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1. Kokouksen avaus
Meidän Lappeenranta § 15
Joutsenon alueraati

Puheenjohtajan esitys
Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.
Päätös

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.
Paikan päällä kokoustilassa olivat:
▪
▪
▪
▪

Ahokas Kerttu, jäsen
Ahtiainen Karoliina, puheenjohtaja
Jokelainen Sami, jäsen
Lapakko Laura, jäsen

▪ Pulliainen Pia, sihteeri,
osallisuuskoordinaattori, Lappeenrannan kaupunki
Teams -yhteyden kautta kokoukseen osallistuivat:
•
•
•
•
•

Matikainen Harri, jäsen
Partanen Tuula, jäsen
Pykäläinen Tuija Maaret, jäsen
Putkisalo Satu, jäsen
Silvennoinen Esa, jäsen

• Ratilainen Laura, kaupunginpuutarhuri, Lappeenrannan kaupunki,
kohdat 1 – 4 §
Lisäksi edellisen kokouksen 21.9.2021 päätöksen mukaisesti
kokouskutsun olivat saaneet myös joutsenolaiset valtuutetut.
Kokouksen osallistuvat Teams -yhteyden kautta:
Kauhanen Hilla, kaupunginvaltuutettu
Munnukka Riitta, kaupunginvaltuutettu
Vättö Heidi, kaupunginvaltuutettu
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2. Pöytäkirjan tarkastus
Meidän Lappeenranta § 16
Joutsenon alueraati

Puheenjohtajan esitys
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 8.2.2022.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Laura Lapakko ja Kerttu Ahokas.
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3. Joutsenon koirapuisto
Asukkaiden Lappeenranta § 62 / kokous 13.4.2021
Joutsenon alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Ahvenlammen asukkaat ovat nostaneet jälleen esiin keskustelun
koirapuiston rakentamisesta Joutsenoon. Alueen asukkaat aloittivat
jo viime vuoden puolella keskustelun kaupunginpuutarhuri Hannu
Tolosen kanssa. Asukkaista löytyi vapaaehtoisia mukaan talkoisiin.
Asia on edennyt tällä hetkellä siihen vaiheeseen, että Lappeenrannan kaupungin Kadut ja ympäristö vastuualue on kerännyt asukkailta
mielipiteitä Joutsenon koirapuiston sijoittamisesta Hongistontien
varteen sijoittuvalle virkistysalueelle, Ahvenlammen eteläpuolelle.
Mielipiteitä kerättiin ajalla 24.3.- 11.4.2021.
Koirapuisto rakennettaisiin osittain talkootyönä. Välttämättömien
puiden kaadon tekisi urakoitsija, joka auttaisi asukkaita myös aidan
rakentamisessa. Koirapuiston koko olisi enintään 4.000 m2 ja sinne
tulisi omat aidatut alueet pienille ja isoille koirille. Alueelle
sijoitettaisiin muutamia roska-astioita.
Lisätietoja: https://www.lappeenranta.fi/news/MielipidekyselyJoutsenon-koirapuiston-sijoittamisesta-Hongistontienvarteen/biewpeun/eb2bf984-4fa0-4bd1-9372-172cb7f98b51
Kokouksessa nykyinen Lappeenrannan kaupungin puutarhuri Laura
Ratilainen kertoo asukaskyselyn tuloksista.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi asukaskyselyn tulokset. Keskustellaan tuloksista
ja koirapuiston rakentamisesta Joutsenoon.
Päätös

Merkittiin tiedoksi asukaskyselyn tulokset. Keskusteltiin tuloksista ja
koirapuiston rakentamisesta Joutsenoon.

