Urheilukaupunki
Joensuu
-ohjelma
Urheilukaupunki Joensuu -hanke

Kaupungin arvot
Joensuussa toimimme
yhdessä, yhdenvertaisesti, rohkeasti ja kestävästi.
Joensuussa kuuntelemme toisiamme. Rakennamme kaupunkiamme ja palvelujamme niin, että ne palvelevat
joensuulaisia mahdollisimman hyvin. Meitä on helppo lähestyä ja teemme asiat yhteistyössä.
Päätöksentekomme on avointa ja läpinäkyvää.
Ihmiset tekevät Joensuun. On monta tapaa olla joensuulainen. Kunnioitamme toisiamme ja annamme
jokaisen elää omannäköistään elämää. Kohtelemme kaikkia ihmisiä oikeudenmukaisesti. Toivotamme kaikki
ihmiset tervetulleeksi.
Yhdessä tekemällä uskallamme kokeilla ja luoda uutta. Kaikkea toimintaamme leimaa jatkuvan kehittämisen
periaate ja näytämme suuntaa meille tärkeissä asioissa.
Varmistamme kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja kaupunkimme tulevaisuuden toimimalla taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi. Joensuu on turvallinen paikka asua. Elämme upean luonnon
ympäröimänä ja vaalimme sen säilymistä myös tuleville sukupolville.

Kytkennät Joensuun kaupungin
strategiaan
• Erotumme muista

• Liikkuvan ihmisen ystävä – Urheilukaupunki Joensuu

• Strategiset painopisteet
• Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu
• TL1: Asukaslukumme kasvaa, investoimme elinvoimaan ja pidämme Joensuun kasvukaupunkien joukossa
kohti 80 000 asukkaan kaupunkia 2025 mennessä. Olemme vahvasti muuttovoittokaupunki.
• Urheilun ja liikunnan veto- ja pitovoima

• Kasvatuksen, opetuksen ja opiskelun Joensuu
• TL2: Edistämme monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä vahvistamme lasten ja nuorten
hyvinvointia ja osallisuutta.
• TL5: Panostamme opiskelijarekrytointiin ja lisäämme harjoittelupaikkayhteistyötä. Koulutamme
työelämälähtöisesti ja saamme opiskelijat kiinnittymään kaupunkiin ja työelämään.

Kytkennät Joensuun kaupungin
strategiaan
• Strategiset painopisteet
• Osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu
• TL2: Vahvistamme Joensuun tunnettuutta tapahtumakaupunkina. Luomme mahdollistavan tekemisen
meiningin, jossa tekijät ja kokijat kohtaavat. Karjalaisuus näkyy vahvasti. Vieraanvaraisuutemme on voimavara.
• TL4: Valmistelemme Urheilukaupunki Joensuun –ohjelman. Mehtimäen aluetta kehitetään Suomen
hienoimmaksi keskellä kaupunki sijaitsevaksi toiminnan ja palvelujen keskittymäksi.
• TL5: Mahdollistamme matkailun kasvuloikan panostamalla saavutettaviin ja digitaalisesti myytävissä oleviin
tapahtumiin, kulttuuriin sekä urheiluun. Nämä vetovoimatekijät yhdistettynä kestävästi kehittyviin
luontokohteisiin ja ohjelmapalveluihin hyödyttävät alueemme matkailuliiketoimintaa ja investointeja.
• TL6: Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tukemalla kaiken ikäisten liikunnallista ja
aktiivista elämäntapaa sekä panostamme laaja-alaisesti ennaltaehkäisevään toimintaan. Kehitämme
liikkumisen olosuhteita koko kaupungin alueella. Toimimme ikäihmisten turvallisen ja aktiivisen arjen
edistäjänä.

