
MTBCF ry:n toimintasuunnitelma 2019 

 
Mountain Bike Club Finland ry on maastopyöräilyyn keskittynyt yhdistys, jonka toiminta 
painottuu harrastustoimintaan. 2019 on yhdistyksen 27. toimintavuosi. 
Jäsenmäärä vuoden alussa on noin 400 jäsentä ja määrä on vaihdellut jonkin verran viime 
vuosina. Yhdistyksen toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin. 
 
Keskeiset tavoitteet vuodelle 2019 ovat: 
 

● Uusien jäsenten aktivointi mukaan yhdistyksen toimintaan 
● Junioritoiminnan kehittäminen 
● Aktiivinen osallistuminen kansallispuistojen kehittämiseen maastopyöräilyn osalta 
● Yhteistyön kehittäminen pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa 

 
Pääasiallinen toiminta painottuu jatkossakin seuran jäsenten yhteisiin maastopyöräajoihin. 
Viikoittaisia ajoja (viikkoajo, klubikruisinki) jatketaan normaalisti talvikaudella viikonloppuisin ja 
muuten viikolla. Aloittelijoiden ajoja ja tekniikka-ajoja pyritään järjestämään, kun kysyntää ja 
aktiivisia vetäjiä löytyy. Tulevana vuonna retkiajojen osalta tarkoitus on järjestää suositut 
retkiajot (mm., Tofkholm eli Tukholmassa toteutettava 3 päivän mittainen retkiajo ja 4K eli noin 
neljän kaupungin kierros), kuten edellisinä vuosina. Tälle vuodelle on kaavailtu myös 
viimevuodelta tuttua Sappeen viikonloppua sekä retkeä Ruotsin bike parkkeihin. 
 
Tasamaa-ajojen suhteen ei ole muutosta viimevuodesta ja toimintaa jatketaan mikäli joku aktiivi 
haluaa alkaa toimintaa vetämään. Ennen vuotta 2018 tasamaajaos on aktivoinut klubilaisia 
mukaan erilaisiin kuntoajoihin, sekä järjestetänyt ajoleirin ja teemailtoja. 
 
Juniorien määrä seurassa on kasvanut ja Fillarinappulakoulun (FNK) suosio pysynyt korkeana, 
halukkaita olisi jopa enemmän mitä pystytään ottamaan mukaan. Uusien vetäjien avulla FNK 
toimi aktiivisesti sekä keväällä että syksyllä. Aktiivisia vapaaehtoisia tarvitaan lisää, jotta 
tapahtumien järjestäminen myös Fillarinappulakoulun ulkopuolella olisi mahdollista. 
 
Vaikka MTBCF ry:n pääasiallinen toiminta painottuu harrastustoimintaan, on yhdistys Suomen 
Pyöräilyunioni ry:n jäsen. Kannustamme jäseniä osallistumaan kilpailuihin ja kilpailutoimintaan, 
sekä mahdollisuuksien mukaan järjestämme, tai olemme mukana järjestämässä kilpailuja. 
Kilpailujen järjestäminen perustuu vapaaehtoisvoimin, joten aktiiviset jäsenet ovat keskeisessä 
asemassa. Maastopyörä Enduro on viimevuosina nostanut suosiotaan huimasti ja moni klubin 
jäsen onkin jo käynyt kilpailuissa edustamassa seuraa. Tälle vuodelle kaavaillaan myös jonkin 
laista yhteistä treeniä tai jopa valmennusta. 
 
Yksi keskeinen osa toiminnassa on ollut yhteistyö Metsähallituksen, pääkaupunkiseudun 
kaupunkien sekä muiden yhdistysten kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on ollut lisätä tietoisuutta 
maastopyöräilystä sekä mahdollistaa sopivien maastojen käyttö myös jatkossa 



maastopyöräilyyn. Käytännössä tämä on tarkoittanut osallistumista kaavoitukseen, 
käyttösuunnitelmien laatimiseen sekä yhteistyöhön eri virastojen kanssa maankäyttöön ja 
kunnossapitoon liittyen. Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin ja sitä on tarkoitus jatkaa myös 
vuonna 2019. Erityisesti pyritään vaikuttamaan uusille luonnonsuojelualueille kaavailtuihin 
maastopyöräilyn rajoituksiin maastopyöräilyä edistävästi ja tätä varten tehtiin vuonna 2018 
sääntömuutos, jossa em. lisättiin seuran tarkoitukseen. Seuran jäsenillä on näkyvä rooli myös 
yhteisten ulkoilualueiden käyttäjänä ja pyrimme osaltamme ylläpitämään hyvää mielikuvaa 
maastopyöräilystä lajina ja sen harrastajista muiden ulkoilijoiden suuntaan. 
 
Talvikaudella jatkuu sisäliikunta-toimintaa (aikaisemmin salibandyn pelaaminen) ja erilaiset 
lajikokeilut uusiin sekä mielenkiintoisiin lajeihin. Vuoden aikana järjestämme myös kevät- ja 
talvikauden avajaiset sekä pikkujoulut. 
 
Seuran taloudellinen tilanne on vakaa ja vakaus pyritään säilyttämään myös jatkossa. Suurin 
tulonlähde on jäsenmaksut, joten jäsenten määrällä on suuri vaikutus seuran talouteen. 
FloMembers jäsenrekisterin ylläpitoa ja maksutapahtumien hallintaa kehitetään tänäkin vuonna. 
 
Tiedotus hoidetaan edelleen kotisivujen, facebookin ja sähköpostien välityksellä. Kotisivujen 
yhteydessä on google-kalenteri ajojen tiedotukseen ja helpompaan seurantaan. Seuran 
Facebook-ryhmä on avoin kaikille ja siellä käydään keskustelua aktiivisesti seuran järjestämistä 
aktiviteeteista ja osaltaan madalletaan kynnystä liittyä lajin pariin, sekä lisätään harrastajien 
yhteisöllisyyttä. 
 
 


