilmaista ja omaehtoista aktiviteettia
on tarjolla. Yhdessä tehty asioita, kuten laavu ja pulkkamäki.
Luonto on hyvä asia.
• Saatiin uusi tie Siparista Pulsaan. Sen eteen tehtiin monta vuotta
työtä, ollaan todella tyytyväisiä. (Rajoitus tosin muuttunut 80 60)
• Hanhijärvellä on hyvä imago ja hyvä maine. Hanhijärvi on tehnyt
paljon itse, kun ei ole saanut, esim. vesi- ja valokuituosuuskunta.
Lyhyellä aikavälillä kylään on muuttanut ihan ulkopuolisiakin ihmisiä
10 taloon parin vuoden sisällä. Postilaatikoihin on ilmaantunut viesti,
onko kenellä myydä taloa. Koulua tai muuta palveluita ei ole.
• Hytin kyläalueelle saatiin paljon asuntoja 20 v sitten. Kaupunki teki
tonttivuokrauksia ja möi tontteja. Pienet lapset kävivät koulua
Simolassa, mutta nyt on uhkana, että koulu loppuu, jos lapset
vähenee. Lasten ja nuorten leikkipaikkoja rakennettu VPK-talolle.
Talolla on erilaisia jumppia, kylätoimikunta järjestää.
• Vilkjärvellä talkoohenki on ollut hyvä, urheilukenttää ja
parkkipaikkaa kunnostettu yhdessä. Vilkjärjen vinssikerho,
kyläyhdistyksen kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Heinäkuun
viimeinen viikonloppu vanhojen ajoneuvojen kokoontumisajot
• Uutta väkeä on tullut lyhyessä ajassa paljon, heitä on yritetty
sitouttaa ja kutsua mukaan esim. toimikuntiin.
• Uusilla asukkailla ja varsinkaan nuoremmilla ei ole kokemusta
yhteisällisyydestä, on otettava mukaa pikkuhiljaa. Heillä saattaa olla
kysyttävää, mutta ei tiedä, keneltä.
• Kylillä on myös yrityksiä, esimerkiksi Pulsan asema vetää paljon
porukkaa.
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• Vihtola on vanha kylä, 1558 Lappeen verokirjojen mukaan.
Historiikkia kirjoitettu 140 sivua.
• Nuijamaan naisvoimistelijat on toiminut vuosikymmeniä,
jumppaa ym.
• Nuijamaalla on oma kirjasto, kahtena päivänä auki.
Kirjastoauto käy joissakin kylissä.
• Lumityöt on aina tehty Nuijamaalla todella hyvin. Saatetaan tosin
aurata todella myöhään.
• Koulutaksi toimii ihan hyvin.
Välillä pohdiin yhdessä - Kylähenkeä kannattaa vaalia.
Miten se onnistuu?
o Yhteinen tekeminen, yhteinen päämäärä
o Esimerkiksi metsästys.
o Aktiivinen yhteydenpito esim. whatsupissa, jotta yhteys säilyy.
Keskustelu muuttaa muotoaan nykyaikana.
o Nuijamaalla kaikki moikkaa kaikille
Seuraavaksi pohdittiin yhdessä, että
Mitä kehitettävää on Lappeella ja Nuijamaalla?
• Nuijamaalla on oma kirjasto, kahtena päivänä auki - Voisiko
muuttaa omatoimikirjastoksi? (Kulttuuritoimi) VASTAUS: Nuijamaan
kirjasto toimii tällä hetkellä vuokratiloissa seurakuntatalolla. Kirjastotila on sokkeloinen eikä edellytyksiä omatoimisuuden vaatiman
valvontatekniikan järjestämiseksi juuri ole. Joudumme odottelemaan
asian suhteen Nuijamaan koulun ja päiväkodin tilaratkaisuja, niiden
suunnittelun yhteydessä selviää myös Nuijamaan alueen
kirjastopalveluiden järjestäminen tulevaisuudessa.
• Maaseutualueitten tonttien määrä on liian vähäinen. Jos olisi
tontteja myydä, tulisi lisää asukkaita. (Kaupunkisuunnittelu /
tonttiasiamies) VASTAUS: Tonttivastaavan esittelydiat ovat
pöytäkirjan liitteenä. Lappeen alueella yksityiset maanomistajat
määrittelevät suurimmalta osalta tonttien saatavuuden.
