Vanhusneuvosto kannattaa uuden monitoimijäähallin rakentamista Kisapuistoon.
Jääurheilun lajitoimintaa olisi saumattominta harjoittaa Kisapuiston alueella. Valtakunnallisesti
Kisapuisto tunnetaan Lappeenrannan jääurheilukeskuksena. Siellä autojen parkkipaikat
mahdollistavat joustavan logistiikan harrastustoiminnan ympärillä.
Kannatamme monitoimijäähallin rakentamista nykyisten hallien viereen, niiden yhteiskäytön
parempaan hyödyntämiseen. On jo osoitettu, että keskustan hallille ei tule sijoittajia, koska tuotto
odotukset sijoitetulle pääomalle on kohtuuttoman kovat, jolloin hallin käyttö muilta kuin Liiga
SaiPalta jäisi mahdottomaksi.
Harjoitusvuorojen hintojen toivomme pysyvän kohtuullisina ilman suuria korotuspaineita. Pienillä
seuroilla ei ole varaa suureen hintojen nousuun, koska junioreiden kaikki maksut maksavat
pääosin lasten vanhemmat, sponsoreita on vähän, eikä näin ollen voida kohtuuttomasti nostaa
juniorijääurheilijoiden kuukausimaksuja, sillä jo nyt maksut kurittavat lapsiperheiden taloutta, eikä
suuriin seuramaksujen korotuksiin ole mahdollisuutta.
On tärkeää tuoda esiin kuinka paljon kaupunki päättää subventoida esim. junioreiden
jääaikamaksuja niin, että hinta junioritoiminnalle ei kasva kohtuuttomasti.
Liikenneyhteydet voidaan suunnitella uusiksi, jotta pääsy Kisapuistoon
on sujuvampaa eikä rasita omakotialueen rauhaa. Vanhusneuvosto esittää, että tulisi harkita
pelipäivinä non-stop bussiyhteyttä keskustan ja Kisapuiston välillä.
Olisi toki hienoa jos iso halli olisi keskellä kaupunkia, mutta onko realistista odottaa, että
kävijämäärät kasvaisivat niin suureksi, että hallin ylläpitokustannukset tulisivat kaupungille paljon
edullisemmaksi kuin kisapuiston hallissa, kun muistetaan, että ainoa kiinnostunut toimija on Liiga
SaiPa.

Sisäliikuntahalli ja lämmitettävä tekonurmi
Arkikäytössä sisäliikuntahalli olisi mahdollisimman paljon myös kaikkien asukkaiden käytettävissä
saman tyyppisellä kertamaksulla kuin esim. uimahallit ja muut vastaavat sisäliikuntahallit
Suomessa.
Sisäliikuntahalli mahdollistaa samalla Kimpisen koulun ja Saimaan ammattiopiston koululiikunnalle
erittäin hyvät lisätilat, joita liikunnanopetus tarvitsee urheilutalon tilojen lisäksi.
Sisäliikuntahallin rakennuskustannukset ovat sangen maltilliset ja lämmitettävän tekonurmen
uusinta ei tuo merkittäviä lisäkustannuksia.
Uusi halli tuo merkittävää parannusta monien urheilulajien harjoitteluun sekä mahdollisuuden
tuoda kisoja myös talvikaudella Lappeenrantaan, eikä merkityksetöntä ole myöskään koulujen
sekä yksittäisten kaupunkilaisten käyttö. Myös erilaisia tilaisuuksia ja konsertteja varten tilalle on
käyttöä.
Tekonurmen uusinta on välttämätön, koska nykyinen on väärin rakennettu ja joudutaan pitämään
kiinni vähintään kaksi kuukautta talviaikaan. Yksityisten jalkapallohallien käyttöä ei pienet seurat
voi kuin hyvin harvoin käyttää, niiden hintataso on liian kova, sekä Ukonniemen hallille matkat
tuovat perheille kohtuuttomasti lisäkustannuksia ja ajankäytön ongelmia.