Meidän Lappeenranta § 4 / kokous 21.9.2021
Joutsenon alueraati
24.3.2021: https://yle.fi/uutiset/3-11853646
4.5.2021: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/612/
Paikka A: Äänestystulos 184 / 271
Naavatien kohdalla oleva metsäalue Ahvenlammen eteläpuolella
Paikka B: Äänestystulos 87 / 271
Versotien kohdalla oleva metsäalue Ahvenlammen itäpuolella
Kokouksessa mukana Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Laura
Ratilainen kertomassa Joutsenon koirapuiston rakentumisesta.
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Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta.
Päätös

Kaupunginpuutarhuri oli estynyt osallistumasta kokoukseen.
Merkittiin tiedoksi sihteerin kertomana seuraava: Koirapuiston osalta
asia on edennyt niin, että toimenpidelupa on haettu, mutta se odottaa vielä lupapäätöstä. Tavoitteena on edelleen, että jos vaan lupa
saadaan, niin vielä tänä syksynä voitaisiin rakentaminen aloittaa.
Otakantaa.fi änestyksessä enemmistön kannatuksen sai tämä alla
oleva paikka (185 ääntä 271 äänestä). Tähän on laadittu
suunnitelma koirapuistolle ja sille haettu toimenpidelupaa.

Meidän Lappeenranta § 17 / Tämän kokouksen 8.2.2022 käsittely
Joutsenon alueraati
Joutsenon koirapuiston aitaa ei ehditty rakentaa ennen talven tuloa,
mutta muita valmistelevia töitä tehtiin vuoden 2021 lopussa. Myöskin
toimenpideluvan saaminen kesti ennakoitua pidempään.
Joutsenolaisia on saatu jo mukaan talkooryhmään. Talkoot on
tarkoitus aloittaa toukokuussa 2022. Talkoilla siistitään alueen
aluskasvillisuutta ja tehdä tarvittava vesakon raivaus. Kaupungin
toimesta tehtiin jo loppuvuonna -21 suuremmat puunkaadot.
Talkoiden jälkeen päästään asentamaan aitaa, jonka suorittaa
urakoitsija. Aitauksen yhteyteen asennetaan myös roska-astiat,
penkit ja info-taulu.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Joutsenon alueraati
Meidän Lappeenranta -toiminta

