
Pyöräilyviikon tapahtumat 
 

Lauantai 7.5.  

Pyöräilyviikon avajaiset & Kidical mass 
 

Hepo yhteistyökumppaneineen järjestää pyöräilyviikon avajaiset Helsingin Kansalaistorilla 
lauantaina 7. toukokuuta kello 12–17.  
 
Avajaistapahtuman yhteydessä järjestetään Kidical mass -pyöräparaati ympäri Helsingin 
kantakaupunkia. Kidical mass -nimi on sanaleikki, joka viittaa kansainvälisesti tunnettuun, 
parempia pyöräilyolosuhteita vaativaan critical mass -liikkeeseen. Retken tarkoituksena onkin 
muistuttaa turvallisen pyöräilyinfran merkityksestä, jotta pyöräily olisi turvallinen kulkutapa koko 
perheelle. Kidical mass lähtee liikkeelle Kansalaistorilta kello 13.30 ja kestää noin tunnin.  
 
Koko tapahtuman ajan Kansalaistorilla on monenlaista ohjelmaa ja tekemistä: musiikkia, rentoa 
yhdessäoloa ja mahdollisuus katsastuttaa veloituksetta oman polkupyörän kunto ja turvallisuus 
pyörähuoltojen ammattilaisella Haagan Pyörähuolto Oy:stä.  
 
Perhepyörien omistajilla ja sellaisesta kiinnostuneilla on avajaistapahtumassa mahdollisuus osto- 
ja myyntiverkostoitumiseen. Myös Helsingin seudun pyöräilijöiden edustajat ovat luonnollisesti 
tavattavissa. Kansalaistorin tapahtumasta saatkin vinkkejä ja tietoa niin pyöräilystä, pyörän 
kunnossapidosta, liikennesäännöistä kuin kaupungin pyöräliikenne- 
infrastakin. 
 
Tapahtuman päättää pyöräpiknik, jonka aikana tunnelmasta vastaa Wauhtiorkesteri. Ota 
piknikpeittosi ja omat eväät mukaan! 
 
Sunnuntai 8.5.  

Koko perheen pyöräretki 
 
Äitienpäivän kunniaksi sunnuntaina 8. toukokuuta järjestetään koko perheen pyöräretki, kun 
Helsingin Kansalaistorilta käynnistyvällä pyöräretkellä seikkaillaan koko perheen voimin. Koe 
yhdessä pyöräilemisen ilo osallistumalla maksuttomalle ohjatulle pyöräretkelle. Retki alkaa 
Kansalaistorilta kello 10.30. Retken kokonaispituus on noin 25 kilometriä ja kesto noin 3 tuntia. 
Vauhti on rauhallinen, jotta kaikki pysyvät mukana. Retkellä tutustutaan luonto- ja 
kulttuurikohteisiin ja pidetään yksi pidempi pysähdys. Retkelle voi osallistua myös 
kaupunkipyörällä.  
  

 
Tiistai 10.5., keskiviikko 11.5., torstai 12.5. 

Aamupalaa pyöräilijöille & lähimatkailusuunnistus 

 
Huippusuosittu aamupalaa pyöräilijöille -tapahtuma palaa Pyöräilyviikon ohjelmaan parin vuoden 
tauon jälkeen! Tiistaista torstaihin Hepon vapaaehtoiset jalkautuvat jakamaan aamupalaa 
pyöräilijöille Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.  
 
Tiistain 10.5. aamupalatarjoilu järjestetään Helsingissä Baanalla, Ruoholahdenkadun sillan alla. 
Keskiviikkona 11.5. nälkäisiä ja kahvinjanoisia palvellaan puolestaan Espoon Keilalahdessa 
Laguunin luona, ja torstaina 12.5. Vantaalla Tikkurilan Maalitorilla. Aamupalaa ja -kahvia on tarjolla 
kunakin päivänä kello 7:stä 9:ään. 
 
Torstaina 12.5. julkaistaan myös Pyöräilyviikon lähimatkailusuunnistus. Lähimatkailusuunnistus on 
kaupunkiseikkailuun inspiroiva pyöräilytapahtuma pääkaupunkiseudulla. Lähimatkailuun pyöräillen 



innostava tapahtuma soveltuu kaikenikäisille, jotka kaipaavat kiinnostavaa uutta tekemistä 
tulevana kesänä. Osallistua voi täysin oman aikataulun mukaan omalla pyörällä tai vaikka 
kaupunkipyörällä. Suunnistuskohteet sisältävät innostavan kattauksen pääkaupunkiseudun 
kaupunkien luonto-, kulttuuri- ja pyöräilyinfrakohteita. 
 

 
Perjantai 13.5.  

#kuormahaaste 

 
Pyörällä kauppaan -päivää vietetään pääkaupunkiseudulla somehaasteen parissa. Haaste kutsuu 
kaupunkilaisia jakamaan kuvia pyörällä kuljettamistaan kuormista ja tekemistään matkoista. 
Erityisesti näin kalliin polttoaineen aikana on sekä ympäristölle, omalle kunnolle että kukkarolle 
hyödyllistä korvata automatkoja pyörällä! Jaa kuva somessa tunnisteella #kuormahaaste.  
 
Lauantai 14.5.  

Pyörämatkailupäivä 

 
Pyörämatkailupäivänä pyörämatkailun konkarit kertovat kokemuksensa ja vinkkinsä 
pyörämatkailusta – suuntautui se sitten lähiympäristöön tai kauemmas. Haastattelut ovat 
katsottavissa livenä ja toki myöhemminkin Hepon Facebook-sivuilla.  
 
Tapahtumien ohjelmat täydentyvät vielä ennen tapahtumia ja niistä tiedotetaan 
hepo.fi/pyorailyviikko/ -verkkosivulla sekä Hepon Facebook-tapahtumissa.  
 

Lisätietoja: 

 
Lauri Kervinen 
Tuottaja, Helsingin seudun pyöräilijät ry 
050 4906083 
lauri.kervinen@hepo.fi 
 
Henni Ahvenlampi 
Toiminnanjohtaja, Helsingin seudun pyöräilijät ry 
041 3191002 
henni.ahvenlampi@hepo.fi 
 

Helsingin seudun pyöräilijät 
Helsingin seudun pyöräilijät (Hepo) ry on pyöräilyn edistämiseen keskittynyt kansalaisjärjestö, jolla 
on yli 1 500 jäsentä. Olemme pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. 
Tavoitteenamme on parantaa pyöräilyn edellytyksiä ja tehdä pääkaupunkiseudusta viihtyisämpi 
paikka elää ja liikkua. Liity jäseneksi: hepo.fi/liity 

Pyöräilykuntien verkosto 
Pyöräilykuntien verkosto koordinoi valtakunnallista Pyöräilyviikkoa, joka on Suomen laajin ja 
monimuotoisin pyöräilytapahtumien kokonaisuus. Pyöräilyviikko liikuttaa tuhansia suomalaisia ja 
houkuttelee mukaan uusia pyöräilijöitä. Pyöräilykuntien verkosto haluaa kaksinkertaistaa pyöräilyn 
määrän Suomessa sekä laadukkaat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet kaikille. Keskeinen tavoite on 
myös pyöräilyn edistäjien ja pyöräilijöiden yhteisön vahvistaminen. 
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