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44. Pirkan Pyöräily järjestetään tänä vuonna poikkeusjärjestelyin. Osallistujien ja talkoolaisten turvallisuus ja 
terveys ovat meille tärkeitä ja teemme kaikkemme, jotta voit osallistua Pirkan Pyöräilyyn turvallisin mielin. 
Pirkan Pyhä poljetaan perjantaina 18.6.  

Erityisjärjestelyitä: 

• Tulemme tekemään tänä vuonna erityisiä järjestelyitä, joiden avulla minimoimme ylimääräisiä kon-
takteja ja ruuhkien syntymistä lähtöalueella 

• Lähtöjä porrastetaan normaalin minuutin sijaan kahden minuutin väleillä. Sekä eri lähtöryhmien 
välissä on pitkät tauot  

• Alueella ja huoltopisteillä on saatavilla käsidesiä 

• Suihku tai pukuhuone mahdollisuutta ei valitettavasti pystytä tarjoamaan  

• Lähtö- ja maalialueella on maskipakko! Maalintultuasi saat järjestäjiltä maskin.  

• Tapahtumaan saa osallistua ainoastaan täysin terveenä.  

Pyydämme osallistujiamme ottamaan muut huomioon ja jokaista pitämään omalta osalta huolta turvaväleistä 
hyvästä hygieniasta niin lähtö- ja maalialueella kuin myös huoltopisteillä sekä.  

1. Ennen tapahtumaa 
• Tutustu näihin ohjeisiin; ota talteen esim. tärkeät puhelinnumerot kisanumerosi takaosaan tai tal-

lenna ne kännykkään 
• Tarkista varusteet, pyörän jarrut, vaihteet, ketjut ja renkaat  
• Huomioithan, että lähempänä tapahtumaa sähköposteihin vastaaminen saattaa kestää 
• Varaudu lämpötilan muutoksiin; Suomen kesä on arvaamaton! 

• Kisanumerot kiinnitetään selkään tai reiden ulkosyrjään. Rekisterinumerot (pienemmät numerolaput) 
kiinnitetään nippusitein pyörän ohjaustankoon ja niiden pitää näkyä koko matkan eteenpäin. 
 
 

Numeroiden jako tapahtuu lauantaina 12.6. jäähallilla klo 15–19 ja sunnuntai aamuna 13.6. klo 6:30 al-
kaen. Numeroita hakiessa vahva maski- ja turvavälisuositus! 
 
Yöpyöräilyn sekä Pirkan Pyhän numerot voi noutaa myös jäähallilta lauantaina 12.6. 15-19 tai sunnun-
taina 13.6. 6:30–19. Numeroita hakiessa vahva maski- ja turvavälisuositus!  
 
Pirkan Pyhän numeroiden jako alkaa Takon soutukeskuksella perjantaina 18.6. klo 15:00 
Yöpyöräilyn numeroiden jako perjantaina 18.6. klo 19 alkaen. Numeroita hakiessa vahva maski- ja turva-
välisuositus! 
 

 
2. Osanoton peruuttaminen/siirtäminen 

Osallistumisen Pirkan Pyöräilyn tapahtumaan voi perua aina siihen asti, kunnes maksu on suoritettu. Sopi-

mus osallistumisoikeudesta Pirkan Pyöräilyn tapahtumiin syntyy maksun suorittamisen jälkeen. Maksettu 

osallistuminen Pirkan Pyöräilyyn on sitova eikä osallistumismaksua palauteta missään tapauksessa (pl. ta-

pahtuman peruuntuminen). 

 

Osallistumisoikeuden siirtäminen seuraavalle vuodelle on kuitenkin mahdollista lääkärintodistuksen avulla. 

Siirron voi tehdä vain yhden vuoden eteenpäin. Ilmoittautuminen Pirkan Pyöräilyyn on henkilökohtainen, 

mutta ilmoittautumisen siirtäminen toiselle henkilölle on mahdollista erillisestä ilmoituksesta (ei koske työ-

suhde edulla maksettuja osallistumisia). Perimme tästä kuitenkin 5 (viiden) euron toimistomaksun. Mikäli es-

tyt osallistumasta varsinaiseen tapahtumaan, voit siirtää osanotto-oikeuden sähköposti-ilmoituksella seuraa-

valla viikolla järjestettävään tapahtumaan. 

 

3. Pirkan Pyhän Tapahtuma-alueena Takon Soutukeskus 
Tapahtumapaikkana ja maalialueena toimii Takon soutukeskuksen piha-alue (os. Hatanpäänkatu 6, 33900 
Tre).  
 

Pysäköinti 
Hiekkaisella parkkialueella Pyhäjärven puolella Hataanpäänkatua. Pysäköinninvalvojat ovat 
ohjaamassa.  
 
Kisakanslia  
Kisakanslia sijaisee Ravintola Airon puolella Soutukeskuksen rakennusta. Kanslian yhtey-
dessä toimii myös varustesäilytys. Kanslia on avoinna perjantaina 18.6. klo 14–21:00.  



 

Matkaan saa lähteä omaan tahtiin klo 15–17 välisenä aikana  

Takon Soutukeskukselta, Hatanpäänkatu 6.  

 
Mehun ja urheilujuoman jakelu; Maxim Sports Drink 

      ennen lähtöä omiin pulloihin soutukeskuksen piha-alueelta. 
 

