Toimintasuunnitelma 2014-2015
Pyöräliitto ry
Pyöräliitto edistää pyöräilyä liikennemuotona sekä toimii pyöräilijöiden valtakunnallisena
edunvalvojana ja paikallisten pyöräilyyhdistysten yhteistyöelimenä. Liitto edustaa suomalaisia
pyöräilijöitä kansainvälisesti. Perustamisvaiheessa liitto edustaa jäsenjärjestöjensä kautta
noin 2000 arkipyöräilijää.
Pyöräliiton ensimmäinen toimintakausi on poikkeuksellisesti 14.9.201431.12.2015.

Tavoitteet
Järjestön oman toiminnan vahvistaminen on ensimmäisen toimintakauden tärkein tehtävä.
Pyöräliitosta luodaan vahva, luotettava, aktiivinen ja ammattimainen pyöräilijöiden etujärjestö.
Toiminnan pohjana on jäsenjärjestöjen ja jäsenten asiantuntemus ja intohimo pyöräilyn
edistämiseen. Liitto on elävä kansalaisjärjestö, jossa aktiiviset yksilöt toimivat yhteisen
päämäärän eteen.
Järjestäydytään liitoksi ja organisoidaan viestintä, hallinto ja talous. Toiminnan jatkuvuuden
takaamiseksi liiton rahoitus varmistetaan.
Kauden tärkein sisältöasia on tieliikennelain kokonaisuudistus.

Hallinnon ja käytänteiden järjestäminen
●
●
●
●

Palkataan toiminnanjohtaja ja hankitaan hänelle tarvittava työtila ja välineet.
Järjestetään taloushallinto ja dokumentaatio.
Luodaan jäsenrekisteri.
Perustetaan tarvittavat työryhmät vastaamaan toiminnan eri osaalueista. Tavoitteena
on, että työryhmien avulla saadaan hyödynnettyä aktiivisten toimijoiden osaaminen ja
työpanos. Työryhmien teemoina voivat olla esimerkiksi liikenne, terveys, viestintä ja
talous.

Viestintä
Viestintä luo puitteita muulle toiminnalle. Ensimmäisessä vaiheessa avataan sivut
Facebookiin, Twitteriin ja osoitteeseen www.pyöräliitto.fi.
Graafinen ohjeisto tehdään heti toiminnan alussa, jotta logo, verkkosivu ja muu
viestintämateriaali saadaan käyttöön syksyn 2014 aikana.
Ensimmäisen toimintakauden painopisteet viestinnässä ovat
1. Perustaminen & yleistiedottaminen Pyöräliitosta
2. Pyöräliiton näkemys tieliikennelain kokonaisuudistuksesta
3. Uuden hallitusohjelman sisältöön vaikuttaminen
Laajempi viestintäsuunnitelma on sivuilla http://bit.ly/pyoraliitto_viestinta.

Vaikutustyö
Pyöräliitto on yhteydessä valtakunnallisiin päätöksentekijöihin ja viranhaltijoihin sekä
osallistuu pyöräilyä koskevaan päätöksentekoon antamalla lausuntoja ja edustamalla
pyöräilijöitä erilaisissa työryhmissä. Kauden merkittävin yksittäinen tavoite on
tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistukseen vaikuttaminen siten, että pyöräilyn asema
liikennemuotona merkittävästi paranee.
Ensimmäisellä toimintakaudella luodaan puitteet myöhemmälle vaikuttamistyölle.
Merkittävä vaikuttamisen kohde ovat kevään 2015 eduskuntavaalit ja uusi hallitusohjelma.

Yhteistyö kotimaassa
Pyöräliitto tekee kotimaassa yhteistyötä kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka edistävät
Pyöräliiton tavoitteita.
Luontevia yhteistyötahoja ovat muun muassa julkishallinnon liikenteestä vastaavat instituutiot
(esimerkiksi liikenneministeriö, Liikennevirasto, Motiva), liikennesektorin järjestöt (esimerkiksi
Pyöräilykuntien verkosto ja Enemmistö ry), liikenteeseen liittyvää tutkimusta tekevät
tutkimuslaitokset ja liikennealan yritykset.
Pyöräliiton tavoitteita voivat edistää myös muiden kuin liikennesektorin toimijat.
Yhteistyömahdollisuuksia saattaa löytyä esimerkiksi ympäristö, sosiaali ja terveys, liikunta
ja kasvatusalojen toimijoiden kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö
Pyöräliitto osallistuu European Cyclists’ Federation Leadership Programiin ja hakee myös
järjestön jäsenyyttä. Pyöräliiton edustajat osallistuvat lokakuussa 2014 Sofiassa
järjestettävään Leadership Programin työpajaan ja toukokesäkuussa 2015 Nantesissa ECF:n
vuosikokoukseen ja Velocity konferenssiin.
Luodaan pohjoismaisten pyöräilyjärjestöjen kanssa yhteistyöverkosto, jossa jaetaan hyviä
käytänteitä, tietoa ja osaamista. Yhteistyöjärjestöjä ovat tanskalainen Cyklistforbundet,
ruotsalainen Cyckelfrämjandet ja norjalainen Syklistenes Landsforening. Verkostossa
yhdistetään myös julkisen hallinnon pyöräilytoimijoita sekä alan tutkijoita.

Tapahtumat
Osallistutaan Motivan järjestämään Velocityjälkiseminaariin syksyllä 2014. Vuonna 2015
osallistutaan tapahtuman järjestämiseen.
Pyöräliitto on mukana Pyöräilyviikon ja Liikkujan viikon valtakunnallisessa kehittämisessä.
Muihin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

Talous
Toimintakauden tärkeimpiä asioita on liiton rahoituspohjan laajentaminen. Rahoitusta
hankitaan useista eri lähteistä:
● Eri ministeriöt ja virastot
● Yritykset
● Jäsenet ja muut yksityishenkilöt

● Säätiöt ja rahastot
Rahoituksen pohjana toimii European Cyclists’ Federationin Leadership Programista saatu
avustus.
Toimintakauden aikana järjestetään liitolle taloushallinto.
Tarkemmin asiaa on käsitelty erillisessä rahoitussuunnitelmassa ja talousarviossa.

