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YLEISTÄ

Toiminta vuoden aikana oli vilkasta ja monipuolista. Kehitettiin vuoden aikana myös useita 
uusia toimintamuotoja. Vuoden merkittävimpiä uutisia olivat:

1. Tavoite oli kasvattaa jäsenmäärä 600:aan. Tavoite saavutettiin, kun jäsenmäärä 
kasvoi yli 200:lla. Jäsenmäärä kasvoi noin kymmenettä vuotta peräkkäin.
2. Taloudellinen tilanne jatkui vakaana tapahtumien järjestämisen, 
pyöräilynedistämistoiminnan ja jäsenmäärän kasvamisen ansiosta.
3. Yhteislenkkejä ajettiin aiempia vuosia enemmän ja lenkkien osallistujamäärä 
lisääntyi edelleen. Vuoden aikana ajettiin mm. maasto-, maantie- ja kuntolenkkejä.
4. Jatkettiin ohjattujen pyöräretkien järjestämistä. Maalis-huhtikuussa järjestettiin 
retki Etelä-Espanjan Andalusiaan ja Sierra Nevadan vuoristoon.
5. Järjestettiin Liikenneviraston valtionavulla ja useiden muiden toimijoiden tuella 
mittava Pyöräilyviikko ja We Cycle Keski-Suomi 2013 -hanke, johon sisällytettiin 
kampanja- ja tapahtumaluonteinen pyöräilynedistämistoimintamme.
6. Järjestettiin yli 40 tapahtumaa sisältänyt Jyväskylän seudun 11. Pyöräilyviikko 
11.–19.5.2013. Kyseessä oli Suomen kaikkien aikojen monipuolisin, näyttävin ja 
onnistunein Pyöräilyviikko. Viikko alkoi huikealla, lähes 10 tapahtumaa sisältäneellä
We Cycle JKL -päätapahtumapäivällä.
7. Jatkettiin menestyksekästä I/We Cycle JKL -markkinointikampanjaa. Vastaavat 
kampanjat käynnistettiin Jämsässä, Äänekoskella ja Keski-Suomessa
8. Järjestettiin useita onnistuneita kursseja ja koulutuksia vuoden aikana. 
Maastopyöräilykurssi jatkui hyvällä menestyksellä, kurssi oli kaikkien aikojen 
suosituin. Keväällä järjestettiin myös retkipyöräily-, maantiepyöräily- ja 
maantievalmentautumiskurssit. Pyöränhuoltokurssin järjestäminen jatkui.
9. Keväällä käynnistettiin valtakunnallinen pyöräilynohjaajien kouluttaminen. 
Pidettiin kolme ohjaajakoulutusta, joissa oli yhteensä noin 50 osallistujaa.
10. Kilpailutoiminta oli vuoden aikana vilkasta. Järjestettiin Keski-Suomen 
Pyöräilycupin osakilpailuita, MTB Marathon Laajavuori ja Pivot Cup Jyväskylä. MTB
Marathonissa saavutettiin jälleen osallistujaennätys, kuten myös useissa 
Pyöräilycupin kilpailuissa. Erityisesti MTB Enduro -joukkue osallistui vuoden aikana 
kisoihin ahkerasti. Seuralaisia kisaili runsaasti varsinkin Tahko MTB:ssä.
11. Sini Alusniemi voitti kaksi SM-kultaa ja Simo Terävä kolme SM-hopeaa.
12. Pyöräilynedistämistoiminta jatkui aktiivisena ja tehokkaana. Vaikutettiin mm. 
lukuisiin katusuunnitelmiin, Kankaan kaupunginosan suunnitteluun, Jyväskylän 
Baanan edistymiseen ja valtakunnalliseen pyöräväylien suunnitteluohjeeseen.
13. Seuravaatteita välitettiin yli 550 kpl ja noin 25 000 euron arvosta.
14. Järjestettiin Sitran rahoituksella ja Resurssiviisas Jyväskylä -hankkeen alla 
Naurettava/naurattava matka -kampanja.
15. Järjestettiin ensi kertaa Valot on! -pyöränvalokampanja syksyllä.
16. Nettisivut olivat edelleen laajat, toimivat ja suositut. Kävijämäärä kasvoi 13 %.
17. Oltiin vuoden aikana esillä julkisuudessa lukuisia kertoja. Lehti- ja radiojuttuja 
tehtiin seurasta tai seuran toiminnasta vuoden aikana noin 50 kpl.
18. Käynnistettiin vuoden aikana Äänekosken ja Jämsän paikallisjaostojen toiminta.



HALLINTO

Säännöt, ohjeet ja suunnitelmat

Toiminnassa noudatettiin vuonna 2005 hyväksyttyjä sääntöjä. Talousperiaatteiden osalta 
noudatettiin alkuvuonna päivitettyä talousohjetta. Turvallisuuden osalta noudatettiin 
vuonna 2010 hyväksyttyä turvallisuussuunnitelmaa. Vuonna 2012 käynnistettyä 
turvasuunnitelman päivitystä ei saatu tehtyä.

Vuosikokoukset

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.4. ja syyskokous 5.12. Kevätkokouksessa oli 7 
ja syyskokouksessa 44 jäsentä.

Johtokunta ja luottamustehtävät

Luottamustehtävät hoidettiin yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja johtokunnan harkinnan 
mukaisesti.

Johtokuntaan kuuluivat Teemu Tenhunen (puheenjohtaja, vastuualueet erityisesti 
Pyöräilyviikko, yhteiskuntasuhteet, pyöräilyn edistäminen, Keski-Suomen Pyöräilycup, 
MTB Marathon Jyväskylä, seuravaatteet, lisenssit, äänentoistolaitteet), Visa Vaara 
(varapuheenjohtaja, XC- ja juniorimaastopyöräily, juniorimaastolenkit), Esa Rantakangas 
(sihteeri, liikenne-, kunto- ja retkipyöräily, pyöräilyn edistäminen, Pyöräilyviikko), Anne 
Välipakka (mökki, liikenne-, kunto- ja retkipyöräily), Kaisa Peltonen (naismaastopyöräily, 
liikennekasvatusvastaava, Suomen Pyöräliitto, SPU:n harrastepyöräilyvaliokunnan jäsen), 
Hannu Räbinä (maastopyöräily, MTB Jyväskylä, seuralehti), Antti Poikola (pyöräilyn 
edistäminen, liikenne-, kunto- ja retkipyöräily), Lasse Vuori (kilpailutoiminta) sekä Eve 
Lahti (naiskilpapyöräily, ensiapukoulutus).

