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Toimintakertomus 2018
Yleiskatsaus vuoteen
Vuonna 2018 Pyöräliitto pitkäjänteinen vaikutustyö alkoi kantaa hedelmää kun Kävelyn ja pyöräilyn
edistämisohjelma hyväksyttiin Valtioneuvoston toimesta ja kunnille myönnettiin ensi kertaa investointitukea
jalankulun ja pyöräilyn hankkeisiin.
Maahanmuuttajat pyörille -hanke laajensi Pyöräliiton toimintaa ja sen avulla saavutettiin uusia
kohderyhmiä. Pyöräilytalvi -kampanja kasvoi entistä näkyvämmäksi ja Pyöräilykasvatuksessa löydettiin
tapoja saavuttaa opettajia. Pyörällä kaiken ikää -riksoilla poljettiin vuoden lopussa jo yli 40 paikkakunnalla.

Vaikuttamistyö
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
Vuodesta 2015 tehdyn aktiivinen vaikutustyö saavutti huippunsa kun Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
hyväksyttiin Valtioneuvostossa maaliskuussa. Samalla valtioneuvosto vahvisti aiemman linjauksen, että
kävelyn ja pyöräilyn määrää pyritään kasvattamaan 30 % vuoteen 2030 mennessä.
Pyöräliitto oli vahvasti mukana edistämisohjelman tekemisessä ja viimeistelyssä. Kyseessä on ensimmäinen
kerta kun Suomessa päätettiin korkeimmalla mahdollisella tasolla jalankulun ja pyöräilyn systemaattisesta
edistämisestä.

Kävelyn ja pyöräilyn investointituki kunnille
Edistämisohjelman tärkeimpiä kohtia oli valtion osallistuminen kuntien pyörätieverkoston rahoitukseen.
Kävelyn ja pyöräilyn investointituki astui lopulta voimaan valtion vuoden 2018 toisen talousarvion myötä
lokakuussa ja ensimmäisen hakukin toteutui jo vuoden lopulla.
Investointituen määrä, 3,5 miljoonaa euroa vuodessa, on tosin kaukana tavoitteesta. Kävelyn ja pyöräilyn
edistämisohjelmassa tuen määräksi määriteltiin 30 euroa vuodessa. Liikenne- ja viestintäministeriö esitti
tuen määräksi 15 miljoonaa euroa, mutta tämä ei vielä mennyt läpi. Pyöräliitto jatkaa vaikuttamistyötä, jotta
investointituen määrä kasvaisi tulevaisuudessa.

Tieliikennelaki
Esitys tieliikennelaista annettiin eduskunnalle 23. marraskuuta 2017
ja laki käsiteltiin eduskunnassa kevään ja kesän 2018 aikana.
Lopullinen laki on Pyöräliiton näkökulmasta pettymys.
Merkittävimpiä tavoitteita ei saavutettu: Taajamanopeusrajoitus
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säilyi 50 km/h:ssa, pyöräilykypärän käyttösuositus jäi myös lakiin ja pyöräliikenteen väistämissääntöjä ei
merkittävästi uudistettu.
Positiiviset uudistukset liittyvät lähinnä pyöräliikenteen infran rakentamiseen: jatkossa tienpitäjien on
tehtävä yhä useammin yksisuuntaisia pyöräteitä, pyörätien jatkeet ja niiden väistämisvelvollisuudet
merkitään paremmin ja pyöräkatu saa oman liikennemerkkinsä -ja sääntönsä. Lisäksi pyörien henkilö- ja
tavarakuljetussäädöksiä kevennettiin.

Ilmasto
Ilmastopolitiikka nousi otsikoihin toden teolla vuoden lopulla Hallituksen välisen ilmastopaneeli IPCC:n
uuden raportin myötä. Raportti korosti nyt päätettyjen ja toteutettujen päästövähennystoimenpiteiden
riittämättömyyttä. Pyöräliitto nosti esiin raportin jälkeen pyöräilyn merkitystä ilmastopäästöjen
vähennyksessä.
Merkittävä käytännön väline tässä oli Liikenne- ja viestintäministeriön Toimenpideohjelma päästöttömään
liikenteeseen 2045. Siinä pyöräliikenteen rooli on vahvasti esille kaupunkiseutujen liikkumisessa, mutta
ikävä kyllä raportista käyty keskustelu keskittyi lähinnä polttomoottoriautoista luopumiseen. Raportti antoi
kuitenkin vahvan selkänojan liiton tavoitteille ja osoitti, ettei päästövähennykset liikenteessä tule olemaan
helppoja saavuttaa.
Pyöräliitto oli aktiivisesti yhteydessä raportin tekijöihin ja varmisti, että pyöräliikenne saa sen roolin mikä
sille asiassa kuuluu.