• Kuituverkkohanke vireillä, mutta ei vielä käynnissä. Ei vielä
tarpeeksi ihmisiä mukana. Tarvitaan myös toteuttava yritys.
Tämänhetkinen verkon tilanne alueella heikko. (Kaupallinen toimija)
VASTAUS: Asia on eri toimijoiden kautta edelleen ”työn alla”. Kun
on sopiva aika, niin asukastoiminnan kanssa voitaisiin tehdä
viestintä ja markkinointi yhteistyötä, jotta saataisiin tarvittava määrä
kuituverkon käyttöönottajia mukaan hankkeen toteuttamiseksi.
• Nuijamaalla harrastuksia on; VPK ja liikuntaa sekä omatoimista
ulkoilua on, mutta muuta tekemistä kaivattaisiin. Kansalaisopistoa
esimerkiksi kaivattaisiin. Avoimia ryhmiä kaikille henkilöille iästä
huolimatta. (Kansalaisopisto) VASTAUS: Asukastoiminnan kautta
laitetaan viestiä kansalaisopistolle, joka määrittelee oman
toimintansa.
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• Martat ovat avaamassa marttailua myös niille, jotka eivät kuulu
yhdistykseen. Ongelmana on se, että jäsenet ovat iäkkäitä.
Marttoihin tarvitaan alle 80-vuotiaita, jotka jaksaisivat pyörittää
toimintaa. Seurakuntatalon tiloja voisi hyödyntää muutenkin.
Maaliskuussa 1922 on Räihän Martat perustettu, mutta kuntalaiset
eivät tiedä sen toiminnasta. Markkinointikoulutusta tarvitaan.
(Apua asukastoiminnasta?)
• Lappeenrannan asukaslehdessä ei ole mainittu liitettyjä kuntia
ollenkaan. (Markkinointi ja viestintä) VASTAUS: Seuraava asukas
lehti on vain 8-sivuinen (säästösyistä) ja siihen tulee lähinnä kesän
tapahtumia. Koska painetun lehden sivumäärä on pieni ja se sitä
paitsi ilmestyy harvoin, olemme suunnittelemassa sen rinnalle
kotisivullamme julkaistavaa digilehteä, eli tarinoita, jotka eivät tule
lehteen mutta jotka ovat netissä kaikkien luettavissa. Tällöin
rahalliset resurssit eivät rajoita juttuja – sen sijaan kirjoittajia
tarvitaan. Mietimme nyt minkä muotoisena digilehteä voi tehdä ja
sen jälkeen toivotamme sisällöntuottajat tervetulleiksi.
• Nuijamaa: Suikin silta valaistava ja kaiteet liian matalat. (ELY)
VASTAUS: Suikin sillan kaiteet ovat nykysäädöksiä 10 cm
matalammat. ELY miettii, mitä ratkaisua sillan korottamiseen voisi
tehdä. 10 sentin korotus ei kuitenkaan kovin paljon muuta kaiteiden
osalta, olisi tärkeä korostaa liikenne- ja liikkumiskäyttäytymistä
sillalla. Valaistuksesta; sillalla ei ole olemassa minkäänlaisia
kiinnikkeitä, joihin valaistusta voisi suunnitella. Nyt lyhyellä
aikavälillä ei ole todennäköistä saada valaistusta 200 m sillalle.
• Hanhijärvi; Tiet eivät ole koskaan riittävän hyvässä kunnossa.
Virallinen pyöräilyreitti kulkee kylällä, mutta paljon liikennettä.
Kyläläiset toivoisivat saavansa pyörätien. (ELY) VASTAUS:
Hanhijärven kevyenliikenteenväylä ei ole nyt lähivuosien investointisuunnitelmissa mukana. Ongelmana on myös saadun rahoituksen
vähäisyys. Odotettavissa on määrärahojen nousua joskus vuosien
2024-2025 tienoilla,
• Teiden kunnossapito ja olosuhteet ovat huonot koko Lappeen
alueella. Moision mutka Korkea-ahossa erittäin vaarallinen. Pulsasta
ylämaalle huonompia kohtia pitäisi käydä läpi. (ELY) VASTAUS:
Käydään tsekkaamassa paikka ja mietitään miten voitaisin edetä.
Myös muut vaatran paikat keskusteltiin kokouksessa ja kirjattiin ylös
tarkastusta varten.
