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1
Kokouksen avaus
Asukkaiden Lappeenranta §10
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Pj

Avataan kokous.

Joutsenon Avattiin kokous. Alueraadin puheen- ja varapuheenjohtajan ollessa
alueraati
poissa, sihteeri toimi kokouksen puheenjohtajana.
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Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 11
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Pj

Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 31.8.2017.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Joutsenon Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Melto ja Satu Putkisalo.
alueraati

3
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3
Joutsenon alueraadin kokoonpanon vahvistus valtuuskaudelle 2017 – 2021
Asukkaiden Lappeenranta § 12
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupungin Asukkaiden Lappeenranta -toiminnan
piirissä on kahdeksan (8) alueellista alueraatia sekä yksi (1)
monikulttuurinen asukasraati.
Alueraatien jäsenet koostuvat vapaaehtoisista alueen asukkaista.
Alueraatien jäsenille ei makseta palkkioita eikä kulukorvauksia.
Alueraadin jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtaja. Alueraatien sihteerinä toimii kaupungin
asukasyhteyshenkilö.
Alueraadeilla ei ole juridista toimintavaltaa, mutta niiden asema on
vahvistettu Lappeenrannan kaupunginorganisaatiossa ja kaupungn
strategiassa monin eri tavoin.
Alueraatien edustajat, yksi varsinainen ja yksi varajäsen, ovat
mukana kaupunginhallituksen vahvistamassa uudessa asukas- ja
alueneuvostossa.
Kaupunkiraati päätti kokouksessaan 4.6.2013 esittää alueraadeille
valtuustokauden mittaista rotaatiota. Näin on toimittu siitä lähtien:
Vahvistetaan valtuustokauden alkaessa alueraatien puheenjohtajat
ja varapuheenjohtajat sekä vahvistetaan jäsenet valtuustokaudelle.
Lisäjäsenet ovat tervetulleita raateihin myös kesken valtuustokauden, mutta ”perusrunko” pyritään säilyttämään alueraadeissa
kuluvan valtuustokauden ajan.
Pj

Avataan keskustelu. Vahvistetaan Joutsenon alueraadin jäsenet
valtuuskaudelle 2017-2021. Valitaan jäsenten keskuudesta
Joutsenon alueradin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Joutsenon Vahvistettiin Joutsenon alueraadin jäseniksi
alueraati
Rantala Mirja, Hiilasvirta Eija, Ahokas Kerttu, Lapakko Laura,
Partanen Tuula, Melto Päivi, Hannu Myllärinen, Satu Putkisalo,
Tuija Maaret Pykäläinen, Susanna Koponen ja Sami Kolehmainen.
Valittiin Joutsenon alueraadin puheenjohtajaksi Päivi Melto ja
varapuheenjohtajaksi Satu Putkisalo.
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4
Joutsenon keskustan turvallisuutta edistetään yhteisvoimin
Asukkaiden Lappeenranta § 13
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Joutsenon kaupat ja kauppiaat olivat tuskaantuneet turvallisuustilanteeseen kaupallisten palveluiden osalta Joutsenon keskustataajamassa. Asian tiimoilta pidettiin Lappeenrannan kaupungin
toimesta palaveri, johon oli pyydetty Joutsenon kaupallisia toimijoita
sekä Kaakkois-Suomen poliisin edustaja komisaario Jarmo Junna.
Yhdessä kolmen eri tahon kesken keskusteltiin Joutsenon
keskustataajamassa ilmenneistä ongelmista ja miten niihin on saatu
apua ja miten asiaa voitaisiin tulevaisuudessa parantaa.
Hyvässä hengessä käydyissä keskusteluissa todettiin, että
yhteistyössä eri toimenpitein saadaan Joutsenon keskustataajaman
lievää rauhattomuutta ja muita esiin tulleita lieve-ilmiöitä hillittyä.
Todettiin, että poliisin tehtävä on vastata julkisten ja yleisten tilojen
turvallisuudesta ja järjestyksestä ja tulla mahdollisimman ripeästi
paikalla resurssien ja toimeksiantojen niin mahdollistaessa.
Kauppiaat, yrittäjät ja muut kaupalliset toimijat puolestaan vastaavat
kaupan sisätiloissa olevan järjestyksen toimivuudesta.
Lappeenrannan kaupunki ja tässä tapauksessa Joutsenon alueraati,
Asukkaiden Lappeenranta -toiminnasta yhdessä muiden
kaupunkikonsernin toimijoiden kuten Lappeenrannan kaupungin
turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö, kanssa tekevät toimenpiteitä
yhdessä joutsenolaisten asukkaiden kanssa yleisen turvallisuusilmapiirin kartoittamisen ja mahdollisen parantamisen kanssa.
Puhuttiin alkukesällä 2017, että otetaan yhteyttä muun muassa
nuoriin yhdessä nuorisotoimen kanssa ja laaditaan yhdessä nuorten
kanssa käyttäytymissäännöt julkisilla paikoilla oleskeluun, puhuttiin,
että tehdään myös asukaskyselyitä ja järjestetään keskustelu-iltoja
aiheesta joutsenolaisille.
Joutsenossa on hyvä asua ja toimia eli missään tapauksessa ei tule
lähteä ylireagoimaan esiin tulleiden asioiden kanssa. Tavoitteena on
vain ja ainostaan tehdä Joutsenosta yhdessä entistä parempi paikka
asua ja olla.
Joutsenon kaupat panostivat miellyttävään asiointikokemukseen ja
turvallisuuteen - tavaratalo Minimani, K-supermarket Pirana ja S-
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market Joutseno tekivät sopimuksen uusia innovatiivisia
turvallisuusratkaisuja kaupan alalle tuottavan KV Turva Oy:n kanssa
palkkaamalla yhteisen turvamyyjän kauppoihin.
Sovittiin, että Joutsenon alueraati, Asukkaiden Lappeenranta toiminta sekä Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi aktivoituvat
kesälomien jälkeen kartoittamaan joutsenolaisten yleistä
viihtyvyyden ja turvallisuuden tunnetta.
Ajatuksena oli kutsua joutsenolainen kansalaisraati koolle pohtimaan
kysymystä miten luoda Joutsenosta entistä parempi paikka asua ja
toimia.
Pj

