JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
YLEISTÄ
Pyritään monipuoliseen, aktiiviseen ja ympärivuotiseen pyöräilytoimintaan ja pyöräilyn edistämiseen.
JYPS jatkaa pyöräilyn yleisyhdistyksenä ja ainoana pyöräilyn edunvalvontayhdistyksenä
KeskiSuomessa. Pyritään lisäämään pyöräilyn harrastamista ja pyöräilyä liikennemuotona.
Johtokunta vastaa hallinnosta, johtamisesta, taloudesta ja tukitoiminnoista. Johtokunnan apuna
työskentelee hallintotoimihenkilöitä. Toimintaa järjestävät 5 toimintajaostoa, Jämsän, Äänekosken ja
mahdollisesti muiden paikkakuntien aluejaostot, erillisrahoituksella toimivat hankkeet sekä
muutamissa erityistapauksissa toimi ja projektihenkilöt.
Jatketaan oman toimitilan hankkimisen ja toiminnanjohtajan palkkaamisen selvittämistä. Laaditaan
vuoden aikana pyöräilynedistämisstrategia.
Yhdistyksen jäsenmäärä pyritään lisäämään 1100:aan. Alle 18vuotiaiden jäsenten määrä pyritään
lisäämään yli 250:n lasten, nuorten ja perheiden toimintaa kehittämällä.
Haetaan rahoitusta 
Pyöräilyviikko ja We Cycle KeskiSuomi
hankkeelle ja pyritään käynnistämään
Laajavuoren maastopyöräilyolosuhteiden kehittämishanke. Haetaan mahdollisuuksien mukaan muuta
hankerahoitusta.
Yhdistyksen historiikki pyritään saamaan valmiiksi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

HALLINTO
Säännöt, ohjeet ja suunnitelmat
Noudatetaan vuonna 2005 hyväksyttyjä sääntöjä ja vuonna 2015 hyväksyttyä strategiaa. Päivitetään
turvallisuussuunnitelma vuoden alussa. Päivitetään vuoden alussa myös talous ja hallintoohjesääntö,
jossa linjataan taloudenhoitoa sekä johtokunnan, hankkeiden ja jaostojen toimintaa. Annetaan
johtokunnalle valtuudet hyväksyä hallintosääntö tilapäisesti ennen kevätkokousta.
Laaditaan vuoden aikana pyöräilynedistämistrategia.
Vuosikokoukset
Kevätkokous pidetään maalis–huhtikuussa ja syyskokous loka–joulukuussa. Tarvittaessa pidetään
ylimääräisiä kokouksia.

Johtokunta ja luottamustehtävät
Hoidetaan yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja johtokunnan harkinnan mukaisesti.
Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, keväällä ja alkukesästä useammin kuin muulloin.
Johtokunnalla on myös sähköpostilista, jolla keskustellaan ja tiedotetaan asioista.
Rakenne sekä toiminta ja aluejaostot
Johtokunta vastaa yhdistyksen hallinnosta, johtamisesta, taloudesta ja tukitoiminnoista. Johtokunnan
apuna työskentelee hallintotoimihenkilöitä. Toimintaa järjestävät 5 toimintajaostoa, Jämsän,
Äänekosken ja mahdollisesti muiden paikkakuntien aluejaostot, erillisrahoituksella toimivat hankkeet
sekä muutamissa erityistapauksissa toimi ja projektihenkilöt.
Toimintajaostoja ovat (1) liikenne ja pyöräilyn edistäminen, (2) ohjaaminen, koulutus, lenkit, retket ja
turvallisuus, (3) lapset, nuoret ja perheet, (4) vauhtijaosto sekä (5) harjoittelu, valmennus ja kilpailu.
Tarvittaessa toimintaa järjestetään aiempaan tapaan johtokunnan kautta.
Jaostoille ja hankkeille valitaan vetäjät. Johtokunta päättää vetäjistä.
Yhdistyksen rakenne: 
http://urly.fi/jIi
.
Toiminnanjohtaja
Jatketaan selvitystyötä toiminnanjohtajan palkkaamiseen liittyen. Toiminta on lisääntynyt vuosittain,
joten pelkästään vapaaehtoispohjalta toiminnan järjestäminen ei ole mahdollista.
Korvaukset työntekijöille ja siirtyminen työkorvauksista palkkaukseen
Keskeisille vastuuhenkilöille voidaan maksaa korvauksia normaalin yhdistystoiminnan ylittäväksi
katsotusta työstä. Erillisrahoituksella toimivien hankkeiden vetämisestä ja ulkopuolisten tilaamien
palveluiden järjestämisestä maksetaan korvauksia.
Pyritään siirtymään hankkeissa ja muissa eniten työllistävissä tehtävissä työkorvauksista
palkkaukseen.
Jäsenyydet ja edustukset muissa järjestöissä
Pysytään KeskiSuomen Liikunta ry:n, Suomen Pyöräilyunioni ry:n, KeskiSuomen Yhteisöjen Tuki
ry:n ja Suomen Pyöräilykuntien verkosto ry:n jäseninä. Liitytään vuoden alusta Suomen
Pyöräilynohjaajat ry:n jäseneksi ja mahdollisesti Pyöräliitto ry:n jäseneksi.
Lähetetään johtokunnan harkinnan mukaan edustajia em. yhdistysten kokouksiin. Johtokunnan
harkinnan mukaan osallistutaan muiden seurojen vuosijuhliin tai muihin merkittäviin tilaisuuksiin.

