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Kohti kestävämpää
Lappeenrantaa
PÄÄTTYNYT vuosi oli poikkeuksellinen monessakin mielessä.

Koronan asettamien haasteiden ja erityisolosuhteiden keskellä
saimme kokea kuitenkin myös isoja valonpilkahduksia, kun
Lappeenranta valittiin lokakuussa Euroopan vihreimmäksi
kaupungiksi.
Voitto ei ollut sattumaa, vaan suunnitelmallisen, pitkä
jänteisen ja ennen kaikkea laajan yhteistyön tulos. Kaupunki
ei olisi pystynyt voittamaan yksin: kiitos kuuluu niin asuk
kaille, yrittäjille kuin muillekin paikallisille toimijoille.
Yhteisvoimin olemme kääntäneet sanat merkittäviksi ja
näkyviksi ilmastoteoiksi.
Vihreimmän kaupungin tittelistä on iloa meille kaikille.
Tänä vuonna on tarjolla laaja kattaus erilaisia tapahtumia,
jotka välittävät asukkaille tietoa muun muassa vastuullisista
valinnoista. Uskon, että erityisesti myös uudet luontopolut
ja muut suunnitteilla olevat asumisviihtyisyyttä parantavat
ekoteot ilahduttavat suuresti. Lisäksi voiton ansiosta pää
semme mukaan uusiin verkostoihin ja saamme kansainvälistä
näkyvyyttä, kun paikallista huippuosaamista viedään muun
maailman ihmeteltäväksi. Siitä on hyötyä etenkin alueemme
energia- ja ympäristöalan yrityksille ja myös kaupungin
elinvoimaisuudelle.
Viimeistään saamamme tunnustuksen myötä toimimme
merkittävänä suunnannäyttäjänä muille kaupungeille, ja
meiltä odotetaan Lappeenrannan ulkopuolellakin lisää tekoja
ja entistäkin vahvempaa sitoutumista kestävään ajatteluun.
Jatkuvuus on tärkeää ennen kaikkea isossa kuvassa, ilmaston
muutos kun ei palkintoja pelästy. Meidän on siis jatkettava hie
nosta tunnustuksesta huolimatta ja sen avulla määrätietoista
ahkerointiamme ja tehtävä sitä vieläkin tunnollisemmin.
Haastankin teidät kaikki pohtimaan omia valintojanne.
Jokainen pienikin ilmastoystävällinen teko vahvistaa yhteistä
polkuamme kohti kestävämpää Lappeenrantaa.
Kimmo Jarva
Lappeenrannan kaupunginjohtaja

MEIDÄN LAPPEENRANTA 1/2021, 7.1.2021, 13. vuosikerta.
Lappeenrannan kaupungin asukaslehti ilmestyy kolme kertaa
vuodessa ja jaetaan kaikkiin talouksiin Lappeenrannassa.
Ilmestyy myös internetissä lappeenranta.fi > Kaupunkimme
> Lehdet ja esitteet // ISSN 2670-1146 // Painos 45 500 kpl
PÄÄTOIMITTAJA viestintäjohtaja Alina Kujansivu,
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YMPÄRISTÖKuva: Lappeenrannan kaupunki

Lappeenranta
katsoo tulevaisuuteen
luonto ja ympäristö edellä

Ympäristön sinnikäs puolustaja pyöräilee töihin, kompostoi biojätteensä ja tuottaa sähköä
aurinkopaneeleilla. Ilkka Räsäsen mielestä Lappeenranta ei ole vielä perillä, mutta oikealla
polulla kohti omaa osuuttaan maapallon pelastamisesta. Lappeenrannan voitto Euroopan
komission Green Leaf 2021 -kilpailussa antaa lisää työkaluja kestävään kehitykseen.

K

YSYTTÄESSÄ miksi ympäristöasiat

vesistöjen kunnostus on vauhdissa ja luonnon
ovat niin tärkeitä, Lappeenrannan
suojelutyökin etenee.
kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka
Ympäristöstä huolehtiminen parantaa myös
Räsänen vastaa empimättä.
ihmisten hyvinvointia.
– Koska vielä ei ole liian myöhäistä.
– Yksinkertainen esimerkki on vaikkapa
– Lappeenranta on vuosikymmenten aikana
pyöräily: kunto nousee ja rahaa säästyy.
muuttunut askel askeleelta vihreämmäksi kaupun
– Kasvispainotteinen ruoka säästää luontoa ja on
giksi, mutta tehtävää on vielä
hyväksi terveydelle. Puhumat
paljon, hän jatkaa.
takaan siitä, miten tärkeitä
Räsänen on iloinen monista
puhdas ilma ja luonto ovat,
hyvistä toimenpiteistä, joita
Räsänen innostuu.
kaupungissa on tehty. Hyvänä
esimerkkinä suuresta muutok
Vihreys on paitsi
sesta ja tärkeästä ilmastoteosta
elämänasenne myös
alueella hän mainitsee K
 aukaan
strateginen valinta
Voima Oy:n biovoimalaitoksen
Ilkka Räsäselle vihreys on
käynnistämisen kymmenen
kotoa saatu arvokysymys. Hän
vuotta sitten.
painottaa, että kestävä kehitys
– Voimala tuottaa kaupunki
on meidän kaikkien vastuulla.
laisille vähähiilistä kaukoläm
– Me Suomessa olemme tuh
pöä sekä sähköä. Se on yhtei
lanneet enemmän kuin oman
nen UPM Kaukaan kanssa ja
osamme maapallon luonnon
tuottaa energiaa myös heidän
varoista ja tuprutelleet ilmake
tehtailleen.
hään surutta haitallisia aineita
– Toinen merkityksellinen
kuvitellen, että joko luonto
askel kaupungilla on ollut siir
korjaa itsensä tai sitten joku
tyminen kokonaan vihreään eli
muu huolehtii seurauksista.
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.
aurinko-, tuuli- ja vesivoimalla
– On helppo ajatella, että
Kuva: Generaxion Oy
sekä metsien hoidon sivu
minun pikku toimeni eivät
virroilla tuotettuun sähköön.
juuri vaikuta ympäristöön, kun suurvallat viis vei
Lisäksi Räsänen m
 uistuttaa monista muista
saavat päästöistään tai ahneudestaan. Kokonaisuus
teoista, jotka ovat osoituksia Lappeenrannan
kuitenkin koostuu pienistä teoista, ja jokainen voi
vastuullisesta ja ympäristöystävällisestä asenne
elää ympäristöä kunnioittaen.
ilmapiiristä ja toiminnasta.
Ympäristöjohtaja haluaa myös korjata sen
– Esimerkiksi ilmanlaatu on parantunut
virheellisen käsityksen, ettei Suomen kaltaisella pie
huomattavasti, meillä on tehokkaat jäteveden
nellä maalla olisi merkitystä tai että meillä oltaisiin
puhdistamot, kierrätys toimii moitteettomasti,
luonnonsuojelussa jotenkin erityisen pitkällä.