Sähköavusteisten pyörien hankintatuki
Pyöräliitto vaikutti vahvasti yhdessa Dynamojäsenten kanssa, että Suomessa otettaisiin käyttöön
sähköavusteisten pyörien hankintatuki. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toikin asiasta esityksen
julkisuuteen maaliskuussa. Esitys oli yllättäen kiinteähintaisesta tuesta ja osittain tämän vuoksi esitys
vedettiin jo lausuntokierroksen aikana pois.
Hankitatuki jäi toteutumatta toistaiseksi heikon valmistelun ja poliittisesti ilmapiirin vuoksi. Keskustelussa
jäi piiloon mm. se, että tuen rahoitus olisi tullut jo budjetissa sähköautojen ostotukeen myönnetyistä
varoista. Ruotsissa vastaava tuki johti 120000 sähköpyörän myyntiin vuoden aikana. Suomessa sähköpyöriä
myytiin n. 12000 kpl.

Muu vaikuttamistoiminta
Keväällä 2018 Pyöräliitto järjesti jälleen kysely suomalaisten pyöräilystä yhdessä Pyöräilykuntien verkoston
kanssa. Tällä kertaa kyselyn toteutuksen tilasi Liikennevirasto osana kävelyn ja pyöräilyn viestintähanketta.
Tulokset olivat hyvin samansuuntaiset kuin vuotta aiemminkin: vähintään kerran viikossa polkee
suomalaisista joka kolmas lumettomaan aikaan.
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Tapaamiset
Pyöräliitto vaikutti vuoden 2018 aikana aktiivisesti, mutta tapaamisten muodossa hieman vähemmän kuin
edellisenä vuonna.
Pyöräliitto tapasi pyöräilyyn liittyviä aiheita valmistelevia virkamiehiä vuoden aikana yhteensä 16 eri
tilaisuudessa (2017: 38 kertaa) ja poliittisia päättäjiä tavattiin 12 kertaa (2017: 25 kertaa). Verrattuna vuoden
2017 lukemiin on hyvä huomata, että tällä kertaa on mukana vain selkeät vaikuttamistapaamiset ja
esimerkiksi yhteistyötapaamiset kuntien kanssa on jätetty pois. Myös Päättäjät polkimille -hankkeen
päättyminen vuoden 2017 vähensi tapaamisiin käytettävissä olevia resursseja.

Jäsenet
Vuoden 2018 lopussa Pyöräliitossa oli kaksitoista (12) jäsenjärjestöä, mikä on saman verran kuin edellisenä
vuonna. Liiton jäsenjärjestöissä oli yhteensä n. 2500 jäsenmaksunsa suorittanutta jäsentä (n. 200 vähemmän
kuin vuotta vähemmän) ja liitossa suoria henkilöjäseniä 32 (10 enemmän kuin vuotta aiemmin).
Yhteensä jäseniä oli siis noin 2550 (laskua 5,8 % edellisvuoteen). Paikallisia rekisteröimättömiä
toimintaryhmiä on Länsi-Uudellamaalla, Porvoossa, Kotkassa, Kuopiossa, Keravalla ja Riihimäellä.
Vuoden lopulla perustettiin uusi jäsenjärjestö Porin polkupyöräilijät, jonka virallinen liittyminen
Pyöräliittoon meni vuoden 2019 puolelle.

