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Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry  

Ilon kautta kaupungille! 

Takana on hyvin poikkeuksellinen ja haastava kevät kaikille. Se, millainen 
on tyhjä ja aavemainen kaupungin keskusta, konkretisoitui tänä keväänä 
myös Lappeenrannassa. Onneksi yhteiskunnan eri toiminnot ovat pikku-
hiljaa avautuneet toukokuun puolivälin jälkeen, tosin vielä rajoituksin. 
Keskusta on taas täynnä elämää ja pieniä tapahtumia—ja säät suosii! 
Muistetaan kuitenkin jatkossakin turvavälit ja käsihygienia sekä muut 
mahdolliset turvatoimet, että saadaan kaupunki jälleen elinvoimaiseksi . 
 
Syksyn toimenpiteillä pyritään saamaan asiakkaat takaisin keskustaan. LA-
KESin perinteisten tapahtumien suunnittelu on aloitettu: art@bars—
ravintolatapahtuma pe-su 4.-6.9.2020 ja Fashion by Night—muodin yö pe 
25.9.2020.  Magic by Christmas—joulun taikaa joulunavaukseen la 
21.11.2020 on saatu lisärahoitusta Karjalan Kulttuurirahastosta, joten us-
komme, että saamme tapahtumasta tosi hienon! 
 
Haimme ja saimme MOKRA-rahoitusta, mikä on Etelä-Karjalan liiton ra-
hoitus. MOKRA on maakunnan omaehtoinen kehittämisraha, mikä on tar-
koitettu koronasta toipumiseen ja asiakkaiden saamiseksi takaisin keskus-
taan. Hankkeen ajoitus on 1.9.2020 –28.2.2021 ja nimi Lappeenrannan ja 
Imatran kaupunkikeskustat eläväksi 2020 – 2021 (LIKE) eli toteutamme 
sen yhdessä Imatran Kaupunkikeskustat ry—Imitsin kanssa. Hanke sisäl-
tää mm. shoppailutapahtumia kerran kuussa loka-tammikuun aikana. 
 
Huomioidaan kuitenkin syksyn tilanne tarkemmin lähempänä ja mahdolli-
set rajoitukset. Tehdään tapahtumat vastuullisesti. 
 
Lappeenrannan Kaupunkikeskusta kasvuun ja kartalle 2018—2020 –
toimintaympäristön kehittämishankkeessa tavoite on ollut Lappeenran-
nan kaupunkikeskustalle lisätä kaupunkikeskustan pk-yritysten ja muiden 
toimijoiden näkyvyyttä, aktiivisuutta, keskinäistä verkostoitumista, yhteis-
työtä ja tiedonvälitystä. Keväällä jatkuivat  digitaalisen markkinoinnin ja 
myynnin koulutukset 9.1.-5.2. 
 
Hanke on päättymässä 31.7.2020, mutta Lappeenrannan kaupungin Mei-
jän City –kehittämissuunnitelman valmistelu jatkuu edelleen. LAKES ry 
osallistuu kaupungin kumppanina keskustan nykytilanteen ja kehittämis-
tarpeiden kartoittamiseen sekä keskustan kehittämissuunnitelman laati-
miseen. Keskustan kehittämissuunnitelman ensimmäinen luonnos valmis-
tuu syksyllä, jolloin pääsemme kommentoimaan sitä. 
 
Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry julisti Lappeenrannan Kes-
kustatekokilpailun 2020 avatuksi. Lappeenrannan Keskustatekokilpailu 
on Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry:n uusi vuotuinen kilpai-
lu, jonka tarkoitus on korostaa keskustan merkitystä kaupungille sekä löy-
tää Lappeenrannan mielikuvaa edistäviä asioita. Lappeenrannan kilpailu 
toimii samalla myös esikarsintana ja osana Elävät Kaupunkikeskustat ry:n 
uutta kansallista kilpailua. Kilpailusta enemmän tuonnempana. Odotam-
me ehdotuksianne! 
Aurinkoista ja vilkasta kesää! 
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Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry  

Uudet jäsenet 

LAKESin jäseneksi ovat liittyneet kuluvan vuoden aikana 
seuraavat 6 yritystä: 
 
 
 
 
 
 
 
Tervetuloa LAKESin jäseneksi! 
 
