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KV 17.06.2019 § 94
Joensuun Keskustan valtuustoryhmä jätti 17.6.2019 valtuuston
puheenjohtajalle valtuustoaloitteen telamönkijöiden hankinnasta ja
maastopyöräilyn harrastamisen tukemisesta reitistöä kunnostamalla.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
KULILK § 45
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Joensuun kaupunki varaisi vuoden 2020
budjettiin ns. telamönkijöiden hankintaan 150 000 euroa.
Aloitteessa tuodaan esille, että kaupungilla on tällä hetkellä yksi tällainen
mönkijä ja että se on osoittautunut erittäin käteväksi ja tehokkaaksi mm.
latujen tekoon. Lisäksi aloitteessa mainitaan, että edellä mainitulla summalla
kaupunki saisi neljä mönkijää, jotka voitaisiin sijoittaa liitoskuntien alueelle ja
tarvittaessa latujen teko voitaisiin ulkoistaa kolmannen sektorin toimijoille.
Aloitteessa esitetään myös, että kaupunki panostaisi maastopyöräilyn harrastamisen tukemiseen ja lisäämiseen kunnostamalla reitistöjä. Reitistön tukena
voisi käyttää jo olemassa olevia kelkka- ja latu-uria.
Vastaus aloitteeseen:
Kaupungin strategian päivityksen yhteydessä 17.6.2019 § 85 hyväksyttiin Vetovoimainen Joensuu kohdassa: Kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeina
toteutamme Mehtimäkihallin ja Konservatorion. Lisäksi liikunta- ja kulttuuripaikkasuunnitelmien toteuttaminen jatkuu kestävän talouden ohjelman
mukaisena.
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi osaltaan 9.102019 § 16 Kulttuuri- ja
liikuntalautakunnan vuoden 2020 talousarvioesityksen. Esitys ei sisältänyt telamönkijöiden hankintaa.
Talousarvioesityksessä Liikuntapalveluiden toiminnallisiin tavoitteisiin
vuodelle 2020 on kirjattu toimenpide, jolla toteutetaan Strategiaan kirjattua
tavoitetta: ..liikuntapaikkasuunnitelmien toteuttaminen jatkuu kestävän
talouden ohjelman mukaisena.
Toiminnallinen tavoite on kirjattu muotoon: Selvitetään maaseutualueiden liikuntapaikkojen määräja laatu sekä kunnossapitoon osallistuvien toimijoiden
vaihtoehdot.
Tavoitetila on, että vuoden 2020 lopussa Maaseutualueiden palveluverkkoselvitys on valmis.

Samassa yhteydessä kun päätetään palveluverkosta tehdään myös ratkaisuja
ylläpitoon liittyvistä kysymyksistä. Ylläpitoon liittyviin kysymyksiin liittyy
oleellisesti myös kalusto, jolla liikuntapaikkoja ylläpidetään.
Liikuntapalvelut on laatinut kattavan asiakirjan käytössä olevasta konekalustosta. Tämä asiakirja yhdessä palveluverkkoselvityksen kanssa ohjaa tulevia
ylläpitoon liittyviä ratkaisuja.
Aloitteessa esitetään myös, että kaupunki panostaisi maastopyöräilyn harrastamisen tukemiseen ja lisäämiseen kunnostamalla reitistöjä.
Kaupunki on käynyt keskusteluja Joensuun Pyöräilijät Ry:n kanssa maastopolkupyöräilyn olosuhteiden parantamisesta. Käytännössä kaupungista
löytyy "riittävästi" reittejä etenkin kuivanmaan aikana. Nämä reitit eivät ole
virallisia reittejä. Tämä tarkoittaa, että niitä ei ole opastettu eikä niillä ole
erillistä ylläpitoa. Reitit ovat ns. monikäyttöreittejä eli niillä kulkee myös
kävelijöitä ja koirien ulkoiluttajia.
Keskusteluissa Joensuun Pyöräilijöiden kanssa on suunniteltu muutamien
reittien ottamista virallisempaan käyttöön. Alustavissa suunnitelmissa on,
että yhdistys vastaisi reittien merkitsemisestä ja ylläpidosta. Kaupunki
vastaisi merkkien ja opasteiden kuluista ja viestinnästä. Tämän lisäksi reiteillä
lisätään talviaikaista pyöräilyä. Tällä pyritään vastaamaan siihen, että myös
talvella löytyisi mahdollisuuksia maastopyöräilyyn, kun laduilla pyöräily on
kiellettyä.
Valmistelija: liikuntajohtaja
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
1. esittää kaupunginhallitukselle, että se antaisi edellä esitetyn vastauksen
valtuustoaloitteeseen telamönkijöiden hankinnasta ja maastopyöräilyn harrastamisen tukemisesta reitistöjä kunnostamalla.
2. esittää kaupunginhallitukselle, että aloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteille.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liikuntajohtaja Timo Heinonen oli kokouksessa asiantuntijana asian
käsittelyn aikana.
KH 13.01.2020 § 9
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena Joensuun Keskustan valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 27.01.2020 § 8
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena Joensuun Keskustan valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa kolme valtuutettua käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