Johtokunta piti vuoden aikana 10 kokousta. Lisäksi asioista keskusteltiin ja monia 
juoksevia asioita sovittiin johdon sähköpostilistalla sekä puhelimitse.

Johtokunnan tukena toimihenkilöinä toimivat Henna Breilin (taloudenhoitaja, jäsensihteeri),
Jukka Lepistö (maantiepyöräily), Tuomo Kohvakka (maantielenkit), Olli-Matti Komonen 
(maantiejuniori- ja -kilpapyöräily, seuran maantiepyörät), Matti Purojärvi (maasto- ja 
kuntolenkit, Tahko 2013 -projekti, MTB Jyväskylä, MTB Marathon Cup -kilpailujoukkue), 
Mikko Pohjonen (XC-maastolenkit, spinning), Jani Käyhty (enduromaastopyöräily, MTB 
Enduro -kilpailujoukkue), Kari Vaara (maantie- ja maastokisoihin ilmoittaminen), Asko 
Oikari (tuomaritoiminta), Arto Hakasalo (valmennusvastaava), Ari Häyrinen ja Timo 
Kaipiainen (nettisivujen tekninen ylläpito), Samuli Rinne (pyöräilyn edistäminen), Timo 
Ruokonen (perhepyöräily), Mika Pensas (kestävyysjoukkue), Samuli Piirainen (fillaritrial, 
Bike Trial Jyväskylä) ja Mika Keskinen (sählyvuoro).

Aluevastaavina toimivat Tommi Espo (Uurainen), Satu Joukkola (Jämsä) ja Tommi Terävä
(Äänekoski).



Jäsenyydet ja edustukset

Yhdistys jatkoi Keski-Suomen Liikunta ry:n ja Suomen Pyöräilyunioni ry:n jäsenenä. 
Kevätkokouksessa päätettiin liittyä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n jäseneksi. 

Kaisa Peltonen osallistui SPU:n syyskokoukseen. Kaisa Peltonen toimi SPU:n 
harrastepyöräilyvaliokunnan jäsenenä, Antti Poikola liikennevaliokunnassa ja  Visa Vaara 
nuorisojaostossa.

Seura oli edelleen mukana Euroopan komission European Road Safety Charterissa eli 
sitoumuksessa lisätä liikenneturvallisuutta.

Varasto- ja huoltotilat sekä kerhohuone

Sopivaa edullista ja riittävän isoa tilaa välineiden varastointiin, pyöränhuoltamiseen ja 
kerhohuoneeksi ei edelleenkään löytynyt. Puheenjohtajan taloyhtiöstä oli vuokrattuna 
seuran lastipyörälle ja muille varusteille autotalli.

Seura 78 vuotta

Seura täytti 78 vuotta. Vuosijuhlia ei vietetty.

Seuran logo

Logona käytettiin vuonna 2008 Tuomas Paukkerin suunnittelemaa logoa. Lisäksi 
yhdistyksen toiminnassa käytettiin paljon Jyväskylän, Jämsän, Äänekosken ja Keski-
Suomen We Cycle -logoja. Ajovaatteisiin lisättiin We Cycle Keski-Suomi -logot.

Pyöräparaatia Pyöräilyviikolla 10.5. Pyöräilyviikon tandemretkellä 17.5.



JÄSENMAKSUT JA JÄSENISTÖ

Jäsenmaksut ja vapaaehtoiset toimintatuet

Jäsenmaksut olivat: aikuiset 20 €, alle 18-v. 10 €, yhteisöt 100 € ja ainaisjäsenyys 400 €.

Vuoden aikana kerättiin jäseniltä myös vapaaehtoisia taloudellisia tukia erityisesti 
junioritoimintaan ja pyöräilyn edistämiseen.

Jäsenistö ja jäsenmäärän kehitys

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi yli 200:lla  ja naisjäsenten määrä yli 50:llä vuoden aikana. 
Maksaneiden jäsenten määrä oli vuoden lopussa 610 (2012: 360, 2011: 180, 2010: 139, 
2009: 131, 2008: 126). Alle 18-vuotiaita jäseniä oli 26 (2012: 11, 2011: 11, 2010: 12, 2009:
13) ja naisia 137 (2012: 81, 2011: 26, 2010: 17, 2009: 12).

Vuoden aikana järjestettiin jäsenhankintakampanja, jonka kautta yhdistykseen liittyi 58 
uutta jäsentä.

Kaija Kettunen-Mattila saavutti ainaisjäsenen aseman 20 peräkkäisellä jäsenvuodella.

Jäsenedut

Jäsenet saivat alennuksia Ride Cycle Storesta, Starkilta, Näköset TähtiOptikolta, 
Musikantista, North-West Importilta, Laajavuori Bike Parkista, Asema-aukion Intersportista,
Jyväskylän astangajoogayhdistykseltä, Kuntokeskus KuntoRiihestä, Crossfit Jyväskylältä 
ja hieroja Mikko Ala-Luhtalalta.

Jäsenet saivat käyttää ilmaiseksi seuran lastipyörää, retkiluistimia, kypäräkameraa ja 
muita varusteita. Yhdistys tuki lisäksi mm. seuravaatteiden hankintaa. I Cycle -paitoja 
myytiin jäsenille nettohintaan muita halvemmalla. Jäsenet pystyivät hankkimaan 
harrastepyöräilijän vakuutuksen ja pyöräilyn kilpailulisenssin.

Syksyllä seuran mökille suunniteltiin pienet käyttömaksut, alkuvuoden mökkiä sai käyttää 
ilmaiseksi.

Pyöräilyviikon Vaikuttajien Pyöräilyllä 13.5. Pyöräilyviikon Pyöräilymessuilla 11.5.