– Ikävä kyllä Suomen hiilidioksidi
päästöt asukasta kohden ovat suuremmat
kuin Kiinan, ja Intiaan verrattuna ne ovat
moninkertaiset.
Räsänen on tyytyväinen siihen, että hän
voi työssään elää arvojensa mukaan, sillä
vihreys on myös Lappeenrannan kaupun
gin strateginen päätös.
Kaupunki pyrkii kaikessa toiminnassaan
tekemään luontoa säästäviä, kestäviä valin
toja. Yksi etappi tällä tiellä oli osallistumi
nen European Green Leaf 2021 -kilpailuun,
jossa Lappeenranta valittiin ympäristö
tekojensa ja kestävän ajattelunsa ansiosta
Euroopan vihreimmäksi alle 100 000
asukkaan kaupungiksi. Lokakuussa 2020
voitettu titteli tuo uusia työkaluja energiaja ympäristöalan pakkiin.
– Voitto toi mukanaan rahaa tehdä lisää
kestäviä asioita, ja uusia ekotekoja onkin
suunniteltu kymmenittäin tälle alkaneelle
vuodelle.
– Tärkeintä kuitenkin on, että voiton
ansiosta meidät on huomattu ja voimme
liittyä laajaan verkostoon jakamaan par
haita kestävän kehityksen käytänteitämme
muun maailman hyödynnettäväksi,
Räsänen hehkuttaa.

Vihreimmälläkin kaupungilla
on kehitettävää

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen korostaa,
että hienosta voitosta huolimatta Lap
peenrannassakin on vielä paljon tehtävää
ja työtä edessä luonnon ja ilmaston hyvin
voinnin parantamiseksi.
– Alueellamme 44 % kasvihuonepääs
töistä tulee liikenteestä, ja niiden vähen
täminen on ehdottomasti kaupunkimme
tärkein yksittäinen ympäristötehtävä.
Kaupungin omistama ja ylläpitämä
lentoasema puhututtaa myös useasti
ympäristön näkökulmasta, sillä len
tämistä pidetään ympäristön pahana
saastuttajana. Räsäsen mukaan lentolii
kenteen kestävämmäksi kehittämiseen on
olemassa oma ilmastopoliittinen reit
tinsä, jota ratkotaan kansainvälisesti.
– Koronatilanne on vähentänyt lentämi
sen lähes minimiin, mutta kokonaispääs
töt eivät juuri ole laskeneet maailmassa,
Räsänen sanoo.
Lentämisen osuus päästöistä on kaiken
kaikkiaan vain noin kolme prosenttia.
Vertailun vuoksi esimerkiksi betonin käyttö
tuottaa noin kahdeksan prosenttia kaikista
päästöistä, samoin kuin muotiteollisuus.

– Lentoliikennettä, kuten kaikkea
muutakin liiketoimintaa, voidaan tehdä
kestävästi ja ympäristöystävällisesti, ympä
ristöjohtaja muistuttaa.

Rakenteelliset muutokset ovat
välttämättömiä

Ilkka Räsänen peräänkuuluttaa myös
rakenteellisia muutoksia. Hän ennustaa,
että ilmastoa koskeviin, eli energia-, polt
toaine-, ruoka-, jätehuolto- ja liikenne
asioihin tulee entistä tarkempaa sääntelyä
ja uusia kansainvälisiä sopimuksia. Ilmas
tonmuutoksen tuomat haasteet vaativat
myös aivan ennennäkemätöntä valmiutta
tehdä asioita toisella tavalla.

– Ihmiskunnalla on vielä aikaa petrata,
mutta sitä ei ole paljon.
– Mitä pidemmälle aikavälille pystymme
rakennemuutoksen sopeuttamaan, sitä
parempi tulos saadaan. Toinen vaihtoehto
on muuttua kriisin kautta, mutta se on
yleensä aina huonompi ja raskaampi tie,
Räsänen sanoo.
Jokaiseen muutokseen liittyy aina vastus
tusta, mikä on luonnollista, sillä ihminen
pelkää muutosta, epävarmuutta ja sitä,
miten hän tässä uudessa vauhdissa kestää.
– Historia on kuitenkin osoittanut, että
muutos on ollut pääsääntöisesti hyväksi
niin yksilön hyvinvoinnille kuin kansanta
loudelle, Räsänen jatkaa.

Lappeenranta on Räsäsen mielestä
onnekas siinä mielessä, että täällä on
kaikki eväät luoda uutta liiketoimintaa
kestävän kehityksen ehdoilla.
– Meillä on yliopisto, jossa on alan
huippututkimusta, minkä lisäksi lukuisilla
paikallisilla yrityksillä on kykyä ja resurs
seja tehdä uusia innovaatioita ilmaston
puolesta, ja samalla myös synnyttää niiden
avulla aivan uudenlaista liiketoimintaa ja
sitä kautta työpaikkoja ja hyvinvointia.
– Meillä on olemassa kaikki keinot luoda
paikallisesti sellaiset olosuhteet, että elä
minen saadaan ympäristön kannalta kes
täväksi ja samalla saamme elää mukavasti,
Räsänen sanoo.

