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Joensuu
liikuttaa
Joensuun strategiaan on kirjattu yhtenä erottuvuustekijänä Liikkujan ystävä - Urheilukaupunki Joensuu.
Kaupungissa on loistavat mahdollisuudet liikkumiseen ja
liikuntaan. Luontoon ja ympärivuotisille reiteille pääsee
Joensuussa kotiovelta. Kaupunkiin on rakennettu monipuolisesti liikuntapaikkoja palvelemaan niin liikkujaa
kuin tavoitteellisesti urheilevaa. Joensuulaiset seurat
ja urheilijat menestyvät kotimaisissa ja kansainvälisissä
urheilukilpailuissa.

Joensuussa kaikkien on helppo hikoilla.
Sami Laakkonen
Strategiajohtaja, himosuunnistaja
Joensuun kaupunki

Kuva: Ilkka Koski

Urheilukaupunki Joensuu -ohjelman tavoitteena on
parantaa kaupunkimme veto- ja pitovoimaa liikunnan ja
urheilun avulla. Se tapahtuu kehittämällä tasapuolisesti

olosuhteita ja mahdollisuuksia niin terveysliikuntaan
kuin tavoitteelliseen urheiluun, vahvistamalla yhteistyötä liikunnan ja urheilun saralla sekä liikuntaosaamista
kaupungissa. Ohjelman myötä parannamme mahdollisuuksia niin liikkumiseen ja hyvinvointiin kuin tavoitteelliseen kilpaurheiluun.
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Kuva: Ilkka Koski

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.

Joensuun
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.
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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.
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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.

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.
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Joensuussa vuodatetut hikipisarat tuottavat tulosta.
Joensuulaiset seurat ja urheilijat menestyvät kansallisesti ja kansainvälisesti. Kaupungissa on entistä
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Erotumme
muista nyt ja
tulevaisuudessa
Sujuvin ja vastuullisin
kaksoisura
NYT
•

•

•
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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.

Urheilukaupunki Joensuu

TULEVAISUUDESSA
•

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
NYT
•

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.

TULEVAISUUDESSA
•

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 nojaavilla monipuolisilla
urheilu- ja liikuntatapahtumillamme.
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Liikunnan ja urheilun
yhteistyöverkosto
NYT

TULEVAISUUDESSA

•

•

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.

•
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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.

Urheilukaupunki Joensuu
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Tekemisen
painopisteet
SEURAAVAT KOLME VUOTTA

2030 MENNESSÄ

•

Mehtimäen urheilupuisto – toiminnallinen ja
elämyksellinen kehittäminen.

•

Mehtimäki on vetovoimainen vapaa-ajan viettopaikka aamusta iltaan ja tunnetaan ympärivuotisista tapahtumistaan.

•

Hikoilu kuuluu kaikille – liikunnalla terveyttä
ja hyvinvointia asukkaille.

•

•

Vahvistamme Joensuun asemaa Suomen
liikunta-alan koulutuksen ja osaamisen verkostoissa.

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.

•

Nostamme Urheilukaupunki Joensuun viestinnän ja näkyvyyden uudelle tasolle.
helppohikoilla.fi / #helppohikoilla

Läpileikkaavat teemat: Yhteistyö, viestintä ja
vastuullisuus.
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Mehtimäen urheilupuisto –
monipuolinen palvelukeskittymä
kaupungin ytimessä
Mehtimäki on urheilijoiden kansallisesti
arvostama harjoittelu- ja kilpailuareena sekä
kaupunkilaisia monipuolisesti palveleva liikunta-, hyvinvointi- ja tapahtumakeskus.

URHEILIJAN KEIDAS

Mehtimäestä kehitetään hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun ekosysteemi, jossa yhteistyö mahdollistaa monipuolisen liikkumisen ja urheilemisen.

Mehtimäelle tullaan viihtymään ja viettämään aikaa
liikunnan ja sen ympärille rakennettujen palveluiden
parissa.

Mehtimäki tarjoaa alustan liikuntaan ja urheiluun liittyvään yritystoimintaan, joka elävöittää aluetta ja lisää
kaupungin vetovoimaa.

Markkinoimme Mehtimäkeä harjoitus- ja leirikohteena
aktiivisesti seuroille ja harjoitusryhmille sekä kotimaassa
että ulkomailla.

Alueelle kehitetään testausympäristö, joka palvelee tarvelähtöisesti niin liikkujia kuin tavoitteellisia urheilijoita.

