
MTBCF ry:n toimintasuunnitelma 2021

Mountain Bike Club Finland ry on maastopyöräilyyn keskittynyt yhdistys, jonka toiminta
painottuu harrastustoimintaan. 2021 on yhdistyksen 29. toimintavuosi.
Jäsenmäärä vuoden alussa on noin 420 jäsentä ja on noussut hieman edellisestä vuoden
aikana. Yhdistyksen toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2021 ovat:

● Uusien ja vanhojen jäsenten aktivointi mukaan yhdistyksen toimintaan
● Junioritoiminnan kehittäminen
● Ajokoulutus- / valmennustoiminnan kehittäminen
● Aktiivinen osallistuminen kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden kehittämiseen

maastopyöräilyn osalta
● Yhteistyön kehittäminen pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa

Pääasiallinen toiminta painottuu jatkossakin seuran jäsenten yhteisiin maastopyöräajoihin.
Viikoittaisia ajoja (viikkoajo ja klubikruisinki) jatketaan pandemia-rajoitusten rajoissa normaalisti
talvikaudella viikonloppuisin ja muuten viikolla. Aloittelijoiden ajoja ja tekniikka-ajoja järjestetään,
kun kysyntää ja aktiivisia vetäjiä löytyy. Alkuvuodesta 2020 alkanut pandemiatilanne rajoittaa
retkien tekemistä ulkomaille ja perinteiset Ruotsin retket (Tofkholma ja bikeparkit) jäävät väliin.
Muuten vuonna 2021 jatketaan perinteisiä retkiajoja ja viimevuodelta tuttua Sappeen
viikonloppua.

Tasamaa-ajojen suhteen ei ole muutosta viime vuotisesta ja toimintaa jatketaan mikäli joku
aktiivi haluaa alkaa toimintaa vetämään. Aikaisemmin, ennen vuotta 2018 tasamaajaos on
aktivoinut klubilaisia mukaan erilaisiin kuntoajoihin, sekä järjestetänyt ajoleirin ja teemailtoja.

Juniorien määrä seurassa on kasvanut ja Fillarinappulakoulun (FNK) suosio on pysynyt
edelleen korkeana, halukkaita olisi jopa enemmän mitä mahtuu mielekkäästi mukaan. Aktiivisia
vapaaehtoisia kaivattaisiin edelleen lisää, jotta tapahtumien järjestäminen myös
Fillarinappulakoulun ulkopuolella olisi mahdollista. Nyt FNK toimi aktiivisesti jaksoittain sekä
keväällä että syksyllä.

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 jälleen
keskeisessä asemassa. Maastopyöräenduro jatkaa suosiotaan ja moni klubin jäsen onkin jo
käynyt kilpailuissa edustamassa seuraa.



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 2021. Erityisesti pyritään vaikuttamaan uusille luonnonsuojelualueille kaavailtuihin
maastopyöräilyn rajoituksiin siten, että maastopyöräily olisi järkevästi sallittu. 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-toiminta, kuten viikoittainen salibandyn pelaaminen ja erilaiset
lajikokeilut mielenkiintoisiin lajeihin. Vuoden aikana järjestämme olosuhteiden mahdollistaessa
myös perinteisen 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.
Taloudellinen tilanne mahdollistaa erikoistyökalujen ja välineiden (kuten pyörälaukkujen)
valikoiman edelleen kehittämisen. Nämä kaikki ovat jäsenten lainattavissa ilman lisämaksuja.

Tiedotus hoidetaan 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 ja
jaetaan tietoa.