8.2.2022

1 / 2022

6

4. Kirsikkapuisto Joutsenoon
Meidän Lappeenranta § 8 / Kokous 21.9.2021
Joutsenon alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenranna keskustassa, Lappeen Pappilan ja Valtakadun
välisellä alueella sijaitsevalle Lappeenrannan Pappilanpellolle
perustettiin kesäkuussa 2020 uusi kirsikkapuisto. Perustamisvaiheessa alueelle istutettiin yli 50 rusokirsikkapuuta.
Kaupunki on varannut resursseja alueen kehittämiselle, mutta kiitos
puiston perustamisesta kuuluu jo eläkkeelle jääneen Hannu Tolosen,
Lappeenrannan kaupunginpuutarhurin, mukaan asiasta aloitteen
tehneille asukkaille. Monet yksityiset henkilöt, yritykset ja yhdistykset
ovat lahjoittaneet istutettavia rusokirsikkapuita.
Myös Joutsenossa on heräänyt ajatus kirsikkapuiston
perustamisekksi Joutsenoon. LC Joutseno on tiedustellut kaupungin
puutarhurilta, olisiko mahdollisuus perustaa Joutsenoon
kirsikkapuistoa. Leijonapuisto ei todennäköisesti varmaan sovellu ko.
puiston paikaksi, koska kirsikka vaatii jonkin verran valoa ja sitä ei
ole tarpeeksi Leijonapuistossa ilman suurempia hakkuita.
Yksi vaihtoehto voisi olla Joutseno -talon ja talo 2 välinen nurmikko.
Vanhojen omapuiden tilalle.
Toinen mahdollinen ja näkyvä kohta, voisi olla leipomolta Teboilin
suuntaan sijaitseva puustoinen kaistale pyörätien ja asuinkatujen /
asutuksen välissä. Pyörätien ja ajoradan välissä on siinä paikkeilla
kuja koivuja. Kyseisellä kaistaleella kasvaa tällä hetkellä lähinnä
harvakseltaan tukkikokoisia mäntyjä
Kolmas vaihtoehto voisi olla Kirjaston vieressä, jossa on myös hyvin
tilaa puistolle.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta. Päätetään tarvittaessa
toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta.
Päätettiin kutsua koolle Teams -kokous, johon pyydetään mukaan
Lappeenrannan kaupungin puutarhuri. Keskustellaan ja
suunnitellaan asiaa eteenpäin yhdessä kaupungin kanssa.
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Meidän Lappeenranta § 18 / Tämän kokouksen 8.2.2022 käsittely
Joutsenon alueraati
Joutsenon alueraadin Teams -kokous yhdessä kaupunginpuutarhuri
Laura Ratilaisen kanssa pidettiin 27.10.2021. Kokouksessa
keskusteltiin puiston lajistosta sekä eri paikkavaihtoehdoista.
Kaupunginpuutarhuri kertoi, että Lappeenrannan kaupungilla on
puupankki, josta voitaisiin mahdollisesti sijoittaa Joutsenon
puupuistoon seuraavia peruspuulajikkeita: esimerkiksi tammea ja
lehmusta. Koristepuulajit sen sijaan tulisi hoitaa asukkaiden ja eri
tahojen lahjoituksina
Kaupungin osalta voitaisiin tehdä linjaus, jossa kaupunki osoittaa
istutuspaikat, huolehtii kasvualustasta ja jälkihoidosta. Asukkaat ja
yhdistykset hankkivat koristepuut ja istuttavat puut istutustalkoissa.
Kokouksessa pohdittiin seuraavia mahdollisia puisto-paikkoja:
1. Kunnantalon piha, Kesolantie 4. Poistetaan pihalta vanhat
omenapuut ja istutetaan tilalle muita puita. Paikka koettiin olevan
hyvin keskeisellä paikalla Joutsenon keskustassa. Keskustelua
herätti tontin tilanne, sillä kiinteistö on kaupungin myyntilistalla.
2. Joutsenon urheilukentän lähellä, kentän ja palvelukeskuksen
väliin, Penttiläntie 19, vanhan ravikentän pääty. Todettiin, että
hyvin olisi tilaa, mutta esiin nousi kysymys, että onko liian
kaukana Joutsenon keskustasta? PÄIVITYS: Tämä kohde 2 on
YS-tonttia, eli ei ole puistoa eikä tällöin Kadut ja Ympäristö voi
tehdä toimenpiteitä tänne.
Keskuskadun varteen luonnontilaisemmalle osalle sijoittuu
kolme puistoa: Keskuspuisto, Veteraanipuisto sekä Leijonapuisto.
3. Keskuspuisto, Täällä on alppiruusuja, puistokäytäviä ja vanhoja
pergoloita, ei enää kuitenkaan leikkipuistoa.
4. Veteraanipuisto, Asemakaavasta ei löydy tätä puistoa nimellä.
