Liite 45, khall 4.12.2017 § 285

Pyöräilykuntien verkosto ry
on kasvava kuntien, valtionhallinnon, järjestöjen ja yritysten
välinen yhteistyöverkosto.
• Päätavoite on pyöräilyn merkittävä lisääminen Suomessa kestävänä liikennemuotona ja arkiliikuntana, joka
tuottaa hyvinvointia yksilölle, ympäristölle ja yhteiskunnalle.
• Mukana on jo 79 kuntaa sekä 32 muuta tahoa, kuten yrityksiä, ELY-keskuksia, järjestöjä ja tutkimuslaitoksia.
• Verkosto tuottaa ja välittää pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen liittyvää aineistoa ja ratkaisumalleja.
• Verkostolla on erittäin keskeinen rooli pyöräilyn ja kävelyn edunvalvojana ja edistäjänä Suomessa.
• Rahoitus perustuu jäsenmaksuihin sekä ministeriöiden ja Liikenneviraston hankeavustuksiin
PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTO HALUAA
• Kaksinkertaistaa pyöräilyn määrän Suomessa
• Laadukkaat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet kaikille
• Vahvistaa pyöräilyn edistäjien ja pyöräilijöiden yhteisöä
TOIMINTA
Vahvistaa pyöräilyn asemaa Suomen liikennepolitiikassa
• esim. Valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä ja toimenpideohjelma 2018-2022 (valmisteilla)
• Tieliikennelain uudistus 2017-2018 ja pyöräilyn lakimuutokset
Julkaisee POLJIN -lehteä
• 6 kertaa vuodessa tietopaketti ajankohtaisista pyöräilyn ja kävelyn edistämisen asioista
Järjestää koulutustilaisuuksia ja tapahtumia
• Suomi pyöräilee -tietoisku maaliskuussa
• vuosittainen pyöräilyseminaari huhtikuussa
• Velo-city -jälkiseminaari syyskuussa
• Kävelyseminaari “Walk this way” lokakuussa
Aktivoi ihmisiä pyöräilemään ja edistää pyöräilykulttuuria
• valitsee vuosittain Vuoden pyöräilykunnan, Vuoden pyöräilijän
ja Vuoden pyöräilyteot
• koordinoi valtakunnallisen Pyöräilyviikon toukokuussa, pääteema 2017 “Pyörällä kulkee kaikki!”
• vastaa Suomi Pyöräilee -hankkeen toiminnasta
• järjestää suositun työmatkapyöräilyyn kannustavan
Kilometrikisan, www.kilometrikisa.fi
• toteuttaa 100 pyöräilytekoa -kampanjan vuonna 2017
Toteuttaa ja kehittää aktiivisesti pyöräilykasvatusta
• Pyörällä kouluun -päivät, koululaisten Pyöräilymerkki, Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit, Koulujen kilometrikisa jne.
Ylläpitää www.poljin.fi -sivustoa
• tietoa ja vinkkejä pyöräilyn edistämisestä
Ylläpitää www.pyoraillensuomessa.fi -pyörämatkailusivustoa
Edustaa Suomea Euroopan pyöräilyjärjestössä (ECF)
Tuottanut www.kulkulaari.fi -sivuston
• Kävelyn ja pyöräilyn kansallinen tietopankki
PYÖRAILYKUNTIEN VERKOSTO ry
Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
puh. 040 419 4555, matti.hirvonen@poljin.fi
www.poljin.fi / www.pyoraillensuomessa.fi

Joensuun pyöräkatu 2017 (kuva Mikko Honkonen)
Päiväkodin pyöräretki 2017 (kuva Martti Tulenheimo)
Finlandia-talon edusta 2017 (kuva Heikki Viinanen)

