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• Aikaisempaa kokemusta: Pyöräilyn lisäksi
• Partion johtaja, esimies/yrittäjä tausta n.30v
• Ollut mukana järjestämässä lukuisia urheilukilpailuja ja tapahtumia, hiihto, lumilautailu, 

Wakeboard, Kitewing,  suunnistus, pyöräily, juoksu
• Tehnyt/ollut mesuilla ja tapahtumissa lähes sata kertaa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, 

Virossa, Saksassa, Sveitsissä, USA  ja Italiassa.
• Ensiapukursseja
• Lumilautailu opettaja jo 90-luvun alussa
• Turvallisuus koulutettu.
• Itse opiskelut

Meidän taustaa => 

Pyöräilyä / Maastopyöräilyä: XC, XCM, DH, MTB-ENDURO, CYCLOCROSS, MAANTIE, 
BMX RACING 



• Sähköavusteiset maastopyörät mtb-enduro talvi harjoitteluun 2016
• Vei mennessään

• Kisaaminen loppui
• Motivaatioita harrastamiseen

• Monet kyselivät lenkeillä sähköpyöristä (vuonna 2017-2018)
• Pyöräkauppiailla tarve kunnolliseen sähkömaastopyörien esittelyyn/testaamiseen
• Syntyi idea ja yhteistyö kumppaneiden avulla sopimus eli diili

• Kenelle?
• Kiinnostunut sähköavusteisella maastopyörällä/sähköavusteisella pyörällä ajamisesta
• Osaa ajaa käsijarrullisella vaihdepyörällä
• Aloittelijat

Mistä E-MTB Safari  sai alkunsa ?



•E-MTB SAFARI asiakkaat
• Sähköpyörä maahantuojat ja kauppiaat
• Yritykset (tyhy, henkilöstö hyvinvointi, matkan ja tapahtuman järjestäjät, hotellit, järjestöt)

• Yksityishenkilöt (synttärit, polttarit, kaveriporukat, perheet)

•E-MTB SAFARI toiminta
• Ohjatut sähkömaastopyörä ja sähköpyörä retket eli 

Safarit
• Sähkömaastopyörien vuokraus
• Maastopyöräily koulutus (aloittelijat)



Kausilla 2019-2022

• Olemme tehneet yli 200 E-MTB Safaria
• Olemme vieneet lähes 3000 asiakasta kokeilemaan sähköavusteista

maastopyöräilyä.
• 2020 Elo-Lokakuussa meillä n. 40 Safaria
• 2021 Syys-Lokakuussa meillä oli yli 40 Safaria.
• Kiinnostavuus Safareitamme kohtaan noussut valtavasti
• Tunnettavuutemme kasvanut huomattavasti 2020-2021
• Markkinointi kulumme 2020-2021 lähes 0€ ( 3 mailchimp viestiä, FB 

& iG julkaisuja)
• www sivujen hakukone optimointi n. 1-2krt/vuodessa (kaveri apuna)
• Olemme ”myyneet” useita pyöriä, asiakkaat ovat olleet yhteydessä

meihin jälkeenpäin.



SAFARI TOIMINNAN KEHITTYMINEN
• Yhteistyö mm. kaupunkien/ kuntien kanssa. VISIT 

Nurmijärvi / Rajamäki Uimahalli
• Yhteistyö yritystapahtumien järjestäjien kanssa

(kerralla 20 Safaria)
• Yhteistyö muiden samanlaisten toimijoiden kesken

(pyörä back up)
• Yhteistyö matkatoimistot
• Yhteistyö järjestöt
• Yhteistyö Bike Park
• Yhteistyö Resort:ien kanssa (Mökkikylä => 

yritystilaisuuksia)



SAFARI TOIMINNAN KEHITTYMINEN

Yrityksille suunnattu Sustainable Travel Finland -ohjelma tarjoaa matalan kynnyksen kehittämispolun, jolla se voi omaksua kestävän matkailun mukaisia 
toimenpiteitä yrityksen arkeen. 
Kehittämispolun kuljettuaan eli ohjelman asettamat kriteerit saavutettuaan, mukaan lukien kestävää matkailua tukevan sertifikaatin, 
saa yritys käyttöönsä Sustainable Travel Finland -merkin.