Urheilukaupunki Joensuun tavoitetila
2030
Joensuussa on helppo hikoilla. Joensuu tunnetaan monipuolisena
liikuntakaupunkina ja menestyvänä urheilukaupunkina, joka mahdollistaa
hikoilemisen kaikille.
• Joensuu kutsuu ihmiset liikkumaan ja kannustamaan. Innostamme tapahtumillamme liikkujat, urheilijat
ja yleisön. Joensuussa järjestetään ympärivuotisesti elämyksellisiä urheilu- ja liikuntatapahtumia eri
kohderyhmille. Suurtapahtumat rikastuttavat kaupunkiamme.
• Joensuussa vuodatetut hikipisarat tuottavat tulosta. Joensuulaiset seurat ja urheilijat menestyvät
kansallisesti ja kansainvälisesti. Kaupungissa on entistä laajempi kärkilajien kirjo, joka tuottaa joensuulaisia
tähtiä urheilun huipulle.
• Joensuun malli luo urheilumenestystä ja liikuntamahdollisuuksia. Tiivis yhteistyö kaupungin,
elinkeinoelämän, oppilaitosten, liikunta- ja urheilualan organisaatioiden sekä liikunta- ja urheiluseurojen
kesken on luonut ainutkertaisen liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin ekosysteemin ytimenään Mehtimäen
urheilupuisto. Urheilukaupungilla on yhteinen viestintä ja ilme.

Erotumme muista nyt ja tulevaisuudessa
Nyt
Sujuvin ja vastuullisin kaksoisura
• Urheilijan polku yhteistyöoppilaitoksista aina hallittuun urasiirtymään asti Joensuun urheiluakatemiassa mahdollistaa maailman kärjen
tavoittelun.
• Urheiluakatemian, oppilaitosten sekä urheilutoimijoiden yhteistyöverkoston laajuus ja vaikuttavuus – urheilijan parasta ajatellen.
• Monipuoliset ja joustavat opiskelumahdollisuudet toiselta asteelta korkea-asteelle tukevat urheilijan arkea. Arki on lähellä ja helposti
saavutettavissa. Aikaa jää elämälle.
Liikunta- ja urheilumahdollisuuksien monipuolisuus
• Yhteistyöllä elinkeinoelämän kanssa olemme rakentaneen monipuolisen ja laadukkaan liikuntainfran.
• Luonto ja ympärivuotiset reitit alkavat kotiovelta. Joensuussa on myös eteläisen Suomen lumivarmimmat talvet.
• Vartin kaupungissa liikunta- ja urheilumahdollisuudet ovat lähellä arjessa. Aikaa ei kulu ruuhkissa.
• Joensuun eri kaupunginosia ja niiden liikuntapaikkoja yhdistävät hyvät pyöräily- ja kävelyreitit. Liikkuminen pyörällä ja jalan on
houkuttelevaa, ja siihen myös kannustetaan.
Liikunnan ja urheilun yhteistyöverkosto
• Ainutlaatuisella yhteistyöllä elinkeinoelämän, oppilaitosten, liikunnan organisaatioiden ja seurojen kanssa on luotu
liikuntamahdollisuuksia, elämyksiä ja menestystä.
• Joensuussa paremman urheilun ja liikkumisen eteen hikoilevat yhdessä esimerkillisesti niin elinkeinoelämä, liikunta-alan
organisaatiot, oppilaitokset kuin seurat ja urheilijatkin.

