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1. Kokouksen avaus
Asukkaiden Lappeenranta § 51
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Puheenjohtajan esitys
Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.
Päätös
Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.
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2. Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 52
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Puheenjohtajan esitys
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 17.6.2020.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja Rantala ja Tuula Partanen.
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3. Joutsenon keskustan häiriökäyttäytyminen - tilannepäivitys
Asukkaiden Lappeenranta § 43 / 10.9.2019
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen
toimialajohtaja Tuija Willberg on saanut huolestuneelta
joutsenolaiselta äidiltä yhteydenoton, jossa tuodaan esiin Joutsenon
keskustan häiriökäyttäymistä, etenkin Joutsenon torilla sekä kolmen
sukupolven puistossa.
Yhteydenotossa tuodaan esille huoli siitä, kuinka Joutsenon torilla
liikkuu paljon päihtyneitä sekä huumausaineiden käyttäjiä. Paikalla
olevat nuoret ottavat kontaktia edellä mainittuihin ja siitä aiheutuu
vaaratilanteita häiriökäyttäymisen osalta.
Kolmen sukupolven puisto sijaitsee torin välittömässä läheisyydessä
ja torilta löytyvät huumausaineruiskut luovat terveydellisiä vaaratilainteita lapsille, joilla ei ole käsitystä ruiskujen vaarallisuudesta.
Joutsenon tilanteesta on keskusteltu Lappeenrannan kaupungin
johtoryhmässä. Huoli päihteiden ja huumeiden käytöstä sekä siitä
aiheutuvista pulmista on yhteinen. Huoli on välitetty myös Eksoten
ehkäisevään päihdehuoltoon sekä kaupungin turvallisuuspäällikön
kautta poliisille.
Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan tilanteesta. Päätetään mahdollisista toimenpiteistä,
joita asukkaista koostuva alueraati voi viedä eteenpäin.
Päätös
Keskusteltiin tilanteesta.
Päätettiin pitää asukastilaisuus aiheesta lähiaikoina.
Asukkaiden Lappeenranta § 53 / 17.6.2020
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Joutsenon alueraati järjesti asukastilaisuuden 25.9.2019.
https://www.lappeenrannanuutiset.fi/paikalliset/1273928
Paikalla oli runsaasti eri-ikäistä väkeä. Asukastilaisuudessa nousivat
esiin seuraavat toimenpiteet:
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* Lauritsalan ja Joutsenon alueraadit tekevät yhteisen lausunnon
lappeenrantalaisille viidelle (5) kansanedustajalle, jolla pyritään
saamaan kansanedustajat entistä enemmän panostamaan
valtakunnallisesti poliisin resurssien kasvattamiseen. Tämä tehtiin
3.12.2019.
* Joutsenon torilla on paljon turvakameroita. Lappeenrannan
kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö tarkistaa niiden
toimivuuden ja tarvittaesas kaupunki hankkii paikalle myös oman
toimivan turvakameran. Kamera on tilattu.
* Kolmen sukupolven tilanne huumeruiskujen osalta on herättänyt
vanhemmissa pelkoa. Sovittiin, että Eksote ja kaupunki hankkivat
alueelle yhden huumeruisku roskakorin. Hankittu ja asennettu jo:
https://www.joutsenolehti.fi/2020/05/30/huumeruiskuille-on-nyt-omaroskis-joutsenon-kirjaston-luona-ekopisteen-laheisyydessa/
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan tilanteesta. Päätetään
mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin tilanteesta. Seurataan tilannetta.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Joutsenon alueraati

