Valtuutettu Satu-Sisko Elorannan ynnä muiden valtuustoaloite kuntoportaista Kiihtelysvaaraan
KV 31.08.2020 § 78
Valtuutettu Satu-Sisko Eloranta jätti 31.8.2020 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen kuntoportaista Kiihtelysvaaraan.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Martti Juntunen, Matti Pesonen,
Anni Järvinen, Jukka Hirvonen, Petteri Tahvanainen, Hannu Holopainen, Marko
Haakana, Sanna Heinonen, Antero Puhakka, Eero Hirvonen, Alia Dannenberg,
Heino Räty, Matti Väistö, Asko Miettinen, Joakim Kärkäs ja Mari Ojalammi.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
KULILK 20.01.2021 § 7
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.9.2020 lähettää asian kulttuuri- ja
liikuntalautakunnan valmisteltavaksi.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Kiihtelysvaaraan rakennetaan pitäjäläisten
terveysliikunnan lisäämiseksi ja kunnon ylläpitämiseksi kuntoportaat.
Sijoituspaikaksi esitetään SF-Caravan aluetta. Toiseksi vaihtoehdoksi esitetään
ns. Määtän rinnettä, jossa talvisin lasketaan pulkkamäkeä.
Vastaus:
Kuntoportaista on tullut viime vuosina suosittu liikuntapaikka. Portaita on
rakennettu ympäri Suomea, ja sosiaalisessa mediassa käytävät keskustelut ovat
lisänneet portaiden suosiota trendilajina. Myös Joensuuhun on rakennettu
kuntoilunäkökulma edellä portaat Penttilään, ja Hammaslahden kuntoportaat on
suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2023. Hammaslahden hankkeen alustava
kustannusarvio on 100 000 euroa. Jatkossa on entistä tarkemmin mietittävä
kuntoportaiden ”palveluverkon” kriteereitä. Yhtenä kriteerinä tulee miettiä, kuinka
jo olemassa olevia portaita voidaan hyödyntää liikuntapaikkanäkökulmasta.
Toinen tärkeä seikka on pohtia rakennettavien portaiden sijoittamista. Pitäisikö
rakennettavilla portailla olla jokin muukin tarveperuste kuin kuntoilu?
Koska kaupungin liikuntapalveluiden budjettirakenteeseen ei sisälly
liikuntapaikkarakentamiseen kohdennettuja resursseja, viedään Kiihtelysvaaran
kuntoporrashanke kaupungin lähiliikuntatyöryhmään. Lähiliikuntatyöryhmän
tehtävä on yhteensovittaa lähiliikuntaolosuhdehankkeet investointiohjelmaan.
Valmistelija: liikuntajohtaja
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
esittää kaupunginhallitukselle, että se antaisi edellä olevan vastauksen valtuutettu
Satu-Sisko Elorannan ynnä muiden valtuustoaloitteeseen kuntoportaista
Kiihtelysvaaraan ja että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Päätös:
Keskustelun aikana Matti Pesonen ehdotti asian palauttamista uudelleen
valmisteltavaksi. Saatteena, että valmistelussa kuullaan Kiihtelysvaaran
kyläyhdistystä. Anu Honkanen ja Antti Saarelainen kannattivat Matti Pesosen
tekemää ehdotusta.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Matti Pesosen
tekemä esitys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan jäsenistä ei vastustanut
puheenjohtajan esitystä, joten puheenjohtaja totesi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan
yksimielisesti hyväksyneen Matti Pesosen tekemän esityksen.