Mehtimäellä järjestetään aktiivisella yhteistyöllä urheiluja liikuntatapahtumia kohderyhmät ja alueen vahvuudet
monipuolisesti huomioiden.

Mehtimäen urheilupuiston kehittämisessä huomioidaan
eri käyttäjäryhmien tarpeet sekä omaehtoisen terveysliikkumisen, että ohjatun liikunnan ja urheilun näkökulmasta.

Alueen kehittämistä ohjaavat keskeisinä teemoina
urheilu- ja liikuntamahdollisuuksien lisäksi viihtyvyys,
vastuullisuus sekä käyttäjä- ja tarvelähtöisyys.

Fokus
huipulla

Täyttä urheilijaelämää
Joensuun Mehtimäellä
HELPPO TULLA LENTÄEN,
JUNALLA TAI AUTOLLA

Helsingistä ajaa 437 km ja lentää n. 1 h
Jyväskylästä ajaa 247 km
Kuopiosta ajaa 136 km
Oulusta ajaa 397 km

Oulu

KESKELLÄ KAIKKEA

Joensuun linja-auto- ja juna-asema 2,0 km
Joensuun lentokenttä 10,3 km
Joensuun keskusta 900 m

URHEILULAJIT
MEHTIMÄELLÄ

Yleisurheilu, jalkapallo,
pesäpallo, kiipeily,
jääkiekko, taitoluistelu,
muodostelmaluistelu,
curling, muut jäälajit,
koripallo, lentopallo,
salibandy, beach volley,
tennis, sulkapallo, squash,
padel, uinti, uimahypyt,
toiminnallinen sali,
kuntosali, golf, minigolf,
hiihto, ja hevosurheilu.
Ampumahiihtostadion on
18 km päässä.
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Kuopio
Jyväskylä

Joensuu

Helsinki
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Hikoilu
kuuluu
kaikille

YKSI ALUE – LUKEMATTOMIA MAHDOLLISUUKSIA
Mehtimäki Sport on täynnä elämää. Siellä treenataan ja liikutaan ympäri
vuoden kymmenien eri lajien parissa, ja kaikki tarvittava myös palautumiseen löytyy samalta alueelta. Treenaa omaa lajiasi, kokeile jotakin uutta, palaudu ja toista – Mehtimäellä on lukemattomasti mahdollisuuksia!

Liikunta-aktiivisuus nousee ja edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä.
Selkeytämme toimijoiden rooleja, työnjakoa,
vastuita ja yhteistyötä.
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1) Joensuu Areena
2) Mehtimäen jäähalli
3) Motonet Areena
4) Virkistysuimala Vesikko
5) Tennishalli, beachvolley, golfhalli
6) Mehtimäen tekonurmi
7) Keskuskenttä
8) Kuntokeidas
9) Curlinghalli
10) Mehtimäen pesäpallostadion
11) Joensuun ravirata
12) Joensuun Tiedepuisto, ISLO
13) Ulkokuntosali
14) Holiday Linnunlahti
15) Wakeboarding,
Linnunlahden uimaranta
16) Louhelan kenttä
17) Skeittipuisto
18) Frisbeegolf
19) Botania
20) Jokiasema
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Tunnistamme puutteet eri ikäluokkien ja
erityisryhmien liikkumisessa ja järjestämme koordinoidusti toimintaa tunnistettuihin
tarpeisiin.
Tuemme omaehtoisen liikunnan mahdollisuuksia ja kehitämme 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.

ISLO:ssa koulutetaan liikunnan, hyvinvoinnin ja urheilun ammattilaisia työelämälähtöisesti, ainutlaatuisia Mehtimäen olosuhteita oppimisympäristönä hyödyntäen,
yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.
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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.
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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.

helppohikoilla.fi
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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.
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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.

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

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

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

Näkyvyys
• Sivuston kävijäseuranta, liikunta- ja urheilutapahtumat Joensuussa , Urheilukaupunkiviestinnän näkyvyys.

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

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.
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budjettivaroin ja -kirjauksin sekä harkituilla erillishankkeilla. Vuosille 2022–2024 resursoidaan koordinoiva
EU-hanke.

Ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.6.2022.

Viestimme aktiivisesti ja seuraamme ohjelman toteutumista vuosittain kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä.

Urheilukaupunkiohjelma on koko kaupunkikonsernin
yhteinen suunta tulevaisuuteen. Ohjelmaa toteutetaan

Urheilukaupunki Joensuu lanseerataan näyttävästi Kalevan kisoissa 2022.
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Suomen
liikuttavin.
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