 

MOKRA-rahoitus: Lappeenrannan ja Imatran  
kaupunkikeskustat eläväksi 2020—2021 –hanke (LIKE) 
 
 
LAKES on Imitsin kanssa yhdessä hakenut rahoitusta ja saanut päätök-
sen toteuttaa MOKRA-hanke: Lappeenrannan ja Imatran kaupunkikes-
kustat eläväksi 2020 – 2021 (LIKE). 
 
MOKRA on maakunnan omaehtoinen kehittämisraha, mikä on tarkoitettu 
koronasta toipumiseen ja asiakkaiden saamiseksi takaisin keskustaan. 
Hankkeen ajoitus on 1.9.2020 –28.2.2021. Kyseessä on Etelä-Karjalan lii-
ton myöntämä avustus. Yhteishankkeen hallinnoiva taho on LAKES ja osa-
toteuttaja: Imitsi. Hankkeen koko budjetti on 50 000 e, josta avustuksen 
osuus 40 000 e.  
 
Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa Shoppailupäivät lauantaina kerran 
kuukaudessa loka-tammikuussa 2020 –2021 Lappeenrannassa ja Imatral-
la, eri aikaan kuukaudessa. Mainostoimistossa teetetään kampanjoille 
oma visuaalinen ilme, slogan ja mainosmateriaalit. Tavoitteena on akti-
voida yrityksiä osallistumaan tapahtumiin omin tarjouksin, omin mainok-
sin mediassa ja somessa. Hankkeeseen kuuluvat mainokset tapahtumista 
paikallisessa mediassa ja somessa. Kampanjassa huomioidaan mahdolli-
suuksien mukaan pysäköinti ja liikkuminen. 
 
Hankkeesta lisää syksyllä. 
 
 
 
 
 
 

Finlayson 
Partioaitta 
Pyöröpuikko 
Ravintola Nautilus 
Rikkilän Leipä/Rikkilän Herkku 
Makea Coffee  
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Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry  

Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry julistaa 
Lappeenrannan Keskustatekokilpailun 2020 avatuksi  
Lappeenrannan Keskustatekokilpailu on Lappeenrannan Kaupunkikes-
kusta – LAKES ry:n uusi vuotuinen kilpailu, jonka tarkoitus on korostaa 
keskustan merkitystä kaupungille sekä löytää Lappeenrannan mieliku-
vaa edistäviä asioita. Lappeenrannan kilpailu toimii samalla myös esi-
karsintana ja osana Elävät Kaupunkikeskustat ry:n uutta kansallista 
kilpailua.  
 
Keskustatekokilpailuun etsitään Lappeenrannan keskustaan  

positiivisesti vaikuttavia asioita. Kilpailun voi voittaa jokin ilmiö,  

innvaatio, huikea tapahtuma, tapahtuma- tai kulttuurituottaja,  

onnistunut arkkitehtuuri, upea valaistus, kaupunkilaisia hyödyttävä 

tai ilahduttava teko, positiivista keskustakuvaa lisäävät infra- ja  

kaavoitusratkaisut, keskustan viihtyisyyden parantaminen tai vaikka 

yhteisöllinen teko, joka koetaan merkittävänä Lappeenrannan ja  

keskustan fiiliksessä.  

Omia ehdotuksia kilpailuun voi lähettää 7.8. saakka osoitteeseen  

johanna.ruotsi@lappeenranta.fi otsikolla Lappeenrannan  

Keskustatekokilpailu 2020. Lappeenrannan aluekilpailun voittajan  

valitsee LAKESin hallitus. 

Lappeenrannan alueellisen kilpailun voittajaehdotus pääsee  

edustamaan Lappeenrantaa kansallisessa kilpailussa, jossa EKK ry 

(Elävät Kaupunkikeskustat ry) valitsee ja palkitsee kansallisen voittajan  

syksyllä vuosikonferenssissa. Kansallisen palkinnon valitsijaraadissa ja  

jäseninä EKK:ry:ssä on mm. Kiinteistöliitto, Kaupan liitto,  

Päivittäistavarakaupan liitto, kaupunkien johtoa ja keskustakehittäjiä.  