17.6.2020

1 / 2020

6

4. Mopoparkki aloite - tilannekatsaus
Asukkaiden Lappeenranta § 44 / 10.9.2019
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Kokouksessa 31.8.2017 päätettiin seuraavasti:
Kuultiin kokouksessa paikalla olleita KV Turvan ja Lappeenrannan
nuorisotoimen edustajia. Päätettiin tehdä mopoparkki
aloite, 1. sijainen paikka S-Marketin takana. S-Marketin takana oleva
alue ei ole kaupungin omistuksessa.
Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan aloitteesta.
Vahvistetaan aloitteen lähettäminen eteenpäin.
Päätös
Keskusteltiin aloitteesta. Päätettiin ensin kysyä nuorilta, mikä olisi
hyvä paikka mopo-parkille. Tehdään kartoitus yhteistyössä
nuorisotoimen ja kaupunkisuunnittelun kanssa. Aloite tehdään kun
löytyy kaikille mieluinen paikka. Aloitteeseen sisällytetään paikka ja
katos. Aloitteen takana on huoli asukkaiden liikenneturvallisuudesta.
Päivitys 25.9.2018 kokoukseen:
Tilanne on edelleen täysin avoin. Aikataulullisista syistä tähän
mennessä aloitetta ei ole ehditty viemään eteenpäin.
Päivitys 10.9.2019 kokoukseen:
Tilanne on edelleen täysin avoin. Mopoparkista on käyty alueraadin
kanssa sähköpostikeskustelua. Ensimmäisenä toimenpiteenä on
tarkoitus selvittää nuorilta heidän mielestään paras mahdollinen
paikka. Sen jälkeen voidaan lähteä viemään asiaa konkrettisemmin
eteenpäin. Alkuperäinen alueraadin ajattelema paikka on nyt uuden
kaupparakennuksen alla.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tilanne tiedoksi. Keskustellaan aiheesta ja päätetään
toimenpiteet. Kiirehditään asiaa, tavoitteena, että mopoparkki
valmistuisi keväällä 2020.
Päätös
Merkittiin tilanne tiedoksi. Keskusteltiin aiheesta.
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Päätettiin tehdä aloite Lappeenrannan kaupungille mopoparkin
perustamisesta kirjaston takana olevalle parkkipaikalle.
Tämä esitys tuli Joutsenon nuorilta.
Myös Eekoo on valmis yhteistyöhön asian tiimoilta.
Asukkaiden Lappeenranta § 54 / 16.6.2020
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Joutsenon alueraati teki kuntalaisaloitteen 14.11.2019.
Lappeenrannan kaupunki vastasi samantien hyväksyvänsä aloitteen
ja ryhtyvän toimenpiteisiin.
Lappeenrannan kaupungininsinöörin viesti: ” Kadut ja ympäristö on
selvittänyt mopoparkin sijoittamista Joutsenoon. Olemme kysyneet
myös kaupunkisuunnittelun kantaa asiaan ja estettä mopoparkille ei
ole. Olemme ottaneet tämän ensi kesän (2020) työohjelmaan.”
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tilanne tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Päätettiin järjestää avajaiset.
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5. Joutsenon kuntouttavan päivätoiminnan lopettaminen - tilannepäivitys
Asukkaiden Lappeenranta § 45 / 10.9.2019
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
http://www.eksote.fi/toimipisteet/paiva-aikainen-toiminta/joutsenonkuntouttava-paivatoiminta/Sivut/default.aspx
Kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään seitsemässä eri yksikössä
Etelä-Karjalan alueella (Luumäki, Lappeenranta/Toimintakeskus
Veturi ja Resiina, Joutseno, Imatra/Toimintakeskus Portti,
Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala).
Kuntouttava päivätoiminta tarjoaa ryhmätoimintoja, päivätoimintaa,
toiminnallisuuden/työkyvyn arviointeja, yksilöllistä toimintaterapiaa,
psykofyysistä terapiaa ja neuropsykiatrista valmennusta. Palvelut
vaihtelevat yksiköittäin. Palvelut ovat tarkoitettu yli 18-vuotiaille
psykososiaalista kuntoutusta tarvitseville asiakkaille.
Joutsenon alueraadin tietoon on tullut, että Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiiri suunnittelisi Joutsenon kuntouttavan päivätoiminnan
lopettamista. Alueraadin kokouksessa kuullaan tarkemmin asiasta.
Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan tilanteesta.
Päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Päätös
Päätettiin tehdä esitys ettei kuntouttavaa päivätoimintaa Joutsenosta
lopeteta. Esitys lähetetään sekä Lappeenrannan kaupunginhallitukselle että Eksoten hallitukselle. Esitys lähetetään tiedoksi myös
kaupunginvaltuutetuille.

