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Vuosikertomus 2020
Pyöräliiton vuosi 2020 oli hyvin tuloksellinen. Vaikutustyö oli tuloksellista ja järjestö kehittyi
muutenkin positiiviseen suuntaan.

Vaikutustyö
Vuonna 2020 Pyöräliiton vaikutustyö jatkui menestyksekkäänä. Pyöräliitto vaikutti moniin pyöräliikenteelle
tärkeisiin hankkeisiin. Näitä olivat mm. fossiilittoman liikenteen tiekartta, liikenneturvallisuusstrategia,
tieliikennelain uudistuksen loppuun vieminen, työsuhdepyöräetu, pyöräliikenteen valtion rahoitus,
romutuspalkkio ja työmatkaliikuntaa edistävät henkilöstötilat RT-kortti. Vaikutustyötä tehtiin tapaamalla
päättäjiä, toimimalla työryhmissä ja antamalla lausuntoja. Vuoden aikana valmistauduttiin vuoden 2021
kuntavaaleihin, joihin liittyen laadittiin kuntavaalitavoitteet.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta
Liiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen oli jäsenenä fossiilittoman liikenteen tiekarttaa valmistelleessa
työryhmässä. Liitto vaikutti aktiivisesti, jotta suunnitelmasta olisi tullut mahdollisimman kunnianhimoinen ja
että toimenpiteissä olisi ollut mukana pyöräliikenteen rahoituksen merkittävä kasvattaminen.

Tieliikennelaki
Uusi tieliikennelaki tuli voimaan vuoden 2020 kesäkuussa. Liitto tiedotti uuden tieliikennelain mukanaan
tuomista muutoksista pyöräilijän liikennesääntöihin. Lisäksi liitto antoi lausuntoja uuden lain
korjauspaketteihin myöhemmin vuoden aikana.

Liikenneturvallisuusstrategia
Liitto on osallistunut aktiivisesti liikenneturvallisuusstrategiatyöhön osana tie- ja rautatieliikenteen
työryhmää. Liitto on pitänyt esillä mm. risteysturvallisuutta, taajamanopeuksien alentamista ja turvallisia
ohituksia.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma
Liitto on vaikuttanut liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen antamalla lausunnon ja osallistumalla
kuulemistilaisuuksiin suunnitelmaan liittyen. Lisäksi liitto on tehnyt vaikuttamistyötä tapaamalla päättäjiä
aiheen tiimoilta.
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Pyöräliikenteen suunnitteluohje
Pyöräliikenteen suunnitteluohje julkistettiin syksyllä 2020. Toiminnanjohtaja Matti Koistinen osallistui ohjeen
laatimiseen kommentoimalla luonnosversioita työn edetessä.

Työsuhdepyörä
Pyöräliitto sai merkittävän edunvalvontavoiton hallituksen päättäessä vuoden 2021 budjettiin
työsuhdepyöräedun tekemisestä verovapaaksi 1200 € saakka. Vuoden 2020 aikana Pyöräliitto antoi
aiheeseen liittyen lausuntoja ja vaikutti edun arvon nostamiseksi.

Pyöräliikenteen rahoitus
Koronakriisin myötä hallitus lisäsi rahaa kävelyn ja pyöräilyn rahoitukseen merkittävästi ja Pyöräliitto oli
omalta osaltaan vaikuttamassa rahoituksen lisäämiseen. Liitto vaikutti lisäksi sen puolesta että
pyöräliikenteen rahoitus säilyisi vuonna 2021 vuoden 2020 tasolla.

Romutuspalkkio
Liitto oli vaikuttamassa siihen että joulukuussa 2020 voimaan tullutta romutuspalkkiota pystyy käyttämään
sähköpyörän hankintaan. Sähköpyörän hankinta on osoittautunut hyvin suosituksi tavaksi käyttää
romutuspalkkioraha.

Hankkeet ja tapahtumat
VeloFinland 2020
VeloFinland 2020 järjestettiin
pandemiasta johtuen
webinaarina 2.-3.10. Tapahtuma
oli hyvin suosittu, osallistujia oli
noin 400. Ohjelmassa oli
pyöräliikenteen infrastruktuuria,
pyörämatkailua ja yleisiä
pyöräilyyn liittyviä teemoja.
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Maahanmuuttajat pyörille
Vuonna 2020 STEA-rahoitteinen Maahanmuuttajat pyörille -toiminta jatkui, mutta korona vaikutti toiminnan
laajuuteen, kevään ja osa syksyn koulutuksista jouduttiin perumaan pandemiatilanteen vuoksi.
Vuoden 2020 tunnuslukuja:
●

Mukana toiminnassa 266 henkilöä

●

Toimintaa 12 paikkakunnalla

●

30 kurssia, joista

●

○

4 koutsikoulutusta

○

19 alkeiskurssia

○

11 jatkokurssia

○

2 huoltokurssia

○

4 pyöräilyretkeä

Toiminnassa oli mukana 44 koutsia

Pyöräilytalvi
Pyöräliitto järjesti vuonna 2020 jo kuudetta kertaa maanlaajuisen Pyöräilytalvi-kampanjaviikon. Pyöräliiton
valtakunnallinen Pyöräilytalvi-hanke toteutettiin 16.–20.11.2020. Hanke kannusti mm. viestinnän,
tapahtumien, kuvakisan ja led-valojen jakamisen keinoin jatkamaan pyöräilyä ympärivuotisesti ja
kokeilemaan pyöräilyä talvella.
Kampanjan pääyhteistyökumppanit oli Traficom, jonka liikkumisenohjauksen valtionavustuksella viikon
koordinointi tuotettiin.
22 paikkakunnalle ulottuneessa kampanjassa jaettiin 40 paikallistapahtumassa 3000 led-valoa. Kampanja
näkyi mediassa hyvin ja keräsi yli 30 osumaa. Lisäksi Pyöräilyviikon radiokampanja Radio Helsingillä tavoitti
kymmeniä tuhansia ihmisiä.
Kampanjan tekemiseen osallistui yhteensä yli 100 ihmistä, joista valtaosa (75 prosenttia) paikallisia
vapaaehtoisia ja toimijoita yli 40 eri organisaatiosta.
Pandemia vaikutti Pyöräilytalvenkin toteutukseen, kampanja toteutettiin supistettuna alkuperäiseen
suunnitelmaan nähden, mm. kesälle suunniteltuja toimenpiteitä ei voitu toteuttaa. Lisäksi pandemia
vaikeutti valojen saantia.