Ehdotuksen laadintaohje:  
Kilpailuehdotus laaditaan yhdelle A4:lle, jossa kuvaillaan kilpailuehdo-
tuksen kohde ja koko sisältö kattavasti, ehdotuksen tavoitteet, miten 
ne saavutettiin, mikä on sen vaikutus keskustalle ja mikä tekee ehdo-
tuksesta erityisen. Lisäksi ehdotukseen voi liittää mahdollisesti valoku-
via tai videolinkkejä. Ehdotuksen tulee sisältää myös ehdotuksen anta-
jan nimi ja täydelliset yhteystiedot.  
Elävät Kaupunkikeskustat ry (EKK) on vuonna 1997 perustettu kau-
punkikeskustojen kehittämisen valtakunnallinen kattojärjestö. Yhdis-
tyksen tehtävänä on Suomen kaupunki- ja kuntakeskusten jatkuva ke-
hittäminen eläviksi, elinvoimaisiksi, viihtyisiksi ja kilpailukykyisiksi. Lap-
peenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry ja Lappeenrannan kaupunki 
ovat jäseninä yhdistyksessä.   
Lisätietoja:  
Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry 
Toiminnanjohtaja Johanna Ruotsi 
johanna.ruotsi@lappeenranta.fi 
p. 044 337 6060 

mailto:johanna.ruotsi@lappeenranta.fi
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Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry  

Lappeenrannan Kaupunkikeskusta—LAKES ry järjestää nyt kahdeksatta 
kertaa tapahtuman nimeltä art@bars—kulttuuria kapakoissa perjantaista 
sunnuntaihin 4.-6.9.2020. Suuri osa Lappeenrannan keskustan, sataman 
ja linnoituksen ravintoloista, kahviloista, baareista ja yökerhoista ovat 
mukana tuottamassa yllätyksellistä ja elämyksellistä ohjelmaa tapahtu-
maan.  Järjestämme ohjelmaa myös ulos kadulle ja tapahtuma-aikaan 
kulkevaan hop-on-hop-off –bussiin tai –junaan. Yritysten lisäksi mukana 
on myös paljon paikallisia luovan alan toimijoita, Lappeenrannan kau-
punki, kulttuuri– ja musiikkiryhmät. 
 

Ks. Tarkemmin tapahtumakirjeet 
 
Tapahtuma-aikaan hop-on-hop-off –bussi kiertää non-
stopina osallistuvien ravintoloiden ”reittiä” ja kuljettaa 
asiakkaita ilmaiseksi perjantain-lauantain välisenä  
aikana 4.-6.9.  klo 16-23.  

KAIKKIEN OSALLISTUVIEN TAHOJEN  
OHJELMAT JA TARJOUKSET  
VIIMEISTÄÄN MA 3.8. MENNESSÄ! 
Kaikkien ohjelmat flyereitä varten. 
Lisätietoja:  armi.sallinen@lappeenranta.fi, 050-302 6536,  
  johanna.ruotsi@lappeenranta.fi, 044-337 6060 
 
Tapahtuman tarkempi ohjelma julkistetaan elokuussa.  
HUOM! Myös muut kuin ravintolat ovat tervetulleita osallistumaan ja 
hyödyntämään tapahtumaa. 
 

art@bars pe-su 
4.-6.9.2020 
Lappeenrannassa 
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Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry  

 
 

LAKES järjestää jo 14. kerran suositun suuren MUOTITAPAHTUMAN Fashion 
by Night—muotia yössä perjantaina 25.9.2020 klo 16-23. Lappeenranta-
salin muotinäytöksessä esiintyy TV:stä tuttu esiintyjä.  
Ohjelma selviää elokuun puoleen väliin mennessä. 
 
Tavoitteena on, että suuri osa keskustan liikkeistä on avoinna pe 25.9. klo 
23 saakka. Jäsenyrityksille järjestelyt  ovat ilmaiset. Jäsen– ja markkinoin-
timaksut pitää olla maksettu. Ei-jäseniltä peritään maksu osallistumisesta 
kulujen kattamiseksi. 
 
Toivotaan, että KAIKKI liikkeet järjestävät omassa liikkeessään elämyksellis-
tä ohjelmaa asiakkaille eli esim. esittelyjä, neuvontaa ja tapahtumia sekä 
lisäksi vetovoimaisia tarjouksia.  
Tarkoitus on saada yleisö liikkeelle ja myyntiä aikaiseksi!  
 

