Miten sinä kehittäisit Lappeenrantaa tulevalla valtuustokaudella?
Avoin kutsu Lappeenranta LPR2037 -strategian työpajoihin
Hyvät Lappeenrannan kaupungin asukkaat, henkilökunta, luottamushenkilöt ja sidosryhmien edustajat
Euroopan
vihrein
kaupunki, monitoimiareena,
Businessmill
-yrityspalvelut,
skeittipuistot,
opiskelijatapahtumat,
lentokenttä,
Uniori-koulutuspalvelut,
liikuntaohjaajat,
joukkoliikenne,
yhteiskäyttöautot… - siinä esimerkkejä kuluvan valtuustokauden kehitysteemoista. Uudella
valtuustokaudella osa asioista säilyy ajankohtaisina, mutta varmasti myös uusia asioita on tulossa.
Tervetuloa mukaan suunnittelemaan kaupungin strategisia linjauksia ja toimenpiteitä, joiden perusteella
kehitystyötä ohjataan tulevan valtuustokauden aikana. Työpajojen tuloksena syntyy kooste toimenpideehdotuksista, joissa meille on erityisen tärkeä onnistua ja jossa Lappeenrannalla on myös muita kaupunkeja
selkeästi paremmat onnistumisen mahdollisuudet. Työpajoissa tehtävät linjaukset heijastuvat valtuutetuille
valmisteltavaan strategia 2037 -ehdotukseen, joka ohjaa koko kaupunkikonsernin työtä ja siihen liittyvää
resurssivalmistelua seuraaviksi vuosiksi.
Kärkiohjelmat LPR 2033

Kärkiohjelmien LPR2033
sisältöjä

Työpajat LPR2037 aikataulut

Yritysten kasvun tukeminen,

TI 18.5. klo 17:30-19:30
Ilmoittautuminen 14.5. mennessä
KE 19.5. klo 13-15:30

opintopolun tukeminen

Kasvua ja osaamista

varhaiskasvatuksesta
korkeakouluopintoihin,
työllisyyden parantaminen.

Ilmoittautuminen 14.5.
mennessä
TO 20.5. klo 9-11:30

Ilmoittautuminen 18.5.
mennessä

Puhdasta ja kestävää

Energian säästäminen ja

TI 11.5. klo 17:30-19:30

kestävät energiaratkaisut,
ilmastomuutoksen hillintä,

Ilmoittautuminen 9.5.
mennessä

kiertotalous, kestävä liikkuminen,

TO 20.5. klo 13-15:30

puhdas ympäristö ja vesistöt,
sosiaalinen kestävyys.

Ilmoittautuminen 17.5.
mennessä
TI 25.5. klo 9-11:30

Ilmoittautuminen 23.5.
mennessä
Matkailua ja tapahtumia tukevat
infrat ja sähköiset palvelut,

Sykettä ja säpinää

harrastaminen, kulttuuri- ja
liikuntapalvelut, kv.
saavutettavuuden ja
lentoliikenteen markkinointi.

TI 4.5. klo 13-15:30

Ilmoittautuminen 2.5.
mennessä. (Matkailu- ja
tapahtumat ohjausryhmän
kokous)
TI 25.5. klo 17:30-19:30

Ilmoittautuminen 21.5.
KE 26.5. klo 9-11:30

Ilmoittautuminen 24.5.
mennessä

Kaikkiin tilaisuuksiin pyydetään ilmoittautumaan etukäteen ko. tilaisuuden yhteydessä olevan linkin kautta.
Ilmoittautuneille tulee teams-linkki sähköpostiin kaksi päivää ennen tilaisuuden alkua.
Mikäli et pääse Teams-ohjelmistolla järjestettäviin virtuaalitilaisuuksiin mukaan, voit vaikuttaa myös kyselyn
kautta. Kysely avautuu 10.5. kaupungin verkkosivuilla, tarkempi osoite ilmoitetaan erikseen. Myös suoraan
voit kertoa, miten sinä kehittäisit Lappeenrantaa tulevalla valtuustokaudella. Ole tällöin yhteydessä
sähköpostitse markus.lankinen@lappeenranta.fi, viestinkenttään otsikko ”LPR2037”.
Tervetuloa!
Markus Lankinen, strategiajohtaja

