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Vapusta juhannukseen 2020



Kirjaa pyörämatkasi netissä/mobiilissa www.liiku.fi/haastepyoraily

Mobiili- ja nettikirjaus on samalla alustalla toimiva kirjausjärjestelmä, joka toimii saman linkin kautta sekä 
älypuhelimessa ja netissä. Näin saat sovelluksen älypuhelimeen:

KIRJAUSOHJEET:

HUOMIOITHAN POIKKEUSSÄÄNNÖT:
• Muistetaan hygienia ja vältetään lähikontakteja ja väkijoukkoja.
• Suosi pyöräilyä yksin tai oman perheesi kanssa.
• Vuonna 2020 Haastepyöräilyssä ei ole laatikkokirjausta. 
 Kannattaa seurata myös oman kunnan ohjeistusta!

LISÄTIEDOT JA TEKNINEN TUKI: www.liiku.fi/haastepyoraily

2. 3. 4.

1.
Hae sovellus kännykän kautta osoitteesta: m.tarzani.com/haastepyoraily/
HUOM! sovellus ei löydy app-kaupasta!

2. Kirjaa ensi omat tiedot sovellukseen. 
Nimi on pakollinen tieto, muut yhteystiedot voi merkitä, jos haluat osallistua arvontaan. 

3. Kirjaa omat pyöräilysi.
Kirjauspäivämäärä tulee automaattisesti, sen voi myös halutessa vaihtaa. Pyöräilykuntasi tulee automaatti-
sesti ensimmäisen kirjauksen jälkeen. Merkitse ajamasi pyöräilymatka. Vapaa kenttä -kohtaan voit merkitä 
esim. reittisi, millainen ilma tai oman fiiliksen.

4. Sovellus näyttää etusivulla omat viimeisimmät pyöräilyt sekä kuntakohtaisen ranking-tilanteen. 

5. Sovelluksen voi tallentaa puhelimen työpöydälle. 
Esim. Android-selaimen valikosta toiminnolla "Lisää aloitusnäyttöön".



Suunnittele oma tavoitteesi ja merkitse minuutteina tai rastilla 
päivittäinen liikkumisesi pyöräillen. 
Pyri liikkumaan mahdollisimman monena päivänä lihasvoimin.
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LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais-Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikui sia tapahtumissa ja leireillä. Koulutam me 
lasten kanssa työskenteleviä, seura toimi  joita ja työyhteisöjä liikuttamaan muita. Puhumme liikunnan puolesta päät täjille.

Haastepyöräilyn järjestää Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
(LiikU) yhteistyössä alueemme kuntien kanssa.

www.liiku.fi/haastepyorailyLisätiedot:

pe 4.9. Kaupunkipyöräpäivä (varaslähtö pyöräilyviikkoon)

la 5.9. Pyöräilyviikon avaus ja Pyörä kuntoon -päivä
su 6.9. Perhepyöräilypäivä
ma 7.9. Sähköpyöräilypäivä
ti 8.9. Pyörällä töihin -päivä
ke 9.9. Pyörällä kouluun -päivä
to 10.9. Pyörällä treeneihin -päivä
pe 11.9. Pyörällä kauppaan -päivä
la 12.9. Pyörämatkailupäivä
su 13.9. Pyörällä kaiken ikää -päivä

PYÖRÄILYN ILO -pyöräilyviikko poljetaan 5.–13.9.2020
Pyöräilyviikko sisältää kaikkiaan 10 erilaista teemapäivää:


