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Kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön jatkuvuus Joensuussa
Joensuun neljä
pyöräilyvuodenaikaa
hanke:
- edistämistoiminnan
jatkuvuus

Toiminnallinen seudullinen
kävelyn ja pyöräilyn
edistämishanke

2012

Joensuun seudun
kävelyn ja pyöräilyn
strategia

2012-2013

2013

Joensuun HEAT-selvitys
(terveysvaikutusten
taloudellinen arvio 10, 20, 30 40
% kävelyn ja pyöräilyn määrän
nousuille)

2014

2020

Tavoite: kävelyn ja pyöräilyn
yhteenlasketun
kulkutapaosuuden selvä kasvu
Joensuun seudulla vuoteen
2020 mennessä.
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Joensuun neljä pyöräilyvuodenaikaa -hanke
 Joensuun kaupungin hanke, joka on saanut Liikenneviraston jakamaa liikkumisen ohjauksen
valtionavustusta vuodelle 2014
 Sito Oy hankkeen toteuttajana
 Paikallistoimijoiden yhteistyö:
 Järjestöt (Joensuun Latu, Polkijat, Joensuun pyöräilijät, Pohjois-Karjalan liikunta ry, Liikenneturva, Liekku ry,
Reilu kaupunki Joensuu, P-K:n kansanterveyden keskus, Joensuun seudun luonnonystävät, Savo-Karjalan
luontoliitto, eläkeläisjärjestöt)
 Joensuun kaupunki (kaupunkirakenneyksikkö, liikuntapalvelut, varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus)
 Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
 Paikallisyritykset?

 Hankkeen tavoitteita:
 jatkaa kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimintaa.
 aktivoida koulujen kävelyn ja pyöräilyn edistämistyötä.
 edistää ympärivuotista pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita näkyvällä talvipyöräilykampanjalla Joensuussa.
 nostaa brändäyksen avulla Joensuun imagoa pyöräilyn mallikaupunkina.
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Kevät
 5.5 tiedotustilaisuus medialle
 9.5 Joensuun Uutiset tiedotuslehti jaetaan
jokaiseen Joensuun talouteen.
 10.5 pyöräilyviikon avaus Joensuun torilla
 13.5 pyörällä töihin -päivä.
 14.5 pyörällä kouluun -päivä.
 17.5. pyöräsuunnistustapahtuma. Kontiolahden Autosuunnistajat ry.
 18.5. "Pyöräillen konserttiin". Kohteena Kontiolahden pappilassa järjestettävä
keväinen piano- ja laulukonsertti. Joensuun Latu ry.
 Naisten pyöräilykurssi 5.- 22.5.2014. Joensuun kaupungin vapaa-aikakeskus.
 Koululaisten valokuvauskilpailun käynnistäminen (”kuvaa itsesi ja pyöräsi/ pyöräilevä
luokka” -kuvakisa).
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Kesä
 Ylisoutajan sillan avajaiset
 Ilosaarirockissa näkyminen
 Järjestöjen pyöräretket ja -tapahtumat:
 Pyhäselän ympäripyöräily 7.6.2014. Joensuun Pyöräilijät ry.
 Juhannuspyöräily Suomulle 20.-22.6.2014. Joensuun Latu ry.
 Pyöräretki Petkeljärvelle 1.-3.8.2014. Joensuun Latu ry.
 Pyöräretki Ahveniselle 30.8.2014. Joensuun Latu ry.
 jne
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Syksy
 Koululaisten valokuvauskilpailu jatkuu (”kuvaa itsesi ja pyöräsi/ pyöräilevä luokka” kuvakisa).
 Liikkujan viikolla 16-22.9.2014 teemapäiviin osallistuminen.
 Karjalan liikuntaviikot yläkoululaisille. Teemana läpi syyskuun mm.
pyöräily/koulumatkojen aktiivinen kulkeminen. P-K kansanterveyden keskus.
 Laatukäytävien lanseeraus
 Pyöräpaja: pyöränhuoltovinkkejä ja -oppeja
 Talvipyöräily ja varusteet -kurssi
 Talvipyöräilykampanjan käynnistäminen ja näkyminen Joensuu-päivän yhteydessä
30.11.2014.
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Talvi
 Talvipyöräilykampanja!
 Haastetaan eri hallinnonaloilta, yrityksistä, yliopistolta, yhdistyksistä ”tarkkailtavia mediassa
näkyviä” talvipyöräilijöitä
 Talvipyöräilijät heterogeeninen joukko (elämäntilanteet, pyöräilyhistoria)
 Talvipyöräilijät jakavat kokemuksiaan Facebookissa/paikallislehdessä (fyysiset tuntemukset,
luontohavainnot, liikkumisen aikasäästöt, liikkumisen edullisuus, muilta saadut kommentit)
 Raportointinäkökulmat henkilöiden itse valittavissa
 vuoden talvipyöräilijän/pyöräilyä edistäneen yrityksen valinta

 Kampanjan rinnalla haastetaan kaikki joensuulaiset talvipyöräilemään!
 Auraustietojen julkaiseminen kaupungin nettisivuilla
 Talvipyöräilyretki
 Pyöräparkkien puhdistustempaus
 Koululaisten valokuvauskilpailun voittajan valinta
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Lue lisää
 Hankkeen nettisivut: http://www.joensuu.fi/kavelypyoraily
 Hanke Facebookissa: Kävely ja pyöräily nousuun Joensuun seudulla
 Joensuun HEAT-raportti: Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi
Joensuussa