Erotumme muista nyt ja tulevaisuudessa
Tulevaisuudessa
Sujuvin ja vastuullisin kaksoisura  Joensuun kansallinen merkitys huippu-urheilussa kasvaa
• Kehitämme yhteistyössä urheilijan harjoitusolosuhteita ja tukitoimintoja entistä monipuolisemmaksi.
• Tuomme aktiivisesti esille kaksoisuraa opiskelijaviestinnässämme.
• Teemme töitä sen eteen, että lajiliitot tunnistavat Joensuun urheiluakatemian potentiaalisena yhteistyökumppanina
sekä Joensuun urheilijan kotina.
Liikunta- ja urheilumahdollisuuksien monipuolisuus  Täydennämme, kunnostamme ja hyödynnämme tehokkaasti
• Kehitämme liikuntainfraa liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti tarvelähtöisesti ja tasavertaisesti. Mahdollistamme
mielekkään liikkumisen koko kaupungin alueella. Hyödynnämme kumppanuusmahdollisuudet elinkeinoelämän
kanssa.
• Yhteistyössä naapurikuntien kanssa kehitämme luontoliikuntaolosuhteita ja paranamme niiden näkyvyyttä.
• Tarjoamme elämyksiä ja endorfiinipurskahduksia Joensuun vahvuuksiin nojaavalla monipuolisella urheilu- ja
liikuntatapahtumillamme.
Liikunnan ja urheilun yhteistyöverkosto Yhteistyö syvenee liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin ekosysteemiksi
• Ekosysteemissä luomme uutta, jaamme osaamista ja innostamme toisiamme sekä kaupunkilaisia.
• Selkeytämme toimijoiden rooleja, työnjakoa ja vastuita.
• Yhteinen verkostomainen toimintapa edistää kansainvälisyyttä ja yli lajirajojen menevää yhteistä Urheilukaupunki
Joensuun näkyvyyttä.

Tekemisen painopisteet
Seuraavat kolme vuotta
• Mehtimäen urheilupuisto – Toiminnallinen ja elämyksellinen kehittäminen.
• Hikoilu kuuluu kaikille – Liikunnalla terveyttä ja hyvinvointia asukkaille.
• Vahvistamme Joensuun asemaa Suomen liikunta-alan koulutuksen ja osaamisen verkostoissa.
• Nostamme Urheilukaupunki Joensuun viestinnän ja näkyvyyden uudelle tasolle.
helppohikoilla.fi / #helppohikoilla

2030 mennessä
• Mehtimäki on vetovoimainen vapaa-ajan viettopaikka aamusta iltaan ja tunnetaan ympärivuotisista tapahtumistaan.
• Joensuulaiset ovat esimerkillisiä liikkujia ja kaupunki tunnetaan vastuullisesta ja liikuttavasta hyvinvointityöstään.
• Kaupungissa toimii kansallisesti arvostettu Joensuun urheiluopisto, jossa kaikki on lähellä.
• Joensuun tunnetaan erottuvasta ja rohkeasta urheilukaupunkiviestinnästään.
• Joensuussa on tähtiä tuottavat elinvoimaiset urheiluseurat, jotka toimivat ammattimaisesti .
Läpileikkaavat teemat: Yhteistyö, viestintä ja vastuullisuus

Mehtimäki urheilupuisto - monipuolinen
palvelukeskittymä kaupungin ytimessä
• Mehtimäki on urheilijoiden kansallisesti arvostama harjoittelu- ja
kilpailuareena sekä kaupunkilaisia monipuolisesti palveleva liikunta- ,
hyvinvointi- ja tapahtumakeskus
• Mehtimäestä kehitetään hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun ekosysteemi, jossa
yhteistyö mahdollistaa monipuolisen liikkumisen ja urheilemisen.
• Mehtimäki tarjoaa alustan liikuntaan ja urheiluun liittyvään yritystoimintaan, joka
elävöittää aluetta ja lisää kaupungin vetovoimaa.
• Alueelle kehitetään testausympäristö, joka palvelee tarvelähtöisesti niin liikkujia
kuin tavoitteellisia urheilijoita.
• Mehtimäen urheilupuistoa kehittämisessä huomioidaan eri käyttäjäryhmien
tarpeet sekä omaehtoisen terveysliikkumisen kuin ohjatun liikunnan ja urheilun
näkökulmasta.