• Nuijamaalla kaupungin hoitamat tieosuudet ei ole ollut niin
hyvässä kunnossa kuin valtion. (Kadut ja Ympäristö) VASTAUS:
Todettiin, että tämä talvi on ollut todella poikkeuksellinen ja että
parhaamme tehdään.
• Nuijamaan lähiliikenteen bussipysäkit pitäisi uusia. (ELY)
VASTAUS: Ely:llä on nyt saatu lisäresursseja julkisen liikenteen
olosuhteisiin ja odotettavissa olisi korjaustoimenpiteitä kaikkinensa
haja-asutusseudulle koskien bussipysäkkejä.
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• Tienkäyttäjän linja valtakunnallinen palvelunumero, johon voi
soittaa kuka vaan teiden kunnossa. Laittavat viestiä edelleen ELYkeskukselle. 0200 1000 on numero. Myös Lappeenrannan kaupunki
voisi ottaa käyttöön vastaavan palvelunumeron. (Kadut ja Ympäristö)
VASTAUS: Tienkäyttäjän linjan palautteet menevät Pirkanmaan
asiakaspalvelukeskukseen. Asiakapalvelukeskus poimii kuntien
verkolle kohdentuvat palautteet ja välittävät niitä kunnille. Tienkäyttäjältä ei odoteta tietoisuutta siitä kenen ylläpitämällä
verkolla he kulkevat.
• Kaupunki päivittää latukartat, miksi Nuijamaan latua ei päivitetä
latukarttaan. (Liikuntatoimi) Kysytty / VASTAUS:
VASTAUS: Nuijamaan kaupungin ylläpitämät hiihtoladut näkyvät
kaupungin karttapalvelussa (kartta.lappeenranta.fi) esim. haku
sanalla hiihtoladut aukeaa kaikki hiihtoreitit myös Nuijamaan alueen.
• Miksi latujen ja luistelukentät kunnossapito täytyy lopettaa
helmikuun lopussa, vaikka talvi jatkuisi vielä (Liikuntatoimi)
VASTAUS: Nuijamaan kaukalon ylläpitoa on tehty tälläkin hetkellä
(3.3.), jäädytetty viimeeksi tänä aamuna. Näillä näkymin kentän hoito
lopetetaan pe 11.3. ellei sää pakota siihen jo aiemmin. Tämän viikon
meillä ollut siellä aamuvuorossa jatkuvasti mies paikalla.
• Lappeen alueraadin on tarkoitus järjestää koronapeijaiset, myös
Nuijamaalla voisi järjestää kyläillan, joka kokoaisi eri toimijat esim.
Martat. (Meidän Lappeenranta -toiminta / asukastoiminta)
VASTAUS: Onnistuu kyllä, jos halukkuutta ilmenee, paikallisten
toimijoiden pitää olla myös aktiivisia.
• Kyläiltoja voisi pitää joka kylällä. Keskustelua voisi jatkaa siellä.
(Meidän Lappeenranta -toiminta / asukastoiminta)
VASTAUS: Onnistuu kyllä, jos halukkuutta ilmenee, paikallisten
toimijoiden pitää olla myös aktiivisia.
• Nuijamaalla olisi hyvä olla oma Whatsup-ryhmä, jossa voisi
tiedottaa asioista. (Asukkaat itse 😊)
• Hytin ja Korkea-ahon koulualueella pitäisi mietti koulukokonaisuus,
jos Simolan koulukin on uhan alla. (Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut)
VASTAUS: Simolan koulun osalta ei ole meneillään mitään tällä
hetkelle. Tavallisissa kouluasioissa edetään normaalin protokollan
mukaisesti. Korkea-ahossa oli kyseessä täysin poikkeuksellinen
tilanne.
• Ensimmäiset Nuijamaan päiväkodin lapset viety Hovinpellolle,
koska henkilökuntaa ei ole ollut riittävästi. (Hyvinvointi- ja
sivistyspalvelut) VASTAUS: Tilanne ei ole mitenkään
poikkeuksellinen, eikä kosketa vain Nuijamaata, kun on kyse
paikkatarpeesta tässä kohdin toimintakautta. Keväisin päiväkotipaikkaa ei välttämättä pystytä tarjoamaan muuallakaan
kaupungissa perheen lähipäiväkodista. Sama tilanne toistuu
vuosittain. Nuijamaan ryhmä kuuluu Hovinpellon päiväkotiin.