Taustatietoa
Lappeenrannan kehityspainopisteiden valinta tapahtuu erittäin monimuotoisessa toimintaympäristössä.
Kaupungilla on sekä uhkia että mahdollisuuksia mm. yliopistoon, digitalisaatioon, kaupungistumiseen,
kasvuyrityksiin, muuttoliikkeeseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä Saimaaseen ja matkailuun liittyen.
Keskeinen kaupungin elinvoimaisuuden mittari on väestömäärä ja sen kehityksen suunta. Lappeenrannan
toimintaympäristössä osa tekijöistä vie väestökehitystä negatiiviiseen suuntaan, osalla voi olla
väestömäärään positiivinen vaikutus. Kaupungin strategian valmistelussa tavoitteena on säilyttää tulevan
valtuustokauden aikana kaupungin asukasluku riippumatta toimintaympäristön muutosten suunnasta
vähintään n. 73000 asukkaan nykytasolla.
Strategian suuret valinnat ja toimenpideohjelmat tähtäävät välillisesti tai suoraan tämän tavoitteen
toteutumiseen. Avoimissa työpajoissa on tarjolla runsaasti aitiopaikkoja vaikuttaa näihin valintoihin ja
toimenpideohjelmiin. Työpajat on jaettu nykyisen strategian rakenteen mukaisiin erillisohjelmiin:
Lappeenrannan kaupunki valmistautuu uuteen valtuustokauteen mm. valmistelemalla uuden kaupungin
toimintaa ohjaavan strategian. Lappeenrannan strategia ottaa kantaa mm. kaupungin kasvun tavoitetasoon
ja sen saavuttamiseksi käytettävissä oleviin resursseihin. Kaakkois-Suomen kasvukeskuksen, Lappeenrannan
valinnat heijastuvat laajasti myös Etelä-Karjalaan ja kaakkoiseen Suomeen.
Strategian nimilyhenne on LPR2037. Lappeenrannan strategiakausi on valtuustokauden pituinen, mutta
LPR2037 -nimi viittaa siihen, että sen toimenpiteillä vaikutetaan useamman valtuustokauden ajan kaupungin
kehittymiseen. Nykyinen strategia on nimeltään LPR2033. Sen linjauksiin voi tutustua täällä ja sen
arviointikertomus on tulossa kaupungin eri elimien päätöksentekoon.
Uuden strategian valmistelu käynnistettiin viime vuoden lopussa toimintaympäristön tarkastelulla. Sen lisäksi
toteutettiin tammikuussa LPR2033-strategian arviointikysely, jonka pohjalta laadittiin ensimmäinen uuden
strategian rakenne-ehdotus. Rakenne-ehdotuksen mukaisesti kaupunki nojautuu jatkossakin kolmeen
kehityskärkeen, jotka ovat energia- ja ympäristöasiat, koulutukseen ja osaamiseen liittyvät toimenpiteet sekä

sykettä ja säpinänä tunnettuihin matkailu- ja tapahtumatoimenpiteisiin. Kunnallisvaalien jälkeen uusi
valtuusto linjaa kaupungin kehittämisen keskeiset painopisteet, joissa voi olla uusia ja/tai nykyisen LPR2033
strategian mukaisia valintoja.
Tausta-aineisto:
1. Linkki strategiaan; koko strategia on täällä: PowerPoint-esitys (lappeenranta.fi)
2. Strategiakausi 2018-2021 -raportointi on parhaillaan menossa, loppuraportti päivittyy kaupungin
käsittelyn edetessä mm. kaupungin verkkosivuille ja on ensimmäisenä esillä rakennuslupajaostossa
ja lupalautakunnassa https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta.