Yhteistyöverkostot
Pyöräliiton tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat sen jäsenjärjestöt, joiden kanssa järjestettiin tapahtumia,
hankkeita ja tehtiin vaikutustyötä. Pyöräilykuntien verkosto on valtakunnallisista järjestöistä tärkein
yhteistyökumppani ja sen kanssa on toimittu mm. Pyöräilykasvatukseen, Pyöräilyviikkoon, vaikutustyöhön,
Pyöräilylähetystöön ja hankerahoituksiin liittyvissä asioissa.
Lisäksi yhteistyötä on tehty mm. Liikenneviraston, liikenne- ja viestintäministeriön, Suomen Ladun, Motivan,
Suomen Pyöräilyn (entinen Suomen Pyöräilyunioni), lukuisten kuntien ja kuntayhtymien, Ikäinstituutin,
Suomen Punaisen Ristin ja pyöräily- ja liikennealan yritysten kanssa.
Merkittävimmät uudet yhteistyökumppanit löytyivät vuoden aikana maahanmuuttajien järjestöistä
Maahanmuuttajat pyörille -hankkeen puitteissa.

Dynamo
Pyöräliiton Dynamo-klubi on pyörätoimialan ja Pyöräliiton yhteistyöverkosto vaikuttamistyöhön. Dynamon
jäsenet antavat Pyöräliiton vaikuttamistyötä varten resursseja, tietoa ja näkemyksiä.
Vaikuttamistyön yhteistyö kehittyi vuoden aikana merkittävästi monipuolisemmaksi ja syvemmäksi. Yhdessä
alan yritysten kanssa vaikutettiin mm. sähköpyörien akkujen kierrätyksen tehostamiseen, työsuhdepyörien
verotusasioihin ja sähköpyörien hankintatukeen.
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Dynamo-klubi vakiintui vuoden aikana liiton toiminnaksi ja sen jäsenmäärä kasvoi kahdestatoista
viiteentoista yritykseen. Dynamon osuus Pyöräliiton vapaasti käytettävissä olevasta rahoituksesta kasvoi jo
varsin merkittäväksi.

Vuoden 2018 hankkeet ja tapahtumat
VeloFinland
VeloFinland-seminaari järjestettiin 28.-30.9. Turussa. Osallistujia oli 100 Suomesta ja ulkomailta. VeloFinland
on Pyöräliiton vuosittain järjestämä seminaari kaupunkikehityksen ammattilaisille, päättäjille, opiskelijoille
ja aktiivisille kansalaisille.
Seminaarin ohjelma keräsi paljon kehuja. Kaupunkipyörät, taktinen urbanismi ja Turkuun liittyvät aihepiirit
kiinnostivat erityisen paljon.

Pyörällä kaiken ikää
Pyörällä kaiken ikää –toiminta on
laajentunut nopeasti. Vuonna 2018 20
uutta kaupunkia liittyi mukaan, nyt
toimintaa on yhteensä 44 kunnassa
ympäri Suomen. Vuoden lopussa pyöriä
oli yhteensä 63.
Yhteensä 20 uutta kapteenia koulutettiin
vuoden aikana Ikäinstituutin kanssa
yhteistyössä. Vuoden lopussa
kapteeneita oli yhteensä 89.
Riksoilla ajettiin vuoden 2018 aikana kaupungista riippuen 400 - 1000 kilometriä. Toisissa kaupungeissa
pyöräluotsiksi koulutettujen vapaaehtoisten lisäksi pyörällä ajoi hoitohenkilökunta, jolloin kilometrejä tulee
runsaasti, kun pyörien käyttöaste on koko päivän ajan korkea.
Toisissa kaupungeissa Pyöräluotseina toimivat vain vapaaehtoiset, jotka pääsevät kuljettajiksi oman työnsä
ohella.
Toiminta näkyi mediassa 16 kertaa vuoden aikana. Jutut liittyivät lähes aina paikalliseen uuteen toimintaan.
Suurimpia medioita olivat Helsingin sanomat, Kaleva ja YLE:n paikallisuutiset Savossa ja Lapissa.