Perheillä on aina mahdollisuus hakea siirtoa Nuijamaan ryhmään
ensi syksyksi.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Lappeen alueraati

15.3.2022

1 / 2022

8

• Koulussa ei ole ollut iltapäiväkerhoa, koska ei ole ollut tarpeeksi
lapsia. Päiväkoti on aiemmin tullut apuun, mutta tällä hetkellä ei ole
tarpeeksi henkilökuntaa. (Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut)
VASTAUS: Iltapäivätoiminta kuuluu nuorisotoimen vastuualueelle.
Varhaiskasvatusta tulee järjestää ensisijaisesti alle kouluikäisille
lapsille. Varhaiskasvatukseen on voitu ottaa kouluikäisiä, jos se ei
ole edellyttänyt lisähenkilöstön palkkaamista. Tällä samalla
periaatteella on toimittu tälläkin toimintakaudella myös muiden
koulujen yhteydessä olevissa päiväkotien toimintayksiköissä, joissa
ei ole järjestetty iltapäivätoimintaa. Tällä toimintakaudelle ei ole ollut
mahdollista ottaa koululaisia varhaiskasvatukseen myöskään muissa
yksiköissä.
• Korkea-ahon koulua asia pitäisi käydä julkisesti läpi ennen kuin
päätöksiä lakkauttamisesta tehdään. (Hyvinvointi- ja
sivistyspalvelut) VASTAUS: Voidaan tehdä näin.
•

Mallu ja Malla -autot eivät käy Nuijamaalla, mutta pitäisi käydä.
Nuijamaalla on paljon vanhusväestöä. Nuijamaalla asuu 702
asukasta joista 32 % on 65-> vuotiaita, Lähimmälle eli Lauritsalan
terveysasemalle on matkaa yli 20 km, Nuijamaalla ei ole toimivaa
julkista liikennettä. (Eksote) VASTAUS: Kevään aikataulut on jo
sovittu, mutta lupaamme tarkastella syksyn aikatauluja niin että
Nuijamaalla käynti esim. kerran kuukaudessa onnistuisi.
Seuraavaksi pohdittiin yhdessä, että
Mitä negatiivista on Lappeella ja Nuijamaalla?
• Lappeen nimeä ei mainita missään, vaikka Lappeella on
kunniakas historia. Lappeellekin pitäisi antaa arvo, joka sille kuuluu.
600 vuotta on kuitenkin pitkä aika.
• Haluttaisiin Lappeen seurakunta. Lappeenrantalaisille vaikea pala
hyväksyttäväksi.
• Lappeenranta on hyvä ”haalimaan kyliä”, pitää olla kaikessa suurin
ja mahtavin. Nuijamaa on perähörölä, myös Ylämaa ja muut
pakkoliitetyt. Olen nuijamaalainen, paitsi virallisissa papereissa.
Kylistä ei pidetä huolta.
• Lappeenranta haluaa kaiken, mutta ei jaa palveluita. Koululaiset
Korkea-ahon koulusta siirretty Lappeen kouluun, pienempää koulua
ajetaan alas. Syksyllä on valmisteltu asiaa, tällä viikolla tuli tieto, että
ensi viikolla lapset siirretään kouluun. Vanhemmille ei ole tiedotettu.
Käsittämätöntä touhua. Oppilaat vaihdettiin Lappeen kouluun
yhtäkkiä. Koulumatkaksi tulee 50 min. suuntaansa. Väliraportointi
olisi ollut tarpeen. (Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut)
• Parjalassa ja Ravattilassa kävi samoin, pelataan lapsilla.
• Nuijamaalla pääsee julkisilla kaupunkiin vain aamulla ja illalla pois
koulupäivinä.
• Sote-taksit eivät toimi. Vammaisneuvostossa on käsitelty asiaa.
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• Nuijamaalla kyläkauppa on ollut kiinni, jolloin kylän miehillä ei ole
ollut kohtaamispaikkaa. On pidetty huolta ja kyselty perään, jos ei
jotakuta ole näkynyt.
• Lappeenranta ei muista Nuijamaalaisia.
• Nuijamaalla: Tassilantien palvelukoti Nuijamaalla ihmetyttää. Ei
asu enää vanhuksia, vaan keski-ikäisiä miehiä.
