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Vapusta juhannukseen

Ota 
pyöräily -

haaste 
vastaan!



NäiN osallistut
HaastepyöräilyyN:

Kirjaa 10 km pyörämatkasi, koulu- tai työmatka-
pyöräilysi haastepyöräily laatikoiden kirjausvihkoon. 
Kirjaa yli 10 km matkat netissä/mobiilissa 
www.liiku.fi/haastepyoraily

Haastamme kaikki pyöräilemään

Unelmien liikUnta
päivänä 10.5. 

www.unelmien  liikuntapäivä.fi

 Kirjaukseen oikeuttava määrä edellyttää 10 kilometrin matkaa pyöräillen,
 mutta esim. työmatka- tai koululaispyöräilyssä kirjauksen voit tehdä  
 kokonaismatkan edestakaisin ollessa 10 km. 

 Samalla reissulla voi merkitä useammankin kirjauksen kutakin 10 kilo-
 metriä kohden. 

 Jokainen kirjaa omat pyöräilynsä ja vaikka pyöräilet muualla, kirjaa 
 tulokset oman kuntasi lähimpään haastepyöräilylaatikkoon tai nettiin/
 mobiiliin.

 Laatikoiden sijainnit ja kampanja-ajan löydät oman kuntasi tai Haaste-
 pyöräilyn nettisivulta. 

 Netti- tai mobiilikirjauksen voit tehdä, mikäli reittisi ei kulje laatikoiden  
 luona tai teet yhtäjaksoisen pitkän lenkin. Voit merkitä koko matkasi  
 kerralla www.liiku.fi/haastepyoraily

 Kaikkien kirjauksia tehneiden kesken LiikU ja kunnat arpovat palkintoja.

10 km

15 km uutuus!



liiKu luoNNossa –  pyöräile maastossa

Lounais-Suomi tarjoaa monipuoliset puitteet 
maasto- ja retkipyöräilyyn. Maastopyöräily-
reitit kulke vat pääsääntöisesti metsissä 
kiemurtelevia polkuja pitkin. Retkipyöräily-
reitit sijoittuvat yleensä rauhallisille pieneh-
köille teille, minkä takia ne soveltuvat myös 
koko perheen pyöräretkille. Maastopyörän 
selässä voi ajella polkuja pitkin metsissä ja 
sillä on mahdollista taittaa pidempiä matkoja 
kuin kävellen, jolloin maisemiin voi tutustua 
laajemmalla alueella. 

Perusedellytys maastopyöräilyyn on maasto-
ajoon tarkoitettu leveärenkainen ja mielellään 
hyvillä jarruilla, jousituksella ja luotettavalla 
vaihteistolla varustettu pyörä. Pidä pyöräilles-
säsi huolta sekä omasta että muiden luonnos-
sa liikkujien turvallisuudesta. Maastopyöräily-
reitit ovat usein haastavuudeltaan vaihtelevia. 
Aja reitillä taitojesi mukaan ja varmista, että 
kykenet pysähtymään yllättävässä tilanteessa. 
On hyvä tarkistaa ennen reitille lähtöä, että 
jarrut ja vaihteet toimivat. Sateisella säällä 
märät pitkospuut, portaat ja sillat ovat aina 
liukkaita. Pyöräily on turvallisinta seurassa, 
koska silloin vahinkojen yllättäessä apukin on 
lähellä.

Välineet renkaan paikkaamiseen, matkapu-
helin ja kartta on syytä pakata mukaan on-
gelmatilanteiden varalta. Kun varusteet ovat 
kunnossa, retkellä voi keskittyä olennaiseen 
eli nauttimaan luonnonrauhasta ja maisemista.
Käytäthän ajaessa aina pyöräilykypärää!

lähde: Luontoon.fi



• pyöräily on hauskaa ja helppoa
• se kohottaa kuntoa
• on hyvä apu painonhallintaan
• säännöllinen pyöräily edistää  
 fyysistä ja psyykkistä hyvin- 
 vointia
• pyöräilemällä vähennät  
 sairastumis riskiä ja saat lisää  
 elinvuosia
• pyöräilystä syntyy vähemmän  
 kasvi huone  päästöjä ja ilma  
 pysyy puhtaampana
• se on melutonta
• ja edullista
• pyörä on nopein kulkuneuvo  
 lyhyillä matkoilla
• vapaa ja riippumaton aika- 
 tauluista ja ruuhkista

10 hyvää syytä 
pyöräillä

5.–13.5.2018

www.poljin.fi

Pyöräilykuntien verkosto:

LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais-Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikui sia tapahtumissa ja leireillä. Koulutam me 
lasten kanssa työskenteleviä, seura toimi  joita ja työyhteisöjä liikuttamaan muita. Puhumme liikunnan puolesta päät täjille.

Haastepyöräilyn järjestää lounais-suomen liikunta ja urheilu ry
(liiku) yhteistyössä alueemme kuntien kanssa.

www.liiku.fi/haastepyorailyLisätiedot:

teemapäivät:

la 5.5. pyörä kuntoon -päivä ja 
  pyöräilyviikon avaus

su 6.5. perhepyöräilypäivä

ma 7.5. sähköpyöräilypäivä

ti 8.5. pyörällä töihin -päivä

ke 9.5. pyörällä kouluun -päivä

to 10.5. virkistyspyöräilypäivä

pe 11.5. pyörällä kauppaan -päivä

la 12.5. pyörällä kaiken ikää -päivä