Ravintola Airo valmistaa suussa sulavat, kotoiset eväät sekä ennen että jälkeen matkan. Päi-
vällä klo 15.00 alkaen voit ostaa kahvit, teet, suolaiset sekä makeat herkut.  
 
Kauppahallin kotiruoka tarjoaa maaliin saavuttuasi keittolounaan osanottomaksuun sisäl-
tyen.  

 

4. Lähtö 

 

 
 
 
5. Reitit 
 
Pirkan Pyhä vastapäivään kiertäen 
Pyhä-lenkki ei kulje Rantatunnelista. Reitti kulkee Pyhäjärven rantoja pitkin Takon Soutukeskukselta Etelä-
puiston ja Tahmelan kautta kohti Villilää. Tästä reitti jatkuu Pyhäjärven maisemareittiä pitkin Pirkkalaan ja sieltä 
kohti Hatanpäätä. Maali sijaitsee jälleen Takon Soutukeskuksella.  
 
Reitti on osittain sorateitä. Etenkin Pirkkalan alueella käytetään myös pihakatuja; ei erillisiä kevyen liikenteen 
väyliä. Reittimerkkauksissa käytetään keltaisen Pyöräily-muovinauhan ja punavalkoisten opasteiden lisäksi 
myös maaspreijausta risteysalueilla. HUOM! Reitillä olevat siniset merkit eivät ole Pirkan Pyöräilyn 
merkkejä vaan kaupungin merkkejä, joten ethän seuraa niitä vaan seuraa Pirkan Pyöräilyn merkkejä. 
Reitillä noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä, osallistujilla ei ole etuoikeuksia muihin tienkäyttäjiin nähden. 
Liikennevaloristeyksissä odotetaan vihreää! 
 
 
6. Tärkeät puhelinnumerot matkan varrella 
Jos pyörä alkaa ryppyillä tai polkijan omat voimat uupuvat kesken matkaa; soita 0400 280 090.  
Mikäli lähdet reitiltä omalla kuljetuksella pois, kerrothan keskeytyksestäsi kisakansliaan  
050 4086 111. 

Numerosta 0400 280 090 tavoitat sekä teknisen huollon että keskeytyskuljetuksen. Varaudu kuitenkin odot-
tamaan! Reitin varrella päivystää huoltoliikkeitä valmiina auttamaan. Työ on ilmaista, mutta käytetyistä tarvik-
keista veloitetaan. Viimeisten ajajien jälkeen reitillä kulkee jälkiauto, joka purkaa opastuksen ja huolehtii vä-
sähtäneistä. Jos poikkeat reitiltä, katso ettei jälkiauto aja ohi. 
 
7. Huoltopisteet 
Pirkan Pyhällä 1 huoltopiste, Rantaniityn Juhlatalolla. Huoltopisteillä on tarjolla juoma- ja energiatäyden-
nystä. Sekä rusinaa, suklaapatukka ja banaani.  
 
Gluteeniton ja kasvisruokavalio huomioidaan pyydettäessä. Huoltopisteiltä löytyy myös ensiaputaitoinen hen-
kilö.  
 
9. Maaliin tultuasi 
Suoritus todennetaan kisanumerossa olevan viivakoodin kirjaamisella maaliintulon yhteydessä. Kaikki maaliin 
tulleet palkitaan Pirkan Pyöräily -mitalilla nauhoineen.  
 
Arpajaiset kaikkien matkaan lähteneiden kesken 
Arvontavoitoista muodostetaan voittoluettelo kisakansliaan. Luettelo on voimassa vain tapahtumapäivän ja 
voitot on lunastettava heti kisanumeroa vastaan. Tarkista siis maaliin tultuasi, oletko voittanut palkinnon.  
Listat kaikista maalin saavuttaneista julkaistaan kotisivullamme tapahtuman jälkeisellä viikolla.  
 
 
10. Turvallisuus ja tapaturmat 
Osallistujilla ei ole etuoikeuksia muuta liikennettä kohtaan, vaan ajo tapahtuu normaaleja tieliikennelakeja 
noudattaen. Muistathan että: 

• Säilytät turvavälit 

• Poliisin ja liikenteenohjaajien ohjeita on noudatettava koko reitillä 

• Kypärän käyttö on pakollista 

• Värikkäiden vaatteiden tai huomioliivien käyttö on viisasta 

http://www.laatukilpi.fi/index.php?tocID=7&pID=281


 

 
Vakuutusyhtiö Turvan tapaturmavakuutus korvaa tapahtuman aikana sattuneet tapaturmat. Korvauksen 
edellytyksenä on, että lääkärinhoito aloitetaan 14 vuorokauden kuluessa haaverista. Osanottajilla on hyvä 
olla oma vakuutus pyörää varten. Tapaturman sattuessa, pyydä vakuutusta varten vakuutuskirjan numero 
kansliasta. Vakavissa tapaturmissa tee ilmoitus yleiseen hätänumeroon 112 sekä kisakansliaan 050 
4086 111. 
 
 
 

Pitkät lenkit (217 km ja 134 km) ovat osa Pirkan Kierrosta. Pirkan Kierros jatkuu heinäkuussa 
kun vuorossa on 43. Pirkan Soutu (31.7-1.8.2021) 

 

 

 

Lisäinformaatiota Pirkan Pyöräilystä:  
Pirkan Kierros -toimisto puh. 050 4085 111, toimisto@pirkankierros.fi, Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere. Seu-
raa myös uutisointia kotisivuillamme www.pirkankierros.fi. 
 