• Tiedonkulku ja päätöksenteko. Kouluasia ei ole ainut huono asia,
vaan yhtä huonoa tiedottamista ja päätöksentekoa on muillakin
aloilla.
• Jos ei ole Etelä-Saimaan tilaaja, et saa tietoa mistään, jos et
aktiivisesti itse etsi tietoa.
• Etelä-Karjalan tapahtumakalenteria ei osata käyttää.
• Nuijamaalla ei ole kuin yksi suojatie.
• Lappeenrannan kaupunki sosialisoi koko Yllikkälän kylän tontit.
Niitä ei saa myytyä, sillä niille ei saa rakentaa. (Kaupunki on
linjannut, että kylälle ei saa rakentaa / Perinnetilat. Tontteja ei
varsinaisesti ole ihmisiltä viety.)
• Kylät, joilta palvelut on lähteneet, ovat tottuneet asiaan.
• Yllikkälässä vaikeuksia saada lapsiperheet ja uudet osallistumaan
asioihin.
• Pyöräteitä pitäisi myös käyttää, jos sellainen on. Muukossa
sattunut läheltä piti-tilanteita.
Lappeen alueraadin avoimessa kokouksessa 15.3.2022 mukana
ovat: Olli Hirvonen, kaupungininsinööri, Lappeen päiväkodin johtaja
Heli Puhakainen ja tonttivastaava Kimmo Lehtonen,
Lappeenrannan kaupungilta sekä Jussi Kailasto, liikennejärjestely
yksikön päällikkö, liikenne- ja infrastruktuuri, ELY -keskus. Mukana
kokouksessa ovat myös Etelä-Karjalan Kylät ry kyläasiamies Mervi
Lintunen ja projektipäällikkö Oiva osallisuus Etelä-Karjalassa
Henna Raikaslehto.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan yhdessä asioista.
Päätetetään tarvittaessa toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin yhdessä asioista.
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4. Lappeen alueraadin Koronapeijaiset
Meidän Lappeenranta § 11
Lappeen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lappeen alueraadin kokouksessa 17.6.2021 merkittiin tiedoksi
seuraavaa: ”Korona-Peijaiset” – ideoitiin Lappeen alueraadin
yhteisöllinen tapahtuma. Kylien välisiä kisoja tai muuta vastaavia
kyläjuhlia kaivataan.
Koronarajoitukset ovat jo lieventyneet, vaikka pandemiaa on yhä
edelleen. Paluu arkeen on nyt kuitenkin todennäköisempää kuin
vuosi sitten.

Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan yhdessä tapahtumasta. Päätetään tapahtumasta.
Päätös

Keskusteltiin yhdessä tapahtumasta. Päätettiin siirtää tapahtumaa
hiukan eteenpäin, jotta saadaan enemmän asukkaita mukaan.
Tuetaan tulevia, muiden tahojen järjestämiä tapahtumia
osallistumalla niihin.
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5. Lappeen ja Nuijamaan alueen kylien kuulumisia ja kehitysehdotuksia
Meidän Lappeenranta § 12
Lappeen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappee (aik. Lapvesi) on vanha kirkkopitäjä ja Etelä-Karjalassa
sijainnut Suomen entinen kunta, joka liitettiin pakkoliitoksella 1967
Lauritsalan kanssa Lappeenrantaan. Nuijamaa liitettiin
Lappeenrantaan vuonna 1989.
Lappeen ja Nuijamaan alueella on muun muassa seuraavat
kyläyhdistykset, jotka ovat olleet mukana Lappeen alueraadissa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Haapajärven kyläyhdistys ry
Hytin kylätoimikunta
Ilottulan kylätoimikunta
Kasukkalan kyläyhdistys ry
Myllylä-Sipari-Vilkjärven kylätoimikunta
Nuijamaa-seura ry
Pulsa-Tanin kylätoimikunta
Saimaan kanavan kyläyhdistys
Simolan ja lähikylien kylät mk
Tapavainolan ja lähikylien kyläyhdistys
Vainikkalan kylätoimikunta
Hanhijärven ja lähikylien kyläyhdistys ry

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan kuulumisista.
Päätetään mahdollisista toimenpiteistä.