Perustettu 1990-luvun alussa. Puistossa sijaitsee kolme SalpaLinjan panssariestekiveä.
5. Leijonapuisto, Tämä on osa metsää.
Kirsikkapuille kyseiset jo olemassa olevat kolme puistoa saattavat
olla liian ”pimeitä”, mutta muille lajikkeille, esim. alppiruusulle sopiva.
Teams-kokouksessa nousi esiin myös ajatus ns. Muistireitistä.
Muistireitti on erityisesti vanhuksille suunnattu helppokulkuinen
ulkoilureitti. https://yle.fi/uutiset/3-12061318. Kaupunginpuutarhuri
totesi kokouksessa, että muistireitti kuulostaa hyvältä ajatukselta.
Kaupungin liikennesuunnittelu pitää ottaa mukaan tähän
keskusteluun. Puistoalueen luomisessa tulee muistaa esteettömyys
sinne mentäessä ja puistossa oltaessa.
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Jotta saadaan puisto-asia jouhevasti eteenpäin, on myös hyvä
tarkistaa kaavoista, mitkä edellä esitetyistä alueista on jo kaavoitettu
puistoalueiksi. Kadut ja Ympäristö vastuualue voi perustaa
kirsikkapuupuiston tai vastaavan koristepuupuiston vain
asemakaavan mukaiselle yleiselle alueelle (katu tai puisto).
Kokouksen keskusteluissa tulikin esiin, puistoalueen sijoittamisesta
jo olemassa oleviin ja hyvin saavutettaviin puistoihin.
Puhuttiin myös Puistoraitti viitoituksen totettamisesta puistoon.
Miten edetään?
Kokouksessa puhuttiin, että ensin selvitellään muutama hyvä paikka.
Alueraatilaiset mielellään kaupunginpuutarhurin kanssa suorittavat
ns. paikkakatselmuksen kokouksessa esiin tulleisiin kohteisiin.
Keväällä 2022 järjestetään kysely, jossa kysytään joutsenolaisilta
mihin paikkaan he näkisivät uuden puulajipuiston totettavan
(Annetaan vain 2-3 vaihtoehtoa, tuon paikka tsekkauksen
perusteella) Kysely toteutetaan verkossa ja paperisena.
Kyselyssä kysytään myös asukkaiden mielipidettä puulajeista ja
ovatko joutsenolaiset halukkaita lahjoittamaan esim. kirsikkapuita
uuteen perustettavaan puistoon.
Kokouksessa pohdittiin uuden tulevan puiston puulajikkeita:
1. Pelkästään kirsikkapuupuisto?
2. Kirsikkapuisto + muita lajikkeita esim. kaupungin puupankista?
3. Vai jokin ihan jokin muu lajike; alppiruusut, viiniköynnöskasveja?
Joutsenon alueraadin kokouksessa 8.2.2022 on mukana myös
Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen, joka kertoo
ajankohtaiset kuulumiset Joutsenon puiston suhteen.
Keskuskadun varren puistoalue (ns. Keskuspuiston ja Veteraanipuiston rakennetut puisto-osuudet) on Kadut ja Ympäristö -vastuualueen investointikohteena vuonna 2022. Puistoon laaditaan
perusparannussuunnitelma ja suunnittelu alkaa nyt keväällä.
Suunnittelun yhteydessä kerätään puistoon liittyviä toiveita
asukkailta.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi Teams-kokouksen sisältö.
Merkitään tiedoksi kaupunginpuutarhurin esitys.
Keskustellaan asiasta. Päätetään toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi Teams-kokouksen sisältö.
Merkittiin tiedoksi kaupunginpuutarhurin esitys.
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Keskusteltiin asiasta. Hyväksyttiin kaupunginpuutarhurin esitys
yhdistää kunnostettava puisto alueraadin ajatukseen puistosta,
johon asukkaat / yhdistykset / muut toimijat, voivat istuttaa oman ’
nimikko koristekasvin/puun.
Kaupunki järjestää suunnittelun alkuun asukastilaisuuden puiston
päivittämisestä ja asukkaiden lahjoitettavien koristepuiden
istuttamisen kartoittamiseksi.
Asia laitetaan tiedoksi myös kaupungin liikennesuunnittelijoille ns.
muistireitin luomiseksi, esteettömyys myös huomioon ottaen.
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5. Saatto- ja bussiliikenteen ohjaaminen uutta reittiä Joutsenon koulun kohdalla
- aloite
Meidän Lappeenranta § 19
Joutsenon alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite 1

