
KAINUUN PYÖRÄILIJÄT RY  VUOSIKERTOMUS 

Hallitus 
Kajaani   13.2.2022  1(4) 
 

KAINUUN PYÖRÄILIJÄT RY TOIMINTA 2021 
 
 
1. Yleistä 

 
Kainuun Pyöräilijät ry:n toimintavuosi 2021 oli ensimmäinen kokonainen toimintakausi 
uudelleen käynnistetyn seuran toiminnassa. 
 
Seuran ensimmäinen toimintavuosi oli toiminnallisesti vilkas, hallinto vakiinnutettiin ja seuran 
toimintaa kehitettiin monipuolisesti. Seuran säännöt uudistettiin, seuralle suunniteltiin uusi 
logo ja hankittiin uudet pyöräilyasut. Kaikkien jaostojen toiminta käynnistyi suunnitellusti. 
Seuran jäsenet menestyivät kilpailuissa ja uusia henkilöitä innostettiin pyöräilyn pariin. Seura 
sai myönteistä näkyvyyttä sekä paikallisessa mediassa että vilkkaan viestinnän seurauksena. 
Varainhankinta tuotti hyvän tuloksen paikallisilta yhteistyökumppaneilta. 
 
Vuoden 2021 Kainuun Pyöräilijät ry:n puheenjohtajana toimi Kari Hyvönen.  
 
Seuran johtokuntaan kuuluivat: 
 Tiina Sarparanta, varapuheenjohtaja 
 Mikko Lehmus, sihteeri 
 Juha Moilanen, rahastonhoitaja ja kantomies 
 Maija Autio, viestintävastaava 
 Jari Rajala, juniorivastaava, varalla Aleksi Nyström 
 Ritva Keravuo, lenkki- ja harjoitusvastaava, varalla Mikko Kejo 

 
Kauden päättäjäiset vietettiin 12.12.2021. Päätöstapahtumassa palkittiin junnuista Peppi 
Alakärppä, Eetu Martiskainen ja Eemil Nyström. Aikuisista muistettiin Tiina Sarparantaa, Imke 
Höfflingiä, Maija Autiota, Ruut Vähämetsää ja Harri Sorvaria ja Mikko Lehmusta. Seuran 
jäsenistä kauden aikana menestyivät erinomaisesti myös Mikko Kejo, Pekka Rahikainen ja 
Jukka Karjalainen. 
 
Seuran toiminta sujui turvallisesti, eikä toimintavuoden aikana tullut tietoon seuratoiminnan 
yhteydessä tapahtuneita onnettomuuksia tai epäasiallista toimintaa. 
 
Covid-19 rajoitukset aiheuttivat joidenkin seuran suunnittelemien tapahtumien perumisen. 

 
2. Hallinto 
 

Kainuun Pyöräilijät ry:n hallinto vakiintui vuoden 2021 kuluessa. Hallintoon ovat kuuluneet 
muun muassa seuraavia toimintoja: 
- Seuran jäsenrekisteri on ylläpidetty verkkopalvelussa ml. tietosuoja-asetuksen mukainen 

tietosuojaseloste. 
- Seuralle on oma domain ja tarpeelliset sähköpostit. 
- Seuran nettisivut ja sosiaalisen median kanavat Facebookissa ja Instagramissa sekä WA 

ryhmä on ylläpidetty ja ne ovat palvelleet seuran viestintäkanavina. 
- Ilmoitettiin seuran ajantasaiset tiedot patentti- ja rekisterihallitukselle (yhdistysrekisteri). 
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- Seuran vuosikokous järjestettiin tammikuussa ja syyskokous joulukuussa. 
- Seuran uudistetut säännöt hyväksyttiin seuran ylimääräisessä kokouksessa 15.5.2021. 
- Seuran hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. 
- Syksyllä toteutettiin jäsenkysely, jonka tuloksia hyödynnettiin toiminnan suunnittelussa. 

 
Vuoden 2021 lopussa Kainuun Pyöräilijöissä oli 116 jäsentä. 

 
3. Jaostot 

Kainuun Pyöräilijät ry:n ydintoimintaa oli viikoittainen pyöräilytoiminta, jota jaostot 
toteuttivat.  
 
Toimintavuonna 2021 jaostot olivat junioritoiminta, maantielenkit, kilpapyöräily, 
maastopyöräily, sisäharjoittelu ja triathlon. Vuoden aikana myös enduropyöräily yms. liittyi 
seuran lajivalikoimaan. 
 
Kaikki pyöräilyn ystävät toivotettiin tervetulleiksi Kainuun Pyöräilijät ry:n toimintaan. 

 
3.1. Junioritoiminta 

 
Junioreille järjestettiin kesäkaudella viikoittaiset yhteisharjoitukset. Toimintaan osallistui 19 eri 
junnua. Harjoitusten aikana pyöräiltiin noin 1000 km ja niistä muodostui yhteensä noin 120 
harrastuskertaa. 
 
Harjoituksissa opeteltiin turvallista ja liikennesääntöjen mukaista ajotapaa, kilpapyöräilyn 
etikettiä ja kilpailujen ajotapaan liittyviä seikkoja. Puisto-cup oli suosittu tapahtumamuoto. 
 

3.2. Maantielenkit 
 

Seuran keskeinen toimintamuoto oli maantielenkkien järjestäminen. Talvikaudella ajettiin 
cyclocross lenkkejä. 
 
Lenkeille osallistui yli 25 eri pyöräilijää. Harjoitusten aikana pyöräiltiin noin 10 000 km ja niistä 
muodostui yhteensä noin 150 harrastuskertaa. 
 
Maantielenkkien runkona toimivat tiistain matalan kynnyksen lenkki ja sunnuntaisin ajettu 
pitkä maantielenkki. 
 
