
Junioripyöräily Webinaari 27.3.2022
Ohjelma:
15:00 Nuorisoyksikön toiminta ja tavoitteet Nuorisoyksikkö
15:30 Seuran junioritoiminnan esittely – TuUl Mika Simola
16:00 MTB-yläkouluakatemian esittely Mikko Nurmela
16:30 Seuratoiminnan ja NY tukeman hankkeen esittely - KäTa Mikko Nikkilä
17:00 Seuran junioritoiminnan esittely - OTC Jussi Niku / Raila Idström
17:30 Kysymyksiä, keskustelua
18:00 Webinaarin päätös



Nuorisoyksikkö
Tämän esityksen näkökulma on pyöräilyurheilu ja kilpailutoiminta



• Vastuualueena U17 ja sitä nuorempien pyöräilijöiden liiton alainen 
toiminta. Kaikki SP alaiset lajit.

• 7 jäsentä. Tällä hetkellä nuorisoyksikössä on Maasto-, maantie- ja 
ratapyöräilyn parissa toimivia henkilöä

• Jäsenet 2022
• Joni Oilinki CCH, Jussi Niku OTC, Juhani Hassinen RaKe, Antti Juntunen HyPy, 

Seppo Kapanen PoTa, Jaakko Suomu GIF, Vesa Laapas VlkMTB

NUORISOYKSIKÖN TOMINTA JA TAVOITTEET



• Nuorisoyksikön tukihaku
• Jäsenseuroille suunnattu rahallinen avustus jolla on pyritty helpottamaan lasten ja 

nuorten ohjatun pyöräilytoiminnan aloittamista

• Järjestetty vuodesta 2018 alkaen 

• Tuettuja hankkeita

• Laajasti leiritoimintaa

• Kalustohankintoja

• Paikallista kilpailutoimintaa

• Pyöräkoulutoimintaa ja valmennusta

• Alussa haku painottui matalan kynnyksen toiminnan käynnistämiseen. 

• Viime vuosina on painotettu jo lajissa mukana olevien tukemista

NUORISOYKSIKÖN TOMINTA



• Kultainen Kampi CUP
• Pyoraily.fi/kultainenkampi

• CUP-kalenteria on ”laajennettu” viime vuosina
• Alueellinen tasa-arvo

• Mukana on tällä hetkellä käytännössä kaikki kansalliset kilpailut

NUORISOYKSIKÖN TOIMINTA

https://pyoraily.fi/kultainenkampi


• Pyöräily on kokonaisuutena kovassa nosteessa 
yhteiskunnassa

• Koululaiskyselyssä 2020 Maasto-/BMX-pyöräily oli 
kärkipäässä kiinnostavimpien harrastusten listalla

• Lapsia on alussa helppo saada mukaan toimintaan. 
Pyöräkoulut on suosittuja.

VAHVUUDET



• Pyöräkoulutoiminnan jälkeen kynnys pidemmälle 
harrastuksessa on usein iso
• Vahvasti paikkakunta- ja seurakohtaista

• Vaatii sitoutumista sekä vanhemmalta että lapselta

• Kansallista kilpailutoimintaa on vähän ja kilpailut ovat kaukana
• Pääkaupunkiseudulla on riittävästi kilpailuja kohtuullisen matkan päässä.

• Lajissa mukana olevat ovat omatoimisuuden tai seuratoiminnan 
varassa.
• Pyöräilyssä ei ole valmennusjärjestelmää

HAASTEET



Kansalliset
Maantiekilpailut 2022 (11)

Kansalliset
Maastokilpailut 2022 (18)



Vertailun vuoksi: 
Kansalliset Hiihtokilpailut 2022 n. 175 kpl
(ei sisällä arvokisoja ja massahiihtoja)



Maasto Junioriseurat 2021
- yht. 32 seuraa

Junioriseurat Maantie 2021
- Yht. 21 seuraa 

Kokonais ajajamäärä
Poikia: 237
Tyttöjä: 74
Yhteensä:311
5 kilpailua tai enemmän
Poikia: 71
Tyttöjä: 26
Yhteensä:97 (ka. 12 / sarja)



KEHITYSTAVOITTEITA
• Kilpailuiden lisääminen ja kansallisen kilpailutoiminnan laajentaminen eri puolille suomea.

• Kuinka houkutella uusia seuroja järjestämään kilpailuja? 
• Tukea liitolta. Rahallista tukea. Mallipohjat kilpailuohjeisiin. Ajanoton järjestäminen jne. Koulutusta 

kilpailujärjestäjille.
• Nykyisten jo järjestettävien kilpailujen laajentaminen junioriluokkiin. Maantie / Maraton.
• Eri kilpailumuotojen rohkea käyttö. Mikä on helpoin kilpailumuoto. Esim. XCC, Kortteli jne.
• Nuorisoyksikön tehtävälistalla on ohjeiden tekeminen kilpailujärjestäjille. Esim. ajettavat matkat jne.

• Valmennusjärjestelmän kehittäminen
• Järjestelmällistä toimintaa jossa lajiin mukaan tulevat ”kiinnittyvät” lajiin muutenkin kuin kilpailuissa käymällä
• Koko liiton tasolla tehtävä asia. Keskustelu aiheen ympärillä on käynnissä.

• Tiedottamisessa on parannettavaa
• Koskee koko lajia sekä tapahtumia ja kilpailuja
• Lajia aloittavilla voi olla hankalaa selvittää mitä kilpaileminen vaatii ja kuinka kilpailuissa pitää toimia. 

• Esim. lisenssivaatimukset voi olla epäselviä.



KIITOS


