
MTBCF ry toimintakertomus 2020

Maastopyöräilyseura Mountain Bike Club Finland (MTBCF) ry on perustettu 8.8.1992 ja sen
kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maastopyöräilyn
harrastamista pääasiassa kuntoilutasolla. Yhdistys järjestää maastopyörälenkkejä, -retkiä ja
-kilpailuja sekä maastopyöräaiheisia tapahtumia. Lisäksi MTBCF järjestää junioritoimintaa,
antaa maastopyöräilyyn liittyvää neuvontaa sekä laajentaa lajin tunnettavuutta. MTBCF on
Suomen Pyöräilyunionin jäsen.

Hallitus

Teemu Vahtera puheenjohtaja

Johanna Havula talousasiat, varapuheenjohtaja

Harri Boman jäsenasiat

Pasi Maaranniitty olosuhdevastaava

Antti Rantalahti kilpailut

Markus Lindqvist retki- ja viikkoajot

Hallituksen varajäsenet

Marika Itävuori ja Ulla Elovaara toimivat tapahtumajärjestäjinä

Tomi Järvinen valmennuskoordinaattoriksi

Jäsenet

MTBCF ry –seuraan kuului vuoden 2020 lopussa yhteensä 420 jäsentä, sisältäen perhe- ja
kunniajäsenet. Jäsenistä 170 oli helsinkiläisiä. Jäsenmäärä nousi hieman viime vuoteen (390)
verrattuna. Junioreita jäsenistössä on 12 ja naisia 52.

Kokoukset

Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
7.7.2020, paikkana HD-Parts Oy:n kokoustila (Koivupuistontie 30, Vantaa).

Vuoden 2020 poikkeusolojen vuoksi syyskokous järjestettiin google-meet etäkokouksena
19.01.2021.



Tiedotus

Tiedotus tapahtui yhdistyksen kotisivujen, Facebook-ryhmän ja keskustelupalstan kautta.
Kotisivut ja keskustelupalsta löytyvät osoitteessa http://www.mtbcf.net.

Toiminta

Vuonna 2020 MTBCF ry:n toiminta jakautui perinteisesti 4 eri osa-alueeseen: erilaiset ajot,
junioritoiminta, kilpailutoiminta ja muu vapaa-ajan toiminta.
Koronavuosi tosin rajoitti kaikkea toimintaa, erityisesti yhteiset illanvietot kuten pikkujoulut jäivät
pitämättä.

Ajot

Yhdistyksen pääasiallinen ja suosituin toiminta on erilaiset ryhmäajot. Hyvin alkaneen alkutalven
jälkeen suomeen iski korona ja sen aiheuttamien rajoitusten myötä laitettiin kaikki viralliset ajot
tauolle heti maaliskuusta lähtien. Koronatilanteen ja rajoitusten helpotettua aloitettiin viralliset
viikottaiset ajot kesäkuusta lähtien. Toisen aallon rajoitusten saavuttua päätimme siirtää ajot
tauolle uudelleen marraskuusta lähtien.

Kilpailutoiminta

MTBCF ry järjesti vuonna 2020 yhden kilpailun Espoon Leppävaarassa. Kilpailuihin osallistuvien
jäsenten määrä on vaihdellut viime vuosina. Yleisesti seuran jäsenet kilpailivat XCO-, XCM- ja
DH-cupeissa ja SM-kilpailuissa sekä enduron SM-sarjassa. Kauden päätteeksi aktiivisia
kisakuskeja palkittiin yhdistyksen pikkujouluissa.

Muu liikunta

Pyöräilyn lisäksi kevät ja syyskaudella pelattiin taas viikoittain salibandyä Myllypuron
Liikuntamyllyssä.

Junioritoiminta

Suosittu ja ala-asteikäisille suunnattu Fillarinappulakoulu (FNK) jatkui perinteiseen tapaan ja
kerää runsaasti juniorimaastopyöräilijöitä ja heidän vanhempia ajamaan yhdessä.

Muu toiminta

Koronarajoituksista johtuen kevätkauden avajaisia ei järjestetty ja myös klubiajot olivat tauolla
huhti ja toukokuun ajan.



2020 pidettiin yhteisiä teemailtoja pyörän ylläpitoon liittyen, mm. keulan huoltamisesta ja
hankittiin jälleen uusia työkaluja jäsenistön käyttöön:

Syyskauden avajaiset pidettiin 26.9.2020 Laajasalon opistolla. Ohjelmassa oli ajoa, saunaa ja
syömistä.

