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Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Porin polkupyöräilijät ry:n tarkoituksena on ajaa pyöräilijöiden, erityises  työmatka-, asioimis- ja 
virkistyspyöräilijöiden etua sekä edistää pyöräilijöiden tarvitsemien palveluiden luomista Porin 
seudulla ja kehi ää turvallista pyöräily-ympäristöä ja -kul uuria. Lisäksi yhdistys pyrkii lisäämään 
pyöräilyn määrää.

1. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

MAHDOLLISUUDET

Toimintakauden yhtenä tavoi eena on laa a porilaisille pyöräilytoimijoille por aali, josta löytyy 
seuraavat asiat: harrastepyöräilyyn (fatbike-, maasto-, maan e-,retki- ja matkailupyöräily)  lii yvät 
toimijat, pyöräilykasvatukseen (koulut, fillariajokor , turvallisuus, taito ja liikennesäännöt) lii yvät 
materiaalit sekä etoa pyöräilyyn lii yvistä vaikutusmahdollisuuksista (julkiset hankkeet, 
infrasuunni elu, pyöräparkit, pyörä everkosto). Por aali kulkee nimellä pori fillaroi ja sen 
rakentamiseen haetaan tukea Porin kaupungilta sekä yhteistyökumppaneilta.

Porin seutu on pyörämatkailun kannalta kiehtova alue, josta löytyy Suomen upein hiekkaranta, 
nostalgisia perinnemaisemia, luontoelämyksiä sekä paljon ak vitee eja. Tästä lähtökohdasta 
rakentuu myös Selkämeren elämysrei n hankesuunnitelma, jolle ollaan hakemassa rahoitusta 
Leader Karhuseudulta, Porin kaupungilta sekä yhteistyökumppaneilta.

HAASTEET

- Verkostojen rakentaminen ja yhteistyön rakentaminen
- Julkisen ja markkinaehtoisen rahoituksen hakeminen ja niiden yhteensovi aminen
- Ak ivisten toimijoiden löytäminen

2. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

Painopisteet neljännen toimintakauden aikana on toiminnan vakiinnu amisessa sekä ak ivisten 
jäsenten hankinnassa. Laajemman toiminnan edellytyksenä on saada yhdistykselle osa-aikainen tai 
kokoaikainen työntekijä. Suurin osa kaupungin järjestämistä yhteistyö laisuuksista on päiväsaikaan 
ja Popon jäsenistölle on hankaluuksia näihin osallistua. Edelleen on tärkeää perehtyä eri 
rahoitusmahdollisuuksiin ja tehdä mahdollisimman hyvää yhteistyötä kaupungin infrayksikön kanssa.

Päätavoite ensi vuodelle on saada Poriin pyöräkatu ja tätä kau a lisätä Porin usko avuu a aitona 
pyöräilykaupunkina ja sitä kau a hiilineutraalina kuntana. 



3. Yhdistyksen muu toiminta 

Kokoukset

Sääntömääräisiä kokouksia pidetään kaksi: kevät- ja syyskokous. Lisäksi pidämme tarvi aessa 
ylimääräisiä kokouksia niin paljon kuin koetaan tarpeelliseksi.

Jäsenhankinta

Yhdistyksen toiminnan perustana on ak iviset jäsenet. Toisin kuin aiempina vuosina, tavoi eena on 
saada yhdistykselle muutama ak ivinen jäsen ja heidän kau aan lisätä yhdistyksen laadukasta 
toimintaa pyöräilyn edistämiseksi.

Tapahtumat ja kampanjat

4. Vies ntä

Tavoi eena on, e ä yhdistys näkyy julkisuudessa porilaisen pyöräilykul uurin edistäjänä.

Sisäisen vies nnän osalta tärkeää on, e ä jokainen jäsen tulee kuulluksi ja saa etoa yhdistyksen
toiminnasta sekä pystyy halutessaan vaiku amaan yhdistyksen toimintaan.

Ensisijaiset toimenpiteet:

- päivitetään yhdistyksen ne sivuja ja kerätään sinne lisä etoa yhteistyökumppaneista

- Käytetään edelleen hyväksi koe uja whatsapp-ryhmiä (hallitus ja jäsenet)

- Facebook on hyödyllinen edotuskanava kaikille pyöräilystä kiinnostuneille, joten 
hyödynnetään sitä myös jatkossa.

5. Toiminnan kehi äminen

Toiminnan kehi äminen on paljon ak ivisen hallituksen ja ak ivisten jäsenten armoilla. 
Tarkoitus on myös mahdollisuuksien mukaan osallistua Pyöräliiton järjestämiin tapahtumiin ja 
seurata ak ivises  valtakunnallista kehitystä. Myös muiden pyöräliiton jäsenjärjestöjen 
toiminnan seuraaminen ja yhteistyö heidän kanssaan on tärkeää.    