TALOUS JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Varainhankinta ja talous

Taloudellinen tilanne pysyi vakaana. Varat kertyivät pääasiassa jäsenmaksuista (noin 10 
% tuloista), tapahtumien sponsorointisopimuksista ja avustuksista (merkittävimpänä 
Pyöräilyviikko), MTB Marathon Cup Jyväskylän osallistumismaksuista, 
pyöränhuoltotapahtumista ja esittelytilaisuuksista. Kaupungilta saatiin vuosiavustusta 800 
€. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 1490,5 €. Tilinpäätökseen on kirjattu Liikenneviraston 
valtionapua Pyöräilyviikko ja We Cycle Keski-Suomi 2013 -hankkeelle parhaan 
mahdollisen arvion mukaisesti 8000 € – valtionavun lopullinen suuruus päätetään ja 
avustuksen toinen osa maksetaan huhtikuussa 2014. Tilinpäätökseen on myös kirjattu 
Liikenneviraston valtionapua vuodelta 2012 2970 €.

Verot ja veroilmoitukset

Vuosi-ilmoitus maksetuista matkakuluista jätettiin tammikuussa ja varsinainen veroilmoitus
huhtikuussa. Seura maksoi vuoden aikana mökin kiinteistöveroa ja veroja maksetuista 
työkorvauksista.

Yhteistyökumppanit

Tehtiin yhteistyötä kaupungin (erityisesti yhdyskuntatekniikan vastuualue), Keski-Suomen 
ELY-keskuksen liikenteen ja infrastruktuurin vastuualueen, yritysten (erityisesti Starkki, 
Trimtex, Suomen Newline Oy, Ride Cycle Store, Laajavuori Bike Park, North-West Import /
Ortlieb, Jussi Jäppinen Ky, Wilhelmiinan konditoria, Keskisuomalainen, GrafiTatu, Asko, 
Laakkonen, Mixathlon, Laajis, PowerBar, Fenix-valaisimet, Inmics, Musikantti) ja muiden 
yhdistysten (erityisesti JAPA, Liikenneturva, Pyöräilykuntien verkosto, Suomen 
Pyöräilyunioni, CC Picaro, Vaajakosken Terä, Tähtisadeajot, Melanvilauttajat, TaPo ja 
HePo) kanssa.

Pyöräilyviikon tandemretkellä 17.5. Pyöräilymessut 11.5.



KESKUSTELU JA TIEDOTUS

Tiedottaminen ja julkisuus

Tiedottamista hoidettiin nettisivujen, Facebookin, sähköpostilistojen, jäsenlehden, lehtien, 
radion sekä julisteiden ja esitteiden avulla. JYPS näkyi julkisuudessa runsaasti, erityisesti 
suurten tapahtumien aikaan. Olimme esillä mediassa vuoden aikana noin 50 kertaa.

Nettisivut

Google Analyticsin mukaan nettisivuilla vierailtiin yli 93 0000 kertaa eli noin 255 kertaa 
päivässä. Vuodesta 2012 kävijämäärä nousi noin 13 %. Yksittäisiä sivuja katseltiin vuoden
aikana noin 234 000 kertaa.

Suosituimmat kymmenen sivua olivat:

Etusivu 47 217 käyntiä (2012: 44 571 – 2011: 31 307 – 2010: 29 525 – 2009: 21 937)
Tapahtumat ja toiminta 12 384 (8657–4933–4666–3177)
Keskustelu ja tiedotus 9069 (9816–5751–4307–4044)
MTB Marathon Cup Laajavuori 8427 (5240–5231–4332–3420)
Kuva- ja videogalleria 6527 (5134–4921–5699–5548)
Tori 5490 (5962–6739–6776–4814)
Ride Cycle Store Cupin tulokset 4835 (3468–2092–1408)
Pyöräreittejä Keski-Suomessa 4486 (3540–2511–2041)
Seuravaatteet 4469 (2838–1450–1369–858)
Seura 4306 (3333–2299–2187–1580)

JYPS-lehti

JYPS-lehti ilmestyi vuoden aikana 2 kertaa. Lehden painos oli ensimmäisellä kerralla 400 
ja toisella 600 kpl. Syksyllä lehti muutettiin osin sähköisesti ilmestyväksi.

Sähköpostilistat, Facebook ja keskustelupalstat

Seuralla oli käytössä 11 sähköpostilistaa. Yleisellä listalla tiedotettiin yleisesti pyöräilystä ja
yhdistystoiminnasta. Pyöräilyn edistämiselle, maastopyöräilytoiminnalle, naistoiminnalle, 
junioritoiminnalle, MTB Marathon -joukkueelle, endurojoukkueelle, ohjaajille, Tahko 2013 
-projektin osallistujille, Pyöräilyviikon järjestäjille ja Suomen pyöräilynohjaajille oli lisäksi 
omat listat..

Keski-Suomen Pyöräilyfoorumia ja Fillari-lehden keskustelupalstoja käytettiin erityisesti 
keskusteluun, lisälenkeistä sopimiseen ja valtakunnalliseen tiedottamiseen.

Vilkkainta keskustelu oli yhdistyksen Facebook-ryhmässä, jonka jäsenmäärä kasvoi 
vuoden aikana lähelle 500:aa. Pyöräilyviikolla, Kaupunkifillarilla ja Cycle Chicillä oli 
Facebook-sivut. Vuoden aikana perustettiin mm. yleinen, Jämsän ja Äänekosken 
Facebook-sivut.



VARUSTEET, VÄLINEET JA VAATTEET

Seuran varusteet ja niiden käyttö

Vuoden aikana hankittiin mm. tapahtumien järjestämistarvikkeita, työkaluja ja autotalliin 
metallihyllyt.

Aiemmin hankitut välineet, mm. Bullitt-lastipyörä, GoPro-kypäräkamera, tapahtumateltta, 
kirjat ja retkiluistimet, olivat yhdistyksen ja jäsenten käytössä.

Vuonna 2009 hankittuja äänentoistolaitteita vuokrattiin kauden aikana jäsenille ja 
ulkopuolisille joitain kertoja, laitteet olivat myös käytössä lukuisissa omissa tapahtumissa.

