Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry
Vuosi 2020 ja tulevaisuuden näkymiä
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Takana alkaa olla täysin poikkeuksellinen ja vaihteleva vuosi koronan ja
siitä johtuvien erilaisten rajoitusten kera. Suomen lisäksi joka puolella
maailmaa. Tällaista ei kukaan voinut vuoden alussa kuvitellakaan. Töitä,
kokouksia, tapahtumia, kampanjoita, webinaareja, striimauksia ja kaikenlaisia tilaisuuksia on järjestetty pitkin vuotta sekä etänä että läsnä ja sekäettä. Osa toimintatavoista jää varmasti käytännöksi myös tulevaisuuteen.
Tästä vuodesta on huomattu, että kaikkea ei voi eikä pysty ennakoimaan,
mutta tilanteisiin voidaan miettiä uusia lähestymis– ja toimintatapoja.
Koronasta huolimatta ja osin siitä johtuen kesä meni monella kuitenkin
hyvin kotimaisten matkailijoiden ansiosta. Nyt on vielä aikaa valmistautua
ensi kesään ja huomioida erityisesti kotimaiset matkailijat, kun Venäjä raja on kiinni ja matkailu muuten vähäistä. Verkkokauppojen myynti on korona-aikana kasvanut huomattavasti ja kehitys jatkuu vielä sen jälkeenkin.
Tästä johtuen olisi keskustan kehittämisessä huomioitava erityisesti ns.
erilaiset kohteet kaupungin keskustassa, mitkä tuovat luontaista liikettä ja
asiointia keskustaan. Siitä myös esimerkkinä olisi ollut mm. monitoimiareena.
Joulukuussa järjestettiin kaupunginjohtajan aamukahvit yrittäjille teamsillä, missä esiteltiin alustavaa luonnosta Meijän City—Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelmasta, joka kattaa sekä ydinkeskustan että
Kaupunginlahden alueen. Ensi vuoden puolella alustavasta suunnitelmaluonnoksesta ja siihen liittyvistä kehittämiskorteista pidetään työpajoja ja
kuulemistilaisuuksia ja suunnitelma laitetaan nähtäville kommentoitavaksi. Tavoitteena on, että suunnitelma on hyväksytty toukokuussa 2021.
Lokakuussa kaupunginvaltuusto teki päätöksen rakentaa jäähalli Kisapuistoon. Monitoimiareena keskustassa olisi ollut pelkkää jäähallia laajempi
elinkeinopoliittinen hanke ja investointi kaupunkikeskustaan, mikä olisi
toteutuessaan toiminut ympärivuotisesti elävöittävänä sekä kaupungin
vetovoimaa merkittävästi lisäävänä tekijänä. Laajentunut tapahtumatarjonta sekä keskustan vilkastuminen olisivat lisänneet Lappeenrannassa
asukkaiden viihtyisyyttä sekä yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, työllisyysvaikutuksia unohtamatta. Tehty päätös ei ollut Lappeenrannan strategian eikä veronmaksajien edun mukainen.
Olosuhteet huomioiden ja niistä huolimatta saatiin järjestettyä LAKESin
perinteisistä tapahtumista 4.—6.9.2020 art@bars ravintolatapahtuma,
Fashion by Night—muotia yössä 25.9.2020 ja Magic by Christmas—joulun
taikaa ja tonttupolku la 21.11.2020. Lisäksi syksyn aikana järjestettiin
MOKRA-hankkeen kolme Koe kaupunki—shoppailulauantaita arvontoineen 24.10., 14.11. ja 5.12.2020. Keväälle on suunniteltu vielä yksi shoppailulauantai 27.2.2021. Ensi vuotta kohti mennään uusilla suunnitelmilla,
parempaa uutta vuotta odotellessa.

Hyvää Joulua ja voimaannuttavaa loppuvuotta!

Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry
LAKESin uudet jäsenet 2020
LAKESin jäseneksi ovat liittyneet kuluvan vuoden aikana seuraavat 9 yritystä:

Finlayson
Partioaitta
Pyöröpuikko
Ravintola Nautilus
Rikkilän Leipä/Rikkilän Herkku

Makea Coffee
Visalle Oy
Galleria Kääntöpoiju
Kahvila Luovuus

Tervetuloa LAKESin jäseneksi!
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Syyskokous 24.11.2020
LAKES ry:n sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin tiistaina 24.11. klo
17 alkaen kaupungintalolla, kokoushuone Willimiehessä ja etänä Teamsissä. Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys budjetista ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2021 sekä valittiin hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.
Hallituksen kokoonpano tulevalla kaudella on (varajäsen suluissa): Jyrki
Sivonen (Ari Perälä), Mikko Heikkilä (Mauno Muukkonen), Marja Niemikoski (Maarit Vento), Annika Kumlin-Henttu (Annmari Seppä), Markku Rusanen (Juha Härkönen), Päivi Aaltonen (Alla Niemi), Kati Korhonen (Teemu Myyryläinen), Jukka Nieminen (Vesa Mäkelä), Juhani Sirkiä
(Riitta Partanen).

Banderollipaikkoja vuokrataan
LAKES ry vuokraa banderollipaikkoja paikoista Kauppakatu ja Simolantie sekä siltapaikoilta Taipalsaarentie (Huokaustensillankaide keskustaan ja keskustasta
poispäin ajettaessa) ja Helsingintie (Snellmaninkatu silta keskustaan ja keskustasta poispäin ajettaessa).
HUOM! Tilavuokra jäsenille edulliseen jäsenhintaan.
Lisätietoja: armi.sallinen@lappeenranta.fi, 050-302 6536

Joulukirkko pe 18.12.20 on peruttu
LAKES ry ja Lappeenrannan seurakunta vuosittain yhteistyössä järjestämä
jouluhartaus keskustan yrittäjille ja työntekijöille perjantaina 18.12.2020
Lappeen Marian kirkossa on PERUTTU koronaepidemian ja rajoitusten
takia.

Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry
MOKRA-hanke: Lappeenrannan ja Imatran
kaupunkikeskustat eläväksi 2020—2021
MOKRA-hankkeessa (maakunnan omaehtoinen kehittämisraha) on tarkoitettu
koronasta toipumiseen ja asiakkaiden saamiseksi takaisin keskustoihin. Hanke alkoi 1.9.2020 ja jatkuu 28.2.2021 saakka.
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Tähän mennessä Lappeenrannassa on toteutettu Koe Kaupunki –shoppailupäiviä
kolme: 24.10. 14.11. ja 5.12.2020. Imatralla ehdittiin toteuttaa 17.10. ja
6.11.2020. Tälle vuodelle suunniteltu viimeinen tapahtuma jouduttiin perumaan.
Perutulle päivälle katsotaan uusi ajankohta. Lappeenrannassa hankkeelle suunniteltu viimeinen tapahtumapäivä on la 27.2.2021.
Kampanjapäivissä oli Lappeenrannassa mukana 54—60 yritystä. Shoppailupäivinä oli arvonnat kussakin liikkeessä, palkintoina älykello, rinkka ja pellavalakanat.
Kampanjapäiviä mainostettiin netissä eri kanavissa, LED-tauluissa, printissä EteläSaimaassa, radiossa, Facebookissa, Instagramissa sekä eri toimijoiden omissa kanavissa. Kampanjaan teetettiin myös omia heijastimia jaettavaksi.
Kiitokset aktiivisille osallistujille ja yhteistyökumppaneille!

Jos haluat osallistua hankkeen
viimeiseen shoppailulauantaihin
27.2.2021, lähetä viestiä:
armi.sallinen@lappeenranta.fi
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Kuvia Magic by Christmas –tapahtumasta
la 21.11.2020
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Kuvia art@bars –tapahtumasta pe - su 4.-6.9.2020
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Kuvia Fashion by Night – tapahtumasta
pe 25.9.2020