Tapahtumia ja ekotekoja
Euroopan vihreimmän kaupungin titteli (European Green
Leaf Award 2021), tuo mukanaan paljon toimenpiteitä ja
tapahtumia. Lappeenrannan ympäristökysymykset, vihreä
teknologia, luonto ja kestävä kehitys näkyvät tänä vuonna
niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

Läpi vuoden kaupunki on mukana erilaisissa konferens
seissa ja seminaareissa niin Suomessa kuin kansainväli
sesti. Euroopan vihrein kaupunki -voitto näkyy myös Euroo
passa erilaisissa tapahtumissa. Kaupunki isännöi ainakin
yhtä tapahtumaa B
 rysselissä.

LAPPEENRANNAN ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen

Vihreys näkyy monessa

on laatinut tiiminsä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa
pitkän listan alkaneen vuoden aikana järjestettäviä
ympäristö- ja luonnonsuojelutapahtumia.
– Suunnitelmat on laadittu jo aikaa sitten, joten vaikka
voittoa ei olisi tullutkaan, moni niistä olisi toteutunut,
tosin ehkä pienimuotoisemmin.
– Nyt saamamme palkinto sekä kaupungin ja kump
paneiden satsaus yhdessä tekevät mahdolliseksi laajan
tapahtumakattauksen.
Koronatilanne vaikuttaa lopulta tapahtumien järjestä
miseen, mutta suunnitteilla on laaja, yli 40 tapahtuman
ja toimenpiteen kattaus. Suunnittelussa on luonnollisesti
huomioitu vuodenaikojen vaihtelu, joten myös talveksi
on ohjelmaa. Pitkin vuotta järjestetään patikkaretkiä sekä
piknikkejä metsään ja kosteikoille.
– Kevään ja kesän aikana kiinnitetään huomio pyöräilyyn
ja joukkoliikenteeseen. Silloin asukkaat pääsevät tutustu
maan myös sähköpyöriin ja -autoihin. Kaupungilla ja sata
massa on luonnollisesti myös toimintaa, Räsänen lupaa.

Useat jo perinteisiksi muodostuneet tapahtumat saavat
entistä luontoystävällisemmän ulottuvuuden ja siten
esimerkiksi tämän vuoden Sataman valot ja Hiekkalinna
omistetaan kestävälle kehitykselle. Myös elokuun Vanhan
kaupungin päiviin lisätään mukaan vihreää ajattelua.
Lappeenrantalaisia ilahduttaa myös varmasti se, että
suunnitteilla on uusia luontopolkuja ja niiden kunnos
tusta sekä suojelukohteita. Keväällä 2020 tehdyn kyselyn
perusteella asukkaat arvostavat liikkumista lähiluonnossa
ja haluavat vaalia sen monimuotoisuutta.
Räsänen kehottaa seuraamaan kaupungin sosiaalisen
median kanavia ja greenreality.fi-sivustoa, jonne tapahtu
mia päivitetään.
– Saamamme tunnustus onnistuneista ympäristö
toimenpiteistä on jokaisen lappeenrantalaisen ansiota.
Toivottavasti mahdollisimman moni pääseekin osallis
tumaan juhlavuoden tapahtumiin, jotka ovat konkreet
tisia askeleita kohti puhtaampaa ympäristöä ja kestävää
kehitystä.
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Sammonlahden suuralueesta
halutaan hioa vehreä ja
eloisa jalokivi yhdessä
asukkaiden kanssa

S

AMMONLAHDEN SUURALUE

Lue lisää hankkeesta:
www.lappeenranta.fi/
sammonlahdensuuralue
Kuva: Lappeenrannan kaupunki / Raimo Suomela

Nuoret mukana kehittämässä
Sammonlahtea
OSALLISUUDELLA on useita eri merki

tyksiä ja sen voi nähdä paitsi toimintana
ja vaikuttamisena, myös tunteena siitä,
että kuuluu johonkin itseään suurem
paan kokonaisuuteen, kuten yhteisöön
tai asuinalueeseen. Sammonlahden
alueella asuu Lappeenrannan väestö
määrään nähden poikkeuksellisen paljon
nuoria ja heille halutaankin tarjota
mahdollisuuksia osallistua oman elin
ympäristönsä suunnitteluun ja sitä
koskevaan päätöksentekoon. Hankkeessa
on mukana myös Nuorisoalan tutkimusja kehittämiskeskus Juvenia, jonka avulla
saadaan tutkittua tietoa osallisuuden
merkityksestä.
Sammonlahden koulun kahdeksatta
luokkaa käyvät Jenna Heimala, Elenor
Pyykönen ja Nea Niemelä pitävät nuorten
osallistumista tärkeänä.
- Lasten ja nuorten kuuleminen ja
huomioiminen osana päätöksentekoa
on tärkeää, sillä nuoret katsovat
maailmaa omasta näkökulmastaan,
he kommentoivat.
Helmala, Pyykönen ja Niemelä pitävät
kaupungin länsialuetta mukavana ja
viihtyisänä alueena, mutta heiltä löytyy
kuitenkin nopeasti toive myös alueen
kehittämiseksi.
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- Sammonlahdessa ja Kourulassa on
paljon pimeitä puistoalueita, joihin olisi
hyvä saada valaistusta. Se lisäisi viihtyi
syyttä ja turvallisuuden tunnetta. Olisi
hyvä, jos olisi esimerkiksi kahviloita tai
muita paikkoja, joissa odottaa bussia,
iloiset nuoret toteavat yhdessä.
Moninaisuuden huomioiminen on
tärkeää, sillä alueella asuvat lapset ja
nuoret eivät ole yksi yhtenäinen joukko.
Sen vuoksi hankkeessa kehitetään erilaisia
menetelmiä nuorten kuulemiseksi.
- Nuorten suosimissa sosiaalisen median
kanavissa toteutetut kyselyt voisivat olla
hyviä keinoja kysyä mielipiteitä ja ajatuksia.
Samoin esimerkiksi koululla toteutetut
työpajat tai esimerkiksi kiertävä idea
laatikko, jonka voisi viedä paikkaan, josta
haluaa kommentteja, Heimala, Pyykönen
ja Niemelä ideoivat.
Nuorilla on kokemusta suunnitteluun
osallistumisesta, sillä he ovat olleet mukana
alueelle rakentuvaan Sammontaloon liit
tyvien suunnittelutehtävien valmistelussa.
Vuonna 2024 valmistuvan rakennuksen
tullessa käyttöön he ovat kuitenkin siirty
neet jo jatkamaan omia opintojaan.
- On kuitenkin tärkeää, että myös tulevat
koululaiset pääsevät kokemaan hyvän
ympäristön, Niemelä sanoo.