Varasto, huolto ja kerhotila
Seuralle on vuokrattuna varastokäyttöön autotalli. Tavaroita on lisäksi useiden toimihenkilöiden
varastoissa. Jos parempi tilaratkaisu löytyy, niin ollaan valmiita vuokraamaan se. Tavoitteena on
saada tulevaisuudessa kerhotila, joka toimisi myös varasto ja huoltokäytössä.
Yhdistys 81 vuotta ja historiikki
JYPS on perustettu 1935, joten seura täyttää 81 vuotta. Vuosijuhlia ei järjestetä. Viimeistellään
yhdistyksen historiikki vuoden alkupuoliskon aikana.
Yhdistyksen logot
Käytetään vuonna 2008 uudistettua logoa yhdistyksen tunnuksena. Lasten, nuorten ja perheiden
toiminnassa käytetään logon sovellusta. Pyöräilynedistämistarkoituksissa ja esimerkiksi
seuravaatteissa voidaan käyttää myös tunnuksia 
We Cycle JKL
,
We Cycle KeskiSuomi,
We Cycle
Jämsä 
ja 
We Cycle Äki
.
JÄSENMAKSUT JA JÄSENISTÖ
Jäsenmaksut ja vapaaehtoiset toimintatuet
Aikuisten jäsenmaksu pidetään 30 eurossa sekä vähävaraisten (esimerkiksi opiskelijat, eläkeläiset ja
työttömät) 20 eurossa. Alle 18vuotiaiden jäsenmaksu pidetään 10 eurossa ja yhteisöjäsenmaksu 100
eurossa. Perhejäsenmaksu on 60 €. Ainaisjäsenyyden hinta on kaksikymmentä kertaa vuotuinen
aikuisen jäsenmaksu eli 600 euroa.
Jäsenet voivat tukea yhdistystä myös vapaaehtoisilla tukimaksuilla, joita voi osoittaa yleisesti
toimintaan, lasten, nuorten ja perheiden toimintaan, pyöräilyn edistämiseen ja/tai mökkitoimintaan.
Jäsenistö ja jäsenmäärän kehitys
Yhdistyksen jäsenmäärä pyritään lisäämään 1100:aan. Alle 18vuotiaiden jäsenten määrä pyritään
lisäämään yli 250:n (2015: 187; 2014: 87; 2013: 26; 2012: 15). Naisjäsenten määrä pyritään
kasvattamaan vähintään 400:aan (2015: 281; 2014: 204; 2013: 139).
Jäsenmäärän kasvattaminen on tärkeää yhdistyksen toiminnan ja talouden sekä yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden kannalta.
Jäsenrekisterijärjestelmä ja jäsenkortit
Käytetään vuonna 2014 käyttöön otettua jäsenrekisterijärjestelmää.
Jäsenkortit toimitetaan jäsenille

sähköisesti ja kevään jäsenlehden yhteydessä.