Saatto- ja bussiliikenteen ohjaaminen uutta reittiä
Joutsenon koulun kohdalla - aloite
Edellisen kokouksen 21.9.2021 päätöksen mukaisesti
Joutsenon alueraati teki seuraavan aloitteen:
Koululle menevä bussi- ja henkilöautoliikenne ohjataan koulun
takana olevalle jättöalueelle Vitjamäentien kautta. Menosuunta ja
poistumissuunta olisi Toivolantien kautta avattava uusi katuosuus,
nykyisen pyörätien lisäksi, joka menee Penttiläntielle urheilukeskuksen risteyksen kohdalle. Tuolla on tasa maa kohta ja
näkyväisyys huomattavasti parempi kuin Vitjamäentien risteyksestä
tultaessa.
Aloitteeseen vastaaminen on vielä kesken Lappeenrannan
kaupungin elinkeino- ja kaupunkikehitys toimialla,
kaupunkisuunnittelun toimesta.

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Seurataan aloitteeseen vastaamista.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Seurataan aloitteeseen vastaamista. Muistutetaan
kaupunkia tehdystä aloitteesta ja kysytään koulun ja koulun
vanhempain toimikunnan kommenttia tehtyyn aloitteeseen.
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6. Julkisen liikenteen kysely
Asukkaiden Lappeenranta § 20
Joutsenon alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Edellisen kokouksen 21.9.2021 päätöksen mukaisesti ollaan
keväällä 2022 toteuttamassa yhteistyössä Lappeenrannan
kaupungin joukkoliikenne vastaavien kanssa joutsenolaisille
suunnattu asukaskysely, jossa kartoitetaan tilannetta Joutsenon
joukkoliikenteen osalta. Tämän jälkeen keväällä 2022 pidetään
asukastilaisuus, jossa on sekä kaupungin että Ely-keskuksen
joukkoliikenteestä vastaavat virkamiehet mukana.
Kyselyn sisältö on vielä osittain avoin. Joutsenon alueraadin
sähköpostikeskustelun kautta ollaan saatu kootuksi kysymykset:
1. Käyttäisitkö joukkoliikennettä useammin jos asuinpaikkasi lähellä
olisi useampia bussivuoroja?
2. Mille yhteysvälille toivot useampia bussivuoroja?
3. Mille yhteysvälille toivot sopivampia bussivuoroja? (vuoroja on
riittävästi mutta ajat eivät sovi)
Kaupunki tarvitsee seuraavat taustakysymykset kyselyyn:
Oletko
- koululainen - opiskelija - työssäkäyvä - eläkeläinen - muu
Kuinka usein käytät Lappeenrannan alueen joukkoliikennettä?
- päivittäin - viikoittain - kuukausittain - harvemmin - en ollenkaan
Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan kyselystä. Luodaan kyselyn sisältö kysymykset
loppuun. Toteutetaan kysely 1.3. – 20.3.2022 aikana. Kyselyyn voi
vastata verkossa sekä myös paperilomakkeella Joutsenon
kirjastolla.
Päätös

Keskusteltiin kyselystä. Luotiin kyselyn sisältö kysymykset loppuun.
Sopiiko aikataulut koulujen alkamisajankohtiin?
Pitääkö aikataulut yleensä paikkansa, tuleeko bussi aikataulun
mukaan? Puuttuuko bussipysäkiltäsi katos? Missä?
Bussimatkan hinta, mitä mieltä olet sen hinnasta?
Pääsetkö istumaan bussissa välillä Jno-Lpr?
Vapaa sana; ”vaaran paikat”, onko bussi merkinnät tien varressa
riittävät, Ruusut & Risut.
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7. Joutsenon alueen tavoitteet valtuustokaudelle 2021-2025
Meidän Lappeenranta § 21
Joutsenon alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Tavoitteena on pitää yllä ajantasaista alueraadin “Alueen tavoitteet”
listausta. Edellisessä kokouksessa 21.9.2021 päivitettiin tavoitelistaus seuraavasti:
1. Julkisen liikenteen kehittäminen
•
•
•