Mehtimäki urheilupuisto - monipuolinen
palvelukeskittymä kaupungin ytimessä
• Alueen kehittämistä ohjaa keskeisinä teemoina urheilu- ja
liikuntamahdollisuuksien lisäksi viihtyvyys, vastuullisuus sekä käyttäjä- ja
tarvelähtöisyys.
• Mehtimäelle tullaan viihtymään ja viettämään aikaa liikunnan ja sen ympärille
rakennettujen palveluiden parissa.
• Markkinoimme Mehtimäkeä harjoitus- ja leirikohteena aktiivisesti seuroille ja
harjoitusryhmille sekä kotimaassa että ulkomailla.
• Mehtimäellä järjestetään aktiivisella yhteistyöllä urheilu- ja liikuntatapahtumia
kohderyhmät ja alueen vahvuudet monipuolisesti huomioiden.

Hikoilu kuuluu kaikille
• Liikunta-aktiivisuus nousee ja edistää kaupunkilaisten
hyvinvointia ja terveyttä.
• Selkeytämme toimijoiden rooleja, työnjakoa, vastuita ja
yhteistyötä.
• Tunnistamme puutteet eri ikäluokkien ja erityisryhmien
liikkumisessa ja järjestämme koordinoidusti toimintaa
tunnistettuihin tarpeisiin.
• Tuemme omaehtoisen liikunnan mahdollisuuksia ja
kehitetään olosuhteita vastamaan tarpeita koko kaupungin
alueella.

Joensuu – liikunta-alan osaamisen ja
koulutuksen monipuolinen keskus
• Itä-Suomen liikuntaopiston (ISLO) antama liikunnan, urheilun ja
hyvinvoinnin koulutus tuottaa Suomen kärkiosaajia.
• ISLO koordinoi liikunta ja hyvinvointialan jatkuvan oppimisen
keskusta, jossa yhdistyy alueen eri koulutusorganisaatioiden
osaaminen.
• ISLOssa koulutetaan liikunnan, hyvinvoinnin ja urheilun
ammattilaisia työelämälähtöisesti ja ainutlaatuisia Mehtimäen
olosuhteita oppimisympäristönä hyödyntäen yhteistyössä paikallisten
toimijoiden kanssa.

Urheilukaupungin viestintä ja näkyvyys
• Helppo hikoilla –viesti kasaa yhteen joensuulaisen liikunnan ja urheilun.
• Olemme ylpeitä joensuulaisuudestamme, urheilumenestyksestämme ja
kerromme myös siitä.
• Kokoamme liikuntaan ja urheiluun liittyvän tiedon yhteen paikkaan, joka toimii
digitaalisena lähtötelineenä joensuulaiseen liikuntaan ja urheiluun.
• Nostamme viestinnässä esiin paikallista toimintaa, urheilijoiden ja seurojen
menestyksen hetkiä ja arkiliikunnan iloja.
• Näymme valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti liikunta- ja urheilutapahtumien
kautta. Joensuussa järjestetään vuosittain liikunnan ja urheilun suurtapahtumia.
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URHEILUKAUPUNKI JOENSUU – HELPPO HIKOILLA
Urheilukaupunki Joensuussa hikoillaan yhdessä laduilla, poluilla, kentillä ja katsomoissa, metsissä ja kaupungin keskustassakin. Hiki ei katso aikaa tai paikkaa, se on joensuulaisten liima ja
yhteenkuuluvuuden merkki. Hikoilu on tehty kaupungissa helpoksi niin arkiliikkujalle kuin huippu-urheilijallekin. Vieraanvaraisena väkenä joensuulaiset toivottavat myös vieraat hyvin lämpimästi
tervetulleiksi.

Hikoilu kuuluu
kaikille

Hikeä lennättää fanit ja seuraaktiivit

Urheilija hikoilee
ja kehittyy

Liikunta näkyy Joensuun
katukuvassa, katsomoissa ja
lenkkipoluilla. Se kuuluu myös
ihmisten puheissa.
Joensuulaisittain kysymys
”tuliko hiki” tarkoittaa, miten
päivä meni. Hikoilu yhdistää
joensuulaisia: perheitä,
kaveriporukoita, muualta tulleita
ja paikallisia, nuoria ja ikinuoria.
Pieni hiki päivässä pitää
joensuulaisen liikkeessä.