Jäsenedut
Pyritään hankkimaan jäsenille uusia etuja. Jokainen jäsen voi johtokunnan suostumuksen saatuaan
neuvotella uusia jäsenetuja.

TALOUS JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Varainhankinta ja talous
Jäsenmaksut, jäseniltä kerättävät vapaaehtoiset toimintatuet sekä koulutusten, kampanjoiden,
tapahtumien ja kilpailuiden järjestäminen muodostavat talouden perustan. Hankkeisiin ja tapahtumiin
hankitaan rahoitusta avustuksia hakemalla ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävillä sopimuksilla.
Yhteistyökumppanit
Jatketaan yhteistyötä mm. Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken kaupunkien, KeskiSuomen
ELYkeskuksen, yritysten sekä pyöräilyyn liittyvien yhdistysten (kuten Pyöräilyunioni, Pyöräliitto,
Pyöräilykuntien verkosto, HePo, TaPo, Turpo, Oupo ja CC Picaro) kanssa. Pyritään hankkimaan lisää
yhteistyökumppaneita, erityisesti yksi tai useampia isoja pääyhteistyökumppaneita. Pyritään
löytämään toimihenkilö, joka vastaisi yhteistyökumppanien etsimisestä.

KESKUSTELU JA TIEDOTUS
Tiedottaminen, keskustelu ja julkisuus
Tiedottamista ja keskustelua hoidetaan nettisivujen, sähköpostilistojen, seuran Facebookryhmien ja
sivujen, jäsenlehden, KeskiSuomen pyöräilyfoorumin, mainosjulisteiden ja banderollien sekä
tiedotteiden avulla.
Yleinen sähköpostilista, nettisivut ja jäsenlehti ovat yhdistyksen virallisia tiedotuskanavia jäsenistölle.
Nettisivut, yleinen Facebooksivu ja tiedotteet toimivat virallisina tiedotuskanavina ulospäin.
Tavoitteena on, että yhdistys näkyy edelleen julkisuudessa säännöllisesti.
Nettisivut
Päivitetään vuonna 2015 uudistettuja sivuja ahkerasti. Tavoite on, että sivuilla vieraillaan vuonna 2016
yli 150 000 kertaa.
Jäsenlehti
JYPSlehti ilmestyy vuoden aikana 2 kertaa, keväällä ja syksyllä. Toimitetaan lehti mahdollisimman

monelle sähköisesti.
Sähköpostilistat, Facebook, Nimenhuuto ja keskustelupalstat
Tiedotetaan sähköpostilistoilla ja Facebooksivuilla pyöräilyaiheista ja seuratoiminnasta. Käytetään
Facebookia, KeskiSuomen Pyöräilyfoorumia ja Fillarilehden keskustelupalstaa keskusteluun ja
tiedotukseen. Kaikki viralliset lenkit ja retket sekä muu ennakkoilmoittauduttava toiminta on esillä ja
siihen voi ilmoittautua Nimenhuudon kautta.

VARUSTEET, VÄLINEET JA VAATTEET
Yhdistyksen välineet ja niiden käyttö
Lainataan jäsenille ilmaiseksi mm. lastipyörää, useita retkiluistimia, kypäräkameraa,
pyöräsuunnistustelinettä, pyöränhuoltovälineitä, pyöräilyaiheisia kirjoja ja tapahtumatelttaa.
Vuokrataan jäsenille ja muille kahta äänentoistolaitesettiä – jäsenet voivat vuokrata laitteita puoleen
hintaan.
Pidetään netissä listaa varusteista ja niiden käytöstä.
Seuravaatteet ja varusteiden välitys
Toivotaan mahdollisimman monen jäsenen käyttävän seuraasusteita. Tilataan vaatteita talvella
Newlinelta ja Trimtexiltä. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään yhteistilauksia muista tuotteista.
Hankinnat
Tehdään hankintoja tarpeen mukaan.