MEIDÄN LAPPEENRANTA – ASUKASLEHTI 1/2021

Nuorten mielestä länsialueelta löytyy paljon alueita, jotka kaipaisivat parempaa valaistusta.
Kuva: Mikko Holm

Sammonlahden koulussa opiskelevat Jenna, Nea ja Elenor pitävät tärkeänä,
että Sammonlahden alueen suunnittelussa kuullaan kaiken ikäisiä. Kuva: Mikko Holm

Taide vahvistaa
alueen
identiteettiä

TAITEELLA on suuri merkitys alueen identitee

tin ja merkityksellisen ympäristön rakentumi
sessa. Siksi myös Sammonlahden kehityshank
keessa halutaan tarkastella kaupunkitaiteen ja
kulttuurin mahdollisuuksia alueen kehittäjänä.
Sammonlahden suuralueelle on luvassa uusia
julkisia teoksia, joita on tarkoitus toteuttaa
yhdessä eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa.
- Lappeenrantaan on lähiaikoina toteutettu
useita eri muraaleja, joista tuoreimpia ovat
syksyllä paljastettu Leena Pukin Kirkkokadulle
toteuttama Kulkukissat-teos sekä viime kesänä
Williparkin keskustassa sijaitseviin pysäköinti
taloihin valmistuneet Jouni Viljakaisen, Heidi
Suikkasen ja Anni-Sofia Knuuttilan ilmeikkäät
taideteokset. Taiteilijoiden työt ovat saaneet
hyvän vastaanoton ja haluamme hyödyntää kau
punkitaiteen eri mahdollisuuksia myös Sammon
lahden lähiöhankkeessa, kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä kertoo.
Useampia julkisia teoksia toteuttaneen kuva
taiteilija Anni-Sofia Knuuttilan mukaan Sam
monlahti on erilaisia mahdollisuuksia tarjoava
kokonaisuus, jonne kaupunkitaide sopii hyvin.
- Sammonlahdesta löytyy paljon kiehtovia näky
miä ja suurikokoisia pintoja, jotka mahdollistavat
näyttävien teosten toteuttamisen. Teokset toisivat
väriä ja persoonallisuutta asuinympäristöön,
Knuuttila pohtii.
Paikkasidonnainen taide on tullut Knuuttilalle
tutuksi, ja hän on päässyt hyödyntämään teok
sissaan alueille ominaisia piirteitä tai tunnel
mia. Esimerkiksi yhdessä Viivi Kiiskisen kanssa
Koulukadun ja Kauppakadun kulmaan toteutettu
Kurkistusikkunat-teos sai inspiraationsa linnoituk
sessa olevien rakennusten ikkunoista.
- Kaakon taide järjesti osana Taiteesta
kaupunkikuvaa -hanketta ideakilpailun, jolla
haettiin taiteilijoita maalaamaan taideteoksia
kaupungilla sijaitseviin Lappeenrannan Energian
sähkömuuntamoihin. Sen ansiosta sain toteut
taa oman teokseni linnoituksessa sijaitsevaan
muuntamoon, joka muistuttaa nyt alueella ole
vien rakennusten pienoismallia ja siinä käytetyt
kuva-aiheet noudattelevat lähistöllä olevien
rakennusten värejä ja muotoja, Knuuttila kertoo.
Sammonlahden suuralueella toimii LABammattikorkeakoulu, jossa koulutetaan kuva
taiteilijoita. Lähiökehittämishankkeessa kehi
tetään uudenlaista alueellista toimintamallia,
joka mahdollistaa taiteilijoiden työllistymisen
ja osallistumisen alueen kaupunkiympäristön
kehittämiseen.
- Ammattikorkeakoulun kanssa tehtävällä
yhteistyöllä voidaan lisätä myös alueella toimi
vien ja jo valmistuneiden taiteilijoiden osaamista
ja asiantuntijuutta, Knuuttila toteaa.
Länsialueen palveluverkon muuttuessa on osa
rakennuksista jäämässä tyhjilleen, ja niille tulee
keksiä uudenlaisia käyttötarkoituksia. Esimer
kiksi Sammontorilla sijaitsevat nuorisotila ja
kirjasto muuttavat myöhemmin valmistuvaan
Sammontaloon.
- Sammontorin ympäristössä on paljon
valoisia ja tyhjiä liiketiloja, jotka voisivat tarjota
työhuoneita ja -tiloja alueella työskenteleville
taiteilijoille ja yhdistyksille. Taide voisi levittäytyä
myös ympäröivään tilaan ja erilaisilla värikkäillä
elementeillä Sammontorista voisi saada hyvin
viihtyisän kokonaisuuden, Knuuttila sanoo.

Anni-Sofia Knuuttilan julkisiin tiloihin toteuttamat teokset
keskustelevat ympäristönsä kanssa. Kuva: Mikko Holm

Anni-Sofia Knuuttilan mukaan Sammonlahdesta löytyy paljon
näyttäviä suurikokoisia pintoja, joita voisi hyödyntää osana
taidetta. Kuva: Lappeenrannan kaupunki / Kaupunkisuunnittelu

Pitkän linjan sammonlahtelainen haluaa kaikki mukaan
VAIKKA Sammonlahti on

kaupunginosana melko nuori, löytyy
sieltä mittava joukko pitkään alueella
viihtyneitä perheitä. ProAgriassa
suunnittelijana työskentelevä Reijo
Mustonen on asunut läntisessä
Lappeenrannassa jo 45 vuotta.
– Muutimme vuonna 1975
Kourulaan, Mustonen muistelee.
– Silloin asuimme todella luonnon
keskellä, nykyinen kävelytie oli auto
jenkin pääväylä Skinnarilan alueelle.
Myöhemmin Mustoset muuttivat
Sammonlahden mäelle omaan taloon.
– Tuolloin naapurissa oli vielä
peltoja, Mustonen kertoo.
– Nyt niitä ei enää ole, mutta on
neksi maisema muuten on edelleen
hyvin vihreä ja esimerkiksi ulkoilu
polkuja ja pyöräilyreittejä löytyy
paljon. Satakieli ja kaulushaikara
tervehtivät edelleen lenkkeilijöitä
rantaraitilla.

