
HAASTEPYÖRÄILY STARTTAA VAPPUNA   
 
Perinteinen Haastepyöräily –kampanja haastaa kaikki laitilalaiset pyöräilemään. Maakunnallisen Vapusta Juhannukseen 
kisan ohella Laitilassa kilvoitellaan kyläkuntien kesken paikalliskisassa aina elokuun loppuun asti.  
 
Kirjaukseen oikeuttava suoritus edellyttää 10 kilometrin pyöräilymatkaa. Samalla reissulla voi merkitä useammankin 
kirjauksen kutakin 10 kilometriä kohden. Myös sähköavusteiset pyörät noteerataan yhdenvertaisesti. 
19 kirjauslaatikkoa on viimevuotisilla paikoillaan. Parhaiten merkintälaatikoille löytää kaupungintalon Avituksesta ja 
Jäspiltä saatavien haastepyöräilykarttojen mukaan. Kartassa on tosin edelleen virhe Suontaan laatikon kohdalla, joka on 
pyöräilijöiden toivomuksesta siirretty entisen kaupan tyköä Padontien varteen.  
 
Laatikkomerkinnän vaihtoehtona kirjaus onnistuu nykyaikaiseen tapaan myös nettikirjauksena tai 
mobiilisovellukseksella. Lisätietoja näistä löytyy liikuntatoimen kotisivuilta. Niin laatikko- kuin nettikirjauksessa on 
tärkeää merkitä kotikylä laskennan helpottamiseksi. Vielä tulisi käyttää vain pyöräilykartassa olevi kylänimikkeitä joten 
esim. kaukolalaisten tulisi merkitä joko Soukainen tai Kirkonkylä riippuen siitä kummalla puolella koulupiirirajana 
olevaa Sirppujokea asuinpaikka on.  
 
Ideana on tutustua Laitilan vehreisiin kyliin, kiertää eri teitä, bongata mahdollisimman monta laatikkoa ja kirjata 
nimensä ja kotikylänsä mihin tahansa laatikkoon. Hyvä tavoite on etsiä vaikka kaikki kotikunnan laatikot kesän aikana. 
Kunnon karttuessa voi laajentaa matkaa naapurikuntiinkin. 
 
Yhteispyöräilyillä alkuun 
 
Kaikille avoimet Laitla Liikkujien tiistaipyöräilyt starttaavat seitsemäs toukokuuta alkaen kaupungintalolta klo 18 ja  
suuntana on eri kylät Laitilassa ja lähiympäristössä. Vähemmänkin Laitilaa tunteva voi näille reissuille lähteä 
turvallisesti mukaan. Tiistaina 14.5. vieraillaan Kalannissa Männäistentorilla noutamassa LoLa pyöräilyviesti ja  
sunnuntaina 19.5. klo 9 lähtien  Liikkujat polkaisee tämän maakuntaa kiertävän Lounais-Suomen Ladun viestin 
Kodisjoen kautta Rauman torille, jolloin matkaa kertyy n. 35 km/suunta. Yhdistyksellä on suunnitelmissa myös muita 
kaikille avoimia pyöräilytapahtumia niin maanteillä kuin maastossa. 
 
Suosittu Laitilan Sanomien ja Jyskeen suunnistusjaoston valokuvasuunnistus on tuttuun tapaan helatorstaina 30.5. ja 
Sydänyhdistyksen Valkojärven ympäripyöräily tiistaina 4.6.  Ja kun kilometrejä on sopivasti takana on vuorossa 
haastava Laitilan ympäripyöräily ’X Tour de Laitila’ sunnuntaina 21.7. 
 
Koko kampanjan pääpalkintona oleva Jäspin Pyöräliikkeen luovuttama 24 vaihteinen Madison Sorrento polkupyörä 
arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken.  Aktiivisin kyläkunta huomioidaan maineen ja kunnian ohella lahjakortilla. 
Lisäksi kaikki ovat mukana tavarapalkintojen arvonnoissa ja väliaikalaskentojen yhteyksissä onnetar voi yllättää 
haastepyöräilypaidalla.  
 
Vahvat perinteet 
 
Laitila osallistuu kampanjaan jo 22. kerran. Ensimmäiset 20 vuotta Laitila oli joka vuosi maakunnallisen Varsinais-
Suomen kisan ylivoimainen ykkönen isompien kuntien sarjassa, mutta viime vuonna koko lounaisen alueen maakuntien 
tullessa samaan laskentaan Satakunnan puolelta rattaat pyörivät vielä aktiivisemmin Harjavallassa, Huittisissa ja 
Kokemäellä. 
 
Laitilan kisassa kautta aikain menestynein on Silo-Kivijärvi kyläpari kahdeksalla kärkisijallaan, Pato on voittanut 
kuudesti, kolmesti Nästin koulupiiri, kahdesti Soukainen ja kerran Leinmäki. Parhaimpana vuotena on kisassa päästy yli 
28 000 suoritukseen ja koko aikana yhteenä reiluun 450 000 kirjaukseen, poljettu 4,5 miljoonaa kilometriä eli peräkkäin 
asetettuna yli 100 kierrosta maapallon ympäri. 
 
Lisätietoja haastepyöräilykampanjasta saa liikuntatoimistosta puh. 050-5180 589. 
 