2021 aloimme miettimään omalta osaltamme kestävän kehityksen matkailua ja kansainvälistytymistä
Tällä hetkellä n. 10-15% Safareista englannin kielellä.

WWW.EMTBSAFARI.FI

Noudatamme alan turvaohjeita ja ammattitaitoiset oppaamme takaavat pyöräily Safarin turvallisen sujumisen. 
Huomioimme turvallisuusnäkökohdat myös kaluston, varusteiden valinnassa ja huollossa.

Safarilla on aina mukana ensiaputarvikkeita. Meillä on turvallisuussuunnitelma, jonka avulla toiminta ja avunsaanti hätätapauksessa 
nopeutuu ja selventyy. 
Pidämme myös huolen että ensiaputaitomme ovat päivitetty ja voimassa.

Päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena on osallistuminen kielletty.

Pyrimme kaikissa toimissamme ekologisen kestävään kehitykseen ja kulutukseen, luonnossa liikumme sitä säästäen ja eläimet huomioiden.

http://www.emtbsafari.fi/


• Reitit (kesto yleensä n. 1,5-2h)
• Vakioreittejä HKP,  EKP ja KILJAVA

• ei liian ”teknistä” eli haastavaa
• Erikois reitit  esim. yritys VIP Safarille

• mm. Vierumäki, Eerikkilä, Poronpolku, Lahti-Hollolla, Nuuksio 
(luvan varaista, polut), Kirkkonummi

• Suunnittelu
• Uusi paikka voi viedä 2-6h aikaa, tallennus GPS laitteeseen ”back up”
• Ohjelmat/apps:it apuna?

• Garmin edge tallennus
• Strava
• Jalki.fi => valmiita reittejä
• Komoot => kaupunki, pyörätiet

SAFARIT ELI OHJATUT SÄHKÖMAASTOPYÖRÄ RETKET
(Oikea reitti on kaiken A ja O)



• Sopivien polkujen löytäminen esim. PK-seutu haastavaa (teknillistä), 20v 
kokemus paikoista/poluista.

• Reitit missä saa julkisesti liikkua tai sopiminen maanomistajan kanssa.
• Kartat yms apuna.

• Jakautuminen kahteen ryhmään jos eri tasoisia (yleensä kesken Safarin)
• Soveltuu kaiken kuntoisille ja tasoisille
• Usein joku joka ei oikein pärjää mukana => kaikille hyvä fiilis!

• Kahdella ohjaajalla maastossa/poluilla alkaa 10 hlön ryhmä olemaan maksimi.
• (suurin Safari ollut 27 hlöä, silloin oli 4 ohjaajaa)

SAFARIT ELI OHJATUT SÄHKÖMAASTOPYÖRÄ RETKET
(Oikea reitti on kaiken A ja O)



Ennen Safaria (pyörät)
• Varmistus että pyörissä akut 

ladattu/lataaminen
• Sähköavustus toimii
• Pyörä toimii
• Ruuvien pulttien tarkistus ja kiristys 

tarpeen vaatiessa
• Renkaissa ilmaa, ketjut rasvattu
• Jarrut ja iskun vaimennus
• Pyörien ja tavaroiden lastaus kuljetukseen

• Iso peräkärry ja/tai pakettiauto
• (investointi)



Ennen Safaria (ohjaajat)
• Reitti suunniteltu ja tiedossa, matka, kesto (pysähdyksineen), 

evästauko? Nuotio/tulipaikka, teltta, musiikkia, yrityksen liput?