Pyöräilykuntien verkosto ry

Jäsenedut ja jäsenmaksut 2017-2018
Jäsenmaksu määräytyy kunnan koon mukaan porrastuen seuraavalla tavalla:
Kunnassa alle 7 000 asukasta			
230 €
Kunnassa asukkaita 7001 – 10 000			
370 €
Kunnassa asukkaita 10 000 - 20 000		
580 €
Kunnassa asukkaita 20 001 - 50 000		
980 €
Kunnassa asukkaita 50 001 - 100 000		
1 420 €
Kunnassa yli 100 000 asukasta			
1 990 €
Jäsenetuja
Poljin-lehti kuusi kertaa vuodessa
• ajankohtaista tietoa, virikkeitä ja toimintamalleja pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi
• mahdollisuus esitellä kunnan omia hankkeita ja toimintaa
Lehden mukana ajankohtaista aineistoa pyöräilyn ja kävelyn edistämisestä
• raportteja, selvityksiä, pyöräilykarttoja, ratkaisumalleja jne. (postitetaan yhteyshenkilölle)
Pyöräily-uutiskirje, sähköpostilista ja some-kanavat
• nopeasti välittyvää tietoa kotimaasta ja ulkomailta
• asiantuntijoiden tiedonvaihtoa ja keskustelua
• mahdollisuus tiedottaa omista hankkeista, kampanjoista jne.
Koulutustilaisuudet ja tapahtumat
• Suomi Pyöräilee -tietoisku maaliskuussa
• Pyöräilyseminaari ja vuosikokous huhtikuussa
• Pyöräilyviikon seminaarit ja tapahtumat toukokuussa
• Kansallinen Velo-city ja Talvipyöräilykonferenssi -jälkiseminaari syyskuussa
• Kävelyseminaari ”Walk this way” lokakuussa
• Maksuton osallistuminen jäsenkuntien edustajille
Pyöräillen Suomessa -verkkosivut ja pyörämatkailu
• Näkyvyyttä Suomen pyörämatkailun virallisilla kotisivuilla
• Tukea pyörämatkailun ja sen reittien kehittämiseen
Neuvontaa ja tukea pyöräilyn, kävelyn ja muun kestävän liikkumisen edistämisessä
• esimerkiksi apua ja yhteistyötä pyöräilyn ja kävelyn edistämissuunnitelmien tekemisessä
• kuntavierailut ja kehittämispalaverit kunnan viranhaltijoiden ja verkoston edustajien kesken
Vaikuttamismahdollisuudet ja edunvalvonta
• Pyöräilykuntien verkostolla on hyvät yhteydet ja vaikuttamiskanavat ministeriöihin, virastoihin ja muihin valtion
toimijoihin
• Jäsenenä voit vaikuttaa liikennepolitiikkaan ja vahvistaa verkostoa sekä pyöräilyn ja kävelyn asemaa Suomessa
Osallistuminen kehittämishankkeisiin
• Pyöräilykuntien verkosto ideoi ja valmistelee erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä ministeriöiden ja tutkimuslaitosten kanssa (esim. ”PyöräKompassi - Pyöräilyn edistämis- ja audotintityökalu kunnille” -hanke 2016-2017)
•”Arkinmatkat aktiivisiksi – Pyöräilykasvatus 2.0” -hanke 2016-2018
• Jäsenkunnilla on parhaat mahdollisuudet päästä mukaan ja vaikuttaa hankkeiden sisältöön
Pyöräilykaupungin imago
• Pyöräilykuntien verkoston jäsenenä kunta profiloituu hyvinvointiin ja terveellisiin liikkumistapoihin kannustavana tulevaisuuden asuinpaikkana
• Muun näkyvyyden lisäksi mahdollisuus tulla valituksi Vuoden pyöräilykunnaksi
Pyöräilykuntien verkostoon liittyminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti verkoston toiminnanjohtajalle (myös sähköposti käy). Liittymispäätöksen jälkeen kunnasta nimetään yhteyshenkilö, joka toimii
edustajana verkoston suuntaan ja jolle toimitetaan lehden mukana tuleva materiaali. Yhteyshenkilön lisäksi Poljin-lehti postitetaan kaikille kunnan nimeämille eri hallintokuntien henkilöille, jotka ovat pyöräilyn ja
kävelyn kanssa tekemisissä.
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