
Matalan kynnyksen maastopyöräilyä Kemissä 
 

Kemin latu järjesti 9.9.2020 maastopyöräily tutuksi -tapahtuman. Lajin suosio on viime           

vuosina kasvanut, ja myös Kemin latua on pyydetty järjestämään lajiin liittyvää toimintaa.            

Yhdistyksenä myös toivoimme, että maastopyöräily lajina innostaisi myös nuorempaa väkeä          

yhdistyksen toiminnan pariin.  

 
Suomen latu myönsi Kemin ladulle 1000 euron suuruisen avustuksen         

maastopyöräilytapahtuman järjestämiseen. Summa käytettiin kokonaisuudessaan     

läskipyörien vuokraamiseen sekä ammattitaitoisen ohjaajan palkkaamiseen. Pyörien       

vuokraus oli oleellista, koska näin pystyttiin tarjoamaan helppo ja osallistujille halpa           

mahdollisuus tutustua maastopyöräilyyn. Koska yhdistyksellämme ei ollut ennestään        

kokemusta maastopyöräilyn ohjaamisesta, myös ammattitaitoisen ohjaajan palkkaaminen oli        

hyvä vaihtoehto. Hän neuvoi, kuinka pitkä reitti olisi sopiva aloitteville pyöräilijöille. Ohjeiden            

mukaan kaksi paikalliset maastot tuntevaa yhdistysaktiiviamme suunnittelivat reitin. He         

toimivat myös apuohjaajina maastossa. 

Lopulta tapahtumaan saapui 35 pyöräilijää, joista viidellä oli oma pyörä. Suosittelimme           

hygieniasyistä ottamaan oman kypärän mukaan, mutta tarvittaessa niitä pystyi myös          



lainaamaan. Tapahtuman aluksi ohjaajamme kertoi perustietoja pyörän käsittelystä        

maastossa, esimerkiksi ohjeisti vaihteiden käytössä. Seuraavaksi harjoittelimme pyörän        

hallintaa pienellä tekniikkaradalla. Rata oli suosittu, pyöräilijät olisivat mielellään jääneet          

kiertämään rataa pidemmäksikin aikaa.  

 
Varsinainen lenkki kesti noin puolitoista tuntia. Maasto oli pääosin helppokulkuista, mutta           

välissä oli myös teknisesti haastavampaa kivikkoa ja ylämäkeä. Lenkki sujui hyvin ja ihmiset             

vaikuttivat innokkailta. Pieneksi ongelmaksi koitui pyöräilijäjonon pituus. Jonon häntä         

meinasi jäädä jälkeen, eikä jonon etupää meinannut kuulla kehotuksia hidastaa. Lopulta           

kukaan ei kuitenkaan eksynyt ja porukka pysyi kasassa, koska apuohjaajia oli niin jonon             

hännillä kuin keskelläkin. 



 
Välittömästi pyörälenkin jälkeen tuli kyselyä, milloin lähdetään uudestaan. Tapahtuman         

jälkeen yhdistyksemme onkin järjestänyt viikottaisia matalankynnyksen ryhmälenkkejä.       

Pyöräilijöitä lenkeillä on ollut noin 20-30 ja heidät on jaettu taito- ja kuntotason mukaisesti              

kahteen ryhmään. Yhdistyksemme on myös saanut kaksi uutta maastopyöräilyohjaajaa,         

jotka innostuivat käymään Suomen ladun maastopyöräilyn alkeisohjaajakurssin.  

Viikottaiset maastopyöräilylenkit jatkuvat sään salliessa. Ensi keväälle ollaan        

suunnittelemassa myös pyörienhuollon ohjausta. Myös lasten maastopyöräilytoiminnasta on        

kyselty, sitäkin järjestetään mahdollisuuksien mukaan. 
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