Viikoittaisen pyöräilyn lisäksi ajettiin joitakin kertoja yhteinen Oulujärven kierros, muutama 
muu teemoitettu lenkki (mm. Jyrkkäkoskelle Savoon), järjestettiin kostean kurainen 
kevätklassikko toukokuussa sekä kilpailunomainen Vuokatti Gravel 2021. Vuokatti Gravel sai 
brutaaleista olosuhteista huolimatta hyvän vastaanoton, järjestelyistä vastasi taatusti kokenut 
Mikko Kejo. 
 
Seuran jäsenet osallistuivat innokkaasti Tour de Kainuu tapahtumaan sekä muutamien 
osallistujien toimesta eräisiin muihin kuntopyöräilytapahtumiin. 

 
3.3. Kilpapyöräily 

 
Kilpapyöräilijöille ja edistyneille kuntoilijoille järjestettiin lajinomaisia ja kovia 
yhteisharjoituksia, joissa vaativat maastot ja kokeneempien pyöräilijöiden osaaminen 
hyödynnetiin kaikkien osallistujien maitohappojen varmistamiseksi. 
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Lenkeille osallistui noin 20 eri pyöräilijää. Harjoitusten aikana pyöräiltiin noin 4000 km ja niistä 
muodostui yhteensä noin 65 harrastuskertaa. 
 
Joka toinen viikko järjestetyn viikkotempojen tulokset julkaistiin seuran nettisivuilla. 
 
Seura ei järjestänyt kilpailuja pl. edellä todettu Vuokatti Gravel 2021. 
 
Useat seuran jäsenet menestyivät maantiepyöräilyn kilpailuissa kaudella 2021. 
 

3.4. Maastopyöräily 
 

Maastopyöräilijöille eri lajeineen järjestettiin viikoittain 2-3 yhteislenkkiä. Alkukaudella pyrittiin 
houkuttelemaan uusia henkilöitä lajin pariin järjestämällä yhteistyössä Intersportin kanssa 
matalan kynnyksen maastolenkkejä. 
 
Jaosto on hyödyntänyt Vimpelin urheilualueelle Kajaanin kaupungin tekemään XCO rataa ja 
Backwoods Mountainbikersien rakentamia alamäki-linjoja. 
 
Talvikaudella on järjestetty Fatbike lenkkejä säännöllisesti halukkaille. 
 
Vuoden aikana 4 seuran jäsentä kouluttautui maastopyöräilyn ohjaajaksi Suomen Ladun 
kurssilla Kuusamossa. 
 
Suosittuja olivat ja positiivista palautetta keräsivät maastopyöräilijöiden järjestämät retket 
lähialueen pyöräilykohteisiin, kuten Hossaan. 
 
Muutamat seuran jäsenet osallistuivat maastopyöräily kilpailuihin hyvällä menestyksellä. 
 

3.5. Sisäharjoittelu 
 

Talvikaudella järjestettiin viikoittainen sisäpyöräily yhteistyössä liikuntakeskus IsoHoon kanssa.  
 

3.6. Triathlon 
 

Kauden aikana järjesttiin Imke Höfflingin johdolla triathlon harjoituksia, joissa yhteistyöt’ 
haettiin Kajaanin uimaseuran kanssa. 

 
4. Pyöräilykulttuurin edistäminen ja yhteistoiminta 
 

Kainuun Pyöräilijät ry kuului jäsenenä Kainuun Liikuntaan ry:n, Suomen Pyöräily ry: ja Suomen 
Triathlonliitto ry:n. Kainuun Liikunnan tukena osallistuttiin kainuulaisen pyöräilytapahtuman, 
Tour de Kainuun järjestelyihin vuonna 2021, josta saatiin myös palkkio. 
 
Seuran toiminnan käynnistäminen huomiointiin Kainuun Sanomissa ja YLE/Kainuussa. 
 
Seuran perustamisen yhteydessä huomioitiin yhteistoiminta Backwoods MTB:n ja Suomen 
ladun kanssa. Backwoods MTB toiminnan päätyttyä osa aktiivisista jäsenistä siirtyi Kainuun 
pyöräilijöiden jäseneksi. 

 
5. Varusteet ja seuran omaisuus 
 

Seuralla ei hankittu kiinteää omaisuutta vuonna 2021. 
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Uudet seura-asut suunniteltiin ja hankittiin vuoden 2021 kuluessa. Pääsuunnittelijana toimi 
Heli Joela. Seuralle tilattiin myös tunnuksella varustetut putkihuivit, jotka jaettiin jäsenille 
ilmaiseksi. 

 
6. Talous ja yhteistyökumppanit 
 

Seuran jäsenmaksu vuonna 2021 oli aikuisilta 30 €/jäsen ja 20 €/nuorisojäsen (alle 15-vuotias). 
 
Kajaanin kaupungilta saatiin seuratukea noin 800 euroa. 
 
Sponsorihankintaa toteutettiin 2020 – 2021 vuodenvaihteessa. Sponsorit näkyivät seura-
asuissa, sosiaalisen median kanavissa ja tapahtumissa. 
 
Seuran taloudellinen tilanne vuonna 2021 oli hyvä. Talouden yksityiskohdat selviävät liitteenä 
olevasta tilinpäätöksestä ja seuran hallinnon hoitaminen seuran kokousten sekä hallituksen 
kokouksen pöytäkirjoista. 
 
 
 
Seuran puheenjohtaja  Kari Hyvönen 
 
 
 
Seuran sihteeri   Mikko Lehmus 

 
 
LIITTEET Tilinpäätös (erillinen tiedosto) 
 Toiminnantarkastuskertomus (erillinen tiedosto) 
  
 
 

 
 
 
 


