Tutustu uusiin fillarioppaisiin!
Kesäkuun alussa ilmestyy kaksi uutta fillariopasta, jotka sisältävät testatun ja monipuolisen valikoiman eteläisen Suomen pyöräilyreittejä. Toinen
opas keskittyy reitteihin Helsingistä itään ja toinen Helsingistä länteen. Liitteenä on makupaloja kummastakin oppaasta, tutustu jo etukäteen!
Olet tervetullut myös tiedotustilaisuuksiin, joissa oppaita esitellään tarkemmin. Tilaisuuksia järjestetään Etelä-Suomessa seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

ke 6.6. klo 9.30 Helsinki, Pääposti, kokoustila Lakka (aamiainen klo 9 alkaen)
ke 6.6. klo 13 Lahti, Fellmannia, kokoustila Natura
ma 11.6. klo 9 Kouvola, Kinno, Paraatikenttä 4, neuvotteluhuone Kela
ke 13.6. klo 9 Lappeenranta, Wilmanranta, Satamarannantie 23
ke 13.6. klo 13 Kotka, Kotkan klubi, Kirkkokatu 2
to 14.6. klo 9 Uusimaa, Siuntion hyvinvointikeskus, Lepopirtintie 80

Järvimaisemia ja kulttuurikohteita
Kummassakin oppaassa on kaksi pääreittiä, joiden lisäksi esitellään erimittaisia paikallisia reittejä ja kierroksia. Itäisen Suomen pääreitit polveilevat Itäisen Kuninkaantien rannikkomaisemien kautta Lappeenrantaan ja Päijät-Hämeen järviseutujen läpi
Jyväskylään. Läntisen oppaan pääreitit kulkevat Helsingistä Hämeeseen sekä Läntisen Kuninkaantien rannikkokaupunkeihin.
Reitit on rakennettu siten, että niiden lähituntumasta löytyy kiinnostavia luontoja kulttuurikohteita ja mahdollisimman paljon maaseudun majoituskohteita. Oppaissa on myös monipuolinen kartta sekä vinkkejä melonta- tai vaellusretkien yhdistämiseksi pyörämatkan oheen.
 Oppaiden tueksi Lahden ammattikorkeakoulun ja Pyöräilykuntien
verkosto ry:n verkkosivuilta löytyy paljon matkantekovinkkejä,
majoituspaikkoja, retkeilykohteita sekä ohjelmaehdotuksia eripituisille
reiteille. Lahden ammattikorkeakoulun Outdoors Finland Etelä -hanke
on koonnut oppaat yhteistyössä Karttakeskuksen kanssa.
Pyörämatkailun suosio kasvaa
Pyöräilymatkailu on kasvava trendi koko Euroopassa, sillä matkailijat ovat yhä aktiivisempia ja hakevat löhölomien sijaan elämyksiä. Pyöräillessä voi löytää pieniä, persoonallisia nähtävyyksiä sekä ruoka- ja majoituspaikkoja. Omatoimisuus on valttia:
valmiitkin reitit voi toteuttaa omalla tavalla ja omassa tahdissa.
Maaseudulle pyörämatkailu tarjoaa ansaintamahdollisuuksia toukokuun alusta lokakuun loppuun. Pyörämatkailija ostaa paljon palveluja ja satsaa ruokailuun sekä hyvinvointiin.
Erityisesti Saksassa on tehty määrätietoista työtä pyöräilyreittien kehittämiseksi, ja esimerkiksi Ruhrtal-pyöräreitti tuotti 150 000 yöpymistä vuonna 2011. Lisäksi
päiväretkeilijöitä oli 1,1 miljoonaa.
Lisätietoja:
Pirjo Räsänen
projektipäällikkö
puh. 044 708 1242
pirjo.rasanen@lamk.fi
Lahden ammattikorkeakoulu, Outdoors Finland Etelä -hanke
www.pyoraillensuomessa.fi, www.lamk.fi/ofetela
Arvostelukappaleet sekä kansikuvat:
Johanna Duarte
markkinointiassistentti, Karttakeskus Oy
puh. 0205 777 416
sähköposti: johanna.duarte@karttakeskus.fi

