TOIMINTASUUNNITELMA 2018
PYÖRÄLIITTO RY

Pyöräliitto edistää pyöräilyä liikennemuotona sekä toimii pyöräilijöiden valtakunnallisena edunvalvojana ja paikallisten
pyöräily-yhdistysten yhteistyöelimenä. Pyöräliitto on elävä kansalaisjärjestö, jossa aktiiviset yksilöt toimivat yhteisen päämäärän
eteen.
Liitto myös edustaa suomalaisia arkipyöräilijöitä kansainvälisesti. Vuonna 2014 perustetun liiton jäsenjärjestöissä on yli 2500 jäsentä.
Liiton toimintaa ohjaa vuonna 2015 hyväksytty ja vuonna 2017 päivitetty Strategia 2020, jonka tavoitteena on lisätä pyöräilyä 25 %
vuoden 2015 tasoon nähden.

VAIKUTTAMISTYÖ

Pyöräliitto on aktiivisesti yhteydessä valtakunnallisiin päätöksentekijöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuu pyöräilyä koskevaan
päätöksentekoon antamalla lausuntoja ja edustamalla pyöräilijöitä erilaisissa työryhmissä. Vuoden 2018 vaikuttamistyön pääpaino
on tulevissa maakuntavaaleissa ja niihin valmistautumisessa.
Ensisijaiset toimenpiteet:
● Valmistaudutaan maakuntavaaleihin kouluttamalla aktiiveja, kehittämällä vaaliteesit ja käynnistämällä vaalikampanja.
● Lisätään päättäjien tietämystä pyöräliikenteen eduista ja hyvistä käytänteistä mm. päättäjille suunnatulla uutiskirjeellä ja
henkilökohtaisilla tapaamisilla.
● Jatketaan Päättäjät polkimille -hanketta, jossa luodaan malleja paikallistason päättäjien pyöräilytietämyksen
parantamiseksi.
● Edistetään työmatkakuluvähennyksen muuttamista pyöräily-ystävällisemmäksi.
● Laajennetaan ja syvennetään kontaktiverkostoa eri ministeriöihin, päättäjiin ja muihin sidosryhmiin.
● Määritellään liiton maankäyttö- ja rakennuslain vaikuttamistavoitteet sekä koulutetaan aktiiveja lakihankkeesta.
● Varmistetaan, että pyörämekaanikkokoulutus käynnistyy.
● Varmistetaan, että valtakunnallisen pyöräilyn ja kävelyn suunnitteluohjeen uudistus käynnistyy ja että Pyöräliitto on
vahvasti mukana prosessissa.
● Jatketaan vaikutustyötä tieliikennelain tiimoilta.
Toissijaiset toimenpiteet:
● Perustetaan opinnäytetyöpalkinto pyöräilyä edistäville opinnäytetöille.
● Lisätään oman vaikuttamistyön läpinäkyvyyttä.
● Järjestetään poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoille kaupunkipyöräilykoulutusta  tai luentoja.
● Luodaan visio yhdessä sidosryhmien kanssa  valtakunnallisesta pyöräliikenteen runkoverkostosta.
● Lisätään suunnittelijoiden tietoa liikuntakaavoituksesta erityisesti Päättäjät polkimille -hankkeessa.
● Edistetään valtakunnallisen pyörämatkailukeskuksen perustamista ja pyörämatkailureittien koordinointia.
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JÄSENJÄRJESTÖT JA JÄSENHANKINTA

Liiton toimintaa ohjaavat jäsenjärjestöt. Ne ovat myös merkittävä resurssi niin taloudellisesti kuin vapaaehtoistyön muodossa.
Tavoitteena on, että liitto säilyy läheisenä ja tuttuna jokaiselle jäsenjärjestön aktiiville.
Kynnys ottaa yhteyttä liittoon säilyy matalana ja viestintää erityisesti järjestöjen aktiivien suuntaa kehitetään entisestään. Liiton
jäsenjärjestöjen määrää on tavoitteena kasvattaa vuoden 2018 aikana viidellä.
Ensisijaiset toimenpiteet:
● Koulutetaan jäsenjärjestöjä Talvipäivillä ja VeloFinland -tapahtumassa eri aiheista.
● Tuetaan jäsenjärjestöjä tekemällä heille viestintäohje.
● Hankitaan rahoitus  jäsen- ja varainhankintaa ja jäsenjärjestöjen tukemista tekevälle työntekijälle.
Toissijaiset toimenpiteet:
● Luodaan yhteinen liittymislomake uusille henkilöjäsenille osana liiton nettisivu-uudistusta.
● Tehdään infomateriaali liitosta, jota voidaan käyttää uusien jäsenjärjestöjen hankinnassa
● Kehitetään jäsenetuja ja luodaan niistä selkeämpää materiaalia jäsenjärjestöille sekä etujen tarjoajille.
● Tarjotaan jäsenjärjestöille koulutusta ja tietoa uusien aktiivien löytämiseksi.