Kuluneen vuoden aikana MTBCF ry jatkoi aktiivista viranomaisyhteistyötä Metsähallituksen ja
pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Erityisesti Vantaan kaupungin kanssa tehtiin
yhteistyötä ja tulokset nähdään tulevaisuudessa. Tarkoituksena on ollut yhteistyön
parantaminen, maastopyöräilyn tietoisuuden lisääminen sekä parantaa mahdollisuutta vaikuttaa
ulkoilumaastojen kehittämiseen. Loppuvuodesta 2018 ympäristöasiat hieman kärjistyivät, kun
Vantaa haki Silvolan alueelle maastopyöräkieltoa muille kuin merkityille reiteille. Asiasta
valitettiin yhteistyössä Suomen, Helsingin ja Vantaan Latujen kanssa. Prosessi on pitkittynyt ja
lopputulos nähtäneen vasta 2021.

Alla on tarkempi selvitys kuluneen vuoden tapahtumista.

Teemu Vahtera - puheenjohtaja



Talous

Seuran taloudellinen tilanne on erittäin hyvä, ja sellaisena pyritään säilyttämään myös jatkossa.
Suurin tulonlähde on jäsenmaksut, joten jäsenten määrällä on suuri vaikutus seuran talouteen.

Kuluneen vuoden aikana on panostettu seuran ydintoimintaan, kuten esim.
fillarinappulatoimintaan sekä erilaisiin tapahtumiin.

Vakaasta taloudellisesta tilanteesta johtuen perinteistä Tukholman retkiajoa voitiin jälleen tukea,
kuten myös kisatoimintaa. Vuonna 2020 seura haki toiminta-avustusta Helsingin kaupungilta ja
sai sitä suurin piirtein saman verran kuin oli anottu.

Näkymät seuran talouden osalta ovat vakaat ja mahdollistavat toiminnan kehittämisen myös
tulevina vuosina.

Viikoittaiset ajot

Hyvin alkaneen alkutalven jälkeen suomeen iski korona ja sen aiheuttamien rajoitusten myötä
laitettiin kaikki viralliset ajot tauolle heti maaliskuusta lähtien. Koronatilanteen ja rajoitusten
helpotettua aloitettiin viralliset viikottaiset ajot kesäkuusta lähtien. Toisen aallon rajoitusten
saavuttua päätimme siirtää ajot tauolle uudelleen marraskuusta lähtien.

Epäviralliset ajot

Virallisten viikkoajojen puuttuessa, seuramme facebook-sivujen kautta järjestettiin suuri määrä
epävirallisia ajoja, jotka keräsivät varsinkin ns. aktiivisempaa vakionaamastoa paikalle. Tämä
toimi erinomaisesti, sillä kaikki osasivat pitää asiaankuuluvat turvavälit ja suorittaa muut
toimenpiteet joilla ehkäistiin koronan leviämistä. Pahimipien koronapiikkien aikaan myöskään
epävirallisia ajoja ei järjestetty. Nämä toimenpiteet toimivat ilmeisen hyvin, sillä tietoomme ei
tullut ainuttakaan seuran toiminnassa tarttunutta koronatapausta koko vuonna.

Aloittelijoiden ajot

Tänä vuonna järjestimme huomattavasti normaalia vähemmän aloittelijoiden ajoja koronan
takia, sillä uusien kuskien kanssa toiminta on hieman arvaamatonta ja sitä kautta sopivien
turvavälien pito hankalampaa.

Pimeäajot

Pimeäajoja jatkettiin syksyllä 2020 edellisten vuosien kaavalla, eli vakituisia ajoja ei pidetty vaan
ajot järjestettiin erikseen yhdistyksen jäsenen toiveesta tai aloitteesta. Tämä malli tuntuukin
toimivan ihan hyvin ja pimeäajoseuraa huudellaankin mm. facebook-sivuilla varsin aktiivisesti.



Retkiajot

Korona vaikutti suuresti myös retkiajoihin, esim. perinteinen Tukholman keikka jouduttiin
perumaan kokonaan pandemian takia. Nämä päästiin sentään ajelemaan vuonna 2020 muiden
vähemmän eeppisten retkien ohella:
Fiskars 13.6.
Turun juhannus 19-20.6
MTBCF @ Sappee 3-5.7.
100 kilsan kärsimys 26.7.
Juustopolku & heinola 1.8.
Teijon laamakatselmus 9.8.
Nummelan mudanvälttely 12.9.
Hämeenlinnan harjuajelu 19.9.
Syyskauden avajaiset laajasalossa 26.9.

Markus Lindqvist

Junioritoiminta

Vuoden 2020 fillarinappulakoulu pääsi alkamaan vasta kesäkuun alussa pandemian
aiheuttamien kokoontumisrajoitusten takia. Tästä huolimatta ehdimme vielä kevätkaudella myös
retkelle Nuuksio Bike parkkiin.

Kouluun osallistui ennätysmäärä lapsia (45), jotka jaettiin viiteen ikä/tasoryhmään. Saimme
vuoden aikana mukaan myös uusia vetäjiä.

Syyskausi päästiin treenaamaan täysipainoisesti, ja päätimme sen perinteiseen tapaan
munkkiajoihin Pitkäkosken majalla.

Juha Evokari


