
Porin polkupyöräilijät (Popo) ry 

Toimintasuunnitelma 2019 

 

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta 

Porin polkupyöräilijät ry:n tarkoituksena on ajaa pyöräilijöiden, erityisesti työmatka-, asioimis- ja 

virkistyspyöräilijöiden etua sekä edistää pyöräilijöiden tarvitsemien palveluiden luomista Porin seudulla ja 

kehittää turvallista pyöräily-ympäristöä ja -kulttuuria. Lisäksi yhdistys pyrkii lisäämään pyöräilyn määrää. 

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet 

Toimintakauden haasteet ovat uuden yhdistyksen tunnetuksi tekemisessä, oikeiden viestintäkanavien 

löytämisessä ja asenteiden kehittämisessä, jotta kaupunkilaiset suhtautuisivat positiivisemmin pyöräilyyn. 

Potentiaalia on, mutta pienillä asioilla lähdetään liikkeelle. 

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet 

Painopisteet ensimmäisen toimikauden aikana ovat jäsenhankinnassa, tunnettuuden luomisessa, 

vaikuttamisessa ja yhdistyksen pyörittämisessä ja siihen liittyvissä käytännön asioissa. 

Lisäksi tavoitteena on järjestää vähintään yksi pyöräilyolosuhteiden parantamiseen liittyvä kampanja ja 

saada joku jäsenistä mukaan vaikuttamaan kaupungin päätöksentekoon. Järjestetään pyöräilyä edistäviä 

tapahtumia ja osallistutaan tapahtumiin yhdistyksenä.  

4. Yhdistyksen muu toiminta  

Kokoukset 

Sääntömääräisiä kokouksia pidetään kaksi: kevät- ja syyskokous. Lisäksi pidämme tarvittaessa ylimääräisiä 

kokouksia niin paljon kuin koetaan tarpeelliseksi. 

Jäsenhankinta 

Yhdistyksen toiminnan perustana on jäsenet. Mitä enemmän meillä on aktiivista jäsenistöä sen paremmin 

saamme vietyä tavoitteitamme eteenpäin. Tavoitteenamme on siis saada mahdollisimman paljon jäseniä 

yhdistykselle sekä aktivoida jäseniä toimintaan mukaan. Jäsenhankinta aloitetaan vuoden 2019 alusta ja 

tavoitteena on, että vuoden 2019 loppuun mennessä meillä olisi 50 jäsentä. Tähän tavoitteeseen lasketaan 

mukaan myös kannatusjäsenet.  

Ensisijaiset toimenpiteet: 

- mainostetaan yhdistyksen toimintaa mahdollisimman paljon eri kanavissa ja jaetaan esitteitä 

- pyritään tekemään jäseneksi ilmoittautumisesta mahdollisimman helppoa 

Toissijaiset toimenpiteet 

- Kerätään jäsenille etuja (esim. alennus pyöräliikkeisiin tms.) 

Tapahtumat ja kampanjat 

- Kevätkampanja (esim. perhepyöräilytapahtuma) 

- Retket 

- Lasten pyöräilyajokortti-kampanja 



- Viikkarin kyläjuhlaan osallistuminen 

- kesällä isompi pyöräilytapahtuma (SuomiAreena) 

- Syksyllä Pyöräilytalvi-kamppis 

- Polkupyöräpajan pilotointi (bike kitchen) 

 

5. Viestintä 

Tavoitteena on, että yhdistys näkyy julkisuudessa porilaisen pyöräilykulttuurin edistäjänä. 

Sisäisen viestinnän osalta tärkeää on, että jokainen jäsen tulee kuulluksi ja saa tietoa yhdistyksen 

toiminnasta sekä pystyy halutessaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. 

Ensisijaiset toimenpiteet: 

- laaditaan yhdistykselle nettisivut 

Toissijaiset toimenpiteet: 

- Laaditaan yhdistykselle some-ohjeet sekä viestintäsuunnitelma (logo, dokumenttien ulkoasu jne.) 

- suunnitellaan esitteitä  

 

6. Toiminnan kehittäminen 

Toiminnan kehittäminen on paljon aktiivisen hallituksen ja aktiivisten jäsenten armoilla. Tarkoitus on 

myös mahdollisuuksien mukaan osallistua Pyöräliiton järjestämiin tapahtumiin ja seurata aktiivisesti 

valtakunnallista kehitystä. Myös muiden pyöräliiton jäsenjärjestöjen toiminnan seuraaminen ja 

yhteistyö heidän kanssaan on tärkeää.     