Linja-autoliikenne
Koulukyydit
Junaliikenne

Päätettiin järjestää yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin
joukkoliikenne vastaavien kanssa joutsenolaisille suunnattu
asukaskysely, jossa kartoitetaan tilannetta Joutsenon
joukkoliikenteen osalta. Tämän jälkeen keväällä 2022 pidetään
asukastilaisuus, jossa on sekä kaupungin että Ely-keskuksen
joukkoliikenteestä vastaavat virkamiehet mukana.
PÄIVITYS 8.2.2022: Kyselyn järjestämistä käsitellään tämän
esityslistan kohdassa § 6.
2. Joutsenon tieverkoston kunnostaminen ja kehittäminen
Joutsenossa ongelmana on, että teiden vastuu jakaantuu selkesti
kahdelle eri taholle; Lappeenrannan kaupungille ja ELY keskukselle. Lappeenrannan kaupungin koetaan ottavan hieman
paremmin asukkaiden näkemyksiä huomioon, mutta asukkaat
kokevat ettei ELY -keskus juurikaan selvitä asukkaiden näkemyksiä
ja esityksiä Joutsenon teiden kehittämiseen ja liikenteen
järkiperäistämiseen.
Päätettiin järjestää asukastilaisuus marraskuussa Joutsenon uudella
koululla, johon pyydetään sekä Lappeenrannan kaupungin että ELY
-keskuksen tieverkostosta vastaavat virkamiehet.
PÄIVITYS 8.2.2022: Alun perin oli tarkoitus järjestää ko.
asukastilaisuus jo 18.1.2022, mutta se jouduttiin peruuttamaan
Koronan takia. Uusi esitetty ajankohta olisi ti 29.3.2022 klo 17 –
19.30
3. Joutsenon kaavoituksen tavoitteellistaminen
Joutsenossa olisi paljon hyvää tilaa laajentaa asutusta ja muita
elivoiman kehittämiseen liittyviä alueita. Joutsenossa halutaan
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Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelun vahvaa panostusta
Joutsenon alueen kehittämiseen. Asukkaat haluavat olla mukana
kehitystyössä.
Päätettiin järjestää alkuvuona 2022 Joutsenon alueen
kaavoituskatsaus -asukastilaisuus Joutsenon koululla. Paikalla
olisivat Lappeenrannan kaupungin elinvoima- ja kaupunkikehitys
toimialan kaupunkisuunnittelu esittelmässä Joutsenon tämänhetkistä
kaavoituksen tilaa sekä tulevaisuuden suunnitelmia.
PÄIVITYS 8.2.2022: Alun perin oli tarkoitus järjestää ko.
asukastilaisuus jo 18.1.2022, mutta se jouduttiin peruuttamaan
Koronan takia. Uusi esitetty ajankohta olisi ti 29.3.2022 klo 17 –
19.30
4. Joutsenohallin monipuolinen käyttö myös viikonloppuisin
Joutseno halli on avoinna ma-pe klo 8.00-21.30, la klo 10.00-16.00
ja su klo 10.00-16.00.
Joutsenon Kullervo olisi halunnut järjestää viikonloppu iltaisin
Joutsenon alueen nuorille vaihtoehtoista tekemistä liikunnan kautta.
Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska Joutsenohalli menee
lauantaisin ja sunnuntaisin kiinni jo klo 16. Yhdistys oli valmis
ottamaan vastuuta hallin avaamisesta, käytön valvonnasta ja
sulkemisesta. Tähän ei saatu lupaa.
Päätettiin tehdä aloite Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimelle
yhteistyöstä paikallisten yhdistysten kanssa, mahdollistaen
paikallisten yhdistysten toiminnan alueen asukkaille mahdollisimman
monipuolisesti olemassa olevissa kaupungin tiloissa.
PÄIVITYS 8.2.2022: Aloite on lähetetty 3.2.2022. Jäädään
odottamaan vastausta.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään päivitykset tiedoksi.
Tarvittaessa keskustellaan tavoitteista ja päivitetään tavoitelistausta.
Tarvittaessa päätetään myös toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin päivitykset tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi myös liikuntatoimen vastaus tehtyyn aloitteeseen:
Liikuntatoimi esittää, että teemme Joutsenon Kullervon kanssa
pilottihankeen Joutsenon alueella lasten ja nuorten sekä
mahdollisesti kaiken ikäisten viikonloppujen liikunnallisen
aktivoinnista. Käytännössä sovimme tilat, ajankohdat, toimijat,
vastuut ja kokeilun keston. Saatujen kokemusten perusteella
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voimme miettiä ja suunnitella toiminnon tarpeellisuuden jatkosta ja
mahdollisesta jakamisesta muille kaupungin alueille.
Liikuntatoimen mukaan asian eteenpäin viemiseksi tulisi Joutsenon
Kullervon ja liikuntatoimen järjestää tapaaminen, jossa
suunniteltaisiin toiminnan järjestelyyn liittyviä yksityiskohtaisia
asioita.
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8. Asukaskuulumiset Joutsenon alueelta
Meidän Lappeenranta § 22
Joutsenon alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Kuullaan kokouksessa mukanaolevien kertomana asukaskuulumisia
Joutsenon alueelta.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Päätetään mahdollisista toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi:
* Tarve koirapuistolle Korvenkylässä, luvassa vuoden 2024 aikana
* Korvenkylässä seurataan tiiviisti koulusuunnitelman etenemistä
* Vieläkö on ilkivaltaa ja häiriökäyttäytymistä Joutsenon
keskustassa? Todettiin ettei ole tietoon tullut suurempia ongelmia.
* Joutsenon Kullervo on luonut talvipolun metsään, jossa saa ihan
luvan kanssa kävellä lanatulla ”Baanalla”
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9. Kaatumisen ehkäisyn nykytila Etelä-Karjalassa
Meidän Lappeenranta § 23
Joutsenon alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite 2

