
Maastopyöräily tutuksi 
-tapahtuman 
järjestäminen

Maastopyöräily tutuksi -tapahtuman järjestäminen on hyvä keino 
mahdollistaa lajin kokeilu sekä houkutella uusia harrastajia 
mukaan maastopyöräilyyn.

Esimerkki tapahtuman ohjelmasta:

✓ Maastopyöräilyn perusteet

✓ Tekniikkarata

✓ Ohjattu helppo maastolenkki

✓ Yhteinen lopetus



Maastopyöräily tutuksi 
-tapahtuman 
järjestäminen
✓ Maastopyöräilyn perusteet

○ Maastopyöräily harrastuksena
○ Erilaiset pyörät ja pyörän valinta
○ Tarvittavat varusteet
○ Maastopyörän hallintalaitteiden käyttö ja tekniikan ydinkohdat
○ Muuta? Huom. aloittelijalle olennaista tietoa

✓ Tekniikkarata
○ Huomioi kohderyhmä
○ Aluksi pyöräilyä tasaisella, jotta saadaan tuntumaa pyöräilystä
○ Harjoiteltavia asioita:

■ Vaihteiden käyttö
■ Jarruttaminen
■ Maastossa tarvittavien taitojen harjoitteleminen

✓ Maastolenkki
○ Ohjeista jokamiehenoikeudet ja maastopyöräilijän etiketti
○ Max 10 pyöräilijää/ ohjaaja, mielellään etu- ja takaohjaaja
○ Ohjeista reitin kulkua etukäteen sekä ohjaa maastossa 

haastavat kohdat etukäteen, tavoitteena luoda kaikille 
osallistujille onnistunut ja turvallinen ensikosketus 
maastopyöräilyyn. Pyörää voi myös taluttaa haastavissa 
kohdissa.

○ Yhteisten pelisääntöjen sopiminen
■ Turvavälit, käsimerkit, kommunikointi

✓ Tapahtuman lopetus
○ Paikallisesta toiminnasta ja Suomen Ladun toiminnasta 

kertominen, osallistujien innostaminen mukaan lajiin
○ Palautteen kysyminen



Maastopyöräily tutuksi 
-tapahtuman 
järjestäminen
ENNEN TAPAHTUMAA

✓ Valitse sopiva ajankohta ja paikka
✓ Ilmoita tapahtumasta eri tiedotuskanavien avulla

○ Ilmoita kenelle tapahtuma on suunnattu, miten osallistujan 
täytyy varustautua

✓ Muista ilmoittaa tapahtuma myös Suomen Ladun 
tapahtumakalenteriin

✓ Huomioi tapahtuman turvallisuus
○ Turvallisuussunnitelma
○ Maastopyöräilyn riskikartoitus

✓ Suunnittele tekniikkarata sekä maastoreitti
✓ Valmistaudu kertomaan lajista
✓ Mieti kuinka monta ohjaajaa ja apuohjaajaa on käytettävissä ja 

suunnittele toiminta sen mukaan
✓ Varaa jaettava materiaali (Liity jäseneksi-lomake, esitteet) 
✓ Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (paikallinen pyöräliike)?

TAPAHTUMAN AIKANA

✓ Luo hyvää fiilistä, täältä apua ohjaamiseen
✓ Tukea maastopyöräilyn ohjaamiseen löydät MTB:n vinkkipankista
✓ Huomio eri tasoiset osallistujat
✓ Huolehdi turvallisuudesta, yhteiset pelisäännöt etenkin maastolenkille
✓ Ohjaa, avusta, kannusta, anna palautetta
✓ Innosta lajin pariin, kerro yhdistyksen ja Suomen Ladun toiminnasta
✓ Huolehdi, että jokainen osallistuja pääsee perille

TAPAHTUMAN JÄLKEEN

✓ Jälkimarkkinointi
✓ Päivitykset sosiaaliseen mediaan, kotisivuille
✓ Uusien tapahtumien ja toiminnan suunnitteleminen

https://www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri?gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIsAGjbK2b7aG09eOGp5bV75SBP6m3ghAWSxtwPbIeIh8xSRu1AXJ3yxuO0jNUaApFyEALw_wcB
https://www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri?gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIsAGjbK2b7aG09eOGp5bV75SBP6m3ghAWSxtwPbIeIh8xSRu1AXJ3yxuO0jNUaApFyEALw_wcB
https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/aineistot/turvallisuus-ja-vakuutusasiat/turvallisuusasiakirja.html
https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/aineistot/turvallisuus-ja-vakuutusasiat/riskianalyysit.html
https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoile/polkujuoksu/askelmerkkeja-ohjaamiseen.pdf