• Jos jakaudutaan kahteen ryhmään kesken matkan  (missä 
sopiva paikka)

• Ohjaajalla mukana repussa: EA tarpeet (112 sovellus), pumppu, 
vararenkaita, työkalut, ketjutyökalut, vaihtajan korvake, rättiä, 
talouspaperia, särkylääkettä, puhelin, vara energiapatukoita ja 
juomaa. Sähköpyörien avaimet.

• TSEKKAUSLISTA

• Yhtenäinen ajovarustus

• Turvallisuussuunnitelma



• Ennen Safaria (ohjaajat+asiakas+välillinen asiakas)

Turvallisuussuunnitelma



• SAFARIN SISÄLTÖ (aina 2 ohjaajaa)
• Pyörien jako asiakkaille, kypärät, (juomat, reput ja 

energia patukat = tapaus kohtaisesti)
• Säätäminen, istuin

• Yleensä jousituksissa perus säätö
• Pyöräntoiminta (+sähköavustus)
• Ajaminen ryhmässä ja turvallisuus
• Lenkinaikana pysähdykset, maastossa ajo 
neuvot ja teknisten paikkojen ajaminen/
taluttaminen +juominen/syöminen



SAFARIEN SISÄLTÖ VAIHTOEHTOJA

• Pääasiasssa maastossa poluilla ajoa (helppoja)

• Muutamia ns. tekniikka Safareita

• ”City Safari” esim. Helsingin keskustassa nähtävyydet, 
puistot, piknik

• Paikasta A paikkaan B

• Talvi Safareita (olosuhteet)

”Lisämyynti”
• Sauna/uiminen/palju/tarjoilut

• Kokoustilat

• Ajopaidat => yrityksen logoilla tms.

• Tarjoilu kesken Safarin

• Kuljetus



Safarin jälkeen
• Pyörien pesu ja putsaus
• Mahdolliset huolto/korjaustarpeet 
• Akkujenlataaminen(n.3-4h)
• Nopea läpikäyminen Safarista

• Kesto 1,5 – 4h

Viesti asiakkaalle, palaute kysely, lasku ja 
• Relive: 

https://www.relive.cc/view/vQvyn5xxw4O

https://www.relive.cc/view/vQvyn5xxw4O


• Kokemukset:
• Muutamia kaatumisia, ei loukkaantumisia
• Kaikki on tykännyt tosi paljon.
• Naisia ollut paljon, positiivisesti yllättänyt rohkeus ja 

tsemppi
• Moni ylittänyt itsensä ja ollut niin ylpeä siitä
• Yhteydenotto n. 2viikkoa ennen tapahtumaa yleistä

• Huomiot:
• Sähköavusteisissa pyörissä 29” leveät renkaat, 

helppo ajaa
• Pyörissä oltava hyvät avo eli flätti polkimet 
• Valot mikäli hämärän mahdollisuus

Vastaavia järjestäjiä ollut 2 meidän lisäksi, nyt vain 1
=> Aloitus kustannukset?   Tervetuloa uudet mukaan!



PALAUTE



PALAUTE



Kiitos paljon.

Safari oli meidän kaikkien mielestä tosi onnistunut ja te olitte kyllä osaavia ammattilaisia. Mukava tunne jäi.
Oli hienoa oppia ihan uutta lajia kun olitte taitavina oppaina mukana.

Palaamme varmasti lajin pariin uudestaan.

Kiitos reittilinkistä. Oli kiva katsoa missä ajeltiin.

Maksamme laskun maanantaina. 👍😊
Mukavia retkiä ja pyöräilyjä teille kesään ja hyvää kevään jatkoa.
Terveisin Mii** ****

PALAUTE 13.5. 2022

PALAUTE 14.5.2022

Hei Tommi!

Kiitos vielä kerran mainiosta safarista. Laitoin laskun maksuun. Kiitos myös reitistä ja kuvista!

Mikko









KIITOS!


