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 142 kuntaa sekä 36 muuta tahoa, kuten yrityksiä, ELY-keskuksia, järjestöjä ja tutkimuslaitoksia.
• Pyöräilykuntien verkostolla on keskeinen rooli pyöräliikenteen edunvalvojana ja asiantuntijana Suomessa.
• Rahoitus perustuu jäsenmaksuihin sekä Traficomin, OKM:n ja TEM:n hankeavustuksiin
PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTO HALUAA
• Lisää pyöräilyä, lisää hyvinvointia!
• Laadukkaat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet kaikille
• Vahvistaa pyöräilyn edistäjien asiantuntijuutta ja yhteisöä

TOIMINTA
Vahvistaa pyöräilyn asemaa Suomen liikennepolitiikassa
• Valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä
• Valtakunnallinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2018
• Pyöräliikenteen investointituki kuntien katuverkolle 2018 alkaen
• Uusi tieliikennelaki ja pyöräilyn lakimuutokset 2020
• Pyöräliikenteen suunnittelu -ohje 2021 (Väylä)
• Hallitusohjelman 2019-2022 pyöräilylinjaukset
Julkaisee POLJIN -lehteä
• 4 kertaa vuodessa tietopaketti ajankohtaisista pyöräilyn ja kävelyn
edistämisen asioista
Järjestää koulutustilaisuuksia ja tapahtumia
• Seminaarit ja webinaarit 4-5 kertaa vuodessa
• Kuntakäynnit ja asiantutijatuki jäsenkunnille
Aktivoi ihmisiä pyöräilemään ja edistää pyöräilykulttuuria
• Valitsee ja julkistaa Vuoden pyöräilykunnan, Vuoden pyöräilijän ja
Vuoden pyöräilyteot
• Koordinoi valtakunnallista Pyöräilyviikkoa
• Järjestää suositun pyöräilyyn kannustavan Kilometrikisan
Edistää aktiivisesti pyöräilykasvatusta ja lasten pyöräilyä
• Toteuttaa Fiksusti kouluun -ohjelmaa LIKES:n ja Motivan kanssa
• Pyörällä kouluun -päivät, Pyöräilymerkki, Pyöräilevät ja kävelevät
koulubussit, Koulujen Kilometrikisa, Pyöräleikit 2-12 v. jne.
Ylläpitää www.poljin.fi -sivustoa
• tietoa ja vinkkejä pyöräilyn edistämisestä
Edistää pyörämatkailua ja tukee kuntien työtä
• Pyörämatkailukeskus ja pyörämatkailun kotipesä Bikeland.fi
• Tervetuloa pyöräilijä (Welcome Cyclist) -tunnus yrityksille
• EuroVelo -reitit ja muu pyörämatkailureittien kehittämistyö
Edustaa Suomea Euroopan pyöräilyjärjestössä (ECF)

PYÖRAILYKUNTIEN VERKOSTO ry
Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
puh. 040 419 4555, matti.hirvonen@poljin.fi
www.poljin.fi

Joensuun pyöräkatu 2017 (kuva Mikko Honkonen)
Päiväkodin pyöräretki 2018 (kuva Martti Tulenheimo)
Oulun “supersuojatie” 2018 (kuva Martti Tulenheimo)

Pyöräilykuntien verkosto ry

Jäsenedut ja jäsenmaksut 2021
Jäsenmaksu määräytyy kunnan koon mukaan porrastuen seuraavalla tavalla:
Kunnassa alle 7 000 asukasta			
280 €
Kunnassa asukkaita 7001 – 10 000		
450 €
Kunnassa asukkaita 10 000 - 20 000		
700 €
Kunnassa asukkaita 20 001 - 50 000		
1 180 €
Kunnassa asukkaita 50 001 - 100 000		
1 700 €
Kunnassa yli 100 000 asukasta			
2 400 €
JÄSENETUJA

Poljin-lehti neljä kertaa vuodessa
• ajankohtaista tietoa, virikkeitä ja toimintamalleja pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi
• mahdollisuus esitellä kunnan omia hankkeita ja toimintaa
Pyöräily-uutiskirje, sähköpostilistat ja some-kanavat
• nopeasti välittyvää tietoa kotimaasta ja ulkomailta
• asiantuntijoiden tiedonvaihtoa ja keskustelua
• mahdollisuus tiedottaa omista hankkeista, kampanjoista jne.
Ajankohtaista aineistoa pyöräliikenteen ja kävelyn edistämisestä
• viestintäaineistoa, tutkimustuloksia, selvityksiä, ratkaisumalleja jne.
Koulutustilaisuudet ja tapahtumat
• Suomi Pyöräilee -tietoisku maaliskuussa
• Pyöräilyseminaari ja vuosikokous toukokuussa
• Pyöräilyviikon seminaarit ja tapahtumat
• Kansallinen Velo-city -jälkiseminaari loka-marraskuussa
• Kävelywebinaari joulukuussa
• Maksuton osallistuminen jäsenkuntien edustajille
Pyörämatkailun edistäminen – Pyörämatkailukeskuksen palvelut
• Tukea pyörämatkailun ja reittien kehittämiseen
• Tervetuloa pyöräilijä (Welcome Cyclist) -tunnus
• Näkyvyyttä Suomen pyörämatkailun verkkosivuilla (avataan loppuvuonna 2020)
Neuvontaa ja tukea edistämistyöhön, esim.
• Tukea ja yhteistyötä pyöräilyn ja kävelyn edistämissuunnitelmien tekemisessä
• Tietoa ja neuvontaa eri rahoituskanavien hyödyntämisessä (mm. investointituki, edistämisohjelmien rahoitustuki)
• Kuntavierailut ja kehittämispalaverit kunnan viranhaltijoiden ja verkoston edustajien kesken
• Asiantuntijatuki kaupunkipyöräjärjestelmien hankintaan ja kehittämiseen
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 toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä ministeriöiden ja tutkimuslaitosten kanssa (esim. Pyöräilevä Perhe 2019-2020, Pyöräily elämäntavaksi 2019-2022, Fiksusti kouluun -ohjelma 2020 alkaen, Pyöräilyystävälliset matkailupalvelut -hanke 2020-2021)
• Jäsenkunnilla on hyvät mahdollisuudet päästä mukaan ja vaikuttaa hankkeiden sisältöön
Pyöräilykunnan 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. Yhteyshenkilön lisäksi Poljin-lehti ja Pyöräily-uutiskirje lähetetään kaikille kunnan nimeämille
eri hallintokuntien edustajille, jotka ovat pyöräilyn ja kävelyn edistämisen kanssa tekemisissä.

Lisätietoja:
Matti Hirvonen, toiminnanjohtaja
Pyöräilykuntien verkosto ry
puh. 040 419 4555, matti.hirvonen@poljin.fi
www.poljin.fi