Seuran omaisuuslista siirrettiin vuoden aikana nettiin: http  ://  urly  .  fi  /  czG

Seuravaatteet ja muu varusteiden välitys

Seuravaatevalikoimassa oli noin 30 tuotetta. Pääosa paidoista, takeista ja muista yläosista
tuli Trimtexiltä, täydentäviä tuotteita Newlinelta. Vaatteita välitettiin jäsenille yhteensä noin 
550 kpl ja noin 25 000 euron arvosta.

Keväällä tehtiin yhteistilaus North-West Importilta Ortliebin pyörälaukuista ja Tubuksen 
pyörätelineistä. Tuotteita välitettiin yhteensä yli 1200 eurolla. Tuotteista saatiin 25 
prosentin alennus.

Pyöräparaatia 11.5. Pyöräparaatia 11.5.
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TAPAHTUMAT JA TOIMINTA

Yhteislenkit

Seuran toiminnan perustan niin kesällä kuin talvellakin muodostivat säännölliset 
yhteislenkit. Vuoden aikana ajettiin erityisesti kunto-, maasto- ja maantielenkkejä. Myös 
näiden lenkkien osallistujamäärät kasvoivat aiempiin vuosiin verrattuna. Ohjattuja 
juniorilenkkejä järjestettiin toukokuulta syyskuulle. Fillaritrial-lenkit olivat satunnaisia. 
Vuoden aikana poljettiin arviolta yhteensä 150–200 virallista ja mainostettua lenkkiä.

Kuntopyöräily

Kesällä Seppo Riikonen ja Antti Poikola vetivät keveitä kuntolenkkejä. Syksyllä ja 
alkutalvesta vedettiin joitain kuntolenkkejä. Nettisivuilla esiteltiin Jyväskylän seudun 
kuntopyöräilyreittejä.

Maantiepyöräily

Maantieyhteislenkkejä poljettiin huhtikuun lopulta syyskuulle keskiviikkoiltaisin ja 
sunnuntaiaamuisin. Keskiviikkolenkeillä oli säännöllisesti hyvin osallistujia, 5–20. 
Sunnuntailenkeillä osallistujia oli pääsääntöisesti vähemmän mutta enemmän kuin 
aiempina vuosina. Keväällä järjestettiin maantiepyöräilykurssi ja maantiepyöräilyn 
valmentautumiskurssi.

Maastopyöräily

Yhteismaastolenkkejä ajettiin säännöllisesti tiistaisin ja torstaisin sekä satunnaisesti muina 
päivinä. Torstaisin ajettiin ohjattuja kevyitä maastolenkkejä ja tiistaisin vähän 
vauhdikkaampia XC-lenkkejä. Sekä tiistaisin että torstaisin ajettiin ohjattujen lenkkien 
lisäksi enduro-tyyppisiä lenkkejä osallistujatilanteen mukaan. Viikkolenkkien lähtöpaikalle 
kokoontui parhaimmillaan yli 30 osallistujaa. Foorumilla ja Facebookisa sovittiin lukuisista 
lisälenkeistä. Naismaastolenkkejä järjestettiin noin kerran kuukaudessa.

Keväällä järjestettiin kaksi maastopyöräilykurssi, jotka olivat ensimmäistä kertaa 
maksullisia. Kursseille osallistui yhteensä noin 40 ajajaa.

21.9. järjestettiin kolmatta kertaa MTB Jyväskylä -retkiajo, tällä kertaa Jyväskylän kierron 
osana. Mukana oli noin 80 osallistujaa.

Polkupyörätrial

Polkupyörätrial-lenkkejä ajettiin satunnaisesti ja erikseen sopien. Trial-vastaavana toimi 
Samuli Piirainen.



Liikennepyöräily

Liikenne- ja asiointipyöräilyä edistettiin mm. nettisivujen kautta tiedottamalla ja tapahtumia,
erityisesti Pyöräilyviikkoa, järjestämällä sekä pyöräilyolosuhteita edistämällä.

Retkipyöräily ja muu retkitoiminta

Ohjattujen ilta- ja päiväretkien vetämistä jatkettiin. Retkiä oli noin 15 Jyväskylässä, 
Jämsässä ja Äänekoskella. Lisäksi järjestettiin muutamia perhepyöräretkiä.

31.3.–11.4 retkeiltiin Etelä-Espanjan Andalusiassa ja Sierra Nevadan vuoristossa.

Pyöräilyviikolla järjestettiin retkipyöräilykurssi, jolla oli noin 20 osallistujaa.

Juniori- ja nuorisotoiminta

Juniorimaastolenkkejä ajettiin maanantaisin toukokuulta syyskuulle. Lenkeillä kävi 
keskimäärin 4–10 junioria. Toukokuulla järjestettiin ensimmäistä kertaa 
Fillarinappulakoulu. Mukana oli noin 20 lasta. Talvikaudella järjestettiin vähintään noin 
kerran kuukaudessa talvitoimintaa, ohjelmassa oli mm. salivuoroa, pyöräilyä ja hiihtoa. 
Syyskuussa järjestettiin Jyväskylän toinen koulujenvälinen maastopyöräkilpailu, mukana 
oli noin 100 lasta.

Junnutoimintaa vetivät Mikko Pohjonen ja Kaisa Peltonen.

Andalusiassa maastopyöräilemässä. Andalusiassa maantiepyöräilemässä.



Valmennus, koulutus, kurssit ja testit

Kaikille avoimia katupyöräilykoulutuksia vedettiin noin 15 kauden aikana Jyväskylässä, 
Jämsässä ja Äänekoskella. Lisäksi yliopiston vaihto-opiskelijoille pidettiin kaksi 
katuajokoulutusta, Jyväskylän kaupungin liikennesuunnittelijoille yksi, Jämsän kaupungin 
liikennesuunnittelijoille yksi ja pyöräilynohjaajakoulutettaville kolme.

Jäsenille järjestettiin vajaat 10 huoltokoulutusta.