Pyöräilykasvatus
Hanke painottui vuonna 2018 opettajien kouluttamiseen ja Pyöräsankarit-yhteistyöhön Koululiikuntaliiton
kanssa. Osallistuimme Liikkuva koulu -seminaareihin Joensuussa, Kuortaneella, Tampereella, Forssassa,
Järvenpäässä ja Torniossa. Tapahtumissa koulutettiin n 200 ylä- ja alakoulun opettajaa antamaan aktiivista
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liikennekasvatusta ja pyöräilemään oppilaiden kanssa. Ekotukihenkilöitä koulutettiin Fix Turku
-tapahtumassa (n. 30 henkeä). Kouvolaan tehtiin kahden koulun panostus pyöräilykasvatuksessa
vierailemalla siellä kolmesti koko koulupäivän mittaisilla keikoilla. Vierailuilla tavoitettiin parikymmentä
opettajaa ja satakunta lasta.
Pyöräilyleikkioppaasta ja katsastuskortista otettiin toiset painokset ja käynnistettiin työ leikkioppaan
ruotsinnoksesta yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
YLE:n Pikku Kakkonen saatiin innostumaan pyöräilyleikeistä niin, että ohjelmaan tuotettiin syksyn aikana
sarja pyöräilyleikeistä. Tähän annettiin asiantuntija-apua, materiaalia ja kommentoitiin käsikirjoituksia.
Sarja tulee ulos kevään 2019 aikana, jolloin on myös tarkoitus tuottaa Ylen verkkosivuille vanhemmille
suunnattua materiaalia pyöräilystä.
Yhteistyötä on tehty seuraavien kanssa: Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen -hanke, Helsingin
kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Liikunnan edistämisyksikkö; Helsinki liikkuu -liikkumisohjelma;
Sitran Fiksusti kouluun -hanke ja Turun kaupunki.

Pyöräilytalvi
Pyöräliitto järjesti vuonna 2018 jo neljättä kertaa maanlaajuisen Pyöräilytalvi-kampanjaviikon. Pyöräliiton
valtakunnallinen Pyöräilytalvi-hanke toteutettiin teemaviikolla 12.–18.11.2018. Hanke kannusti mm.
viestinnän, tapahtumien, kuvakisan ja
led-valojen jakamisen keinoin jatkamaan
pyöräilyä ympärivuotisesti ja
kokeilemaan pyöräilyä talvella.
Kampanjan pääyhteistyökumppani on
Liikennevirasto, jonka
liikkumisenohjauksen valtionavustuksella
kampanja tuotettiin. 24 paikkakunnalle
ulottuneessa kampanjassa jaettiin 42
paikallistapahtumassa 5500 led-valoa ja
noin 5000 Pyöräillen talvella -esitettä.
Esite käännettiin ruotsiksi ja kampanja oli
siten ensi kertaa kaksikielinen. Kampanja näkyi mediassa hyvin ja keräsi 47 osumaa.
Hankkeen kumppaniverkostoa tavattiin ja laajennettiin vuoden aikana. Pyöräliiton paikallisjärjestöjen
lisäksi kampanjan tapahtumien toteuttamiseen osallistuivat mm. Folkhälsan, Uber, Reaktor, Pelago, moni
kunta ja muutama ammattikorkeakoulu.
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Maahanmuuttajat pyörille -hanke
Maahanmuuttajat pyörille -hanke
starttasi helmikuun puolessa välissä ja
tähän päivään mennessä olemme
pitäneet 16 alkeiskurssia, 4
koutsikoulutusta, 2 pyöräilyretkeä ja 1
pyöräilykasvatustapahtuman. Toimintaa
on ollut Helsingissä, Tampereella,
Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä,
Kristiinankaupungissa ja Hyvinkäällä.
Erilaisiin hankkeen toimintoihin on
osallistunut yhteensä yli 200 henkilöä yli
25:sta maasta, olemme alkeiskursseilla
opettaneet 127 pyöräilytaidotonta henkilöä, kouluttaneet 39 kouluttajaa, aka koutsia, ja kymmenet ihmiset
ovat toimineet koulutusten aikana apukoutseina.
Asiakkaita on löydetty pääosin jo olemassa olevista maahanmuuttajaryhmistä, jotka toimivat jo tietyn
järjestön tai oppilaitoksen kanssa, kuten myös apukoutsit.
TAPO on ollut erityisen aktiivinen kumppani hankkeessa ja Helsingin jälkeen Tampereella onkin järjestetty
eniten kursseja.
Hankkeen kuulumiset jaetaan projektipäällikön FB-sivujen kautta (n.450 seuraajaa) ja Pyöräliiton blogilla.