TAPAHTUMAT JA KAMPANJAT

Tapahtumien ja kampanjoiden tavoitteena on viestiä Pyöräliiton tavoitteista sidosryhmille ja lisätä niiden tietämystä
pyöräliikenteestä, markkinoida pyöräilyä liikennemuotona, lisätä jäsenjärjestöjen jäsenmäärää ja nostaa pyöräliikennettä julkiseen
keskusteluun.
Ensisijaiset toimenpiteet:
● Järjestetään VeloFinland 2018 -seminaari.
● Järjestetään Pyöräilytalvi -kampanjaviikko marraskuussa.
Toissijaiset toimenpiteet:
● Pyöräliitto on mukana Pyöräilyviikon ja Liikkujan viikon valtakunnallisessa kehittämisessä. Tapahtumista näillä viikoilla
vastaavat paikalliset järjestöt.
● Osallistutaan GoExpo2018 -tapahtumaan ja järjestetään sen Fillari-lavan ohjelmaa mahdollisuuksien mukaan.
● Valitaan Vuoden pyörät 2018 ja julkistetaan valinnat GoExpossa.

PYÖRÄLLÄ KAIKEN IKÄÄ

RAY-rahoitteista Pyörällä kaiken ikää -hanketta jatketaan vielä vuoden 2018 ajan. Tulevien toimintavuosien tavoitteena on laajentaa
toimintaa entisestään, luoda kestävä toimintamalli jos RAY-rahoitus loppuu ja kehittää erityisesti kotona asuvien ikäihmisten
tavoittamista.
Ensisijaiset toimenpiteet:
● Jatketaan toiminnan laajentamista uusille paikkakunnille.
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● Koulutetaan 40 uutta pyöräkapteenia.
● Varmistetaan toiminnan jatkuvuus kehittämällä rahoitusta monipuolisemmaksi.
Toissijaiset toimenpiteet:
● Vahvistetaan yritysyhteistyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti
● Otetaan käyttöön uusi pyörien varausjärjestelmä ja koulutetaan kapteenit ja luotsit sen käyttöön.

PYÖRÄILYKASVATUS

Jatketaan pyöräilykasvatustoimintaa ja laajennetaan sen rahoitusta. Tavoitteena on kouluttaa mahdollisimman paljon vapaaehtoisia
pyöräilykummeja sekä kasvatusalanammattilaisia tekemään pyöräilykasvatustyötä.
Ensisijaiset toimenpiteet:
● Konseptoidaan pyöräilykasvatustoimenpiteet paremmin ja selkeämmin, jotta niiden toteutus on kummeille
mahdollisimman yksinkertaista.
● Pyritään vaikuttamaan opettajankoulutuksen sisältöön niin, että pyöräilykasvatus saadaan osaksi koulutusta.
● Järjestetään vähintään 3 pyöräilykummikoulutusta eri puolilla maata.
Toissijaiset toimenpiteet:
● Varmistetaan toiminnan jatkuvuus.
● Viedään pyöräilykasvatusta liikunnanohjaajakoulutuksiin.