KULILK 14.04.2021 § 38
Liikuntapalvelut ja Kiihtelysvaaran kyläyhdistys pitivät 16.2.2021 yhteisen
palaverin kuntoporrasaloitteeseen liittyen. Tämän lisäksi suoritettiin maastokatselmus Määtän rinteellä. Palaverin ja katselmuksen johdosta sovittiin, että
kyläyhdistys kysyy kyläläisten mielipiteitä portaiden mahdollisista sijoituspaikoista,
jotta ne tulisivat myös mahdollisimman aktiiviseen käyttöön.
Kyläyhdistys järjesti 2.3. Teams-palaverin, jossa kyläläiset pystyivät kommentoimaan kuntoporrasaihetta. Aihetta oli mahdollisuus kommentoida myös
Facekookissa ja tämän lisäksi kyläläisille järjestettiin palvelupisteelle mahdollisuus
kommentoida aihetta kirjallisesti.
Joensuun kaupungille toimitetussa kyläyhdistyksen lausunnossa todetaan
seuraavaa: ”Saadun palautteen pohjalta kuntoportaiden paras paikka olisi Määtän
Majan tuntumassa ja näkyvällä paikalla Joensuun väylän viereisellä alueella.
Vaikka portaita toivotaan, niin niiden tekemiseen tai huoltamiseen on niukasti
halukkuutta, kuten myös säännölliseen käyttämiseen. Kyläyhdistyksen puolelta
olemme asiassa innostaneet myös muita järjestöjä, mutta halukkuutta ei ole
ilmennyt.
Näin ollen Kiihtelyksen kyläyhdistyksen puolesta toteamme, että kaikki liikunta on
hyväksi, mutta emme voi ottaa vastuuta kuntoportaiden tekemisestä tai huollosta.”
Kyläyhdistyksen lausunnon pohjalta voidaan todeta, että kuntoportaiden
toteuttamiselle ei ole riittävästi tarvetta ja perusteita.
Valmistelija: liikuntajohtaja
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
esittää kaupunginhallitukselle, että se antaisi edellä olevan vastauksen valtuutettu
Satu-Sisko Elorannan ynnä muiden valtuustoaloitteeseen kuntoportaista
Kiihtelysvaaraan ja että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KH 03.05.2021 § 204
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Satu-Sisko Elorannan ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV 14.06.2021 § 64
143/00.02.00.03/2020
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Satu-Sisko Elorannan ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa kolme valtuutettua käytti puheenvuoron.
Merkittiin, että valtuutettu Petja Vuojärvi poistui kokouksesta kello 20.46
henkilökohtaisen esteen vuoksi. Varavaltuutettu Maija Törmänen saapui
kokoukseen kello 20.46, joten paikalla oli tämän jälkeen 59 valtuutettua.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun kaupungille
Asia:

Kiihtelyksen kyläyhdistys ry:n lausunto kuntoportaita koskevasta
valtuustoaloitteesta

Kuntoportaita koskevasta aloiteasiasta on kuultu kyläläisiä eri tavoin. Kyläläisillä on
ollut mahdollista a) esittää mielipiteitä palvelupisteellä kirjallisesti, b) tuoda
mielipiteet esille tarjotun teams-yhteyden kautta ja c) kertoa näkemyksiään ja käydä
keskustelua FB:ssa Kiihtelys- ja Heinävaaran alueen puskaradion sivuilla.
Saadun palautteen pohjalta kuntoportaiden paras paikka olisi MäätänMajan
tuntumassa ja näkyvällä paikalla Joensuun väylän viereisellä alueella. Vaikka portaita
toivotaan, niin niiden tekemiseen tai huoltamiseen on niukasti halukkuutta, kuten
myös säännölliseen käyttämiseen. Kyläyhdistyksen puolelta olemme asiassa
innostaneet myös muita järjestöjä, mutta halukkuutta ei ole ilmennyt.
Näin ollen Kiihtelyksen kyläyhdistyksen puolesta toteamme, että kaikki liikunta on
hyväksi, mutta emme voi ottaa vastuuta kuntoportaiden tekemisestä tai huollosta.
Suoritettu liikunta-asiaa koskeva kysely on tuonut esille muita tarpeita.
1. Toivomme, että Joensuun kaupunki laittaa ulkoliikuntatelineitä 1-2 kpl kylän
näkyvälle paikalle leikkipaikan läheisyyteen.
2. Lisäksi toivomme frisbeegolf-rataa, joka olisi tarve saada palvelemaan niin
koululaisia kuin kyläläisiä ja vierailijoita pururadan läheisyyden metsään.
Lisäksi kyselyn aikana on tullut esille kevyen liikenteen väylän tarve HeinävaaraKiihtelysvaara välille turvallisen kävelyn ja pyöräilyn mahdollistamiseksi. Tästä
tulemme tekemään esityksen mahdollisesti yhdessä Heinävaaran kyläyhdistyksen
kanssa. Aiemmasta aloitteestamme on vuosia ja sen jälkeen pyöräily on olennaisesti
lisääntynyt. Hanketta puoltaa lisäksi yläkoulun siirtyminen Heinävaaraan. Myös tien
vilkastunut rekkaliikenne lisää turvallisen kevyen liikenteen väylän tarvetta.
Kiihtelysvaarassa 10.3.2021
Kiihtelyksen kyläyhdistys ry:n hallituksen puolesta
EEVI VÄISTÖ
Eevi Väistö, puheenjohtaja