Keskustellaan tilanteesta. Päätetään mahdollisista
jatkotoimenpiteistä.

Joutsenon Keskusteltiin tilanteesta. Kuultiin kokouksessa paikalla olleita KV
alueraati
Turvan ja Lappeenrannan nuorisotoimen edustajia. Päätettiin tehdä
aloite Savuton Tori / Keskuskatu. Päätettiin tehdä mopoparkki
aloite, 1. sijainen paikka S-Marketin takana. Päätettiin järjestää
kansalaisraati aiheesta Joutsenon käyttäytymissäännöt. Ajankohta
tarkentuu syksyn kuluessa.
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Opastus Joutsenon rautatieasemalle kevyenliikenteen väylien kautta
Asukkaiden Lappeenranta § 14
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Edellisessä kokouksessa todettua ja päätettyä
Joutsenon alueraadille on tuotu tiettäväksi seuraava esitys koskien
opastusta Joutsenon rautatieasemalle: Joutsenon rautatieasemalle
pääsee kevyenliikenteenväylien kautta VT 6 tien alitse suoraan
Piranan kulmalta, eikä tarvitse kiertää. Esitän, että otetaan yhteyttä
kaupungin teknisen toimen kadut ja ympäristö, jotta saadaan
opastus Piranan kulmalta asemalle ja päinvastoin.
Päätös: Päätettiin pyytää opastusta. Paikalla ollut vs.
kaupungininsinööri Pentti Multaharju lupasi hoitaa asiaa eteenpäin.
Seurataan toteutumista.
Pj

Keskustellaan tilanteesta, onko tapahtunut luvatut toimenpiteet.
Päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Joutsenon Keskusteltiin tilanteesta ja merkittiin tiedoksi kokouksessa kuultu;
alueraati
Nyt on tilattu tienviitat. Asiaa setvittiin pitkään ja välillä unohdettiin,
koska Keskuskadulta ei ole kevyen liikenteen väylää kohti
rautatieasemaa, mitä viitta vaatisi, ainakin mielellään. Tienviitta
laitetaan nyt kuitenkin. Tämän loppukesän ohjelmassa on vielä
Vanhan tien raitin teko Asemansuoralta Vt 6 alikäytävää kohti. Alue
on valtion maata ja sen päällystyslupaa piti odotella.
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6
Joutsenon koirapuisto
Asukkaiden Lappeenranta § 15
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite

Karttakuva alueesta jonne haluttaisiin koirapuisto
(Keltaisella merkitty alue 2.207: Metsä Fibre Oy ja
Viereinen 2:173: Lappeenrannan kaupunki)

Joutsenon alueen asukkaiden keskuudessa on ollut esillä
keskustelua koirapuiston tarpeesta.
Asiasta on ollut jopa lehdessä artikkeli:
https://www.joutsenolehti.fi/2017/06/07/koirapuistolle-nahdaan-kysyntaa/

