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Asia, jota päätös koskee The Arctic Bikepacking Trail II -hanke 
 
Asia selostus     Retkipyöräily on taloudellisesti merkittävä, nopeasti kasvava ja muuttuva 

matkailun muoto. Erityisesti bikepacking - pyöräretkeilyn nopea 
kehittyminen ja suosion kasvu on johtanut kansainvälisen 

  retkipyöräilymarkkinan kasvuun ja uudistumiseen. 
Lapin alue, mukaan lukien Pohjois-Ruotsi ja Pohjois-Norja, on 
tunnistettu erityisesti bikepacking - pyörämatkailun kehittämisen 
kannalta kansainvälisesti ainutlaatuiseksi alueeksi. Osa Lapin 
maastopyöräreittien kehityksestä palvelee myös bikepacking -lajia, 
mutta yleisesti bikepacking - retkeilytyyliin reitit, joilla voi tehdä pitkiä 
useiden päivien tai jopa viikkojen pyöräretkiä useat alueet yhdistäen, 
ovat puuttuneet kokonaan.  

 
Tähän haasteeseen on vastaamassa Pyöräilykuntien verkosto ry, joka 
on käynnistämässä hanketta "The Arctic Bikepacking Trail II". Hankkeen 
toteutusaika on 3/2021-2/2023 

 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 249 239 euroa, johon on haettu 
rahoitusta 190 739 euroa (77%) Euroopan aluekehitysrahaston 
Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta Lapin liitolta.  
Omarahoitusosuus hankkeella on 58 500 euroa (23%), jonka 
suunnitellut lähteet ovat: 

  1) Kunta- ja muu julkinen rahoitus: 42 000 euroa (17%) 
  2) Pyöräilykuntien verkosto ry:n omarahoitus: 12 500 euroa (5%) 
  3) Yritysrahoitus: 4000 euroa (2%). 
 

Pellon kunnan osuus olisi koko hankkeen ajalta 3 000 euroa. Lapin 
alueelta hankkeeseen on osallistumassa yli 10 eri kuntaa. 

 
Päätös perusteluineen Elinvoimajohtajan päätöksellä Pellon kunta osallistuu The Arctic    

Bikepacking Trail II -hankkeeseen 3/2021 - 2/2023 välisenä aikana. 
Pellon kunnan kustannukset koko hankkeen ajalta ovat 3 000 euroa. 

 
 
Allekirjoitus 
                            Kai Korhonen 
                          Elinvoimajohtaja 
 
Tiedoksi             Elinvoimalautakunta, kunnanhallitus 
 
 
Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet 
 
Valituskielto 
Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen 
sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 
panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai 
työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

Elinvoimalautakunta 



 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 
Päätöksen nähtäväksi asettaminen 
Päätös on yleisesti nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan toimistolla päätöspäivämäärää seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä arkimaanantaina klo 9.00 - 15.00. 
 
Tiedoksianto asianosaiselle  
Päätösjäljennös on toimitettu asianosaisille yllämainittuna päätöksentekopäivänä. 
 
 


