
  

 

PYÖRÄILYVIIKKO 7.-15.5.2016  

”AINA MYÖTÄTUULESSA – PYÖRÄLIIKENNE SÄHKÖISTYY!” 

 

Valtakunnallisen pyöräilyviikon pääteemana on vuonna 2016 sähköavusteinen pyöräily 

iskulauseella ”Aina myötätuulessa – pyöräliikenne sähköistyy!”. Ilmoita kuntasi mukaan 

Pyöräilyviikolle ja järjestä tapahtumia Pyöräilyviikolla. Ilmoita täällä: 

http://www.liikkujanviikko.fi/tapahtumat/  

Pyöräilyviikon markkinoinnin tehostamiseksi kunnat voivat perustaa pyöräilyviikon Facebook-sivut 

(katso mallia Tampereelta: https://www.facebook.com/tampereenpyorailyviikko), markkinoida 

pyöräilyviikkoa kunnan jo olemassa olevilla Facebook-sivuilla, kunnan nettisivuilla ja luoda oman 

pyöräilyaiheisen #-tagin.  

Seuraavassa on esimerkkejä mahdollisista tapahtumista eri hallintokunnille. 

 

 

 

7 SYYTÄ SÄHKÖPYÖRÄILLÄ: 

1. Vastatuuli tai väsymys ei haittaa 

 2. Voit polkea pidempiä matkoja 

 3. Ylämäessäkin hymyilyttää 

 4. Ei tarvitse tulla hikisenä töihin 

 5. Tavaroiden tai lasten kuljetus on vaivatonta 

 6. Liikut lihasvoimalla ja kunto kohoaa 

 7. Sähköpyöräily on hauskaa! 



  

 

 

 

KOULULAISET 

Opettajat/ koulut mukaan kannustamaan kaikenikäisiä koululaisia kulkemaan 

koulumatkansa pyörällä. Pyörällä kouluun ajoa voidaan harjoitella yhdessä esimerkiksi 

pyöräilevillä koulubusseilla. Pyöräilyssä tarvittavien tietojen ja taitojen opettaminen 

kuuluu sekä kodille että koululle. Jos kodin ja koulun välisessä liikenneympäristössä 

on puutteita tai esteitä turvalliselle pyöräilylle, liikenneympäristö kannattaa kartoittaa 

yhteistoimin ja käydä puutteet läpi yhdessä kunnan liikennesuunnittelusta vastaavien 

kanssa. 

� Pyörällä kouluun -päivä 11.5.2016 

- Kannustetaan oppilaita ja henkilökuntaa tulemaan pyörällä 

kouluun 

- Pyöräilyyn liittyviä tehtävien tekeminen muiden aineiden 

yhteydessä (esim. kuvaamataito, matematiikka) 

- Turvallisen pyöräilyn käsittely esim. aamunavauksissa koko viikon 

ajan 

- Turvalliseen pyöräilyyn liittyvien teemojen käsittely oppilaiden 

kanssa (säännöt, turvavarusteet, yms.) 

� Koululaisten pyöräretki koulun lähiympäristöön ja liikenneympäristöstä 

keskustelu oppilaiden kanssa 

� Pyöräilevä koulubussin esittely vanhemmille 

� Pyörän kuntotarkastus ja huoltokurssi 

� Ajotaitoradan järjestäminen koulun pihaan 

� Sähköpyörään tutustuminen yläkoululaisille 

� Sääntövisat yläkoululaisille 

� Vinkkilinkki: http://www.pyorallakouluun.fi/ ja 

http://www.pyorallakouluun.fi/kategoria/vinkit/  

 



  

 

 

 

 

NUORET 

Nuoria voidaan kannustaa pyöräilemään toisen asteen oppilaitoksissa ja 

harrastustoiminnan yhteydessä. 

� Pyörällä kouluun -päivä 11.5.2016 toimii myös nuorille 

� Sääntöjen kertaaminen ja turvavarusteista muistuttelu esim. 

nuortenilloissa (apuna mm. Liikenneturvan materiaalit) 

� Yhteisiä pyöräretkiä 

� Kannustetaan nuoria kulkemaan harrastusmatkat pyörällä 

� Sähköpyörän esittelyä nuorille kouluilla tai harrastetoiminnan yhteydessä 

� Pyöräilyn kilometrikisaan osallistuminen, http://www.kilometrikisa.fi/ 

� Fillaritapahtumia toisen asteen kouluilla/ ostareilla/ harrastuspaikoissa 

 

AIKUISVÄESTÖ JA TYÖPAIKAT 

Työnantajat voivat tukea työmatkapyöräilyä, se on helppoa ja tehokasta henkilöstön 

hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämistä. Jo puoli tuntia pyöräilyä päivässä parantaa 

työkykyä!  

� Kansallinen pyöräilypäivä ja Pyöräilyviikon avaus lauantaina 7.5. 

� Kilometrikisaan osallistuminen, http://www.kilometrikisa.fi/ 

� Pyörällä töihin –päivänä pyöräilyyn liittyvä tempaus 10.5.2016 

� Pyöräilyaamiaisen tai –brunssin järjestäminen 

� Pyörien huoltopäivä, esim. yhteistyössä paikallisen pyöräliikkeen kanssa 

� Pyöräretken järjestäminen virkistyspäivänä 

� Kulttuuripyöräretkien järjestäminen 

� Sähköpyörien koeajotapahtuma (yleinen tai työpaikalla) 

� Sujuvien ja laadukkaiden pyöräilyolojen kartoittaminen työpaikalla 

• Turvallisuus, lukittava pyöräpysäköinti, sosiaalitilat, 

pyöränhuolto, pyöräilykartat ja reittioppaat 

� Työsuhdepolkupyörä http://www.tyosuhdepyora.fi/ 

� Yrityspyörien hankinta 

� Vinkkilinkki: 

http://www.poljin.fi/fi/toiminta/pyorailyviikko/pyorailyvinkit-

tyonantajalle  



  

 

 

IKÄIHMISET JA ERITYISRYHMÄT 

Kannustetaan ikäihmisiä ja erityisryhmiä pyöräilemään! Uutena apuvälineenä toimii loistavasti 

sähköpyörä, jonka avulla pyöräily sujuu helposti myös ylämäkeen. Sähköpyöriä voidaan esitellä ja 

niiden käyttöön tutustua esim. pyöräilyviikolla. 

� Kansallinen pyöräilypäivä ja Pyöräilyviikon avaus lauantaina 7.5. 

� Pyöräilyaamiaisen tai –brunssin järjestäminen 

� Pyörien huoltopäivä 

� Pyöräretki, johon voi osallistua myös esim. pyöräkärryillä 

� Senioriyhdistysten kokoontumisen yhteydessä pyöräilyretki (asianmukaiset 

turvavarusteet kaikilla!) 

� Sähköavusteisen pyörän käyttö 

� Pyöräilykurssi (esim. sähköpyörä teemalla), kerrataan pyöräilysääntöihin liittyviä 

liikennesääntöjä 

 


