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Ekotopia Biketour on itseorganisoitu kansainvälinen yhteisö, joka on
järjestänyt eri puolilla Eurooppaa vuosittaisen polkupyöräkiertueen
vuodesta 1990.
Kiertueen aikana vieraillaan ympäristöön ja
yhteiskuntaan liittyvissä kohteissa sekä tutustutaan aktivismiin ja
kestäviin elämäntapoihin. Matkan aikana toteutetaan vegaanista
ruokavaliota, yhteisymmärrykseen tähtäävää päätöksentekoa ja
kannustetaan taitojen jakamiseen. Ecotopia biketour on tarkoitettu
kaikille polkupyöräilystä, yhteisöllisyydestä, tee-se-itse -elämäntavasta,
ympäristöasioista ja kokemuksellisesta oppimisesta kiinnostuneille.
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Yleensä pyöräilemässä on yhtäaikaisesti 20-40 ihmistä. Iso osa
osallistujista on mukana kahdesta viikosta kahteen kuukautta ja osa
osallistuu kiertueeseen toista kertaa. Pyöräilemme harvoin kaikki
yhdessä. Yleensä osa aloittaa pyöräilynsä aiemmin aamulla ja
merkitsee reitin maahan nuolilla. Muut osallistujat seuraavat
pienemmissä ryhmissä niiden oman vauhdin ja rytmin mukaan. Erityistä
pyöräilykuntoa tai kokemusta ei tarvitse olla - jokaiselle löytyy oma
ryhmä.
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Pyrimme
luomaan
ei-hierarkisen
ympäristön
kierrättämällä
vastuualueita,
jakamalla
taitoja
ja
kunnioittamalla
toisten
henkilökohtaisia tarpeita. Osallistujat voivat ilmoittautua päivittäisiin
toimiin (ruoanlaitto, trailerin vetäminen, reitin merkitseminen jne.),
mutta kukin voi itse päättää, kuinka paljon haluaa osallistua.
Kokoonnumme parin päivän välein keskustelemaan, kuinka matka
sujuu ja tehdäksemme yhteisiä päätöksiä. Tavoitteena on luoda kaikkia
kunnioittava tila.
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Teemme ruoan yhdessä tulella, kannamme kaiken tarvitsemamme itse
ja pyrimme ostamaan paikallista ja luomuruokaa ja dyykkaamaan silloin,
kun se on mahdillista. Osallistujia pyydetään lahjoittamaan 3-5 euroa
per päivä ruokakulujen kattamiseen, mutta myös ne, jotka eivät pysty
osallistumaan kuluihin, ovat tervetulleita.
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Kesällä 2016 Ecotopia pyöräkiertueen on suunnitteilla pyöräillä Baltian
maiden halki ja mahdollisesti vierailla niiden naapurimaissa myös.
Tarkkaa reittiä ei ole vielä tehty ja päätökset tehdään pari kuukautta
ennen pyöräkiertueen varsinaista alkamista riippuen eri projektien,
tapahtumien ja leirien aikatauluista ja sijainneista. Jos haluat olla
suunnittelemassa ensi kesän retkeä tai muuten vain jakaa ideoita ja
suosituksia pyöräkiertueen reitistä ja projekteista, ota yhteyttä
2016@ecotopiabiketour.net.
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