Monimuotoisesta Sammonlahdesta löytyy kaikki tarvittava

Mustonen toimii Lappeenrannan
Insinöörit ry:n puheenjohtajana,
minkä vuoksi hän, kuten muutkin
yhdistyksen jäsenet, pitää tiivistä
yhteyttä alueen insinööriopiskeli
joihin. Virallisen yhteistyön lisäksi
opiskelijoiden kanssa järjestetään
vapaa-ajan viettoon liittyviä tapahtu
mia esimerkiksi liikunnan merkeissä.
– Se on luontevaa yhdessäoloa,
ja samalla näin varttuneempana
kin pysyy kunto hyvänä, Mustonen
sanoo.
– On mukavaa, että täällä on tuo
kampus ja paljon nuoria. Alkuaikoina
oli vain korvessa sijaitseva teknil
linen korkeakoulu, nyt yliopisto ja
ammattikorkeakoulu levittäytyvät
laajalle ja pitävät aluetta omalta
osaltaan eläväisenä.
Opiskelijoitten mukana Sammon
lahti on kansainvälistynyt, ja raitilla
kulkiessa saattaa kuulla monia eri
kieliä. Skinnarilassa on myös paljon
maahanmuuttajia ja Mustonen
miettii usein, kuinka heidät saisi
mukaan yhteiseen toimintaan.

– Usein vaikkapa kaupassa käydessä
huomaan, että ulkomaalaiset ovat omissa
porukoissaan, hän miettii.
– Onneksi esimerkiksi seurakunta on
onnistunut kutsumaan heitä mukaan
toimintaansa.
Tällä Mustonen viittaa sydäntään
lähellä olevaan asiaan: vapaaehtois
työhön. Hän on jo vuosikymmeniä toi
minut kirkon ja monen muunkin tahon
luottamus- ja talkootehtävissä. Musto
sen mukaan vapaaehtoistyöhön liittyy
yleensä kaksinkertainen ilo: sekä autet
tava että auttaja saavat hyvän mielen.
– Lisäksi se on mainio keino lisätä
yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden hyväksy
mistä, joka on varsinkin Sammonlah
dessa hyvin tärkeä arvo, hän sanoo.

Nuorista pidettävä huolta

Kun Mustonen jää aikanaan eläkkeelle,
hän ei usko sen juuri vaikuttavan
elämäntyyliinsä. Asuinpaikkaansa hän
ei ainakaan aio vaihtaa. Omakotitalo
tarjoaa juuri sopivasti puuhaa ja Sam
monlahden alue tarvittavat peruspalve
lut kauppoineen ja terveysasemineen.
– Mihin minä nyt kotoani lähtisin,
hän nauraa.

Teksti: Marjatta Kupias

on ollut kaupungin keskustan
ohella väestömäärältään Lap
peenrannan nopeimmin kasvava
asuinalue. Suosiota on helppo ymmärtää,
sillä Sammonlahti sijaitsee ainutlaatuisen
vetovoimaisessa ympäristössä vehreiden
metsien ja järvimaisemien äärellä, minkä
lisäksi yliopisto tarjoaa paljon erilaisia
mahdollisuuksia yrityselämälle ja itsensä
kehittämiselle. Sammonlahden suuralue
valittiin viime vuonna Ympäristöminis
teriön lähiöohjelmaan, josta on luvassa
lisäpotkua alueen kehittämiseen.
Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä
odottaa vuoteen 2022 kestävän hankkeen
tuloksia innolla.
- Haluamme nostaa hankkeessa esiin
Sammonlahden vahvuuksia ja kehittää
sitä hyvinvoivana ja viihtyisänä asuin- ja
työpaikka-alueena sekä palvelukeskuksena
ja monipuolisena viheralueena.
Aluetta lähdetään kehittämään yhdessä
asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa.
- Osallisuus ja yhteiskehittäminen ovat
keskeinen osa hanketta ja Sammonlahden
suuralueen kehittämistä. Osa alueella
tehtävistä toimenpiteistä muodostuukin
yhteisen työskentelyn ja ideoinnin
tuloksena, Pimiä jatkaa.

SAMMONLAHTI
Teksti: Mikko Holm

Tekstit: Mikko Holm

SAMMONLAHTI

– Sammonlahti on hyvä tällaisena
kuin se on. Tarvittavat palvelut
ovat lähellä, ja uimaan tai lenkille
on lyhyt matka. Ainoastaan valko
poskihanhia saisi olla vähemmän
likaamassa alueen leikkipuisto-
uimaranta-aluetta, jos nyt jostain
pitäisi valittaa.
Mustonen on hyvillään, että alue
saa uuden keskuksen, Sammontalon.
Nuorista on tärkeää pitää huolta.
– Eihän nykyaika ole ongelmia
mihinkään vienyt, vaan erilaiset
huolet, kuten työttömyys ja yksinäi
syys, koettelevat ihmisiä myös täällä
Sammonlahdessa, hän sanoo.
– Mitä paremmat eväät voimme
lapsille antaa, sitä valoisampi on
tulevaisuus.
Vaikka Mustonen on itse aktiivi
nen, hän on jonkin verran huolissaan
muista senioreista.
– Ehkä siellä Sammontalossa voisi
olla meille vanhemmillekin jotain
tekemistä, hän pohtii.
– On tärkeää, että kaikille löytyy
oma paikka. Jos joku tarjoaa puitteet,
luotetaan siihen, että ihmiset pitävät
huolta toinen toisistaan.

Reijo Mustosen mielestä Sammonlahden luonto on vertaansa vailla.
Kuva: Reijo Mustosen kotialbumi.
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KAAVOITUSOHJELMA

KAAVOITUSOHJELMA
Yhteystiedot

1) Lappeenrannan
keskustaajama

Elinvoima ja kaupunki
kehitys / Kaupunki
suunnittelu
Kaupungintalo 3. kerros,
Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11,
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde 05 6161
etunimi.sukunimi
@lappeenranta.fi
Asiakaspalvelun aikavaraus
on toivottavaa. Korona-aikana
asiakaspalvelu tapahtuu
kokonaisuudessaan etänä.