LIIKKEIDEN OHJELMAT JA TARJOUKSET VIIMEISTÄÄN  
PE 14.8. MENNESSÄ! 
Ohjelmat flyeria/esitettä varten. 
armi.sallinen@lappeenranta.fi, 050-302 6536 
johanna.ruotsi@lappeenranta.fi, 044-337 6060 
 
Tapahtumaa markkinoidaan aiempien vuosien tapaan laajalti. 
 Flyerit keskustan yrityksiin ja Lappeenranta-salin ovella puoli tuntia 

ennen muotinäytöksen alkua 
 Flyerin toisella puolella yleinen illan ohjelma, toisella puolella  
 YRITYSTEN ohjelmat entiseen tapaan.  
 Flyerit jaetaan liikkeisiin viikolla 37 (7.-11.9.) 
 Mainonta: lehdet, radio, nettisivut, SOME: LAKES, tapahtumasivut, 

kaupunki, yhteistyökumppanit 
 

OSALLISTU TAPAHTUMAAN JA OTA KAIKKI HÖYTY IRTI SIITÄ! 
 
HUOM!  
KAIKKI muutkin ovat tervetulleita osallistumaan ja hyödyntämään  
tapahtumaa. 
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Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry  

Vuosikokous 14.5.2019 

LAKES ry:n sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin tiistaina 9.6. klo 
15.15 alkaen kaupungintalolla. Kokouksessa kuultiin hallituksen toiminta-
kertomus ja tilintarkastajien lausunto, vahvistettiin tuloslaskelma, tase ja 
tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toiminnanjoh-
tajalle.  

LAKES osallistuu Greenreality-kodit ja –yritykset hankkeen ohjausryh-
mään.  Hankkeessa kestävää tulevaisuutta luova Greenreality-ajattelu- ja 
toimintamalli, johon Lappeenrannassa on sitouduttu, viedään kouluihin ja 
kouluista oppilaiden avulla oppilaiden koteihin sekä keskustan kivijal-
kayrityksiin. Ekologinen ajattelu ja vastuulliset valinnat saadaan osaksi 
kotien ja yritysten arkea. Hankkeen kesto on 1.8.2018 – 31.12.2020. 

Greenreality-kodit ja –yritykset 

LAKES ry tarjoaa vuokralle banderollipaikkoja seuraavista paikoista: Kaup-
pakatu, Simolantie, Taipalsaarentieltä (Huokaustensillankaide keskus-
taan ja keskustasta poispäin ajettaessa) ja Helsingintieltä 
(Snellmaninkatu).  
 
Ensisijassa banderollitilaa vuokrataan tapahtumanjärjestäjille, mutta jos 
vapaata tilaa löytyy, myös muille.  
HUOM! Tilavuokra jäsenille edulliseen jäsenhintaan. 
 
Lisätietoja:  armi.sallinen@lappeenranta.fi, 050-302 6536 
  johanna.ruotsi@lappeenranta.fi, 044-337 6060 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Banderollipaikkoja vuokralle  

KAUPPAKATU 

SIMOLANTIE 

SNELLMANINKADUN 
SILTA 

HUOKAUSTEN SILTA 



ELINVOIMATULOKSET 35 SUOMALAISESTA KAUPUNKIKESKUSTASTA 
ALLin mobiilisovellus on työkalu liiketilojen kartoittamiseen helpolla ja ha-
vainnollisella tavalla. ALLin avulla lasketaan keskustan liiketilat: 
Lauantailiikkeet, ravintolat, arkiyritykset, tyhjät liiketilat sekä remontissa 
olevat liiketilat. Lauantaiyritykset ovat elinvoimalaskennan ydin eli erikois-
kaupat,  kahvilat ja ravintolat. Mitä enemmän keskustan liiketiloista on lau-
antaiyrityksien käytössä, sitä elinvoimaisempi keskusta on. 
 