Asukkaiden Lappeenranta § 55 / 16.6.2020
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Edellisen kokouksen päätös ei toteutunut.
Tällä hetkellä Eksoten kuntouttava päivätoiminta Hiidenmäessä on jo
loppunut. Eksote on aloittanut 8.6.2020 Joutsenossa päivätoiminnan
Tiaisentien kerhohuoneessa maanantaisin ja keskiviikkoisin 4 tuntia
päivässä klo 8-12.
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Maanantaina 8.6.2020 kävijöitä oli 19 hlöä ja keskiviikkona 10.6.
kävijöitä oli 14 hlöä. Kerhohuone tilana rajoittaa toimintaa aika
paljon, eikä ole mahdollisuutta sellaisiin ryhmätoimintoihin mihin
aikaisemmin.
Tarvetta täysipainoiselle päivätoiminnalle riittävissä tiloissa on kyllä,
sen osoittavat jo pelkästään kävijämäärät.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan tilanteesta.
Päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin tilanteesta.
Päätettiin tehdä aloite Eksotelle tilanteen palauttamiseksi takaisin
entiseen toimintamalliin ja toiminnan sijoittamisen parempiin tiloihin.
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6. Ahvenlammen rehevöityminen - tilannepäivitys
Asukkaiden Lappeenranta § 47 / 10.9.2019
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Edellisessä Joutsenon alueraadin kokouksessa tuotiin esille
seuraava: Ahvenlammella on osmankäämiä, merkki
rehevöitymisestä – on oltu yhteydessä Lappeenrannan Seudun
ympäristötoimeen. Tilanne on kuulemma huolestuttava.
Jätevesiputken runkolinjan kunto pitää ensitilassa tarkistaa.
Lappeenrannan Energiasta on kerrottu seuraavasti: Ahvenlammen
luoteisrannan asutuksen viemäriverkostoa saneerataan osa syksyllä
2019 ja toinen puoli vuoden 2020 puolella. Viemäriverkoston
saneeraus Ahvenlammen alueella pitäisi olla valmis vuoden päästä.
Hankkeen toteuttamiseen on varattu n. 700 000 €.
Jarmo Karhula, Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristötarkastaja kävi noin vuosi sitten saman asian johdosta olleen
yhteydenoton jälkeen tarkastamassa Ahvenlammen rehevöitymistä.
Tuolloin hän havaitsi rantojen ruohikoitumista ja pienehköjä
osmankäämikasvustoja. Tuolloin myös isohko hanhiparvi ui
Ahvenlammella. Ahvenlampeen kohdistuu erilaista ja eritasoista
kuormitusta eri päästökohteista, joiden yhteisvaikutusta alkanut
rehevöityminen on.
Toisaalta Ahvenlampeen on kohdistunut kuormitusta asutuksen
tulosta alkaen ja ilmeisesti viimeaikoina rehevöityminen on alkanut
näkyä. Merkittävä lammen haavoittuvuutta aiheuttava tekijä on se,
että kysymyksessä on harjulampi, jolla ei ole laskuojaa eikä siihen
laske mikään järvi vesiään. Ilmeisesti Ahvenlampi purkaa vettä
Saimaaseen harjun läpi.
Joka tapauksessa viemäriverkostosta mahdollisesti aiheutunut
kuormitus suurelta osin poistuu verkoston saneerauksen johdosta.
Koska kuormitus käytännössä muodostuu ns. pienistä puroista,
on tärkeää, että Ahvenlammen vaikutuspiirissä elävät kiinnittävät
huomiota sellaisiin asioihin, joihin itse voivat vaikuttaa.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Päätettiin toteuttaa viemäriverkoston kunnostuksen jälkeen talkoot
Ahvenlammen rantojen siistimiseksi. Pyydetään mukaan
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi talkoisiin informoimaan
alueen asukkaita rehevöitymisen estämiseksi jatkossa.
Asukkaiden Lappeenranta § 56 / 16.6.2020
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan Energoaverkot kertoivat 10.6.21020 seuraavasti:
” Joutsenon Ahvenlammella on viemäri- ja vesijohtoverkoston
saneeraus edennyt jo pitkälle. Työt ovat vielä käynnissä rannasta
kauempana oleville kaduilla mm. Toukolantiellä, Käpypolulla,
Runkotiellä ja Uus-Ahvenlammentiellä.
Rannansuuntainen jätevesiviemäri on saatu saneerattua tämän
vuoden kevään aikana, lähtien lammen eteläpäästä Oravaharjun
jätevesipuhdistamolle asti. Lisäksi Uus-Ahvenlammentieltä on
rakennettu yksi uusi jäteviemärilinjaus suoraan Haukilahdentien
varteen, jolloin jätevesien määrä rannan vierustalla kulkevassa
jäteviemärissä on saatu pienemmäksi.
Saneeraustyömaa jatkuu vielä parhaillaan alussa mainituilla kaduilla
ja on näillä näkymin valmistumassa heinäkuun aikana. Joitain
viimeistelytöitä voi alueelle vielä jäädä myöhemmäksi.”
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Seurataan tilannetta ja järjestetään talkoot ensi
keväänä. Tarkistetaan talkooajankohta osmankäämin kohdalta.
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7. Joutsenon joulukauden avaus -tapahtuma 2020
Asukkaiden Lappeenranta § 57
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Vuonna 2016 järjestettiin Joutsenon alueraadin toimesta
ensimmäistä kertaa Joutsenon joulukauden avaus.
Viime vuoden 30.11.2019 klo 10 – 12 ohjelma oli seuraava:
* Joutsenolainen Joulurauhanjulistus klo 10
– Tulentalloja ja Rieskaemäntä
* Joutsenon Gospelkuoro esiintyy joulurauhanjulistuksen jälkeen
* Rientolan nuoret järjestävät lapsille ohjelmaa klo 10:30 alkaen
* Tarjolla joulupuuroa sekä glögi & pipari tarjoilua
* Joulupukki on mukana tapahtumassa.
Joulu-namut tarjoaa Joutsenon Pelastakaa Lapset ry
* Asukkailla ja yhdistyksillä on mahdollisuus myydä
paikkaveloituksetta omalla myyntipöydällä itsetehtyjä tuotteita
Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan vuoden 2020 joulunavaustapahtuman
toteuttamisesta. Päätetään Joutsenon joulunvaustapahtuman
järjestämisestä 2020.
Päätös
Keskusteltiin vuoden 2020 joulunavaustapahtuman toteuttamisesta.
Päätettiin järjestää Joutsenon joulunvaustapahtuma la 28.11.2020
klo 10 - 12.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Joutsenon alueraati