Kiihtelysvaarassa 22.2.2021
Hei!
teimme viime vuoden puolella Kiihtelyksen kyläläisiltä tulleen toiveen pohjalta
valtuustoaloitteen kuntoportaiden rakentamiseksi Määtän mäkeen.
Asian tiimoilta oli ti 16.2.2021 liikuntatoimen edustajien, Kiihtelyksen ja Heinävaaran
kyläyhdistyksen edustajien sekä aloitteen ensimmäisen allekirjoittajan yhteinen
palaveri ja paikan päällä katsastus, mihin portaat voisi tehdä ja millaiset.
Paikallisesti jäi pohdittavaksi mikä olisi portaiden oikea sijainti, jotta ne tulisivat
oikeasti aktiiviseen käyttöön.
Vaihtoehtoina tulivat
a) näkösällä paikalla maantien vieressä vai
b) pulkkamäen ja vesipumppamon vieressä. Jälkimmäiselle kulku voisi tapahtua
mäen alta maantieltä pumppamolle menevää tietä ja sieltä edelleen jatkettavaa
polkua pitkin portaille.
Samalla keskustelimme mm.
Kiihtelykseen toivotuista ulkoliikuntavälineistä,
taajamien välisestä yhdysladusta ja
maastopyöräreitistä.
Kun kaupan ja museon 'korttelista' löytyvät jo lasten leikkipaikka, grillikota ja talvisin
pulkkamäki ja moottorikelkkareitti ja kesäisin ihailtavana ovat vaaramaisemien
lisäksi lampaat. Tällöin kuntoportaiden sijoittuminen samalle alueelle lisäisi alueen
monipuolisempaa liikkumista keskeisellä paikalla Kiihtelyksen taajamaa niin
paikallisten kuin matkailjoiden hyödynnettävänä.
Jotta mahdollisimman moni voi ottaa asiaan kantaa, niin järjestämme Teamspalaverin ti 2.3. klo 18.30.
Teams-linkin löydät tästä:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODlkMzI0MjAtYTllOC00YWM1LWI0NTAtY2ZjYWE2ZTA0MTg4%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220fdfc2c7-83d7-4b66-9bcc98f85f82e994%22%2c%22Oid%22%3a%22d6d2015a-73b1-430c-ba20c767b7a50ea5%22%7d
Tule mukaan ja ota kantaa!
Terveisin Satu-Sisko Eloranta sekä Eevi ja Matti Väistö

Kerro kommenttikenttään 5.3.2021 klo 15 mennessä kumman vaihtoehdon kannalla
olet.
P.S. Kyselyyn voi käydä vastaamassa palvelupisteellä kirjallisesti mikäli facebookia ei
ole käytettävissä.

