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Valtuustoaloite

Joensuun kaupunginvaltuustolle

Uimaharjun taajamassa on erinomaisia kohteita toteuttaa liikuntaa edistäviä hankkeita.
Viimeisin esimerkki tästä on frisbeegolf-rata. Joensuun kaupungin yksi keskeinen päämäärä
on lisätä kaupunkilaisten aktiivisuutta sekä edistää tällä tavoin hyvinvointia.
Erääksi lääkkeeksi on aloitettu rakentaa ulkona sijaitsevia lähiliikuntapaikkoja esimerkiksi
Utraan sekä Multimäkeen. Lähiliikuntapaikat ovat tarkoitettu kaiken ikäisille kuntalaisille ja
jotka palvelevat keskeisellä sijainnillaan mahdollisimman laajaa asukaskuntaa.
Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että Joensuun kaupunki selvittäisi mahdollisuutta
rakentaa lähiliikuntapuiston Uimaharjun taajamassa sijainneen entisen yläkoulun tontille.
Tontti on tyhjillään koulun purkamisen jälkeen ja on sijainniltaan keskeinen.

Joensuussa 31.10.2016

Heino Räty, (sd.)
Kaupunginvaltuutettu
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Kaupunginvaltuusto
Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaaaikajaosto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
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Valtuutettu Heino Rädyn ynnä muiden valtuustoaloite lähiliikuntapuiston rakentamisesta
Uimaharjun taajaman entisen yläkoulun tontille
8737/12.04.02/2016
KV 31.10.2016 § 96
Valtuutettu Heino Räty jätti 31.10.2016 valtuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen lähiliikuntapuiston rakentamisesta Uimaharjun taajaman entisen
yläkoulun tontille. Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Eira
Väänänen, Leo Leino, Seppo Eskelinen, Matti Pesonen, Martti Rutanen,
Hannu Holopainen, Pekka Kolehmainen, Maija Martikainen, Eero Hirvonen,
Anni Järvinen, Marko Haakana, Petteri Tahvanainen, Antero Puhakka,
Hannele Autti, Päivi Ikonen, Jaana Tolkki, Alain Minguet ja Paula Puhakka.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
HYVOSVJ § 28
Valtuutettu Heino Räty ja muut allekirjoittaneet esittävät
valtuustoaloitteessaan kaikille sopivan lähiliikuntapuiston rakentamista
Uimaharjun entisen yläkoulun tontille.
Useiden kansallisten selvitysten mukaan käytetyimpiä lähiliikuntapaikkoja
ovat kevyen liikenteen väylät. Myös koulujen pihoihin rakennettujen
monikäyttöisten lähiliikuntapaikkojen on todettu lisäävän erityisesti lasten ja
nuorten liikkumista.
Joensuun viimeisin lähiliikuntapaikkaraportti valmistui 2011. Raportissa lähiliikuntapaikkatarvetta tarkasteltiin palvelualueittain ja kohteittain. Tuolloin
Uimaharjun lähiliikuntapaikka suunniteltiin toteutettavaksi koulun yhteyteen.
Uimaharjun uusi koulu rakennettiin 2014, ja saneerausosa sekä koulunpiha lähiliikuntaolosuhteineen valmistuivat vuonna 2015.
Uimaharjun lähiliikuntaolosuhteita on kehitetty myös yhteistyössä
kolmannen sektorin kanssa: Uimaharjun frisbeegolf-rata valmistui
taajamayhdistyksen, kaupungin sekä liitokiekkoyhdistyksen yhteistyön
tuloksena urheilukentän yhteyteen vuonna 2016.
Liikuntapaikkoja, myös lähiliikuntapaikkoja, suunnitellaan kaupungin liikuntapaikkatyöryhmässä, joka koostuu Tilakeskuksen, liikuntapalvelujen sekä
kaupunkirakenneyksikön asiantuntijoista. Valmisteilla olevassa liikuntapaikkasuunnitelmassa liikuntapaikkahankkeet on listattu lähivuosina
toteutettaviin sekä toistaiseksi resursoimattomiin hankkeisiin. Tällä hetkellä
Uimaharjuun ei ole suunnitteilla uusia lähiliikuntapaikkoja.
Vastausta varten kuultiin kaupunkirakenneyksikön asiantuntijoita.

Valmistelija: liikuntasuunnittelija Sari Jormanainen
Vapaa-aikajohtajan sijaisen päätösehdotus:
Sivistys- ja vapaa-aikajaosto päättää antaa ylläolevan vastauksena Heino
Rädyn ja allekirjoittaneiden valtuustoaloitteeseen lähiliikuntapuiston
rakentamisesta Uimaharjuun.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 05.06.2017 § 260
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä olevan vastauksen valtuutettu Heino Rädyn ynnä muiden valtuustoaloitteeseen lähiliikuntapuiston rakentamisesta Uimaharjuun ja todeta
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 12.06.2017 § 83
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä olevan vastauksen valtuutettu Heino Rädyn ynnä muiden valtuustoaloitteeseen lähiliikuntapuiston rakentamisesta Uimaharjuun ja todeta
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron. Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