TOIMINTAJAOSTOT
Jaostojen toiminta on kaikille avointa ja jaostot myös tekevät jatkuvaa yhteistyötä. Jaostot tukevat
tarvittaessa aluejaostojen toimintaa.

Liikenne ja pyöräilyn edistäminen
Jaoston tehtävänä on edistää pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita.
Liikennepyöräily
Jokapäiväistä liikennepyöräilyä edistetään mm. nettisivujen avulla ja tapahtumia, erityisesti
Pyöräilyviikkoa, järjestämällä sekä edistämällä laadukkaita pyöräilyolosuhteita.
Pyöräilyolosuhteet ja pyöräilyn edunvalvonta
Edistetään pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteita mm. tiedottamalla, osallistumalla työ tai ohjausryhmien
toimintaan, tekemällä yhteistyötä valtakunnallisesti muiden yhdistysten kanssa ja järjestämällä
tapahtumia. Jatketaan kaavakoulujen järjestämistä. Pidetään esitelmiä tilaisuuksissa sekä järjestetään
neuvonpitoja esimerkiksi ELYkeskuksen ja kaupungin edustajien kanssa. Tehdään kannanottoja ja
aloitteita sekä vastataan lausuntopyyntöihin. Osallistutaan Kankaan alueen jatkosuunnitteluun.
Edistetään Suomen parhaan pyörätien toteuttamista Jyväskylästä Leppävedelle entisen rautatien
pohjalle. Pyritään osallistumaan myös valtakunnallisiin hankkeisiin.
Aktiivit nostavat pyöräilyn ongelmakohtia esille mm.
Jyväskylän Kaupunkifillari
blogin kautta.
Pyöräilykulttuuria edistetään myös
Jyväskylä Cycle Chic
blogin avulla.
Lapset, nuoret ja perheet
Jaosto vastaa toiminnasta lapsille, nuorille ja perheille.
Kesän 2016 aikana järjestetään pyöräilyn lyhytkursseja eli Fillarikouluja, viikoittaisia harrastusryhmiä
maastopyöräilyssä ja trialissa, perhepyöräretkiä sekä mahdollisuuksien mukaan bmxpyöräilyn
harrastusryhmä sekä hissipyöräilyn tutustumisiltoja. Talvikaudella harjoitellaan monipuolisesti myös
muita lajeja.
Koulujen ja päiväkotien kanssa pyritään tekemään yhteistyötä vierailujen muodossa resurssien
mukaan. Syksyllä järjestetään koulujenvälinen pyöräilytapahtuma. Lasten pyöräilyä tuodaan näkyväksi
lähiöissä leikkipuistokiertueen avulla.
Vuonna 2016 kehitetään edelleen lasten ja nuorten pyöräilyn toimintamalleja, koulutetaan uusia
ohjaajia ja pyritään nostamaan aihetta esille yleisessä keskustelussa.
Alle 18vuotiaiden jäsenten määrä pyritään lisäämään yli 250:n lasten, nuorten ja perheiden toimintaa
kehittämällä. (2015: 187; 2014: 87; 2013: 26; 2012: 15)