Maaliskuussa järjestettiin EA1-kurssi erityisesti seuran ohjaajille. Keväällä järjestettiin 
maasto-, maantie- ja maantievalmentautumiskurssit. 

Arto Hakasalo valmistui seuran kustantamana SPU:n valmentajakoulutuksesta.

Keväällä ja syksyllä järjestettiin kuntotestejä.

Tahko 2013 -valmentautumisprojekti päättyi heinäkuussa Tahko MTB:hen osallistumiseen.

Keväällä käynnistettiin valtakunnallinen pyöräilynohjaajien kouluttaminen yhdessä SPU:n 
kanssa. Keväällä järjestettiin kaksi ohjaajakoulutusta ja syksyllä yksi. Koulutuksissa oli 
noin 50 osallistujaa.

Mökkitoiminta

Uusi laituri saatiin valmiiksi. Kesällä ja syksyllä pidettiin muutamia kunnostustalkoita. 
Syksyllä järjestettiin useita puutalkoita.

Puutalkoot mökillä syksyllä.Kesäkauden avajaiset mökillä.



Kilpailutoiminta

CC Picaron, Vaajakosken Terän ja Alvajärven Ryhdin kanssa järjestettiin 13-osainen Ride 
Cycle Store Cup touko-syyskuussa. JYPS:in vastuulla olivat kokonaisorganisointi sekä 
Harju MTB, Äänekoski XC, Laajavuoren MTB-enduro, Leppälahtitempo ja Laajavuori MTB.
Harju MTB:ssä, Leppälahtitemmossa ja Laajavuori MTB:ssä saavutettiin 
osallistujaennätykset.

MTB Marathon Cup Laajavuori järjestettiin 15.6. Kisassa saavutettiin osallistujaennätys yli 
300 ajajalla. Samana päivänä järjestettiin myös Pivot Cup Jyväskylä. Osallistuttiin EBA:n 
vetämän MTB Enduro SM Jyväskylän 16.6. järjestelyihin. 3.9. järjestettiin Jyväskylän 
toinen koulujenvälinen maastopyöräkilpailu.

Seuralaisia osallistui vuoden aikana erityisesti MTB Enduron SM-sarjaan, MTB Marathon 
Cupiin, Tahko MTB:hen, Tour de Tampereeseen ja Finlandia-maastopyöräilyyn.

Vuoden aikana menestynein kuljettajamme oli Sini Alusniemi. Sini voitti mm. 
maastopyöräilyn maratonin ja XC:n SM-kullan, MTB Marathon Cupin kokonaiskilpailun, 
Finlandia-maastopyöräilyn ja Tahko MTB:n. Simo Terävä saavutti XC-maastopyöräilyn, 
cyclocrossin ja maantiepyöräilyn SM-hopeat.

Kilpailu- ja lisenssituet

Kilpailuja kiertäneitä seuralaisia tuettiin kilpailu- ja lisenssitukia maksamalla. Tukia
maksettiin yhteensä 1107,55 euroa.

MTB Marathon Laajavuori. Laajavuori MTB.



Pyöräilyviikko ja We Cycle Keski-Suomi 2013 -hanke

Edellisenä vuotena järjestetty Pyöräilyviikko ja I Cycle JKL 2012 -hanke laajeni ja kehittyi 
Pyöräilyviikko ja We Cycle Keski-Suomi 2013 -hankkeeksi. Hanke koostui kahdesta 
osasta: Jyväskylän seudun Pyöräilyviikon järjestämisestä sekä We Cycle Keski-Suomi 
-kampanjan lukuisista tapahtumista ja muista pyöräilyä edistävistä toimista. Hankkeeseen 
koottiin kampanja- ja tapahtumaluonteinen pyöräilynedistämistoimintamme.

Hankkeen toteutuneet menot vuoden aikana olivat 42 291,92 €. Hankkeen suurin 
rahoittaja oli Liikennevirasto Liikkumisen ohjauksen valtionavun kautta. Toimintaa tukivat 
myös mm. Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken kaupungit, Keski-Suomen liitto, ELY-
keskus, Pyöräilykuntien verkosto ja Liikenneturva.

Päävastuussa hankkeesta olivat projektivastaavina Teemu Tenhunen ja Esa 
Rantakangas, jotka työskentelivät hankkeen hyväksi 1.1.–31.12. tuntikirjanpitojen mukaan 
1236 tuntia. Hankkeen toteuttamiseen osallistui lisäksi noin 50 vapaaehtoista jäsentä, 
jotka työskentelivät hankkeen hyväksi kirjanpitojen mukaan noin 500 tuntia. Kaikkia 
tuntikirjanpitoja ei palautettu, joten todellisuudessa talkootyötunteja kertyi varmasti 
vähintään noin 800.

Hankkeen osissa oli lisäksi lukuisia muita järjestäjätahoja. Palveluita myös ostettiin 
yhdistyksen ulkopuolelta.

Jyväskylän seudun 1  1  . Pyöräilyviikko   11  .–1  9  .5.

Jyväskylän seudun Pyöräilyviikko  järjestettiin 11:ttä kertaa. Ohjelmaan kuului peräti noin 
40 tapahtumaa. Viikkoa suojeli Mikko “Peltsi” Peltola.

Huikein Pyöräilyviikon osa oli päätapahtumapäivä We Cycle JKL! Jyväskylän keskustassa 
lauantaina 11.5.  Päätapahtumapäivään kuului noin 10 osatapahtumaa, esimerkiksi 
avajaiset, 25 näytteilleasettajan pyöräilymessut, tanssiesityksiä, Pyöräparaati, 
pyöränhuoltotapahtuma sekä kolme ilmaiskonserttia. Yleisöä ja osallistujia oli tuhansittain. 
Pyöräparaatissa oli lähemmäs 500 osallistujaa.

Viikon aikana järjestettiin myös lukuisia muita onnistuneita tapahtumia, esimerkiksi koko 
viikon kestänyt Palokkajärven ympäriajo, Vaikuttajien Pyöräily, Pyörällä kouluun ja noin 
500 osallistujan Kuvasuunnistus.