GoExpo
Pyöräliitto osallistui GoExpo -messuille 2.-4.3.2018. Edellisen vuoden tapaan oman messuosaston lisäksi
vastasimme Fillari -lavan tuotannosta yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Fillarilavalla oli ohjelmaa
yhteensä 19 tuntia. Messuilla ja ennakkokampanjalla saatiin noin 90 uutta jäsentä, joista pääosa Helsingin
Polkupyöräilijöille.
GoExpossa 2018 jaettiin Vuoden Pyörä -tunnustus toista kertaan. Vuoden arkipyöräksi valittiin Pelago Airisto
Commuter ja vuoden urheilupyöräksi BH Emotion Rebel 29 Lite.

Pyöräilevä perhe
Pyöräilevä perhe oli Pyöräliiton toinen liikkumisenohjauksen valtionavustushanke. Sen tavoitteena oli
esitellä erilaisia tapoja kuljettaa lapsia sekä ostoksia pyörällä, lasten pyöriä ja tavarapyöriä.
Kampanjan ydinsisällön muodostivat Pyöräilevä perhe -kesäkiertue yhdessä Tavarapyörä-Asiantuntijan
kanssa 24 paikkakunnalle ympäri Suomea ja Poljin -lehden 3/2018 teemanumero perhepyöräilystä.
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Paikallisissa tapahtumissa Pyöräliiton paikallisaktiivit järjestivät tapahtumia aktiivisesti seitsemällä
paikkakunnalla (Turku, Pori, Oulu, Kuopio, Joensuu, Lahti ja Porvoo) ja Tavarapyörä Asiantuntija vastasi
kiertueen toteutuksesta lisäksi yhteensä 17 paikkakunnalla. Tapahtumien sisältönä oli erilaisten
perhepyörien esittely leikkipuistoissa, toreilla ja erilaisten yleisötapahtumien yhteydessä.
Tapahtumissa yli 4000 ihmistä kokeili perhepyöriksi määriteltyjä polkupyöriä.

Ulkoinen viestintä
Pyöräliitto on mainittu vuoden aikana LianaMonitor -mediaseurannan mukaan eri sähköissä medioissa 197
kertaa. TOP 3 mediat ovat: Fillari (13 osumaa), Ilta-Sanomat (11), YLE.fi (8), Etelä-Suomen Sanomat ja Turun
Sanomat (molemmat 7 osumaa).
Pyöräliitto näkyi yleisen pyöräilykeskustelun lisäksi vuonna 2018 mediassa erityisesti tieliikennelain,
sähköavusteisten pyörien hankintatuen, valtion kunnille suuntamaan pyöräteiden investointituen ja
kevytautolain yhteydessä.
Erillisistä kampanjoista Pyöräilytalvi keräsi 47 mediaosumaa ja Pyörällä kaiken ikää 14 osumaa.
Facebook-sivujen seuraajia oli vuoden lopussa 5 052 (edellisen vuoden lopussa 4844), Twitter-tilillä 3147
seuraajaa.

Sisäinen viestintä
Järjestön sisäistä viestintää toteutettiin useissa eri Facebook-ryhmissä, sähköpostilistoilla ja tapahtumissa.
Sisäisen viestinnän tehtävät ovat kuuluneet kaikille työntekijöille ja myös hallituksen jäsenille erityisesti
omiin jäsenjärjestöihin päin.
Pyöräliiton jäsenjärjestöjen aktiivit toimivat myös tiiviissä yhteistyössä keskenään ja jakavat hyvin tietoa
toisilleen eri somekanavien kautta. Jäsenjärjestöjen jäsenille ja liiton suorille jäsenille lähetettiin uutiskirjeitä
vuoden aikana 7 kappaletta.

Kansainvälinen toiminta
Tapahtumat
Vuonna 2018 Pyöräliiton edustajia osallistui Winter Cycling Congressiin Moskovassa ja kestävän liikkumisen
ECOMM-seminaariin Uppsalassa.