Ohjaaminen, koulutus, lenkit, retket ja turvallisuus
Jaosto vastaa yhdistyksen lenkeistä, retkistä, ohjaajatoiminnasta, pääosasta koulutustoimintaa sekä
turvallisuuden kehittämisestä.
Yhteislenkit
Toiminnan perustan muodostavat säännölliset yhteislenkit ympäri vuoden. Kunto, maantie ja
maastolenkkejä ajetaan aiempien vuosien tapaan. Pyritään järjestämään hyvin ohjattuja, monenlaisia
ja säännöllisiä lenkkejä siten, että jokainen jäsen voisi käydä omalle kunto ja taitotasolleen sopivilla
lenkeillä. Lenkeille osallistuakseen on muutaman kokeilukerran jälkeen liityttävä yhdistyksen
jäseneksi. Ohjaajakurssien avulla hankitaan lisää vetäjiä.
Kuntopyöräily
Pyritään järjestämään kuntolenkkejä ympäri vuoden. Kuntopyöräilyä edistetään myös nettisivujen
avulla ja tapahtumia, erityisesti Pyöräilyviikkoa, järjestämällä.
Maantiepyöräily
Jatketaan lenkkien järjestämistä. Pyritään jakamaan lenkkien osallistujia vauhtinopeusryhmiin.
Järjestetään muutamia pitkiä retkityyppisiä maantielenkkejä. Järjestetään maantiepyöräilykurssi
kevään Pyöräilyviikon yhteydessä.
Maastopyöräily
Jatketaan lenkkien järjestämistä. Järjestetään maastopyöräilykurssi alkukaudesta. Ajetaan kesän
aikana myös pidempiä maastoretkiä. Järjestetään
Jyväskylän kierto
syksyllä 2016. Pyritään
järjestämään
Tour de Äänekoski.
Retkipyöräily ja muu retkitoiminta
Jatketaan kesällä ohjattujen pyöräretkien järjestämistä, pyritään koostamaan kesälle noin kymmenen
retken kalenteri. Pyritään järjestämään vähintään yksi viikonlopun mittainen pyöräretki lähialueella.
Järjestetään kesällä muutamia pitkiä, vähintään noin viikon mittaisia, retkiä Suomessa ja/tai ulkomailla.
Järjestetään kisajaoston kanssa noin 2 viikon mittainen retki todennäköisesti Kanarialla
maalishuhtikuussa.
Naispyöräily
Jatketaan naisille suunnattujen lenkkien järjestämistä 1–2 kertaa kuukaudessa. Pyritään järjestämään
naisille lenkkejä ja muuta toimintaa, kuten naisille suunnattu huoltokurssikerta. Maastoretkille, kuten
Jyväskylän kiertoon, pyritään järjestämään naisten ryhmä ohjaajatilanteen mukaan.

Pyöräilynohjaaja ja muut ohjaajakoulutukset
Järjestetään valtakunnallisia pyöräilynohjaajakoulutuksia ja edistetään muutenkin pyöräilynohjaajien
kouluttamista Suomessa yhteistyössä Suomen Pyöräilynohjaajat ry:n ja Suomen Pyöräilyunionin
kanssa. Järjestetään Suomen Ladulle maastopyöräilyn alkeisohjaajakoulutuksia sekä
luontomatkailutoimijoille maastopyöräilynohjaajakoulutuksia. Lasten ja nuorten
pyöräilynohjaajakoulutukset järjestetään keväällä ja syksyllä.
Järjestetään kevättalvella erityisesti ohjaajille pyöräilypainotteinen EAkurssi.
Järjestetään tilanteen mukaan lisää tai muita koulutuksia.
Seuran ohjaajat voivat tarpeen mukaan osallistua seuran maksamina esimerkiksi KeskiSuomen
Liikunnan koulutuksiin.
Jyväskylän kierto
Kierto järjestetään syyslokakuussa.
Huoltotapahtumat ja koulutukset
Jatketaan pyöränhuoltokurssin järjestämistä jäsenille.
Kysynnän ja resurssien mukaan järjestetään pääsääntöisesti maksua vastaan huolto ja muita
pyöräilytapahtumia esimerkiksi yrityksille ja julkisille toimijoille.
Harjoittelu, valmennus ja kilpailu
Jaosto vastaa yhdistyksen kestävyystyyppisestä harjoittelu, valmennus ja kilpailutoiminnasta.
Harjoittelu
Järjestetään yhteisiä harjoituksia ja treenejä.
Pyritään järjestämään vuoden aikana yksi tai kaksi viikonlopun mittaista harjoitteluleiriä.
Maalishuhtikuun taitteessa järjestetään leiri ulkomailla.