Joensuulaiset fanit ovat hikoilleet
omiensa puolesta jo pitkään. He ovat
fanijoukko, jonka tavaramerkki on
vieraanvaraisuus. Ja omista
urheilutähdistä ollaan ylpeitä, omasta
faniporukasta vielä ylpeämpiä. Yhdessä
koetut tunteet ovat isoja, ja niihin voi aina
palata uudelleen – muistoissa tai uusin
yhteisin seikkailuin. Yhtä huikea porukka,
joka mahdollistaa hikoiluelämykset, on
seura-aktiivit. Ilman tätä pyyteetöntä
vapaaehtoistyötä ei hiki lentäisi.

Joensuussa voi elää 100 %:sta
urheilijaelämää. Urheilijan arki on
helppo yhdistää muuhun elämään:
kaikki on lähellä, opiskelua voi
käydä urheilun ehdoilla. Hikoilun
voi keskittää tuloksen tekemiseen,
ei arjen logistiikkaan.
Valtakunnallisesti tunnetut ja
menestyneet seurat yhdessä
ISLOn ja Akatemian kanssa
tarjoavat puitteet, joissa
kaikenlaisten urheilijoiden on
helppo kasvaa ja kehittyä.

- Paljon tapahtumia urheilun ja
liikunnan ympärillä, paljon
liikuntapaikkoja joka puolella
- Matala kynnys osallistua ja
harrastaa liikuntaa (esim.
välinevuokraus Mehtimäellä)
- Laaja lajikirjo, ei yhtä dominoivaa
- Yhteisöllisyyden voima, joka
Joensuun tavaramerkki
- Seurat tehneet ”code of conductin”
yhdenvertaisesta kohtelusta.

- Lajirajoja rikkova fanien ”code of
conduct”, jossa reilu peli ja
vieraanvaraisuus ytimessä
- Vierasjoukkue ja heidän faninsa
lämpimästi tervetulleeksi kotipeliin ja
vievät vieraspeliin terveiset
Joensuusta.
- Faneilla ”tervetuloa
Joensuuhun/Joensuusta” –tarjottavat
- Seura-aktiivit, jotka toimivat
pyyteettömästi rakkaudesta lajiin, ja
uudet toimet, jossa heitäkin nostetaan.

- Modernit fasiliteetit: urheiluopistoolosuhteet 24/7
- Ammattimainen
valmennusyhteistyö: seurat, ItäSuomen liikuntaopisto ja Akatemia
- Seuroilla pitkä ja menestyksekäs
historia, seurojen laatu
- Paljon urheilun perässä muuttaneita
opiskelijoita.

Täällä on helppo hikoilla sisällä Tulevaisuudessa hikoillaan
entistä enemmän
ja ulkona
Joensuu on maakunnan hikoilukeskus.
Joensuu on ”15 minuutin
Täällä tehdään valtavasti töitä sen
urheilukaupunki”: liikuntapaikat ovat
eteen, että joensuulaisten olisi helppo
hyvin saavutettavissa joka puolelta
hikoilla – tulevaisuudessa entistä
kaupunkia ja suorituspaikkoja on
enemmän. Kunnianhimoisena, mutta
runsaasti sisällä ja ulkona, vuoden
ympäri. Joensuussa luonto on tarjoaa mahdollisena, tavoitteena on olla
parastaan – urheilu- ja liikuntamaastot Suomen ykkönen urheilukaupunkien
joukossa. Urheilukaupungin
ovat ainutlaatuiset.
Liikuntapaikkojen eteen ollaan valmiita ekosysteemi takaa sen, että liikuntaa ja
hikoilemaan myös kaupunginhallituksen urheilua voi harrastaa tai tehdä
kokouksissa. Investoinnit paljastavat, työkseen kaikilla tasoilla. Kehittämistyö
yhteisen tavoitteen eteen kantaa
että hikoilu on tuottanut tulosta.
hedelmää.