Kaavoitusohjelma 2021–2023
Asemakaavat ja asemakaavamuutokset

Osasuurennus keskustasta

Kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä
puh. 040 653 0745

2) Joutsenon keskusta
– Rauha – Tiuru
Kaavoitusohjelma 2021–2023
Asemakaavat ja asemakaavamuutokset

Kaavoitusohjelma 2021–2023

Kaavoitusarkkitehdit
Kimmo Hautamaa
puh. 040 647 4889
Miia-Riikka Kiukas-Lehto
puh. 040 517 0804
Sanna Kokko

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa
laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille
tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Yleiskaavat
Kartalla 3, Lappeenrannan yleiskaavakohteet
1. Lappeenrannan keskustaajaman
osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue,
vaihe 2
2. HORISONTTI–vihreä teemayleiskaava
3. Lappeenrannan pienvesistöjen
rantaosayleiskaava
4. Masteensaaren osayleiskaava
5. Vipelen osayleiskaava
6. Pien-Saimaan osayleiskaava
Lisäksi laaditaan asemakaavahankkeisiin
liittyviä osayleiskaavojen tarkistuksia.

Asemakaavat ja asemakaavan
muutokset
Kartalla 1, Lappeenrannan keskustaajama
1. Kauppakeskus Armadan tontti
2. Kauppakatu 33
3. Kauppatorin ja ympäristökortteleiden
kehittäminen
4. Pormestarinkatu 8–10

6

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Koulukatu 16–18
Valtakatu 42
Plathanin talo ja puisto, Valtakatu 54
Valtakatu 51 Vapaudenaukio
Valtakatu 56
Musiikkiopisto
Maaherrankatu 15
Kaupungintalon kortteli
Lappeenkadun alue
Lentokentän alue
• Lentokentäntien yritysalueet
• Aurinkopuisto
15. Pilotinkatu 1
16. Leirin alueen kehittäminen
17. Simolantien asuinalueen II-vaihe
18. Ristikankaan hautausmaa
19. Kesämäen alueen asemakaavan
	ajantasaistaminen
20. Asemanseudun kehittäminen
• Ratakatu
• Asemanseutu
21. Entisen Alakylän koulun tontti
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1. Keskustaajaman osayleiskaava 2030,
Eteläinen osa-alue, vaihe 2
2. HORISONTTI - vihreä teemayleiskaava
3. Lappeenrannan pienvesistöjen
rantaosayleiskaava
4. Masteensaaren osayleiskaava
5. Vipelen osayleiskaava
6. Pien-Saimaan osayleiskaava

Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan kaupunkisuunnittelu on laatinut
ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2021–2023.
Kaavoitusohjelma on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 25.11.2020 ja
kaupunginhallituksessa 30.11.2020.
Hyväksytty kaavoituskatsaus lisäaineistoineen julkaistaan myös
kaupungin kotisivuilla lappeenranta.fi/kaavoitusohjelma

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Armilankatu 18–26 – Pohjolankatu 15–21
Sisäliikuntahalli
Keskuspaloasema
Armilan sairaalan alue
Lepolan hautausmaa
Keskussairaalan ranta-alue
Kahilanniementie 5
Neulasepänkatu
Kimpisenkatu
Keskusta-alueen kerrostalojen
korotukset ja ullakkotilojen käyttöönotto
• Raastuvankatu 8
Imatrantie 7–9
Kimpisen urheilupuisto
Myllysaari
Mattilan – Mäntylän alueen
asemakaavan ajantasaistaminen
Paraistentien asuinalue
Toikansuon puhdistamo
Hyväristönmäki
Huhtiniemen liikuntakeskuksen alue
Honkakatu 3

Kaavasuunnittelijat
Sivi Ihalainen
puh. 040 650 1221
Matti Kettunen
puh. 040 484 9745
Hanna-Maija Marttinen
puh. 040 809 8657
Elina Moisio
puh. 040 649 5001
Niina Seppäläinen
puh. 040 668 4499
Tiia Sillgren
puh. 040 663 2525
Kaavavalmistelijat
Jouni Lahikainen
puh. 040 809 8841
Niklas Santala
puh. 040 626 0332
Kaisa Koponen
puh. 040 681 9494
Vuorovaikutussuunnittelija
Mikko Holm
puh. 040 663 7753

Maakuntakaava

Kaavoitusohjelma 2021–2023
Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä.
Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä
lähivuosina.

Asemakaava-arkkitehti
Matti Veijovuori
puh. 040 660 5662
Yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen
puh. 040 575 5590

3) Lappeenrannan
yleiskaavakohteet

Nuijamaan alue

Sihteeri
Taina Lind
puh. 040 164 9611

Lupa-asioiden
asiakaspalvelu,
kaavasuunnittelija
Tarja Luukkonen
puh. 040 650 3340

41. Kourulan entisen Nesteen tontti
42. Raviradan alue
43. Länsialueen palveluverkko
• Sammontalo
44. Länsialueen palveluverkko,
vapautuvat alueet
• Skinnarilan koulu ja päiväkoti
• Lavolan koulu
45. Yliopistonkatu – Skinnarilankatu
46. Sammonlahden ja Skinnarilan 
ranta-alueet
47. Skinnarilan kampusalue
• Kampuksen asuinalue
48. Ruoholammen asuinalue
49. Selkäharju
50. Rutolan VPK:n alue
51. Linnoituksen alue
52. Kaupunginlahden ranta
• Kylpylaitos ja Rantapuisto, Ainonkatu 12
• Saunamaailma
53. Taipalsaarentie 17–19
54. Pikisaari, Katajasaarenpuisto

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Voisalmen pallokentän alue
Voisalmen koulu
Honkasaari
Piiluvanmäki
Mertaniemi
Pappilanniemi
Kisapuiston alue
Myllymäenpuisto
Hyrymäen ja Myllymäen alueet
• Eurosite
• Teollisuustonttien laajennukset

• Hannolantien alue
Hiessillankatu 4–8
Hillakatu 13
Koivistonkatu
Eteläkadun varsi
Pajarilan kaupan alueet
Lapveden teollisuusalue
Hartikkala – Lapvesi alueen
asemakaavan ajantasaistaminen
71. Hakali – Hovinpelto alueen 
asemakaavan ajantasaistaminen
72. Lauritsala-talo ja terveysasema
73. Lauritsalan torin
ympäristökortteleiden kehittäminen
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

