Savuton Joutsenon tori & Kolmen sukupolven puisto
Joutsenon tori on Joutsenon alueen yhteisöllinen keskus, tapaamispaikka. Vieressä oleva
Kolmen sukupolven puisto kerää alueen eri-ikäiset asukkaat yhteen hyvinvoinnin ja leikin
merkeissä.
Jotta voidaan taata kaikille asukkaille sekä myös matkailijoille viihtyisä ja turvallinen tori &
Kolmen sukupolven puisto, Joutsenon alueraati esittää tämän kuntalaisaloitteen kautta
Joutsenon torin aluetta savuttomaksi alueeksi.
Samalla Joutsenon alueraati haluaa innostaa ja kannustaa mukaan aloitteeseen myös
Keskuskadun / Torinkadun reunoilla toimivat kaupalliset toimijat. Keskuskatu / Torikatu on
Joutsenon keskustan pääkatu, jolle kaupalliset palvelut ovat sijoittuneet.
Lappeenrannassa on jo näitä savuttomia alueita, kuten Savuton Lyseon lukion, Savuton
Pohjolankatu-alue ja Savuton Hallituskatu-alue. Nämä savuttomat alueet on luotu koulujen
läheisyyteen.
Nyt on aika saada savuttomuutta myös muualle, kaikkien ja kaikenikäisten asukkaiden
huomioonottamiseksi.
Savuton Suomi 2030 – Savuttomuuteen yhdessä
Savuton Suomi verkoston toiminnan tarkoitus tiivistyy alueraadin mukaan hienosti
seuraavaan lauseeseen; ”Työskentelemme tulevien sukupolvien hyväksi.”
Tupakanpoltto on vuosien aikana vähentynyt jo huomattavasti, mutta toki vielä on paljon
henkilöitä, jotka tupakoivat. Mutta on myös paljon henkilöitä, jotka ovat savuttomia ja on
paljon henkilöitä, jotka eivät voi sairauden vuoksi olla savuisessa ympäristössä.
Joutsenolaiset asukastoimijat haluavat kiinnittää myös Joutsenossa huomiota ihmisten
arvovalintoihin tämän aloitteen kautta. Ja ennen kaikkea tuoda nuorten joukossa esille
savuttomuuden parhaat puolet ja edut.
Joutsenon tori, etenkin kesäaikaan kokoaa alueen asukkaat toritapahtumien ja torin
laidalla olevien kaupallisten palveluiden ääreen. Savuton Joutsenon torin alue olisi upea
näyttö koko Suomelle siitä kuinka otetaan huomioon asukkaat kokonaisvaltaisesti,
savuttomasti.
Savuton alue keskittyy Joutsenon torille & Kolmen sukupolven puistoon. Torin laidalla
olevien ja Keskuskadun varrella sijaitsevien kauppoja innostetaan ja kannustetaan
siirtämään mahdolliset tupakka-astiat pois pääovien läheisyydestä syrjemmälle.
Torin laidalla olevien ravintoloiden terassit ovat tupakoitsijoiden käytössä kaupallisen
toimijan päätösten mukaisesti, mutta itse torialue & Kolmen sukupolven puisto olisi
savuton.
Savuton Joutsenon tori & Kolmen Sukupolven puisto rajausalue:
Joutsenon tori alkaen Torikadulta aina Kolmen Sukupolven puiston läpi S-Market
Joutsenon parkkipaikan reunalle saakka.

Tämä kuntalaisaloite osoitetaan Lappeenrannan kaupungin hallitukselle.
Lisätietoa Savuton Suomi 2030 -sivustolta: https://savutonsuomi.fi/