- Urheilussa ei kyse vain huippu- Joensuussa huikeat mahdollisuudet
urheilusta: Joensuu tarjoaa tasapuolisesti liikunnalle ja urheilulle. Lisäksi
kaikkea – huippu-urheilua, kilpaurheilua, lähialueiden palvelut täydentävät
aktiiviurheilua, arkiliikuntaa
kokonaisuuden (esim.
- Kaupunkilaiset tutkitusti erittäin
ampumahiihtostadion)
tyytyväisiä tarjontaan
- Toimiva sekä monitahoinen
- Modernit liikuntapaikat ja aktiivista
ekosysteemi, jossa yhteispeli toimii;
kehitystyötä, Mehtimäki, luonto
ahkeruus osaaminen ja vainvannäkö
- Monipuoliset maastot sekä ulkoliikunta- - Kunnianhimoiset tavoitteet, joihin
mahdollisuudet (”polut ja puistot”)
kaikki sitoutuneita
- Esim. pyöräily ympärivuotista

Joensuun urheiluopisto
• Vuoteen 2030 mennessä on perustettu kaikenlaisia liikkujia vilisevä
Mehtimäen urheilupuiston hyvinvointikeskus, jonka toiminnallinen
sydän on Joensuun Urheiluopisto.
• Joensuun urheiluopistolla on johtava rooli Mehtimäen kehittämisen
osalta niin palveluntuottajana kuin organisaattorina.
• Urheiluopisto ja Mehtimäen urheilupuisto vetävät urheilu- ja
liikuntamatkailijoita Joensuuhun mahdollisuuksillaan, toiminnallaan ja
asiantuntemuksellaan.

Elinvoimaiset seurat
• Varmistamme ja mahdollistamme urheilu- ja liikuntaseurojen
elinvoimaisuuden.
• Tuemme seuroissa toimivien kouluttautumista ja
hyvinvointia.
• Luomme mahdollisuuksia yhdessä tekemiselle ja osaamisen
jakamiselle.
• Olosuhteet, ammattimaisuus, yhteistyö ja osaaminen
mahdollistavat entistä monipuolisemman ja paremman
urheilumenestyksen.

Avainmittarit
• Suomen sujuvin kaksoisura – Joensuun urheiluakatemia
• Urheilijoiden määrät koulutusasteittain, kaksoisuralta tutkintoon valmistuneiden määrä,
akatemiaurheilijoiden kokonaismäärä

• Mehtimäen urheilupuisto –monipuolinen palvelukeskittymä kaupungin
ytimessä
• Alueelle syntynyt yritystoiminta, investoinnit, ekosysteemien toimijoiden määrä

• Hikoilu kuuluu kaikille
• Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden kehitys eri ikäluokissa.

• Suomen liikunta-alan koulutuksen kärki – Islo
• Koulutettujen määrä, koulutuspäivien määrä

• Näkyvyys
• Sivuston kävijäseuranta, Liikunta- ja urheilutapahtumat Joensuussa, Urheilukaupunki-viestinnän
näkyvyys.

Valmistelu, toimeenpano ja seuranta
• Ohjelma on valmisteltu yhteistyössä liikunta- ja urheiluseurojen, oppilaitosten,
elinkeinoelämän kanssa. Kuntalaisille toteutettiin kysely. Kaupunginhallitus sekä kulttuuri- ja
liikuntalautakunta pitivät yhteisen iltakoulun.
• Ohjelma on hyväksyttävänä kaupunginhallituksessa 6.6.2022.
• Urheilukaupunkiohjelma on koko kaupunkikonsernin yhteinen suunta tulevaisuuteen.
Ohjelmaa toteutetaan budjettivaroin ja –kirjauksin sekä harkituilla erillishankkeilla. Vuosille
2022-2024 resursoidaan koordinoiva EU-hanke.
• Viestimme aktiivisesti ja seuraamme ohjelman toteutumista vuosittain kaupungin
tilinpäätöksen yhteydessä.
• Urheilukaupunki Joensuu lanseerataan näyttävästi Kalevan kisoissa 2022.