Valmentautuminen ja valmentaminen
Pyritään järjestämään valmentautumistilaisuuksia ja valmennusta. Pyritään löytämään
valmennuksesta kiinnostuneita. Tarvittaessa valmennuspalveluita voidaan ostaa ulkopuolelta.
Kuntotestit
Järjestetään pari kertaa vuodessa kuntotestimahdollisuus jäsenille.
Kilpailuihin osallistuminen ja kestävyysjoukkue
Kasataan jälleen kestävyysjoukkue, joka osallistuu mm. Marathon Cupiin ja maantiecupiin. Pyritään
kehittämään joukkueen toimintaa mm. järjestämällä yhteisharjoituksia, yhteisiä kisamatkoja ja
hankkimalla yhteistyökumppaneita.
Osallistutaan porukalla esimerkiksi Tahko MTB:hen, Finlandiamaastopyöräilyyn, Tour de
Tampereeseen ja Tour de Helsinkiin. Pyritään järjestämään Tahko MTB:hen seuralaisten
yhteiskuljetus.
Laaditaan loppuvuodesta ehdotus kisa ja lisenssituista johtokunnalle.
Kilpailujen järjestäminen
KeskiSuomen Pyöräilycupin järjestämistä Alvajärven Ryhdin, Vaajakosken Terän ja mahdollisesti
muiden seurojen kanssa jatketaan. Cupin avulla pyritään esittelemään pyöräilytoimintaa sekä
innostamaan uusia ihmisiä kisojen pariin.
Järjestetään 11.6. MTB Marathon Laajavuori. Syyskuun alussa pyritään järjestämään
Fenixpimeäpyöräily ja.loppuvuodesta Wattbikekisa. Loppukaudesta järjestetään
maastopyöräenduron SMsarjan osakilpailu.
Pyritään löytämään kilpailujen järjestämistä koordinoiva toimihenkilö.
Sali ja sählyvuorot sekä spinning
Jatketaan vaihtuvalajisen salivuoron ja sählyvuoron sekä spinningin järjestämistä huhtikuun loppuun ja
jälleen syyslokakuulta eteenpäin. Järjestetään talvikauden aikana muutamia pidempiä
spinningmaratoneita.

Vauhtijaosto: enduro, alamäkiajo, freeride, BMX
Enduro
Järjestetään endurotyyppisiä lenkkejä. Kehitetään Laajavuoren enduroolosuhteita ja toimintaa.
Osallistutaan MTB Enduron SMosakilpailun järjestämiseen Laajavuoressa ja mahdollisesti
Himoksella.
Endurojoukkue
Kierretään endurokisoja säännöllisesti. Hankitaan joukkueelle rahoitusta yhteistyökumppaneilta.
Järjestetään yhteisiä harjoituksia ja kisamatkoja.
Alamäkiajo ja freeride
Kehitetään Laajavuoren alamäkitoimintaa. Järjestetään mahdollisesti alamäkiajokisat Laajavuoressa.
BMX
Kierretään kisoja ja pyritään hankkimaan uusia ajajia lajin pariin. Ollaan mukana toteuttamassa
Laajavuoreen pumptrack tai BMXrataa.
Laajavuori Bike Park
Pyritään varmistamaan hissien toiminta Laajavuoressa kesäkaudella. Pyritään kehittämään toimintaa
mm. reittejä toteuttamalla, merkitsemällä ja opastamalla sekä järjestämällä ohjattuja harjoituksia.

ALUETOIMINTA
Jämsän jaosto
Kehitetään Jämsän seudun toimintaa. Ajetaan yhteislenkkejä. Jatketaan 
We Cycle Jämsä
kampanjaa
osana maakunnallista
We Cycle KeskiSuomi
hanketta. Järjestetään rahoitustilanteen salliessa W
e
Cycle Jämsä!
pyöräilyviikko. Pyritään järjestämään yksi KeskiSuomen Pyöräilycupin osakilpailu ja
pyöränhuoltokurssi.
Äänekosken jaosto
Kehitetään Äänekosken seudun toimintaa. Ajetaan pyöräretkiä ja yhteislenkkejä. Järjestetään
mahdollisesti 
Tour de Äki 
ja KeskiSuomen Pyöräilycupiin kuuluva Ä
änekoski XC.Rahoitustilanteen
salliessa järjestetään monipuolinen W
e Cycle Äki!
pyöräilyviikko. Jatketaan myös 
We Cycle
Äänekoski
kampanjaa. Pyritään järjestämään Yöpyöräily kauden alussa. Pyritään kasvattamaan
aktiivisten junioreiden määrää mm. hyvien tapahtumien ja viestinnän avulla.
Mahdolliset muut paikkakunnat
Käynnistetään toimintaa myös muilla paikkakunnilla, jos kiinnostuneita paikallisia toimihenkilöitä löytyy.