Koirapuistolle nähdään kysyntää
Nelli Kämäräisen vastaus on selvä. Joutsenossa olisi tarvetta
koirapuistolle. Olisin käyttäjä jos sellainen olisi. Lähin puisto on
Lauritsalassa ja olen käynyt itsekin siellä. Myös Joutsenon
kaverikoiraryhmässä toimiva Tuija Kajasranta näkisi perustelluksi
Joutsenoon sijoittuvan koirapuiston.
Sellainen olisi monelle taajamassa asuvalle koiranomistajalle varmasti
tarpeellinen. Varsinkin jos asuu rivi- tai kerrostalossa, eikä ole muutenkaan
mahdollisuutta päästää koiraa mihinkään vapaaksi.
Koirapuiston saaminen Joutsenoon on asukasyhteyshenkilö Pia Haakanan
mukaan mahdollista. Päävastuu asiassa on kuitenkin itse käyttäjillä.
Jos koirapuisto koetaan tarpeelliseksi, asiaa kannattaa viedä eteenpäin ja
tulla keskustelemaan siitä alueraadin loppukesällä olevaan kokoukseen.
Jos käyttäjät eivät ole mukana, ei kaupunkikaan lähde mukaan.
Lappeenrannassa on kantakaupungin puolella kaikkiaan viisi koirapuistoa.
Puistot ovat käyttäjien hoitovastuulla, kaupunki tyhjentää ainoastaan
puistojen roska-astiat.
Periaate uutta koirapuistoa tehdessä on, että työt tehdään talkoilla
käyttäjien toimesta ja kaupunki vastaa tarvikkeista. Kaupunki sai
yhteydenoton viime syksynä, jossa Joutsenon alueelle toivottiin
koirapuistoa.

Joutseno –lehti on myös tehnyt asiasta kyselyn:
https://www.joutsenolehti.fi/2017/06/07/tarvitaanko-joutsenossa-koirapuistoa/

Kyselyn Tarvitaanko Joutsenossa koirapuistoa - tulos oli:
Ei
Kyllä
Äänestäjiä yhteensä:

(67%, 48 ääntä)
(33%, 24 ääntä)
72
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Kaupungin asukasyhteyshenkilö on saanut yhteydenoton asukkailta
suoraan 06/2016 ja paikkaa on katsottu. Asukkaiden esittämä paikka
ei ole kaupungin mailla vaan Metsä Fibre Oy:n. Vieressä on
Lappeenrannan kaupungin maata.
Yhteydenpito ja kommentointi asukkaiden puolelta
asukasyhteyshenkilöön on päin vaimentunut.
Pj

Keskustellaan tilanteesta. Päätetään mahdollisista
jatkotoimenpiteistä.

Joutsenon Keskusteltiin tilanteesta. Päätettiin ettei ryhdytä toimenpiteisiin.
alueraati
Alueraati ei sinällään vastusta ajatusta koirapuistosta,
koiranomistajien tulee olla aktiivisia asian eteenpäinviennistä ja
talkoilla tekemisessä.
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7

Joutsenon joulukauden avaus -tapahtuma
Asukkaiden Lappeenranta § 16
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Vuonna 2016 järjestettiin Joutsenon alueraadin toimesta
ensimmäistä kertaa Joutsenon joulukauden avaus
Ohjelma la 26.11.2016 klo 10 – 13:
• Riemukasta koirarekiajelua klo 10 – 12 perheen pienimmille
ilmaiseksi Lappeenrannan Palveluskoirayhdistyksen toimesta
• Lapsille Tonttupolkurastit klo 10 – 14 ilmaiseksi Joutsenon
Ainotyttöjen puolesta
• Joutsenolainen Joulurauhanjulistus klo 12
– Tulentalloja ja Rieskaemäntä
• Joululauluja klo 12
- Joutsenon Gospelkuoro / lapsikuoro
• Joulupuuro, glögi & pipari tarjoilua
• Joulupukkikin on mukana tapahtumassa
Joulunamut tarjoaa Joutsenon Pelastakaa Lapset ry
• Asukkailla ja yhdistyksillä on mahdollisuus
myydä paikkaveloituksetta omalla myyntipöydällä
itsetehtyjä tuotteita.
Pj

Keskustellaan tämän vuoden joulunavaustapahtuman
toteuttamisesta. Päätetään Joutsenon joulunvaustapahtuman
järjestämisestä 2017.

