
Haastepyöräily alkaa - Uudistettu mobiilisovellus käytössä jo nyt 

 
Perinteinen Haastepyöräily -kampanja vapusta juhannukseen pyöräillään tulevana kesänä 33 kunnan alueella. 
Kampanjaan osallistuvien kuntien asukkaille LiikU tarjoaa mobiilisovellutuksen käyttöön jo huhtikuun ajaksi.  
Koska kevät on jo pitkällä, kannustaa järjestäjä kaikkia valmistautumaan pyöräilykauteen lataamalla uudistettu 
mobiilisovellus ajoissa kännykkään, toimii myös tabletissa. Ilmainen sovellutus on helppo ja huoleton.  
 
Mobiilisovellus kerää ja tallentaa henkilön omat pyöräilyt, sekä lähettää ne suoraan kampanjan pääsivujen 
kuntarankingiin, josta näkee reaaliaikaiset pyöräilymäärät kunnittain. Mobiilisovelluksen tavoitteena on helpottaa 
kirjausten tekemistä sekä haastaa kaiken ikäisiä ja tasoisia pyöräilijöitä kampanjaan mukaan. Mobiilin voi ladata 
ilmaiseksi sovelluskaupasta. Haastepyöräilykuvake tallentuu automaattisesti älylaitteen näyttöön, jonka kautta saa 
helposti ja nopeasti tehtyä omat kirjaukset.  
 
 

1. Hae sovellus sovelluskaupasta (kuva 1)  

• Android Google Play / Apple App Store 
• Hae hakusanalla Haastepyöräily ja lataa sovellus. Se 

tallentuu automaattisesti älylaitteen näyttöön 
• Myös osoitteesta https://m.tarzani.com/haastepyoraily 
•  

2. Kirjaa ensi omat tiedot sovellukseen (kuva 2) 

• Täytä nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite  
• Tiedot täyttämällä osallistut haastepyöräilypalkintojen arvontaan  
• Voit laittaa myös kylän tai työyhteisön (kunnan sisäiset haastekampanjat) 
• Tallenna - Tietoja voi muokata jatkossa 
• Mikäli haluat poistaa tietosi, paina "Unohda käyttäjä" ja varmista poisto 

3. Kirjaa omat pyöräilysi (kuva 3) 

• Kirjauspäivämäärä tulee automaattisesti, mutta voit  
vaihtaa päivämäärän tarvittaessa 

• Merkitse ajamasi tarkka pyöräilymatka  
(sovellus ei laske matkaasi) 

• Vapaa kenttä kohtaa voit merkitä esim. reittisi,  
millainen ilma tai oman fiiliksen 

 
4. Sovelluksen etusivu (kuva 4) 
  

• Näyttää viimeisimmät omat pyöräilytiedot  
• Näyttää kuntakohtaisen ranking -tilanteen 
• Näyttää ajankohtaisen infon tai muut HP tiedot 

 
Muita huomioita 

• Käyttäjät näkevät kaiken oman historian, mutta kuntarankingissa näkyy vain 1.5. alkanut kertymä. 
• Mikäli poistat välimuistin, saattaa omat tiedot hävitä. Ne saat takaisin lähettämällä koodikyselyn 
• Ota oma koodisi talteen! Löydät vanhat tiedot laittamalla koodin kohtaan "Omat tiedot" ja voit 

kirjata nettikirjauksen samalla koodilla. 
• Sovellus toimii henkilökohtaisena sovelluksena kampanja-ajan ulkopuolella koko vuoden. 
• Mikäli huomaat sovelluksessa vian tai tarvitset apua, laita viestiä juha.koskelo@liiku.fi 

https://m.tarzani.com/haastepyoraily