JYPS:in lisäksi järjstämisessä olivat mukana mm. kaupunki, Liikenneturva, Keski-Suomen 
poliisilaitos, JAPA ry, Cooma Dance Academy, Suomen käsityön museo ja Keski-Suomen 
Hengitysyhdistys. 

Pyöräilyviikolla seuraan liittyi kymmeniä uusia jäseniä. Muutenkin näkyvyyden ja talouden 
kannalta Pyöräilyviikko on olennainen osa yhdistyksen toimintaa. Pyöräilyn edistämisen 
kannalta Pyöräilyviikko on jo vuosia ollut Keski-Suomen merkittävin 
tapahtumakokonaisuus.



Jyväskylän, Jämsän, Äänekosken ja Keski-Suomen I / We Cycle -logot ja -tuotteet

Viime vuonna aloitettua Jyväskylän pyöräilyn I / We Cycle JKL -brändäystä ja 
-markkinointia jatkettiin. I Cycle JKL -logon pohjalta teetettiin tarroja, teepaitoja, 
heijastimia, kyniä ja haalarimerkkejä. I Cycle JKL -pyörätarroja on jaettu kahden vuoden 
aikana yli 10 000 kpl. We Cycle JKL toimi useiden tapahtumien, mm. Pyöräilyviikon, 
tunnuksena. Kaupunkikin otti vuoden aikana logon käyttöönsä. 

Jämsään ja Äänekoskelle suunniteltiin hankkeessa I ja We Cycle Äki- ja Jämsä -logot. 
Logojen pohjalta teetettiin molemmille paikkakunnille 2000 pyörätarraa sekä yli 100 
teepaitaa.

Keski-Suomeen suunniteltiin I ja We Cycle Keski-Suomi -logot. I Cycle Keski-Suomi 
-teepaitoja teetettiin noin 100 kpl ja -pyörätarroja 2000 kpl.

Tuotteet olivat esillä ja jaossa lukuisissa tapahtumissa vuoden aikana.

Jyväskylän muu   toiminta

Jyväskylän yliopistolla järjestettiin huippusuositut We Cycle yliopisto -pyöräilytapahtumat 
20.4. ja 17.9. Kevään tapahtumassa huollettiin noin 150 opiskelijoiden pyörää yli 20 
mekaanikon voimin. Syksyn tapahtumassa yliopisto jakoi opiskelijoille 120 ilmaista 
pyöräilykypärää ja etuvaloa.

9.6. olimme esittelemässä pyöräilyä Kankaan uuden asuinalueen avointen ovien päivässä.
Liikkujan viikolla Autottomana päivänä 22.9. pidettiin kävelykadulla huolto- ja 
esittelytapahtumaa.

Äänekosken ja Jämsän Pyöräilyviikot

We Cycle Äki! -pyöräilyviikonloppu järjestettiin Äänekoskella 24.–26.5. Jämsässä 
järjestettiin We Cycle Jämsä! -pyöräilyviikko 26.8.–1.9. Äänekoskella oli 8 ja Jämsässä 7 
tapahtumaa.

Katuajokoulutukset

Jo aiemmin mainittuja turvalliseen ja fiksuun kaupunkipyöräilemiseen opettavia 
katuajokoulutuksia pidettiin Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella.

Valot on!

Naurattava katutapahtuma. Valot on! -pyöräretki.



13.–24.11. järjestettiin Keski-Suomen laajuinen Valot on! -pyöränvalokampanja, joka 
kannusti valojen ja heijastimien käyttämiseen.

We Cycle Finland

I / We Cycle -brändin valtakunnallista levitystä varten perustettiin We Cycle Finland 
-nettisivusto. Sivustolla kerrotaan Jyväskylän ja Keski-Suomen I / We Cycle -kampanjasta 
ja kannustetaan käynnistämään vastaavia kampanjoita myös muualla. Sivustolle 
suunniteltiin valmiiksi suurimpien kaupunkien I Cycle -tunnukset, jotta logot on 
mahdollisimman helppo ottaa käyttöön.
100 pyörää -kampanja

Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijapyöräkampanjan suunnittelu 
käynnistyi yliopiston ja ammattikorkeakoulun kutsusta kokouksilla 25.11. ja 17.12.

Yksittäiset kampanjat, tapahtumat ja esittelytilaisuudet

Huolto- ja esittelytapahtumia järjestettiin JAO:lla 23.5. sekä Jyväskylän 
kotilausoppilaitoksella 22.5. ja 1.9. 

Esittely- ja huoltotapahtumakyselyitä tuli paljon enemmänkin, suureen osaan ei voitu 
osallistua.

Naurettava/naurattava matka -kampanja järjestettiin 20.9.–6.10. Sitran rahoituksella ja 
osana Resurssiviisas Jyväskylä -hanketta. Kampanjalla pyrittiin vähentämään lyhimpiä 
automatkoja ja lisäämään asiointipyöräilyä.

23.2. järjestettiin pyöräparkkien putsaustempaus.

Ohjaajaksi valmistuneita seuran mökillä. Parkkiputsaustempaus.



Pyöräilyolosuhteet ja pyöräilyn edunvalvonta

Tapahtumien ja kampanjoiden lisäksi pyöräilyä edistettiin myös muuten. 
Pyöräilynedistämistoiminta oli organisoitu vapaamuotoisen liikenneryhmän ympärille. 
Ryhmällä on oma sähköpostilista, jolla keskustelu oli vilkasta. Listalla oli noin 50 jäsentä.

Ryhmäläiset kokoontuivat vuoden aikana 8 kertaa pyöräilynedistämisaiheisiin 
kaavakouluihin. Noin joka toinen kaavakoulu pidettiin omalla porukalla, joka toinen kerta 
vierailtiin pyöräilyolosuhteista vastaavien tahojen luona.

Yhteistyö Jyväskylän kaupungin ja muiden pyöräilyyn liittyvien toimijoiden kanssa jatkui 
tiiviinä. Epävirallisia sähköposteja, soittoja ja tiedotteita vaihdettiin kymmenittäin. Vuoden 
aikana jätettiin 6 virallista lausuntoa mm. katusuunnitelmista sekä valtakunnallisesta 
Jalankulku- ja pyöräilyteiden suunnitteluohjeesta.

