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Kutsu: Mynämäen kunnantalo, tiistai 24.5.2022 klo 18–19:30.

Miten hyötyä pyörämatkailubuumista
Pyörämatkailun suosio kasvaa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Omin voimin liikkuminen ja
paikallisiin kohteisiin tutustuminen viehättävät yhä useampia ja eri-ikäisiä: satulasta näkee tarkemmin ja
kokee voimakkaammin kuin autossa istuen.
Uusi pyörämatkailija suosii houkuttelevia reittejä ja niiden varren hyviä ja yksilöllisiä palveluja – ja on valmis
maksamaan niistä enemmän kuin useimmat muut lomalaiset. Pyöräilijät kaipaavat ruokailun ja majoituksen
lisäksi huoltoa varusteilleen ja pyörilleen ja usein myös kuljetusta matkatavaroilleen.
Akselikuntien pyörämatkailun kehittämishanke järjestää Miten hyötyä pyörämatkailusta -työpajan
Mynämäen kunnantalon auditoriossa, Vehmaantie 111, tiistaina 24. toukokuuta klo 18–19:30. Tilaisuus
on tarkoitettu kaikille pyörämatkailun kehittämisestä kiinnostuneille sekä yrityksille ja yhdistyksille että
yrittäjiksi aikoville. Työpajaan voi osallistua myös etäyhteyden kautta.
Akselikuntien pyörämatkailun kehittämishankkeen toteuttavat Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kunnat,
ja se on saanut tukea Leader Ravakan ja Leader Varsin Hyvän kautta Euroopan maaseuturahastosta. Hanke
kestää elokuun loppuun asti. Hankkeella vahvistetaan Akselikuntien kilpailukykyä pyörä- ja
aktiivilomakohteena, tuetaan matkailuyrityksiä ja muita toimijoita ja samalla lisätään pyöräilyreittien
virkistyskäyttöä.
Uuden Akselireitistön pituus on lähes 200 kilometriä. Se jakautuu pää- ja sivureitteihin, jotka on mahdollista
pyöräillä myös pienemmissä osuuksissa. Uudelle reitistölle on yhteydet Turusta, Naantalista ja Vehmaalta,
kuten myös Kuhankuonon retkeilyreitistöltä ja Kurjenrahkan kansallispuistosta. Lisäksi reitistön kanssa
rinnakkain kulkee osan matkaa eurooppalainen EuroVelo 10 -pyörämatkailureitti Askaisten ja Mietoisten
kautta Mynämäen kirkolle ja sieltä edelleen Suurta Postitietä Vehmaalle.
Akselireitistö on laadittu pääosin joko kuntien tai ELY-keskuksen ylläpitämille maanteille, kaduille ja
pyöräteille. Mahdollisista yksityistieosuuksista käydään vielä jatkossa tarkemmat keskustelut tiekuntien
kanssa ja pyydetään tarvittavat luvat niiden käyttöön. Lopullinen reitistö viedään kartalle ensin sähköisessä
muodossa, ja lisäksi sen reittiosuuksista laaditaan myös reittiselostukset. Reitistölle on tarkoitus myös
suunnitella ja toteuttaa varsinaiset opasteet ja -viitat nykyisen hankkeen jälkeen.
Ilmoittumiset perjantaihin 20.5.2022 mennessä suoraan linkistä
https://docs.google.com/forms/d/1IRFER9NJ2zMtKOWJq6ry5OdvME5co4UizSxj_dU7oaM/edit?ts=626fab5
b. Ellei linkki toimi: matti.helenius@mynamaki.fi. Ilmoittumisen yhteydessä on mainittava, osallistuuko
paikan päällä vai etänä. Linkki etäyhteyteen lähetetään ilmoittautuneille 23.5. Paikan päällä on
kahvitarjoilu.

