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1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta 
Yhdistyksen tarkoitus on vakiinnuttaa toimintansa, saada lisää näkyvyyttä ja 
kehittää yhteistyöverkostoansa Akaan kaupungin, lähialueen yritysten sekä 
lähialueen muiden yhdistysten kanssa. Toimia kaikenlaisen Akaalaisen 
pyöräilyn kehittämisen äänitorvena.   
 

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet 
Haasteet : Yhdistys on vielä tuore ja jäsenmäärältään pieni. Tunnettavuuden 
kerääminen vaatii aktiivista työtä ja ottaa aikaa. Pieni jäsenmäärä tarkoittaa 
myös pientä aktiivien määrää joka pitää ottaa huomioon toimintaa 
laajennettaessa. 
Mahdollisuudet : Akaan alueella ei ole muita yhdistyksiä jotka toimisi samalla 
toimintakentällä. Ensimmäisen toimintavuoden aikana yhdistys on onnistunut 
saamaan näkyvyyttä ja tunnettavuutta paikallisilla tasolla.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Yhdistyksen toiminnan Painopisteet: 
Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet 

2021 
Toimenpiteet 
2022 

Toimenpiteet 2023 

Maastopyöräreitit 
Akaan alueella 
(lyhyen ajan 
suunnitelma)  

Akaan 
kuntakeskusten 
väliset reitit.  
Sataman alue 
Nahkialanvuoren 
ympäristö. 
Arajärvi  
 

Tehdä 
suunnitelma ja 
esitellä se 
kaupungille. 
Aloittaa 
keskustelut 
Kaupungin kanssa 
saadaanko 
johonkin alueelle 
tehdä 
parannuksia jo 
nyt. Saako esim. 
kaatuneita puita 
poistaa. 

2xsilta tehty 
Osallistuttu 
kommenteilla 
Toijalan sataman 
pitkospuiden 
toteutukseen. 

Jatkaa keskustelua 
kaupungin kanssa. 
Etsiä kohteita missä voi 
pienillä 
perusparannuksilla 
parantaa 
pyöräilymahdollisuuksia. 
Olla mukana Järvien 
reitti hankkeessa 
mukana. 

Maastopyöräreitit 
Akaan alueella 
(pitkän ajan 
suunnitelma) 

Akaan reittien 
yhdistäminen mm. 
Birgitan polkuun 
(Lempäälä), 
Kaarinan polkuun 
(Kangasala), Ilves 
reittiin 
(Hämeenlinna) sekä 
Urjalan verkostoon 

Tehdä 
suunnitelma ja 
esitellä se 
kaupungille. 
Jatkaa 
keskustelua 

Jatkot vuodelta 
2021 

Olla mukana Järvien 
reitti hankkeessa 
mukana. 

Yhteiskäyttö ura 
talvi 2021 - 2022 

Talvisin 
jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden 
käytössä oleva 
yhteisura. Esim 
Nahkialanvuoren 
laavu – Satama 
(Luontopolku). 
 

Koettaa löytää 
Kaupungin kanssa 
ratkaisua Talvelle 
2021 – 2022 
voidaanko 
johonkin Akaan 
alueelle toteuttaa 
ur(i)a jota voi 
tehdä 
koneellisesti. 

Keskustelua käyty 
mutta Talven 
2022 
uraverkostoa 
ylläpidettiin 
lumikengillä, 
renkailla yms. 

 

LIDL:n viereisen 
alueen 
maastopyörärata 

Olla mukana 
ideoimassa mitä 
alueelle tehdään. 
Pumptrack? Mini 
XCO rata? 

Aloittaa 
keskustelut 
kaupungin kanssa 
alueen käytöstä ja 
kuinka yhdistys 
voi olla avuksi 

Ei edistymää 
vuonna 2022.  

Jatketaan työtä 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta: 

• Syys -ja kevätkokous, johtokunnankokouksia tarpeen mukaan. 
• Jäsenhankinta ja -huolto 

• Jäsenille etuja jäsenmaksun vastineeksi 
• Jäsenille mahdollisuus yhdistyksen vaatteiden hankintaan 
• Jäsenille alennusta Akaan Pyöräilijöiden järjestämästä tapahtumasta 
• Yhdistys tutkii mahdollisuutta omien erityishuoltotyökalujen hankintaan 

• Tilaisuudet ja tapahtumat 
• Matalankynnyksen kimppalenkit 
• Kimppalenkkien suunnitteluporukkan perustaminen työmäärän tasaamiseksi 
• Maastopyöräilytapahtuman järjestäminen 
• Akaa100 maastopyöräily 
• Maantiepuolen kimppalenkkien jatkaminen 
• Maantietapahtumiin osallistuminen omalla joukkueella 
• Tekniikkapainotteiset lenkit aloittelijoille 
• Junnulenkki aktiiviryhmän aktivoiminen ja toiminnan käynnistäminen 
• Muut erilaiset yhteislenkit 

 

5.Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta: 

• Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen 
• Kotisivujen perustaminen ja kehittäminen 

• Ohjeita uraansa aloitteleville. Mistä, mitä ja mihin. 
• Sosiaalisen median aktiivinen käyttö (Facebook, Instagram) 
• Akaan seudun kanssa yhteistyö 
• Osallistuminen tapahtumiin missä on mahdollisuus saada lisää näkyvyyttä 
• Hyväksi todettujen reittien jakaminen (jälki.fi) 
• Aktiivisen OSM kartoituksen jatkaminen, ohjeet ja etäopastustilaisuus 

• Yhteistyösuhteet 
• Yritysyhteistyökumppaneiden löytäminen 
• Jäsenetujen tarjoaminen  
• Yhteydenotot naapuriyhdistyksiin ja yhteistyömahdollisuuksien kartoitus 

• Vaikuttaminen ja edunvalvonta 
• Keskustelukanavan ylläpito  kaupungin suuntaan 



 