74. Hallituskatu 39
75. Itäisen alueen palveluverkko
• Lauritsalan koulu
76. Itäisen alueen palveluverkko,
vapautuvat alueet
• Kanavansuun koulu
• Lumikontien kenttä
• Lapveden kenttä
77. Lauritsalan kartano
78. Kanavapuisto
79. Koivikonkatu 1
80. Laihianranta
81. Myllyniemi
82. Pontuksen / Laihian / Mälkiän
täydennysalueet
83. Mustolan satama- ja teollisuusalue
84 Nuijamaantien varren
kaupan alueet
• Rajamarket (Nuijamaa)
85. Nuijamaan entinen tulli ja raja-asema
86. Vt 6 moottoriliikennetien rinnakkaistie
• Pilotinkadun jatke- Koppelontie
• Matkailuramppien alue
• Pajarilanväylä

Etelä-Karjalan voimassa oleva maakuntakaava vahvistettiin
ympäristöministeriössä joulukuussa 2011. Etelä-Karjalan
1. vaihemaakuntakaava kauppa, matkailu, elinkeinot
ja liikenne on vahvistettu ympäristöministeriössä
lokakuussa 2015.
Etelä-Karjalan liitto valmistelee Etelä-Karjalan 2. vaihe
maakuntakaavaa, jonka lähtökohtana on jäteveden
puhdistamon toteuttamismahdollisuuksien varmistaminen
Lappeenrannan alueelle.
Maakuntakaavaan voit tutustua Etelä-Karjalan liiton
sivuilla osoitteessa ekarjala.fi

Kartalla 2, Joutsenon keskusta –
Rauha – Tiuru
86. Vt 6 moottoriliikennetien rinnakkaistie
87. Kesolantien- Myllytien alue
88. Honkalahden työväentalon kenttä
89. Ahvenlammen alueen asemakaavan
ajantasaistaminen
90. Pulpin pohjoisosa
91. Välitien alueen kehittäminen
92. Laulujoutsenen alue
93. Lappeentien eteläpuolen asuinalue
94. Tennistien itäinen alue
95. Punnanlahden alue
96. Likosenlahti
97. Rauhan satama-alue
98. Caprintie 52
99. Tiurun sairaala-alue

liittyvä maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n
mukainen maankäyttösopimus, josta kerrotaan kaavaprosessissa myös osallistumis- ja
arviointisuunnitelman yhteydessä.
Kaavahankkeiden vireille tullessa kaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistaan Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelun nettisivuilla lappeenranta.fi/

fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/
Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat.

Kaavahankkeiden etenemistä voi seurata myös
Lappeenrannan kaupungin karttapalvelun
kautta: karttataso > Ajantasa-asemakaava >

rasti kohtaan Asemakaavahanke
yleiskaavamuutosalue
asemakaavamuutosalue

Kohteen numero osoittaa suunnittelualueen
likimääräisen sijainnin kartalla. Kursiivilla
merkittyjen hankkeiden kaavoitusta ei ole vielä
aloitettu.
Niissä asemakaavahankkeissa, joissa
maanomistaja ei ole Lappeenrannan
kaupunki, laaditaan kiinteistönomistajan ja
kaupungin välinen kaavojen toteuttamiseen
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LIIKUNTA, KULTTUURI JA TAPAHTUMAT

Poimintoja liikunnan keväästä
Liikuntatoimessa huomioidaan
koronatilanteen vaikutukset ja
seurataan viranomaisten suosituksia
toiminnan järjestämisessä.
Muutokset toiminnassa ja liikuntaryhmissä ovat mahdollisia vallitsevan
tilanteen mukaisesti.

Liikuntaryhmät ja -kurssit

Kevään kulttuuri- ja tapahtumatarjonta

Uusina ryhminä

Kevään tapahtumiin ja niiden ajantasaisiin tietoihin voi tutustua näppärästi
Lappeenrannan sähköisen tapahtumakalenterin kautta.
Kalenteri esittelee kootusti alueen tapahtumatarjontaa, ja sen kautta voi ostaa
myös tapahtumasta riippuen pääsylippuja. Mobiililaitteillakin sujuvasti toimiva
tapahtumakalenteri löytyy osoitteesta tapahtumat.lappeenranta.fi

FasciaMethod
(toiminnallinen lihashuoltotunti),
ke 9.30–10.30, Urheilutalon jumppasali
Lihaskunto ja liikkuvuus,
to klo 18.30–19.30,
Kahilanniemen terveysliikuntasali

Liikuntaneuvonta

Kausi alkaa 11.1. ja päättyy 25.4.
Toimintaa ei järjestetä koulujen
talvilomaviikolla 1.–7.3.
Ryhmien ja kurssien osallistuja
tilanteen voi tarkistaa osoitteessa:
lappeenranta.fi/ohjattuliikunta
(valitse valikosta Terveysliikuntaryhmät)

Vapaiden paikkojen
tiedustelut liikunnanohjaajilta:

Liikuntaneuvonta palvelee koronatilanteesta
huolimatta, ja neuvontaa voidaan antaa myös
puhelimitse tai videoyhteyden välityksellä.
Kysy lisää liikuntaneuvonnasta:
Keskusta: puh. 040 776 9560 ja 040 674 2869
Sammonlahti ja Joutseno: puh. 040 481 9399
Lauritsalan uimahalli: puh. 040 829 6162

Kaupungin kulttuuripalveluiden
ajantasaiseen tarjontaan voi tutustua
myös palveluiden verkkosivuilla:
Kaupunginteatteri
lprteatteri.fi
Kaupunginorkesteri
lprorkesteri.fi
Museot
lappeenranta.fi/museot
Kirjastot
lappeenranta.fi/kirjasto
Nuoriso
lappeenranta.fi/nuoriso

Senioreiden liikuntaneuvonta:
puh. 040 674 2869

Kuntosaliryhmät, starttikurssit,
kevytjumpat, vesiliikunta, BMI ja
Tsemppi-kortit, puh. 040 776 9560

Seniorihankkeen liikunta, vertais
ohjattu toiminta, puh. 040 674 2869
Sovellettu liikunta puh. 0400 157 514

Lappeenrannan kaupunki julkaisee
myös torstaisin viikonlopun
menovinkit -listan Facebook- ja
Instagram-tileillään. Löydät
kaupungin Facebookista nimellä
Lappeenranta City ja Instagramista
nimellä lappeenrantafi.