Kaatumisen ehkäisyn nykytila Etelä-Karjalassa
Alueraadin jäsen Tuula Partanen on tuonut esityslistalle aiheen
Kaatumisen ehkäisyt.
Joutsenossa asuu (31.12.2021 Tilastokeskus) mukaan
65 – 74 vuotiaita
75 – 84 vuotiata
85 – vuotiaita

1.565 hlöä
779 hlöä
335 hlöä

2.679 hlöä, yli 65 vuotiasta, on 27,3 % koko Joutsenon
väkimäärästä, 9.801 asukasta.
Voisiko Joutsenon alueraati jotenkin edistää kaatumistapahtumien
ehkäisyä Joutsenossa?
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta.
Päätetään mahdollisista toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta. Kaatumisriskiä kuvaava testi
olisi hyvä saada kaikille tietoon, myös niille joilla ei ole nettiä
käytettävissä. Informatiivisen tilaisuuden voisi järjestää kaupungin
liikuntatoimen, Eksoten, alueraadin ja Joutsenon Kullervon ja
Joutsenon eläkejärjestöjen yhteistyönä? Arjen olohuone tyyppinen
opiskelijoiden tuottamana voisi myös olla yksi tapa levittää tietoa ja
toimintatapoja. Sovittiin, että sihteeri kyselee eri tahojen halukkuutta.
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10. Muut asiat
Meidän Lappeenranta § 24
Joutsenon alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Kokouksessa esiin tulevat muut asiat
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Ei ollut muita asioita.
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11. Seuraava kokous
Meidän Lappeenranta § 25
Joutsenon alueraati
Puheenjohtajan esitys
Seuraava kokous kutsutaan koolle syksyllä 2022.
Tarvittaessa kutsutaan kokous aikaisemmin koolle. Asioita viedään
eteenpäin myös sähköpostitse kokousten välisenä aikana.
Päätös

Seuraava kokous pidetään ti 20.9.2022 klo 17.00. Tarvittaessa
kokoonnutaan esimerkiksi Teams kokouksen puitteissa. Asioita
viedään eteenpäin myös sähköpostitse kokousten välisenä aikana.