EU-tason vaikutustyö
Vuoden lopulla aloitettiin valmistautuminen Suomen vuoden 2019 loppupuolella olevaan
EU-puheejohtajakauteen. Aiheesta on käyty aktiivisesti neuvotteluja niin eri ministeriöiden kuin European
Cyclists’ Federationin kanssa.
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EU-tasolla vaikuttamistyöhön osallistuttiin pyörien junakuljetukseen vaikuttavaan direktiiviin liittyen sekä
sähköavusteisten pyörien vakuutuspakon torppaamiseen. Molemmista lopulliset päätökset siirtyivät
vuodelle 2019.

Hallinto
Liitolla oli vuoden aikana kaksi puheenjohtajaa: Otso Kivekäs (1.1.-28.2. ja 1.9.-31.12.) Helsingistä ja Janne
Takala (1.3.-31.8.2018) Helsingistä. Järjestelyn syynä oli, että Kivekäs toimi toiminnanjohtaja Matti Koistisen
vanheimpainvapaan sijaisena 1.3.-31.8.
Muut hallituksen jäsenet olivat Otto Simola, Antti Kosonen, Sandra Nestorova, Markku Pietilä, Minna Takala,
Vellu Taskila, Marjut Ollitervo, Klaus Tuurala ja varajäsenet Jani Holopainen ja Timo Hast.
Vuoden aikana hallitus kokoontui 10 kertaa.
Tammikuussa järjestettiin pieni suunnitteluseminaari talvipäivien yhteydessä Helsingissä ja elokuussa
kesäseminaari Espoossa. Kesäseminaarissa käytiin läpi Pyöräliiton toimintaa, arvioitiin Pyöräliiton
strategian 2020 tavoitteiden edistymisen tilannetta, tarkennettiin tavoitteita ja suunniteltiin toimintaa
vuodelle 2019.
Liitolla oli töissä vuoden aikana viisi henkilöä: toiminnanjohtaja Matti Koistinen (vanhempainvapaan sijainen
Otso Kivekäs 1.3.-31.8.), erityisasiantuntija Martti Tulenheimo, projektipäällikkö Mira Kokko,
pyöräilykasvattaja Erika Weckström ja projektipäällikkö Federica Ferrara.
Palkallisia henkilötyövuosia tehtiin vuonna 2018 yhteensä 4,21 (vuonna 2017 3,64, vuonna 2016 2,72 ja
vuonna 2015 0,82).
Vapaaehtoistyötä ei erikseen laskettu, mutta sen määrä oli jälleen hyvin suuri.

Talous
Pyöräliiton liikevaihto oli 2018
noin 336200 €, kasvua edellisestä
vuodesta oli vuodesta noin 75800
€. Liikevaihdon kehitys näkyy
oheisesta kuvaajasta.
Tilikauden tulos oli 8563,11 €
alijäämäinen. Vuoden 2017
tilikausi oli myös alijäämäinen,
joten liiton oma pääoma oli
62256,79 € miinuksella.
Kassakriisi on vältetty kuitenkin
suurella vieraan pääoman määrällä järjestön taseessa. Tämä muodostuu lähinnä Sosiaali- ja
avustusjärjestöjen keskus STEA:lta ennakkoon saaduista avustuksista.
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Viime vuonna järjestön perusrahoitus kehittyi hieman paremmaksi onnistuneen Pyöräilytalvi -kampanjan ja
Dynamo-klubin kehittymisen myötä. Silti liiton perusrahoitus on varsin heikko toiminnan kokoon
suhteuttuna.
Hankerahoitusta saatiin Raha-automaattiyhdistykseltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Liikennevirastolta
ja Suomalais-ruotsalaiselta kulttuurirahastoja.
Liiton taloushallinnosta on vastannut toiminnanjohtaja Matti Koistinen ja hänen sijaisensa Otso Kivekäs.
Kirjanpito on ulkoistettu Taloushallinto Mertaoja Oy:lle. Tilintarkastajaksi toimivat Kari Pöyhönen
Tilintarkastustoimisto Kari Pöyhönen Ky:stä ja varatilintarkastajana Jan M. Toppari, tilintarkastustoimisto
Jan M. Toppari Oy:stä.
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