
Tervetuloa! Aloitetaan klo 12:35.
Maastopyöräilykoulutus Suomessa -webinaari

Mukaan on ilmoittautunut lähes 200 osallistujaa!



Maastopyöräilykoulutus
Suomessa -webinaari

19.2.2021



Mitä on maastopyöräilyn ohjaaminen?

Johdettua, turvallista, suunniteltua ja laadukasta pyöräilytoimintaa

Yhdistystoiminnan, matkailun ja liikkumisen kehittämistä

Kuntoilutoimintaa, urheilua, retkeilyä, lasten ja nuorten toimintaa, matkailua

Oman yhdistyksen / yrityksen / kaupungin / … pyöräilytoiminnan kehittämistä



Suomen Pyöräilynohjaajat ry

”SuPO” on Perustettu 2015.
Tehtävänä järjestää koulutuksia sekä hallinnoida ja kehittää

koulutusjärjestelmää.

Kehitämme pyöräilyyn liittyvien yhdistysten toimintatapoja, tuemme
liikuntayhdistyksiä pyöräilyn kehittämisessä, autamme pyöräily-yrittäjiä alkuun
laadukkaan toiminnan järjestämisessä, kehitämme pyöräily yhdessä muiden

valtakunnallisten toimijoiden kanssa.



Lisätietoa SuPOn koulutuksista

http://pyorailynohjaajat.fi/

Pyöräilynohjaajakoulutus, pyöräilynohjaamisen startti ja maastopyöräilyn
alkeisohjaajakoulutus…

Infotilaisuus koulutuksista ensi tiistaina, ilmoittaudu mukaan linjoille!
http://pyorailynohjaajat.fi/2021/01/23/onlinejuttutuokio-pyorailynohjaamisen-startti-ja-maastopyorailyn-alkeisohjaajakoulutuksista-23-2-2021-klo-1730-1830/



Tänään puhutaan maastopyöräilystä!

Keskitytään koulutuksien nykytilaan,
tarpeisiin ja tulevaisuuden

suunnitelmiin.

Pidetään mielessä eri näkökulmat:
Yritystoiminta, matkailu, yhdistystoiminta,

harrastaminen, liikunta, luontoliikunta,
harrastajan koulutusmahdollisuudet, lasten

ja nuorten toiminta…

Antoisaa seminaaria kaikille!

12.30 Tilaisuuden avaus ja SuPOn toiminnan esittely, Matti Pesu, Suomen
Pyöräilynohjaajat
12.40 Maastopyöräilyn koulutusjärjestelmä, Teemu Tenhunen, Suomen
Pyöräilynohjaajat
13.00 Maastopyöräilykoulutusten valtakunnallinen kehittämishanke?, Jussi Muittari,
Humak
13.30 Maastopyörämatkailun mahdollisuudet, Jari Kaaja ja Riina Jorasmaa,
Pyörämatkailukeskus
14.00 Maastopyöräilykoulutukset pyöräily-yhdistysten kannalta, Katariina
Laakkonen, Suomen Pyöräily
14.15 TAUKO
14.30 Suomen Latu ja maastopyöräilykoulutus, Hanna Okkonen, Suomen Latu
15.00 SHKY:n bikepark-ohjaajien koulutus, AP Laiho, Suomen Hiihtokeskusyhdistys
15.15 Maastopyöräilyn yritystoiminta ja koulutetut ohjaajat, Heikki Stöckell, Roll
Outdoors
15.45 Merkityt maastopyöräreitit, Jukka Henttu, Fiskars Village Trail Center
16.00 Tilaisuuden yhteenveto ja jatkotoimet, Matti Pesu, Suomen Pyöräilynohjaajat



Jatketaan klo 14:35.
Maastopyöräilykoulutus Suomessa -webinaari



Koulutusten nykytilanne
Koulutusten tavoitetila

Harrastajapolku
Ohjaajapolku

Hankesuunnitelmat
Rahoituskuviot vielä avoinna

Pyörämatkailukeskuksen hankkeet
Pyörämatkailun trendit: maastopyöräily, lyhyet retket, lähireitit, tuki aloittelijoille

Pimeällä pyöräily, sähköavusteisuus
Reittien perustaminen, haasteet, ongelmat, ratkaisut

Helpot reitit, harrastajien haastavat reitit

Teemu, SuPO:

Jussi, HUMAK:

Riina & Jari, Pyörämatkailukeskus:

Katariina, Suomen Pyöräily:
Maastopyöräilyssä harrastajia paljon mutta vain vähän rekisteröityneitä

Kehittämisen paikka lasten nuorten toiminnassa
Ohjaajia tarvitaan lisää, tämä on pullonkaula

Seuravalmentajatoiminnan kupeen tarvitaan myös
ryhmänhallintaa ym. ohjaamisosaamista.

Hanna, Suomen Latu:
Maastopyöräilyn alkeisohjaajakurssi on Suomen Ladulla perustaso

Tänä vuonna pilotti mtb-painotteisesta pyöräilynohjaajakoulutuksesta

Antti-Pekka, Suomen hiihtokeskusyhdistys:

Matalan kynnyksen toiminta ja kansan liikuttaminen tärkeintä!

Bikepark ohjaajat kytkyssä hiihdonopettajien kanssa
Tavoitteena saada lisää harrastajia: ohjauksen laatu, hyvät suorituspaikat,
toimivat välineet ja vaikuttava viestintä

Lajin imagon pehmentäminen
Toimialan käytäntöjen kehittäminen

Heikki, Roll Outdoors
Tekemässä Suomesta pohjolan suosituin maastopyöräilykohde

Asiakkailla monenlaisia ongelmia toiminnassa ja tekniikassa, tarvitaan ohjausta!
Koulutettavina vuokraamotyöntekijät sekä ohjaajat ja oppaat.

Sähkö helpottaa maastoon pääsyä
Reitit liiketoiminnan keskiössä

Jukka, Fiskars village trail center
Monikäyttöreitit eivät aina toimi, täytyy olla myös mtb-reittejä

Eri vaativuustasoille luokiteltuja reittejä.
Reiteissä tulee olla hauskuutta, haastetta, ideaa

Reitin tulee olla helppo seurata, merkinnät ja opasteet ovat tärkeä asia
Myös sähköpyöränäkökulmaa on huomioitu

Omaa kurssitoimintaa, 3 tasoa.
Myös academy-toimintaa (kesto 1v.)

Yhteenvetoa päivän puheista:


