
 

Toimintakertomus 2020 
 
Extreme Bike Association ry on maastopyöräenduroon keskittynyt yhdistys, jonka toiminta 
painottuu MTB-Enduron kehittämiseen lajina, lajisääntöjen valvomiseen SM-sarjassa, 
edesauttaa lajin positiivista kehittymistä oheistapahtumilla ja auttaa ja tukea ajopaikkojen 
kehittymistä. 2020 oli yhdistyksen 23. toimintavuosi. Jäsenmäärä vuoden lopussa on 269 
jäsentä. Yhdistyksen toiminta pyöri vapaaehtoisvoimin. 
 
Endurojunnut-valmennus aloitti kolmannen toimintavuotensa ja treenit alkoivat 
Korona-tunnelmissa keväällä huhtikuun puolessa välissä, jolloin ensimmäinen kuukausi 
tehtiin junnuhaaste-tehtäviä. Kesäkuussa Endurojunnut pääsivät yhteistreeneihin. Syksyllä 
järjestettiin perinteinen Endurojunnut-leiri Ruokolahdella. Osalle osallistujista palautettiin osa 
valmennusmaksua, kun valmennus aloitettiin noin kuukautta myöhemmin mitä suunniteltu. 
Kaudella 2020 Endurojunnut-valmennus laajeni myös Tampereelle ja toiminta aloitettiin 
syyskaudella elokuussa. Juniorivalmennus on toimiva konsepti ja enemmänkin halukkaita 
olisi, mutta valmentajaresursseista on hieman puutetta. 
 
MTB-Enduron SM-sarja jätti ensimmäisen osakilpailun väliin Korona-rajoitusten takia ja 
kausi aloitettiin kesäkuussa Sappeella. Myös Leville suunniteltu EM-osakilpailu peruttiin ja 
sen tilalla ajettiin SM-sarjan kisa Ukkohallassa. Maastopyöräenduron SM-sarja oli neljän 
osakilpailun mittainen ja se ajettiin Sappeella, Ukkohallassa, Himoksella ja Messilässä. 
 
Kansainvälisen kisatoiminnan tukemiseen tuli muutamia hakemuksia EWS-100 -sarjaan, 
mutta koska kilpailukausi EWS:n toimesta supistui, saivat hakijat osallistumismaksunsa 
takaisin järjestäjiltä, eikä tukea maksettu. 
 
Päätettiin tukea lajin eteen paljon tehnyttä Miikka Mäkelää vuoden 2020 SM-sarjan 
osallistumismaksujen verran. Tähän sisältyi vuoden 2019 endurojunnuvalmennuksen 
palkitseminen. Tämän myötä Endurojunnujen hyväntekeväisyyskeräyksen tuotto vapautuu 
yhdistyksen käyttöön. 
 
Korona-vuoden aikana ei järjestetty EBAn toimesta valmennuksia 
Endurojunnut-valmennuksen lisäksi, mutta Luukkonen, Wallin ja Lehtimäki olivat 
valmentamassa Funduro Cupin leiriä Nuuksiossa. Melko järjesti Tornikeskuksessa 
leikkimielisiä ajanotollisia maastopyöräendurokisoja. 
 
MTB-Enduron sääntöjen valvomista toteutettiin hallituksen jäsenten ja lajiaktiivien, sekä 
kilpailujärjestäjien toimesta. Pienistä rikkeistä ei jaettu sanktioita. 
 
SM-sarjassa havaittiin säännöistä luisumista muutamissa kisoissa. Kypärän käyttäminen oli 
haasteellista Sappeella siirtymillä ja Ukkohallassa muutama kuski treenasi reittejä ennen 
virallisen treeniajan alkamista. Messilässä havaittiin roskaamista energiageelin osalta ja 
treenipäivänä erikoiskokeita tunkattiin ylämäkeen useamman kärkikuskin toimesta.  
 
Ukkohallaa ennen EBAn tietoon tuli tapaus, jossa EBike-sarjaa ajava kuljettaja on käynyt 
pyöräliikkeessä otattamassa rajoittimen pois ja kehuskellut liikkeessä tehneensä sen siksi, 



 

että lähdössä kisaan, koska pyöriä ei testata eikä siitä voi jäädä kiinni. Yllättäen 
Ukkohallassa kisajärjestäjä teki sähköpyörille katsastuksen, jonka yhteydessä yksi kilpailija 
hylättiin sääntöjenvastaisen sähköpyörän takia. 
 
Kauden aikana kisojen turvallisuus herätti keskusteluita sosiaalisessa mediassa ja pohdittiin 
risk assessment -kaavaketta ja kyselyn lähettämistä kisaan osallistujille. 
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne vuoden lopussa on vakaa ja vakaus pyritään säilyttämään 
myös jatkossa. Suurin tulonlähde on jäsenmaksut, joten jäsenten määrällä on suuri vaikutus 
seuran talouteen. 
 
Yhdistyksen tiedotusta hoidettiin kotisivujen ja facebookin välityksellä jäsenistölle. 
Kilpailuista julkaistiin tulokset, sekä tiedotettiin ajankohtaisista asioista, muutoksista ja 
muistutettiin säännöistä. Tänä vuonna Instagrammin päivittäminen jäi vähemmälle. 
Yhdistyksen Facebook-ryhmä (MTB-Enduro Finland) on avoin kaikille ja siellä 
käytiin keskustelua aktiivisesti lajin aihepiireistä. 


