
MTBCF ry:n toimintasuunnitelma 2018 

 
Mountain Bike Club Finland ry on maastopyöräilyyn keskittynyt yhdistys, jonka toiminta 
painottuu harrastustoimintaan. 2018 on yhdistyksen 26. toimintavuosi. 
Jäsenmäärä on noin 325 jäsentä ja määrä on vaihdellut jonkin verran viime vuosina. 
Yhdistyksen toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin. 
 
Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 ovat: 
 

● Uusien jäsenten aktivointi mukaan yhdistyksen toimintaan 
● Junioritoiminnan kehittäminen 
● Aktiivinen osallistuminen kansallispuistojen kehittämiseen maastopyöräilyn osalta 
● Yhteistyön kehittäminen pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa 
● Viestinnän kehittäminen, jotta jäsenet tavoitetaan paremmin 

 
Suurin haaste on ollut vapaaehtoisten löytäminen toiminnan kehittämiseen ja tapahtumien 
järjestämiseen. Lisäksi tapahtumien osallistujamäärät ovat viime vuosina pääsääntöisesti 
laskeneet, vaikka välillä poikkeuksiakin löytyy. Sosiaalisen median johdosta löytyy klubin ajojen 
lisäksi monia muidenkin järjestämiä ajoja. Viime vuonna saimme paljon uusia ja aktiivisia 
jäseniä mukaan yhdistyksen toimintaan ja heitä sekä uusia jäseniä pyritään rohkaisemaan 
osallistumisen lisäksi myös toiminnan järjestämiseen. 
 
Pääasiallinen toiminta painottuu jatkossakin seuran jäsenten yhteisiin maastopyöräajoihin. 
Viikoittaisia ajoja (viikkoajo, klubikruisinki) jatketaan ja uudet viestintäkanavat (Facebook-ryhmä 
ja uudet kotisivut) ovat rohkaisseet seuran jäsenistöä kutsumaan yhteisiin ajoihin säännöllisten, 
viikoittaisten ajojen lisäksi. Nämä ajot korvannevat aikaisemmat paikallisajot. Aloittelijoiden ajoja 
ja tekniikka-ajoja pyritään järjestämään, mikäli 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. Aikaisemmilta vuosilta tuttu Lentokentän kierros vietti viimevuonna 
25:ttä juhlavuottaan saman vetäjän toimesta ja sen jatkuminen on epävarmaa.  
 
Tasamaa-ajojen osalta tulevana vuonna aktivoidaan klubilaisia mukaan erilaisiin kuntoajoihin, 
jatketaan ja kehitetään kimppa-ajoja, sekä järjestetään ajoleiri ja teemailtoja.  
 
Juniorien määrä seurassa on kasvanut ja Fillarinappulakoulun (FNK) suosio pysynyt korkeana. 
Viime vuonna FNK:sta tutut monivuotiset vetäjät luovuttivat FNK vetovastuun ja syksyksi löytyi 
uusia aktiiveja, jatkamaan FNK:n toimintaa. Tulevana vuonna Fillarinappulakoulu pyritään 
näiden aktiivien avulla järjestämään keväällä ja 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. 
 
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 2018. Vuodelle 2018 on haasteena monet uusille luonnonsuojelualueille kaavaillut 
maastopyöräilyn rajoitukset ja näihin pyritään vaikuttamaan maastopyöräilyä edistävästi. 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. 
Kustannuksia on tarpeen mukaan karsittu (omasta toimistosta ja pelican storagen varastosta 
luopuminen). Jäsenrekisteri uudistettiin viime vuonna FloMembers palveluun. Ylläpitoa ja 
maksutapahtumien hallintaa kehitetään vielä tänäkin vuonna. 
 
Tiedotus hoidetaan edelleen kotisivujen, facebookin ja sähköpostien välityksellä. Kotisivujen 
yhteydessä on google-kalenteri ajojen tiedotukseen ja helpompaan seurantaan. Vuoden aikana 
on tavoite julkaista kaksi kappaletta tiedotuslehtistä, jotka lähetetään jäsenille sähköpostitse. 
Tiedotuslehtisissä on tiivistetysti tietoa yhdistyksen tulevista tapahtumista sekä käynnissä 
olevista aktiviteeteista. 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. 
 
 