HANKKEET
Pyöräilyviikko ja We Cycle KeskiSuomi hanke
Pyritään muodostamaan koko vuoden toimiva
Pyöräilyviikko ja We Cycle KeskiSuomi 2016
hanke.
Hankkeen kautta järjestetään 26. valtakunnallinen ja 14. Jyväskylän seudun Pyöräilyviikko 7.–15.5.
Jämsässä ja Äänekoskella järjestetään rahoitustilanteen salliessa Pyöräilyviikot. Jatketaan
menestyksekästä pyöräilyn
We Cycle
markkinointikampanjaa. Järjestetään syksyllä V
alot on!ja
Nastat on!
kampanjat. Pidetään sulan maan aikaan katuajokoulutuksia vähintään kuukausittain ja
noin joka toinen kuukausi neuvonta ja laskentatilaisuuksia pyöräväylillä. Yliopistolla järjestetään
huippusuositut
We Cycle yliopisto
pyöräilytapahtumat keväällä ja syksyllä. Esitellään pyöräilyä ja
yhdistystä lukuisissa tilaisuuksissa vuoden aikana. Ollaan mukana syksyn
Liikkujan viikolla.
Järjestetään myös muuta myöhemmin suunniteltavaa toimintaa.
Haetaan hankkeelle rahoitusta mm. Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen valtionavuista, Jyväskylän,
Jämsän ja Äänekosken kaupungeilta sekä KeskiSuomen liitolta.
Laajavuoren maastopyöräilyolosuhteiden kehittämishanke
Pyritään käynnistämään Laajavuoren maastopyöräilyolosuhteiden kehittämishanke. Hankkeeseen
sisältyisi BMXradan rakentaminen, alamäkireittien kehittämistä ja rakentamista, maratontyyppisten
reittien kehittämistä ja opastamista, XCtyyppisen radan rakentaminen sekä monipuolisten
tekniikkaharjoittelupaikkojen toteuttaminen.

MUUTA TOIMINTAA
Mökkitoiminta
Mökki toimii illanviettojen yms. pitopaikkana, pyöräretkien tukikohtana ja jäsenten vapaassa
virkistyskäytössä. Mietitään ratkaisuita, miten mökillä voitaisiin nykyistä helpommin järjestää usean
kymmenen hengen jäsentilaisuuksia. Selvitetään Laukaan kunnan kanta mökkirakennuksen
uusimiseen tulevaisuudessa. Pidetään siivous, kunnostus ja puutalkoita.
Kekkerit ja illanvietot
Järjestetään ainakin kesäkauden avajaiset ja päättäjäiset sekä kauden päättäjäiset.
Talkootoiminta
Talkoita järjestetään mökillä ja mahdollisesti muualla.
Muu toiminta
Pyritään järjestämään kevättalvella yksi pitkä päivän mittainen hiihtoretki kaikille avoimena
Metsoreitillä Äänekoskelta Jyväskylään.
Järjestetään mahdollisesti muuta toimintaa.
Osallistumissuositus seuratoimintaan
Suositellaan jäsenille voimakkaasti vähintään 10 tunnin osallistumista yhdistystoiminnan
järjestämiseen vuoden aikana. Talkootuntinsa voi kuitata esimerkiksi vetämällä lenkkejä, osallistumalla
tapahtumien järjestämiseen ja talkoisiin sekä toimimalla jonkin toiminnan vastuuhenkilönä.
MUUTA
Seurakysely
Selvitetään jäsenten ja muiden mielipiteitä ja näkemyksiä yhdistyksen toiminnasta vuoden lopussa
toteutettavalla kyselyllä. Kysely vaikuttaa jälleen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman laadintaan.
Palkitsemiset
Palkitaan vuoden aikana ansioituneet jäsenet kauden päättäjäisissä.
Turvallisuus ja käyttäytyminen liikenteessä
Seuran jäsenet pyrkivät edistämään omalla esimerkillisellä liikenne ja muulla käytöksellään
pyöräilykulttuuria KeskiSuomessa.