17.6.2020

1 / 2020

13

8. Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 58
Joutsenon alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Joutsenon kotiseutuyhdistys ry palkittiin vuoden 2019
Lappeenrannan Vuoden Asukastoimijana.
https://www.joutsenolehti.fi/2019/12/19/joutsenonkotiseutuyhdistykselle-tunnustusta-kaupungilta-seka-etela-karjalanmaakuntayhdistykselta/
Joutsenon kirjastoon sijoittiin Joutsenon Lions -klubin lahjoittama
sydäniskuri -laite yhteistyössä Asukkaiden Lappeenranta -toiminnan
kanssa.
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.
Ahvenlammen lasten uimakopit voisi maalata kaunilla kuvilla –
välitetään viestiä kaupungille.
Tiedotuksen kannalta olisi hyvä saada toimittajia paikalle,
pyydetään toimittajia mukaan eri tapahtumiin.

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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9. Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 59
Joutsenon alueraati
Puheenjohtajan esitys
Vuosikellon mukaan seuraava kokous pidetään vuonna 2021.
Tarvittaessa ja asioiden ilmaantuessa pidetään kokous ennen vuotta
2021. Todetaan, että edelleen reaaliajassa käsitellään Joutsenon
asioita sähköpostitse alueraadissa.
Päätös
Tarvittaessa ja asioiden ilmaantuessa pidetään kokous ennen vuotta
2021. Todettiin, että edelleen reaaliajassa käsitellään Joutsenon
asioita sähköpostitse alueraadissa.