Elinvoimalaskentaa on tehty yli 5 vuotta Suomen keskustoissa. Keskustojen 
elinvoima laski –5,27 prosenttia Suomessa yhden vuoden aikana suh-
teutettuna asukaslukuun. Porin, Lahden, Vantaan, Tornio-Haparandan, Jär-
venpään, Lohjan ja Kotkan keskustat kasvattivat vuodessa elinvoimaansa. 
Koronan vaikutus ei näy vielä näissä luvuissa. 
 
Kehitystä edellisinä vuosina olivat heikentäneet uudet kuluttajatottumuk-
set, vahvistunut verkkokauppa ja kaupan rakennemuutos. Tulosta pitää 
myös arvioida aina kunkin kaupungin omista lähtökohdista käsin ja ominais-
piirteisiin peilaten. 
 
Lauantaiyritykset näyttävät keskittyvän yhä enemmän aivan ydinkeskus-
toihin ja vähemmän keskustan reunoille. Ravintoloiden ja kahviloiden mää-
rä on keskustoissa ollut usean vuoden kasvussa. Kahvilakulttuuri näyttää 
Suomessa vahvistuvan. 
 
Lappeenranta elinvoimaluku = 2.538  
Lappeenrannan elinvoimaluku on laskenut vuodessa - 12,5 %,  
Lappeenrannassa on ollut muutostila pitkään päällä ja uudisrakentaminen 
on vahvaa edelleen. Suhteessa asukaslukuun Lappeenrannassa on kuitenkin 
hyvä kaupallinen tarjonta ravintoloineen.   
 
Lappeenrannan tulokset 7.-11.5.2020:  

Lauantailiikkeet 182 (–11) 
Ravintolat 92 (-4),  
Arkiyritykset 182 (+ 2),  
Tyhjät liiketilat 89 (+ 8),  
Remontissa olevat liiketilat 23 (+ 1). 
KAIKKI YHTEENSÄ 568 (- 4) 
 
 
Ajantasainen tilastoaineisto taulukkomuotoisena (excel) on ladattavissa 
verkkosivulta: 
http://allincityapp.com/2020/05/18/elinvoimalaskennan-tulokset-2020-
paivitetty-18-5-klo-12-00/  
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Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry  

ALL-in Kaupunkikeskustan elinvoimalaskenta 2020 

 



LAKESin TAPAHTUMAT 
 art@bars—kulttuuria kapakoissa pe-su 4.-6.9.2020 
 Fashion by Night—muotia yössä pe 25.9.2020 
 Magic by Christmas la 21.11.2020 
 Keskustan yrittäjien ja henkilöstön joulukirkko pe 18.12.2020  
 MOKRA-hankkeen shoppailutapahtumat loka-tammikuu 2020-

2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUITA TAPAHTUMIA, TIETOJA TAPAHTUMANJÄRJESTÄJILLE JA  
KORONAN VAIKUTUKSET TAPAHTUMIIN JA RISTEILYIHIN 
Lappeenranta Events https://lappeenrantaevents.fi/fi  
Etelä-Karjalan Tapahtumakalenteri https://tapahtumat.ekarjala.fi/  
Visit Lappeenranta  
https://visitlappeenranta.fi/fi/Teemat-ja-tarinat/Kesa-Lappeenrannassa  
goSaimaa https://www.gosaimaa.com/fi  
Kanava- ja saaristoristeilyt sekä tilausristeilyt http://www.karelialines.fi 
Viisumivapaat risteilyt Venäjälle http://www.saimaatravel.fi/risteilyt-viipuriin 
Teema- ja tilausristeilyt http://saimaanristeilyt.fi 
Tilausristeilyt http://www.chrisline.fi 
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Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry  

Tapahtumia 2020 



Lappeenrannan Kaupunkikeskusta  
- LAKES ry 

Valtakatu 38, 4. krs, 53100 Lappeenranta 
www.lakesry.fi 

Www.facebook.com/LakesRy 
 
 
 
 
 
 

Toiminnanjohtaja Johanna Ruotsi  Myyntipäällikkö Armi Sallinen 
044-337 6060     050-302 6536 
johanna.ruotsi@lappeenranta.fi   armi.sallinen@lappeenranta.fi 
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Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry  

Johannan ja Armin loma 

Johanna ja Armi palaavat lomalta 3.8. eli toimisto on kokonaan kiinni heinäkuun.  

 

Hauskaa ja rentouttavaa  
juhannusta ja kesää! 


