
Suomen Ladun 

MAASTOPYÖRÄILYN ALKEISOHJAAJAKURSSI   26.-27.5.2018 

  
Koulutus on tarkoitettu Suomen Ladun yhdistyksissä toimiville ja toimimaan aikoville ohjaajille. 

Koulutuksen järjestävät yhetistyössä Suomen Latu ja Suomen Pyöräilynohjaajat ry. 

Yhdistyskohtainen osallistujakiintiö max 2 hlö/yhdistys (ellei paikkoja jää vapaaksi toukokuun alkuun 

mennessä). 

  

Paikka: Nikkarilan yhteisö, piha-alue ja välittömässä läheisyydessä oleva uusi maastopyöräilyreitistö 

(Vedenjakajareitistö) 

Metsäopistontie 100. 76100 Pieksämäki 

OHJELMA (Alustava, muutokset mahdollisia) 
  

Lauantai  

11.00  Saapuminen ja majoittuminen 

12.00  Kurssin avaus    Nikkarila 

12.30–14  Maastopyöräilyn ohjaaminen   Teoria 

14–14.45  Ruokailu     Nikkarila 

15—16.30  Välineistö, ryhmässä ajaminen, ohjaaminen  Maasto 

16.30–17  Tauko                                           

17–19.30 Ohjausharjoitukset    Maasto 

19.30–20  Päivän purku ja päätös   Nikkarila 

 

Tarvittava pyörän pesu ja huolto seuraavaan päivää varten.  

Saunamahdollisuus, tarkentuu myöhemmin.  

 

 

Sunnuntai  

8–8.45  Aamupala    Asuntolan keittiö   

9-10-30 Pyörän perushuolto   Ulkona                   

10.30–12  Ajaminen, ajotekniikat, ohjausharjoitukset Maasto 

12–13:45  Lounas    Nikkarila 

14–16  Ohjausharjoitukset, ohjaustaidot  Maasto 

16–17    Päivän purku ja kurssin lopetus  Nikkarila 

 

  

 

Tarvittava varustus 

·  oma maastopyörä ja kypärä 

·  omaan pyörään soveltuva varasisäkumi ja huoltotarvikkeita 

·  pikkureppu 



·  maastoajoon soveltuvat ja olosuhteiden mukaiset pyöräilyvaatteet, esim. 

lämpimät pyöräilykengät, vähintään vettä hylkivät housut, takki ja käsineet sekä 

lämmin taukotakki 

·  valot pyörään ja/tai kypärään (hämärän ja pimeän aikaan) 

·  eväsnaposteltavaa varaeväiksi maastopätkille 

·  juomapullo tai juomapussi 

·  muistiinpanovälineet 

·  puhelin, tallenna ohjaajien numerot kurssin alussa 

 

Voit ottaa myös pyörän lukon mukaan taukojen aikaista lukitsemista ja 

yösäilytystä varten. Kurssipaikka on rauhallinen alue luonnon helmassa.  

 

Huom! Ulko-osiot pidetään ulkona kelistä riippumatta ja välillä seistaan 

myös paikoillaan! 

  

Jokainen voi varata majoituksen itse Nikkarilasta. Kohtuullisen matkan päästä löytyy muitakin 

majoitusvaihtoehtoja, mutta Nikkarilassa majoittuminen on suositeltavaa mm. tiiviistä 

kurssiaikataulusta johtuen.  

Nikkarilassa on kahden hlön huoneita noin 20 kpl, hinta 30 €/yö. Suihku, wc ja keittiö käytävällä. 

Muista mainita majoitusta varatessasi, että olet tulossa ”Maastopyöräilykurssille” ja ilmoita 

mahdolliset ruoka-ainerajoitukset mikäli aiot osallistua yhteisruokailuihin.  

Kaikki ruokailut ovat omakustanteisia. Molempina päivinä on tarjolla kotiruokalounas, hinta 

tarkentuu myöhemmin. Asuntolassa yhteiskeittiö, jossa voi valmistaa iltapalan ja aamiaisen. 

Tiedustelemme vielä mahdollisuutta maksulliseen aamiaiseen.  

Majoitusvaraukset:  

Esko Sinkkonen 

Puh. 045 660 1553 

nikkarila.majoitus@mattijaliisakoti.com 

 

Kurssin kouluttajina toimivat Kaisa Härkönen ja Jani Mähönen.  