Osallistuttiin vuoden aikana lukuisiin pyöräilyyn, liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 
liittyviin tilaisuuksiin, esim. Jyväskylän pyöräväylien tavoiteverkon suunnittelukokouksiin 
5.3. ja 17.4. , Jyväskylän pyöräilykartan suunnittelukokouksiin 21.3., Velo-City-seminaariin 
16.9., Keski-Suomen liikenneturvallisuusseminaariin 24.10., Taitoniekantien ja Tietilään 
risteyspalaveriin 29.10. ja Kankaan pyöräpysäköinnin suunnittelukokoukseen 6.11.

Teemu Tenhunen ja Samuli Rinne toimivat Seminaarinmäen liikennesuunnitelman 
ohjausryhmässä.

Vastattiin lukuisiin tiedotusvälineiden kyselyihin pyöräilystä.

Useat johtokunnan jäsenet kirjoittivat Jyväskylän Kaupunkifillari -blogia, josta on tullut 
Keski-Suomen merkittävin pyöräilynedistämisaiheinen tiedotus- ja keskusteluareena.

Ylläpidettiin Jyväskylä Cycle Chic -nettisivustoa, joka edistää pyöräilykulttuuria 
valokuvauksen keinoin.

Pyöräbaana Laukaan suuntaan

Vuonna 2012 ehdotettiin Suomen parasta pyöräbaanaa Laukaan suuntaan. Baanan 
suunnittelu on edennyt ja hanketta on pidetty esillä useissa keskusteluissa. Liikkujan 
viikolla 19.9. järjestettiin Baanakävely.

Kekkerit ja illanvietot

Mökillä järjestettiin kauden aikana useita illanviettoja. Kesäkauden avajaiset ja uusien 
jäsenten ilta pidettiin peräti yli 80 osallistujan voimin 8.6. sekä kesäkauden päättäjäiset ja 
toinen uusien jäsenten ilta noin 60 osallistujan voimin 31.8. Syyskokouksen yhteydessä 
pidettiin kauden päättäjäiset ja pikkujoulut.



Sisäliikunta

Viikoittainen sählyvuoro Melanvilauttajat ry:n kanssa pyöri tammikuulta toukokuulle sekä 
edelleen syyskuulta vuoden loppuun.

Vaihtuvalajista salivuoroa järjestettiin viikoittain tammi-huhtikuussa ja loka-joulukuussa.

Seuraspinning SATSilla pyöri tammi-huhtikuussa ja loka-joulukuussa.

Osallistuminen seuratoimintaan

Vuonna 2013 oli voimassa suositus osallistua seuratoiminnan järjestämiseen 10 tunnin 
verran. Kymmenet seuralaiset osallistuivatkin vuoden aikana ansiokkaasti yhdistyksen 
toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen. Vapaaehtoiset vetivät lenkkejä, järjestivät 
Pyöräilyviikkoa satojen tuntien verran, olivat mukana kisajärjestelyissä jne. Osin vastuut 
kuitenkin jakautuivat epätasaisesti.

Maantiepyöräilykurssilla. Pyöräilynohjaajakoulutusta.



MUUTA

Seurakysely

Vuoden lopussa toteutettiin seurakysely edellisen vuoden tapaan. Kyselyyn saapui 92 
vastausta. Yleisesti yhdistystä ja sen toimintaa pidettiin erittäin hyvänä. 66 prosenttia 
vastanneista antoi yhdistykselle asteikolla 1–10 arvosanaksi 9 tai 10. 92 % antoi 
arvosanaksi 8–10.

Palkitsemiset

Pyöräilyviikolla palkittiin pyöräilyn edistämisen kunniamaininnoilla useita henkilöitä: 
fillaripoliisi Jouko Meriläinen, Liikenneturvan Leena Piippa sekä opettajat Helinä Viitasaari, 
Harri Neijonen, Heikki Stenvall ja Juha Ryynänen. Lisäksi palkittiin Keski-Suomen 
Opiskelija-asuntosäätiö Jyväskylän ensimmäisestä julkisesta pyöränpumpusta.

Vuosikokouksessa ja kauden päättäjäisissä palkittiin seuraavat henkilöt.

Vuoden pyöräilijä: Johanna Kujanen

Johanna on ollut aktiivisesti mukana toiminnassa, niin lenkeillä ja ohjaamassa kuin 
avustamassa tapahtumissa ja talkoissa. Johanna on ollut vuonna 2013 järjestämässä 
erityisen paljon naisten lenkkejä, fillarinappulakoulua sekä perheineen mukana 
järjestämässä perhepyöräretkiä.

Vuoden juniori: Simo Terävä

Jälleen vauhdikasta ja innostunutta menoa. Todellinen esikuva tuleville junnukuskeille! 
Simo polki vuoden aikana SM-hopeaa xc-maastopyöräilyssä, maantiepyöräilyssä ja 
cyclocrossissa.

Vuoden junnulenkkiläinen: Kasperi Laeste

Kasperi on innokas junnupyöräilijä ja on ollut mukana lähes jokaisella junnulenkillä. 
Kasperi ajaa hienosti maastossa ja on lisäksi osallistunut useisiin kilpailuihin.

Vuoden junnupaimen: Mikko Pohjonen

Mikko on ohjannut aktiivisesti junnulenkkejä koko kesän. Mikko on innostava ohjaaja 
junnuille ja on ollut päävastuussa junnulenkeistä. Mikko on ollut myös mukana 
ohjaamassa muita maastolenkkejä. Todellinen paimen!

Vuoden kisakuski: Sini Alusniemi

Sini on edelleen Suomen vauhdikkain naismaastokuski. Vuoden aikana Sini ajoi SM-
kultaan XC-maastopyöräilyssä ja maratonmaastopyöräilyssä. Sini on hyvä esikuva 
muillekin pyöräilijöille.



Vuoden huoltaja: Juha Kauppinen

Ja menestyneen maastopyöräilijän takana on… Juha! Juha on ollut mahdollistamassa Sini
Alusniemen huikean menestyksekästä maastopyöräilyuraa. Ohessa Juha on ajanut itsekin
runsaasti kisoja.