Joutsenon Keskusteltiin tämän vuoden joulunavaustapahtuman toteuttamisesta.
alueraati
Päätettiin järjestää myös tänä vuonna Joutsenon Joulukauden
avajaiset. Ajankohdaksi sovittiin la 25.11.2017, Valoa ei väkivaltaa
tapahtuman kanssa samassa yhteydessä.
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Vuoden Asukastoimija 2017
Asukkaiden Lappeenranta § 17
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupunki valitsee vuosittain vuoden asukastoimijan.
Tunnustus jaetaan joulukuussa. Alueraadit esittävät oman
ehdokkaansa ja nyt tällä kertaa kun Lähiötoimikunta on lopetettu,
niin uusi asukas- ja alueneuvosto valitsee alueraatien esityksestä
Vuoden Asukastoimijan.
Tunnustus voidaan myöntää asukasyhdistykselle tai muulle
vastaavalle yhdistykselle, alueraadille tai yksittäiselle asukkaalle.
Tunnustusta on jaettu seuraavasti:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Lauritsalan alueraati
Terttu Kivinen, maaseutuasiamies
Kontufolk ry, Joutseno
Juhani Sirkiä, asukasaktiivi
Martta Toiviainen, asukasaktiivi
Ylämaalaiset ja Ylämaan alueraati
Sulo Tuuliainen, Saimaan Ladun hallituksen
puheenjohtaja

Vuosittain jaettavalla tunnustuksella halutaan kiinnittää huomiota eri
toimijoiden merkitykseen kaupungin kehittämisessä. Yhteisöllisyyttä
ei voida luoda pelkällä virkatoiminnalla vaan tarvitaan vapaaehtoisia
asukastoimijoita ja eri yhdistyksiä toiminnallaan luomaan osallisuutta
ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ympäröivään omaan yhteiskuntaan.
Lappeenrannan Vuoden asukastoimija -tunnustus jaetaan nyt siis
kahdeksannen kerran.
Pj

Keskustellaan esityksistä Vuoden Asukastoimijaksi. Päätetään
Joutsenon alueraadin esityksestä Vuoden Asukastoimijaksi.

Joutsenon Keskusteltiin esityksistä Vuoden 2017 Asukastoimijaksi. Päätetettiin
alueraati
esittää XX vuoden 2017 Asukastoimijaksi asukas- ja
alueneuvostolle. (Vuoden asukastoimija julkistetaan 12 / 2017)
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9
Joutsenon alueen asukastoiminnan onnistumisia vuonna 2017
Asukkaiden Lappeenranta § 18
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Vuosittain kootaan ylös eri alueilla tapahtuneet asukastoiminnan
tulokset eli ne toiminnot, joita alueen asukkaat tai yhdistykset ovat
yhdessä tehneet vapaaehtoiset oman kotiseutunsa hyväksi.
Pj

Kirjataan ylös Joutsenon alueella tapahtuneet asukastoiminnan
tulokset vuodelta 2017.

Joutsenon Kirjattiin ylös seuraavat;
alueraati
Joutseno -päivien toteutus Kotiseutuyhdistyksen ja muiden alueen
yhdistysten kanssa. https://www.joutsenonkotiseutuyhdistys.fi/
Pidettiin Torilla tavataan -tapahtuma la 27.5.2017 Joutsenon alueen
siivouspäivä tapahtumana.
Alueraati toimi ja toimii edelleen aktiivisessa roolissa alueen
turvallisuuden kehittämisessä.
Tulossa 25.11. Joutsenon joulukadun avajaiset.
Joutsenon kyläyhdistykset toimivat aktiivisesti.
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Joutsenon alueen tavoitteet valtuustokaudelle 2017-2021
Asukkaiden Lappeenranta § 19
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite

Joutsenon alueen tavoitteet.
Edellisessä Joutsenon alueraadin kokouksessa päivitettiin alueen
tavoitteet tulevalle valtuustokaudelle.

Pj

Keskustellaan tavoitteista. Päätetään mahdolliset toimenpiteet.

Joutsenon Keskusteltiin tavoitteista. Sovittiin, että lisätään Joutsenon alueen
alueraati
kouluverkko asioihin aktiivinen osallistuminen tavoitteisiin kohdaksi
2. Lisättiin myös tavoitteisiin kohdaksi 3 Joutsenon keskuskoulun
urheilukentän säilyminen.
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Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 20
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.
Jätekierrätyspisteiden riittämättömän valaistus. Talvella, ns. pimeään
aikaan saa olla tarkkana, että tulee kipattua oikeat jätteet oikeaan
säiliöön.
Näkyvyys ja valaistus kaupunkimetsien harvennusten jälkeen on
huonontunut Joutsenon alueella monissa risteyksissä sekä
pyöräteillä, esim. Ahvenlammentien pyörätien ja risteysten kohdalta.
Asiasta on otettu yhteyttä kaupunkiin, toistaiseksi mitään vaikutusta
ei ole ollut.
Pj

Merkitään tiedoksi.

Joutsenon Merkittiin tiedoksi. Edellä mainituista asioista otetaan yhteyttä
alueraati
kaupunkiin ja Etelä-Karjalan Jätehuoltoon.
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Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 21
Joutsenon alueraati
Pj

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Vuosikellon mukaan
seuraava kokous pidetään vk 4 / 2018.

Joutsenon Seuraava kokous pidetään to 25.1.2018 klo 17:00.
alueraati