Fashion by Night—muotia
yössä toteutettiin hieman eri
konseptilla tänä vuonna johtuen koronasta. Lappeenrantasalin muotinäytös ei tänä
vuonna järjestetty.
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Lappeenrannan Keskustatekokilpailu on Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry:n uusi vuotuinen kilpailu, jonka tarkoitus on korostaa keskustan merkitystä kaupungille sekä löytää Lappeenrantaa ja sen positiivista mielikuvaa edistäviä asioita. Lappeenrannan kilpailu toimii samalla
myös esikarsintana ja osana Elävät Kaupunkikeskustat ry:n uutta kansallista kilpailua.
LAKES ry:n hallitus toimi raatina, joka valitsi yksimielisesti ensimmäiseksi
Lappeenrannan Kaupunkikeskustateko –kilpailun voittajaksi Kaunis
Veera –patsaan ja sen lahjoittaneen liikemies Ossi Vilhun. Ossi Vilhu sanoi paljastustilaisuudessa: ”Nuoren kukkaan puhkeavan Veeran katse tulevaisuuteen viestii avoimuutta, omiin kykyihin luottavaa sekä positiivisesti elämään suhtautuvaa ihmistä. Tämä on minun lahjani 371-vuotiaalle
Lappeenrannalle”.
Patsaan on suunnitellut ja toteuttanut kotkalainen kuvanveistäjä Markku
Hirvelä. Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen johtaja Pasi Leimi, kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä ja kaupungin puutarhuri
Hannu Tolonen tekivät yhteistyötä Markku Hirvelän kanssa patsaan sovittamisesta satamaan, kyseiselle paikalla. Kuparisen allaskalotin valmisti
Putaan Metalli, kaarevan portaikon ja kansikivetyksen Ylämaan Graniitti
Oy ja muotoon sorvatun kivireunuksen Eero Vainikka Savitaipaleelta. Tämä kertoo myös oman maakunnan yhteistyöstä, yrittäjyydestä ja osaamisesta.
Raati perusteli valintaansa seuraavasti:
Juuri paljastettu Kaunis Veera -patsas sopii paikalleen satamaan ja Prinsessa Armadan läheisyyteen hienosti. Sen sijainti, mittakaava ja materiaalit ovat kohdallaan, samoin vesiaihe. Se tuo iloa, toimii uutena kohtaus- ja
kuvauspaikkana sekä asukkaille että matkailijoille. Valtakunnallista merkittävyyttä tuo se, että Suomessa vastaavanlaiset yksityiset veistoslahjoitukset (100 000 e) ovat harvinaisia. Esittävää taidetta tehdään valtakunnallisesti vähän ja teos on hyvin tehty.
Lappeenrannan ehdokas osallistui Elävät Kaupunkikeskustat ry:n kansalliseen Kaupunkikeskustatekokilpailuun, minkä voitti tänä vuonna Helsingin
Senaatintorin kesäterassi.
Elävät Kaupunkikeskustat ry (EKK) on vuonna 1997 perustettu kaupunkikeskustojen kehittämisen valtakunnallinen kattojärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on Suomen kaupunki- ja kuntakeskusten jatkuva kehittäminen eläviksi, elinvoimaisiksi, viihtyisiksi ja kilpailukykyisiksi. Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry ja Lappeenrannan kaupunki ovat jäseninä yhdistyksessä.
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Joulun aikaa rauhaisaa.
Vuotta hyvää alkavaa.

LAKESin vuoden 2021 tapahtumia
LA 27.2.
KOE KAUPUNKI—SHOPPAILULAUANTAI
LA 8.5.
SPRING PARTY - keväistä karnevaalia
PE-SU 3.-5.9.
art@bars—kulttuuria kapakoissa
PE 1.10.
FASHION BY NIGHT—muotia yössä
LA 20.11.
MAGIC BY CHRISTMAS—joulun taikaa
PE 17.12.
Keskustan yrittäjien ja henkilöstön joulukirkko
INFO- /KESKUSTELUTILAISUUDET
Järjestämme info– ja keskustelutilaisuuksia tarpeen mukaan riippuen ajankohtaisista aiheista mm. liittyen kaupunkikeskustan kehittämiseen ja rakentamiseen.
LAKESin löytää Facebookista osoitteesta www.facebook.com/
LakesRy. KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ JA SEURAAMASSA! LAKES tykkää
jäsenliikkeidensä sivuista ja jakaa aikajanallaan näiden tapahtumia, mainoksia, juttuja ym. kaupunkikeskustaan ja kaupallisen
toiminnan elävöittämiseen vaikuttavia aiheita.
Instagramissa LAKES on nimellä lakes_ry.
KÄY SEURAAMAAN!

Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry
Valtakatu 38, 4. krs, 53100 Lappeenranta
www.lakesry.fi
www.facebook.com/LakesRy
Instagram: lakes_ry
Toiminnanjohtaja Johanna Ruotsi
Puh. 044-337 6060
johanna.ruotsi@lappeenranta.fi

Myyntipäällikkö Armi Sallinen
puh. 050-302 6536
armi.sallinen@lappeenranta.fi