Koronavirustilanteesta johtuen emme julkaise tässä numerossa
perinteisiä liikunta-, tapahtuma- ja kulttuuritilaisuuksien tietoja.

Lasten, nuorten ja
perheiden liikuntaneuvonta:
puh. 040 776 9560

Lihashuollot, tuolijumpat, tanssilliset
tunnit, kehonkoostumusmittaukset,
puh. 040 481 9399

Lappeenrannan monipuolisista ja
upeista ulkoilu- ja retkeilyreiteistä
sekä -kohteista, kuten Pappilanniemi,
Mikonsaari, Hämmäauteensuo, löytyy
tietoa visitlappeenranta.fi -sivustolta.

Sovellettu liikuntaneuvonta kuntalaisille,
joiden on vaikea osallistua yleisesti
tarjolla olevaan liikuntaan vamman,
sairauden tai muun toimintakyvyn
heikentymisen takia: puh. 0400 157 514

Liikuntaa vertaisohjaajien kanssa
Senioreiden kävelylenkit
Maanantaisin
18.1.–19.4. klo 10–11
Lähtöpaikka: Huokausten silta

Torstaisin Joutsenossa 14.1.–22.4. klo 10–11
Lähtöpaikka: Kolmen sukupolven puisto
Ei vaadi ilmoittautumista.

Kuntosaliopastusta kaikille
Tiistaisin klo 13.30–14.30
Lappeenrannan uimahallin kuntosalilla

Kaikista liikuntatoimen järjestämistä ryhmistä ja toiminnasta
ajantasaista lisätietoa osoitteessa lappeenranta.fi/ohjattuliikunta

AVUSTUKSET

Avustukset ja tapahtumakumppanuudet
Lappeenrannan kaupunki myöntää avustuksia erilaiseen toimintaan. Haettavissa myös Alfred Kordelinin säätiön
Lappeenrannan rahaston apurahat. Avustuksista ja niiden hakemiseen liittyvistä käytännöistä löytyy
lisätietoa osoitteessa lappeenranta.fi/avustukset

Asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistykset
(hakuaika päättyy 31.1.)
Lappeenrannan kaupungilla on käytössään porrastettu avustusjärjestelmäasteikko. Hakiessaan avustusta yhdistys itse
valitsee oman toiminnan tason ja toimittaa hakemuksen
mukana talousarvion ja toimintasuunnitelman, jossa on eritelty valitun tason mukaiset toimenpiteet. Yhdistys sitoutuu
toteuttamaan toimenpiteet avustuksen myöntämisvuonna.

Kulttuuri-, taide- ja perinnetoiminta
(hakuaika ympäri vuoden)
Kulttuuri-, taide- ja perinnetoimintaan myönnettäviä
avustuksia voi hakea Lappeenrannassa järjestettävään
toimintaan. Avustuskohde voi olla esimerkiksi ohjaaja
palkkio, käsikirjoitustyö, näyttelyn järjestäminen tai
muu vastaava kohde, joka elävöittää ja tukee kaupungin
kulttuurielämää.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt (hakuaika päättyy 31.1.)
Järjestöavustusta voi hakea toimintaan, joka
tukee Lappeenrannan kaupungin strategian hyvin
vointinäkökulmaa. Hakijalle on eduksi, jos toiminta
Lappeenrannan kaupungin alueella täydentää EteläKarjalan sosiaali- ja terveyspiirin palveluja. Avustusta ei
myönnetä järjestöjen perustehtäviin, kuten kokouksiin tai
tutustumismatkoihin eikä tapahtumiin tai tilavuokriin.

Nuorisojärjestöt (hakuaika päättyy 31.1.)
Avustusta myönnetään paikallisen nuorisoyhdistyksen
yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus-, kurssi- ja
leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja lappeen
rantalaisten nuorten hyväksi kohdennettuun muuhun
toimintaan.

Perintökaaren rahasto
(hakuaika päättyy 31.1.)
Perintökaaren rahaston avustukset on tarkoitettu
järjestöille, säätiöille ja yhdistyksille. Rahaston varoja
myönnetään tukemaan vanhusten ja vammaisten
selviytymistä kotihoidossa ja kodinomaisissa olosuhteissa.
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Erityisliikuntatoiminta (hakuaika päättyy 31.1.)
Avustusta myönnetään erityisliikuntajärjestöille tai
järjestöille, jotka järjestävät erityisryhmille soveltuvaa
liikuntatoimintaa Lappeenrannan kaupungin asukkaille,
vammaisten harraste- ja kilpaurheilun tukemiseen,
suunnistuskarttojen valmistukseen ja muuhun
harkinnanvaraiseen toimintaan.

Pelastusjärjestöavustukset (hakuaika päättyy 31.1.)
Lappeenrannan alueella pelastustoimintaa harjoittavien
yhdistysten ja järjestöjen avustukset jakaa Etelä-Karjalan
pelastuslaitos. Avustusta voi hakea kaupungin verkko
asiointipalvelun kautta.
Tapahtumakumppanuudet (hakuaika ympäri vuoden)
Kumppanuussopimuksissa huomioidaan
erityisesti kaupungin strategiasta nousevat sekä
tapahtumatoiminnan strategiset tavoitteet ja niissä
määritellään molempien osapuolien vastuut ja
velvollisuudet. Kumppanuuksien edellytyksenä on, että
toiminta kohdistuu Lappeenrantaan, mutta toimijan
kotipaikan ei välttämättä tarvitse olla Lappeenranta.
Alfred Kordelinin säätiön Lappeenrannan
rahaston apurahat (hakuaika päättyy 31.1.)
Yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt voivat hakea
apurahaa taiteelliseen ja journalistiseen työhön, jolla
edistetään Lappeenrannan taide- ja kulttuurielämää, sekä
tutkimukseen, joka liittyy Lappeenrantaan paikkakuntana.