VIESTINTÄ

Liitto näkyy julkisuudessa pyöräilyn, pyöräliikenteen ja yhdyskuntakehityksen asiantuntijana.
Ensisijaiset toimenpiteet:
● Toteutetaan pieni opas työnantajille pyöräilyn edistämisestä työpaikoilla ja jaetaan sitä sopivissa tilaisuuksissa erityisesti
henkilöstöhallinnon johdolle.
● Hankitaan rahoitus viestintää täyspäiväisesti  tekevälle työntekijälle.
● Toteutetaan liitolle promotuotteita kuten paitoja tai päähineitä, joita voidaan pitää liittoa markkinoidessa ja joita voi myydä
jäsenille.
Toissijaiset toimenpiteet:
● Vahvistetaan mielikuvaa pyöräilystä koko kansan asiana: 78 % suomalaisista pyöräilee.
● Tutkitaan mahdollisuuksia perustaa pyöräilyaiheinen verkkolehti.
● Viestitään uuden tieliikennelain sisällöstä kun laki astuu voimaan.
● Aktiiveille tarjotaan vapaaehtoistehtäviä säännöllisesti ja aktiivisesti eri viestintäkanavia käyttäen.
● Päivitetään ja yhtenäistetään liiton visuaalista ilmettä.
● Tehostetaan liiton mediaseurantaa sekä tiedottamista ja tarjotaan siihen työkaluja jäsenjärjestöjen käyttöön.
● Tarjotaan jäsenjärjestöille mahdollisuus käyttää liiton tuottamaa nettisivupohjaa.
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TALOUS JA RESURSSIT

Vuonna 2018 tavoitteena on liiton rahoituspohjan laajentaminen ja rahoituksen kasvattaminen. Jäsenmaksut, lahjoitukset,
avustukset ja yrityskumppanuudet luovat tulevaisuudessa vakaan pohjan liiton taloudelle ja niiden avulla hankintaan vähintään
50000 euroa.
Erityishuomiota kiinnitetään yrityksille suunnatun Dynamo-klubin toiminnan kehittämiseen ja sen avulla saatavaan rahoitukseen.
Ensisijaiset toimenpiteet:
● Hankitaan rahoitus  jäsen- ja varainhankintaa ja jäsenjärjestöjen tukemista tekevälle työntekijälle.
● Toteutetaan näkyvä jäsenhankintakampanja esim. Pyöräilyviikon yhteydessä.
● Toteutetaan rahankeräyskampanja.
Toissijaiset toimenpiteet:
● Etsitään liitolle pääyhteistyökumppaniyritys.

HALLINTO

Liiton hallinto pidetään kevyenä, luotettavana ja tehokkaasti reagoivana. Toimintaa ohjaa ja valvoo liittokokouksen valitsema
hallitus.
Ensisijaiset toimenpiteet:
● Hallitus ja jäsenjärjestöjen hallitukset saavat riittävän koulutuksen tehtäviinsä vuoden alussa.
● Asiakkuuksien ja kontaktien hallintajärjestelmä (CRM) otetaan käyttöön.
Toissijaiset toimenpiteet:
● Hallinnon käytänteet ja periaatteet dokumentoidaan paremmin, jotta henkilöstövaihdokset hallinnossa eivät vaaranna
toimintaan.
● Kehitetään jäsenrekisterin käyttöä viestinnässä ja tarvittaessa valmistellaan jäsenrekisterin vaihtoa.
● Käydään läpi liiton ohjesäännöt ja päivitetään niitä tarpeen mukaan.
● Seurataan säännöllisesti Strategia 2020:n ja toimintasuunnitelman toteutumista.

KANSAINVÄLISET ASIAT

Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on vahvistaa liiton tietämystä parhaista pyöräliikenteen käytännöistä ja jakaa Suomessa
kehitettyjä hyviä käytäntöjä muille. Pyöräliitto jatkaa jäsenyyttään European Cyclists’ Federationissä ja osallistuu sen toimintaan
tarpeen mukaan. EU-tason lainsäädäntö on merkittävää myös pyöräilyn osalta ja Pyöräliitto osallistuu siihen liittyvään
vaikutustyöhön ECF:n niin toivoessa.
Toimenpiteet:
● Ylläpidetään yhteyksiä kansainvälisiin kumppaneihin.
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●
●

Osallistutaan ECF:n vuosikokoukseen ja seminaariin Italiassa.
Seurataan EU-lainsäädännön kehittymistä ja tehdään tarpeen vaatiessa vaikutustyötä EU-tasolla sekä EU-lainsäädännön
soveltamiseen liittyen kotimaassa.
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