Vuoden kehittyjä: Vilma Niskanen

Vilma on harjoitellut ahkerasti ja tulokset näkyvät kisamenestyksessä. Vilma on ollut myös 
mukana ohjaamassa junnulenkkejä ja mukana tapahtumissa.

Vuoden talkoolainen: Anna Rasa

Anna on ollut innokas talkoolainen useissa tapahtumissa vuoden aikana. Pyöräilyn sijaan 
Anna on kunnostautunut autokuskina tapahtumissa, joten hänen ansiostaan moni 
tapahtuma on saatu järjestettyä sujuvasti!

Vuoden ohjaaja: Janne Hytönen

Janne tuli ryminällä mukaan seuran koulutetuksi ohjaajaksi ja ohjasi onnistuneesti sekä 
jämptillä otteella maantielenkkejä. Vuoden aikana Janne kokeili myös maastolenkkien 
vetämistä. Muutenkin monipuolista harrastamista!

Vuoden lenkinvetäjä: Matti Purojärvi

Matti on vetänyt vuoden aikana ainakin 30–40 lenkkiä! Lisäksi Matti on ollut mukana 
useiden tapahtumien ja muun toiminnan järjestelyissä. Ahkeraa ja hienoa toimintaa mister 
Pohkeelta!

Vuoden seura-aktiivi: Susanna Tolsa

Susanna liittyi keväällä seuraan ja on sen jälkeen toiminut yhdistyksessä ahkerasti. 
Susanna on ollut mukana kilpailuissa ja talkoissa, ajanut lenkkejä, retkiä ja kisoja sekä 
edistänyt pyöräilyä liikenneryhmässä. Syksyllä Susanna osallistui ohjaajakoulutukseen.

Vuoden tulokkaat: Hanna Tamminen ja Jani Piironen

Hanna ja Jani tulivat vauhdilla mukaan toimintaan kevään maastopyöräilykurssilla. Ovat 
mm. osallistuneet lenkeille, käyneet ahkerasti seuran mökillä ja ilmoittautuneet jopa oma-
aloitteisesti tapahtumatalkoisiin!

Vuoden seurakoira: Aikku

Aikku on ollut aktiivisesti mukana seuran toiminnassa, niin paijattavana kuin kuvamallina, 
jo useita vuosia. Poseeraustaidot ovat Aikulla kunnossa ja Aikku on aina valmiina 
reissuun!

Vuoden enskasetäset: Antti Berg ja Jouko Kotkansalo

Setäset fillaroivat jälleen vuoden aikana ahkerasti ja menestyksekkäästi sekä kertoivat 
toiminnastaan muillekin! Bonuksena napsahti kaksoisvoitto MTB Enduron SM-sarjassa 
luokassa M50!



Vuoden puuvastaava: Timo Lahtinen

Timo hankki ja toimitti jälleen valtavan määrän puita seuran mökille! Lisäksi Timo ajoi 
lenkkejä ja kannusti siihen muitakin.

Vuoden enskakuljetusmestari: Jani Käyhty

Jani järjestii vuoden aikana pakun seuran käyttöön lukuisia kertoja. Jani hankki myös 
endurojoukkueelle sponsoreita, ajoi ja ohjasi endurolenkkejä sekä osallistui kisoihin ja 
pyöräilynohjaajakoulutukseen.

Kunniamaininta 2013: Tommi Terävä

Tommi käynnisti JYPS Äänekosken toiminnan oma-aloitteisesti ja innostuneesti. Toiminta 
on ollut moninaista ja ahkeraa!

Kunniamaininta 2013: Ari Häyrinen

Ari toimi yhdistyksen nettivastaavana useamman vuoden. Arilla on kärsivällisyyttä vastata 
kysymyksiin ja korjata vähemmän atk-taitoisten kommelluksia!

Kunniamaininta 2013: Juho Jäppinen

Juho on ollut mukana jo usean vuoden ajan suunnittelemassa yhdistyksen kampanjoiden 
grafiikkaa. Työtunteja ei ole laskettu ja toiminta on muutenkin ollut oma-aloitteista ja 
innostunutta. Pyöräily kiittää!

Kunniamaininta 2013: Sakari Holma

Sakari on suunnitellut ja rakentanut jo pitkään kaikki käyttämänsä polkupyörät. Aktiivisena 
nojapyörien harrastajana talliin on kertynyt parikymmentä omalta pajalta lähtenyttä hienoa 
nojapyörää. Ohessa on syntynyt myös varusteita, kuten fillarilla vedettävä asuntovaunu. 
Sakari on fillarinrakennuksen Pelle Peloton!



Pyöräilybuumi Jyväskylän seudulla

Pyöräilybuumi seudulla jatkui. Pyöräilyn pariin tuli edelleen lukuisia uusia harrastajia, 
yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vauhdikkaasti, useissa tapahtumissa saavutettiin 
osallistujaennätykset ja pyöräily kiinnosti kaikilla saroilla enemmän kuin koskaan. 

Melkoinen osa buumista on varmastikin laskettava Pyöräilyviikon järjestämisen ja muun 
toimintamme ansioksi. Monet ovat keväisen ja mahtavasti näkyvän Pyöräilyviikon ja 
muiden tapahtumiemme kautta huomanneet uusia pyöräilylajeja, kokeilleet hyviä pyöriä ja 
varusteita jne.

Valtakunnallinen malliesimerkki

Jatkoimme valtakunnallisen pyöräilytoiminnan ja pyöräilynedistämisen suunnannäyttäjän 
asemassa. Erityisesti Pyöräilyviikko- ja I/We Cycle -konseptit sekä monipuolinen, 
ohjattuihin tapahtumiin ja myös pyöräilyn edistämiseen panostava toimintamme on 
herättänyt laajasti kiinnostusta eri puolilla Suomea. Toiminnastamme kysellään, 
tapahtumiamme kopioidaan muualle ja meitä käytetään monessa pyöräilytoiminnassa 
malliesimerkkinä. 

Katuajokoulutusta. We Cycle yliopisto.