Päätös

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
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6. Lappeen alueraadin tavoitteet valtuustokaudelle 2021-2025
Meidän Lappeenranta § 13
Lappeen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Tavoitteena on pitää yllä ajantasaista alueraadin “Alueen tavoitteet”
listausta. Edellisessä kokouksessa 7.12.2021 päivitettiin tavoitelistaus seuraavasti:
1. Kyläkoulujen säilyminen ja jatkuvuus taattava
PÄIVITYS: Korkea-ahon koulun oppilaat on jo siirretty Lappeen
kouluun. Lautakunta päättää huhtikuun kokouksessaan Korkeaahon koulun lopettamisesta. Lappeen ja Nuijamaan alueella on
tämän jälkeen Simolan, Kasukkalan ja Nuijamaan koulu. Simolan
koulusta toimialajohtaja Juhani Junnilainen on todennut
seuraavasti: Simolan koulun osalta ei ole meneillään mitään tällä
hetkelle. Kouluasioissa edetään normaalin protokollan
mukaisesti.
2. Huonossa kunnossa olevien teiden korjaustarve:
PÄIVITYS: Mikä huolettaa -tilaisuudessa esiin tuodut huonossa
kunnossa olevat tienkohdat on toimitettu tiedoksi ELY:lle: Moision
risteys Korkea-ahontiellä. Tietoa välitetään eteenpäin sitä
mukaan kun ”kohteita” ilmoitetaan.
3. Kevyenliikenteenväylä verkoston kehittäminen
haja-asutusseudulle:
PÄIVITYS: Hanhijärventielle esitetty kevyenliikenteenväylä
esitetty eteenpäin ELY:lle. Tietoa välitetään eteenpäin sitä
mukaan kun ”kohteita” ilmoitetaan.
4. Valokuituverkon kehittäminen Lappeen alueelle
PÄIVITYS: Ei päivitettävää vielä tähän kokoukseen. Asia tuotiin
esille myös Mikä huolettaa -tilaisuudessa, jossa sovittiin
mahdollisesta viestintä ja markkinointi yhteistyöstä, kun on sen
aika
Seurantalista:
Kasukkalan koulun kevyen liikenteen väylä valmiiksi
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi tavoitteiden päivitykset. Keskustellaan
tavoitteista. Tarvittaessa päätetään jatkotoimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi tavoitteiden päivitykset.
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7. Muut asiat
Meidän Lappeenranta § 14
Lappeen alueraati
Suomen Kylät: Maaseututapaaminen 26.-28.8.2022 Lokaali
Lappeenrannan Rauhassa.
Lokaali on valtakunnallinen paikalliskehittäjien juhla. Tapahtumalla
on jo pitkät perinteet: vuonna 2022 se järjestetään 35. kerran.
Juhla järjestetään vuosittain eri maakunnassa. Se on viikonlopun
mittainen tapahtuma, johon kuuluu retkiä, työpajoja ja juhlallisuuksia.
Yhdessä olon lisäksi juhlaseminaarissa palkitaan valtakunnallinen
Vuoden Kylä sekä kunniamaininnan saavat kylät, Vuoden
Maaseutukasvo, Vuoden Maaseututoimija ja Kylätoiminnan
Tiennäyttäjät. Pitkäaikaisesta kehittämisestä jaettavat palkinnot
kertovat koko Suomea palvelevasta työstä paikalliskehittämisen
eteen. Osallistujia on yleensä pari sataa eri puolilta Suomea.
Tervetuloa mukaan! Linkki: https://suomenkylat.fi/toiminta/lokaali/
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat:
Kyläpyöräily
Lappeenrannan pyöräilijät järjestää kyläpyöräilyn 22 kylässä
10.-15.5.2022. Tietoa löytyy Lappeenrannan Pyöräilijöiden
nettisivuilta: https://lappeenrannanpyorailijat.fi/kylapyoraily/
Lappeen kotiseutupäivät pidetään su 7.8.2022
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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8. Seuraava kokous
Meidän Lappeenranta § 15
Lappeen alueraati
Puheenjohtajan esitys
Seuraava kokous pidetään tiistaina 18.10.2022 klo 17.30.
Tarvittaessa kutsutaan kokous aikaisemmin koolle.
Asioita viedään eteenpäin myös sähköpostitse kokousten välisenä
aikana.
Päätös

Seuraava kokous pidetään tiistaina 18.10.2022 klo 17.30.

