Urheilukaupunki Joensuu -ohjelma
KULILK 25.05.2022 § 46
Joensuun strategiassa yhdeksi erottumistekijäksi on tunnistettu ”Liikkuvan ihmisen
ystävä – Urheilukaupunki Joensuu”. Urheilukaupunkiohjelmaa on valmisteltu
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton AKKE-rahoituksella toteutetulla hankkeella.
Tavoitteena on ollut lisätä Joensuun pito- ja vetovoimaa urheilun ja liikunnan
keinoin. Hankeaika on 15.7.2021-30.6.2022. Hankkeen aikana on kartoitettu
urheilun ja liikunnan nykytilannetta Joensuussa, kysytty kaupunkilaisten
mielipiteitä Joensuusta urheilukaupunkina sekä valmisteltu Urheilukaupunki
Joensuu -ohjelma. Ohjelman keskeisinä tavoitteina on parantaa urheilun ja
liikunnan asemaa kaupungissa, edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia
liikunnan keinoin sekä parantaa Joensuun näkyvyyttä urheilun ja liikunnan avulla.
Joensuun tämänhetkisiksi vahvuuksiksi on todettu monipuolinen liikuntainfra sekä
ympärivuotiset luontoliikuntamahdollisuudet sekä liikuntamahdollisuuksien helppo
tavoitettavuus. Lisäksi Mehtimäen urheilupuisto on poikkeuksellinen liikunta- ja
urheilupaikkakeskittymä aivan kaupungin sydämessä.
Joensuussa on myös muodostunut vuosien mittaan poikkeuksellinen
yhteistyöverkosto kaupungin, seurojen sekä elinkeinoelämän välille. Yhteistyön
tuloksena on syntynyt sekä liikunta- ja urheilupaikkoja että urheilumenestystä
monipuolisesti eri lajeissa. Joensuun urheiluakatemia ja sen yhteistyöoppilaitokset
mahdollistavat opiskelun ja urheilun yhdistämisen joustavasti.
Hankkeen aikana tunnistettuja mahdollisuuksia Urheilukaupunki Joensuun
parantamisessa olivat Mehtimäen urheilupuiston kehittäminen nykyisestä
liikuntapaikkakeskittymästä kohti kaikille liikkujille sopivaa urheilun, liikunnan ja
hyvinvoinnin palvelujen ja toiminnan ekosysteemiä. Tärkeänä näkökulmana
kehityksessä omatoimisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen kaikki
käyttäjäryhmät huomioiden.
Liikunta-alan koulutuksen vahvistaminen Itä-Suomen liikuntaopiston (ISLO) ja
muiden alueen toimijoiden luoman jatkuvan oppimisen verkoston avulla vahvistaa
Joensuun asemaa liikunnan ja urheilun koulutuskeskuksena. Tavoitetilana
ISLO:lle on asetettu status Joensuun urheiluopistona, Mehtimäen urheilupuiston
toiminnallisena hyvinvointikeskuksena, joka yhtenä alueen muiden
vetovoimatekijöiden kanssa tuo Joensuuhun liikunta- ja urheilumatkailijoita.
Urheilukaupunki Joensuun viestintä ja näkyvyys ovat avainasemassa pito- ja
vetovoimatekijöiden esille tuomisessa. Hankkeen aikana kaupungille on
muodostettu yhteinen viesti. ”Urheilukaupunki Joensuu – Helppo hikoilla” kokoaa
alleen Joensuun urheilu- ja liikuntakentän. Lisäksi on tunnistettu tarve yhteiselle
verkko alustalle, joka keräisi urheiluun ja liikuntaan liittyvän tiedon yhteen
paikkaan.
Ohjelman ja siinä ehdotettujen toimenpiteiden tavoitteena on kaupungin arvojen ja
strategian mukaisesti parantaa Joensuun pito- ja vetovoimaa, näkyvyyttä liikunnan
ja urheilun osalta, lisätä kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta sekä parantaa kaupungin
seurojen ja urheilijoiden urheilumenestystä.
Valmistelija: strategiajohtaja, projektipäällikkö
Hyvinvointijohtaja päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
hyväksyä liitteenä olevan Urheilukaupunki Joensuu -ohjelman ja esittää edelleen
kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi ohjelman.
Päätös:

Keskustelun aikana Päivi Eteläpää ehdotti hyvinvointijohtajan pohjaehdotuksesta
poiketen, että ohjelman nimeksi muutetaan Liikunta- ja urheilukaupunki Joensuu.
Tapani Nuutinen, Maarit Pippola ja Anna Estola kannattivat Päivi Eteläpään
tekemää ehdotusta.
Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa nimenhuutoäänestys siten,
että ne jotka kannattavat hyvinvointijohtajan pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat Päivi Eteläpään tekemää kannatettua päätösehdotusta
äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Arponen, Honkanen,
Mannelin, Piironen ja Vanhanen) ja 4 EI-ääntä (Estola, Eteläpää, Nuutinen,
Pippola), poissa 2 (Kimanen, Kuronen). Puheenjohtaja totesi äänestyksen
tulokseksi tulleen 5-4.
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti siten hyväksyä hyvinvointijohtajan
pohjaehdotuksen.
Lisäksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti yksimielisesti esittää
kaupunginhallitukselle seuraavia lisäyksiä ohjelmaan:
- ”Liikunta- ja urheilumahdollisuuksien monipuolisuus" alle: Joensuun eri
kaupunginosia ja niiden liikuntapaikkoja yhdistävät hyvät pyöräily- ja
kävelyreitit. Liikkuminen pyörällä ja jalan on houkuttelevaa, ja siihen myös
kannustetaan,
- kuinka erityisryhmät tullaan ottamaan huomioon ja
- liikuntapaikkojen kehittämisessä tulee huomioida erityisryhmät ja eri alueiden
liikkumisen erityispiirteet, kuten pitkät välimatkat, lähiliikuntamahdollisuus sekä
maaseutualueiden liikkujat ja liikuntapaikat.
Anna Estola liittyi kokoukseen ja Ami Kimanen ja Kari Kuronen poistuivat
kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Strategiajohtaja Sami Laakkonen ja projektipäällikkö Jere Pajunen olivat
asiantuntijoina kuultavana kokouksessa ennen päätöksentekoa.
KH 06.06.2022 § 229
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan yksimielisesti esittämät lisäykset (punaisella
tekstillä) on huomioitu liiitteellä olevassa Urheilukaupunki Joensuu -ohjelmassa.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
hyväksyä kaupunkistrategian kohdan ”Liikkuvan ihmisen ystävä – Urheilukaupunki
Joensuu” erottumistekijää toteuttavan liitteenä olevan Urheilukaupunki Joensuu ohjelman ja
ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä ohjelman tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Strategiajohtaja Sami Laakkonen ja projektipäällikkö Jere Pajunen olivat
kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

KV 13.06.2022 § 72
3104/00.01.02.05/2022
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä ohjelman tiedoksi.
Keskustelu:
Ennen keskustelun aloittamista strategiajohtaja Sami Laakkonen esitteli
Urheilukaupunki Joensuu -ohjelmaa valtuustolle.
Asiassa käytiin keskustelu, jossa 12 valtuutettua käytti puheenvuoroja. Lisäksi
strategiajohtaja Sami Laakkonen käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että valtuutettu Asseri Kinnunen poistui kokouksesta kello 18:07
henkilökohtaisen esteen vuoksi. Tilalle kokoukseen liittyi sähköisesti
Perussuomalaisten varavaltuutettu Anssi Jumppanen, joten paikalla oli tämän
jälkeen 59 valtuutettua.