Pyörällä kaiken ikää
2020 oli ensimmäinen kokonainen vuosi hankerahoituksen päättymisen jälkeen. Vuoden aikana kuitenkin
jatkettiin paikallistoiminnan tukemista mm. lähettämällä materiaaleja paikallistoimijoille sekä ylläpitämällä
hankkeen verkkosivuja.
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GoExpo
Liitto valitsi vuoden arkipyörän ja vuoden
urheilupyörän GoExpo-messujen yhteydessä.
Liitolla ei ollut omaa osastoa messuilla.

Pyörämatkailukeskus
Vuonna 2020 saatiin Traficomin rahoitus Pyöräliiton ja Pyöräilykuntien verkoston Pyörämatkailukeskuksen
toimintaan. Toiminta pääsi alkamaan kunnolla vasta elokuussa. Pyörämatkailukeskuksen tehtävänä on
koordinoida pyörämatkailua Suomessa ja tiedottaa siitä. Rahoitus jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Jäsenet ja verkostot
Jäsenet
Vuoden 2020 lopussa
Pyöräliitossa oli neljätoista
jäsenjärjestöä, mikä on yhtä
monta kuin edellisenä vuonna.
Liiton jäsenjärjestöissä (myös
Kuopio ja Jyväskylän
huomioitu) oli yhteensä n.
3277 jäsenmaksun
suorittanutta jäsentä ja liitossa
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suoria henkilöjäseniä 62 (10 enemmän kuin 2019).
Jäsenjärjestöjen lisäksi Paikallisia rekisteröimättömiä toimintaryhmiä tai yksittäisiä aktiiveja on noin
kymmenellä paikkakunnalla.

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. Pyöräilyviikkoon, vaikutustyöhön, Pyöräilylähetystöön ja
hankerahoituksiin liittyvissä asioissa.
Lisäksi yhteistyötä on tehty mm. Väyläviraston, liikenne- ja viestintäministeriön, Traficomin, Motivan,
lukuisten kuntien ja kuntayhtymien, Ikäinstituutin, Suomen Punaisen Ristin ja pyöräily- ja liikennealan
yritysten kanssa.
Pääyhteistyökumppanuussopimus on Liana Technologiesin kanssa.

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.
Dynamon jäsenhankinta parani merkittävästi kun siihen saatiin vapaaehtoisia apuvoimia. Dynamon
jäsenmäärä kasvoi ja sen jäsenmaksut kasvoivat 25000 eurosta 35000 euroon.

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.

Kansainvälinen toiminta
Vuonna 2020 liitto vaikutti mm. EU:n ajokorttidirektiivin uudistukseen European Cyclists’ Federationin kautta.
Liitto osallistui myös ECF:n vaikuttamistyöhön liittyen eri pyörätyyppien kohteluun EU:n säätelyssä.
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Hallinto ja talous
Hallinto
Liiton puheenjohtajana toimi Janne Takala Helsingistä, muut hallituksen jäsenet olivat Otto Simola, Vellu
Taskila, Marjut Ollitervo, Klaus Tuurala, Veera Minkin, Tuomo Pollari, Matti Koskimies ja Sami Viitanen.
Varajäsenet Antti Kosonen ja Heikki Kerppilä.
Vuoden aikana hallitus kokoontui 9 kertaa.
Liitolla oli töissä vuoden aikana kuusi henkilöä: toiminnanjohtaja Matti Koistinen (1-10/2020),
toiminnanjohtajan sijainen Vellu Taskila (9-12/2020), erityisasiantuntija Martti Tulenheimo, projektipäällikkö
Federico Ferrara, tuottaja Jenni Ruotsalo ja koordinaattori Jari Kaaja (8/2020 alkaen]
Vapaaehtoistyötä ei erikseen laskettu, mutta sen määrä oli jälleen hyvin suuri.

Talous
Pyöräliiton liikevaihto oli 2020 349 882,69 €. Liikevaihto kasvoi yli 55 000 € edeltävään vuoteen nähden.
Tilikauden tulos oli 15 863,93 € ylijäämäinen. Tämä tasapainotti edelleen järjestön tasetta tappiollisten
vuosien jälkeen. Kuitenkin edelleen yhdistyksen taseessa on paljon ulkopuolista pääomaa (etukäteen
maksettuja STEA-avustuksia, joita ei ole vielä käytetty).
Viime vuonna järjestön perusrahoitus kehittyi hieman paremmaksi erittäin onnistuneen palvelumyynnin ja
Dynamo-klubin kehittymisen myötä.
Hankerahoitusta saatiin Sosiaali- ja terveysavustuskeskus STEA:lta ja Traficomilta ja yleisavustusta Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä.
Liiton taloushallinnosta on vastannut toiminnanjohtaja Matti Koistinen (1-9/2020) ja toiminnanjohtajan
sijainen Vellu Taskila (10-12/2020). Toiminnanjohtajan toimintaa on hallituksen puolesta seurannut Tuomo
Pollari.
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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