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TAMPERE
Yhdistyksen	
  tarkoituksena	
  on	
  edistää	
  naisten	
  ja	
  tyttöjen	
  tasa-‐arvoa,	
  terveitä	
  elintapoja	
  ja	
  liikunnallisuutta	
  sekä	
  vähentää	
  yksinäisyyttä.	
  Lisäksi	
  yhdistys	
  tukee	
  
varattomien	
  naisten	
  kilpaharrastustoimintaa.	
  	
  
Yhdistys	
  luo	
  kontakteja	
  ihmisten	
  välille	
  esimerkiksi	
  järjestämällä	
  tapahtumia	
  tai	
  osallistumalla	
  sellaisiin,	
  joissa	
  yhteenkuuluvuuden	
  tunne	
  lisääntyy.	
  Tapahtumat	
  
järjestetään	
  epäsuorasti	
  yksinäisille	
  ja	
  niihin	
  osallistuu	
  kaikenlaisia	
  kansalaisia.	
  	
  

  
2016  Krossilla  Kamux  -hanke    
  
Mimmi  extreme  ry  perustettiin  01.01.2016,  hallitus  järjestäytyi  9.9.2017  ja  yhdistys  rekisteröitiin  Patentti  -ja  
rekisterihallitukseen  07.11.2016.    
  
Suomen  historian  menestynein  BMX-pyöräilijä  Outi  Leinonen  sekä  järjestöaktiivi  Mira  Kokko  verkostoituivat  keskenään  ja  
yhdistyksen  idea  sai  alkunsa.  Outin  yllättävästä  perhetapahtumasta  johtuen  toiminnan  perustaja  Mira  Kokko  jatkoi  työtä  
yhdistyksen  eteen  kesän  2016  aikana.  Syksyllä  Mira  Hautala  ja  Teppo  kokko  liittyivät  mukaan  ja  yhdistys  rekisteröitiin  
Hangossa.  Yhdistys  on  uskonnollisesti  ja  poliittisesti  sitoutumaton  järjestö.    
  
Yhdistyksen  tavoitteena  oli  järjestää  Krossilla  Kamux  –tapahtuma  Laukaan  pyöräkrossiradalla  kesällä  2016.  Hanketta  varten  
yhdistys  sai  Alli  Paasikiven  säätiöltä  avustusta  2000e.    
  
HANKKEEN  TAVOITTEET    
  
Yhdistyksen  yksi  2016  vuoden  tavoitteista  oli  järjestää  lasten  pyöräilytapahtuma  Laukaan  pyöräkrossiradalla.  Tapahtuman  
tarkoituksena  oli  vähentää  ennakkoluuloja  maahanmuuttajalapsia  kohtaan  ja  synnyttää  ystävyyssuhteita  sekä  parantaa  
kielitaitoa.  Ajatuksena  oli  BMX-krossipyöräilyä  harrastavien  lasten  osaamisen  jakaminen  maahanmuuttajalapsille.  Lasten  
neuvoessa  toisiaan,  syntyisi  yhteisöllisyyttä  ja  yhdessäoloa.  Tapahtuman  järjestäminen  epäonnistui  Laukaan  radan  
yllättävän  keskeneräisyyden  vuoksi.  Radalla  sai  ajaa,  mutta  ei  järjestää  tapahtumia.  Takaiskun  tullessa  ilmi,  oli  kesä  jo  
pitkällä,  joten  uuden  ympäristön  hankkiminen  tapahtumalle  oli  mahdotonta.  Tapahtuma  siirrettiin  vuodelle  2017.    
  
MIMMI-BMX  –TAPAHTUMA  2016    
  
Kesän  2016  alussa  oli  täysin  mahdoton  saada  järjestelyitä  muutettua  toiselle  radalle,  joten  krossipyöräilytapahtumaa  
testattiin  naisilla  ja  tytöillä  BMX-Helsinki  ry:n  kanssa  kaksi  kertaa.  Testaajat  hankittiin  perinteisen  puskaradioilmoituksen  
voimin  ja  tapahtumassa  kävi  60-100  naista  ja  tyttöä.  Ensimmäinen  tapahtuma  toteutettiin  20.5.2016  ja  toinen  24.8.2016.  
Tapahtumista  ei  koitunut  kustannuksia,  tapahtumat  toteutettiin  talkootöinä.    
  
VERKOSTOITUMINEN    
  
Laukaan  suunnitelmien  jälkeen  tavoitteeksi  muodostui  verkostoitua  muiden  yhdistysten  kanssa,  jotta  toiminta  saataisiin  
kunnolla  käyntiin.  Tavoitteena  oli  myös  laajentaa  toimijoiden  osaamista  muihin  pyöräilylajeihin  tulevaisuutta  varten  ja  
syksyllä  (13.8.2017)  puheenjohtaja  tutustui  alamäkipyöräilytoimintaan.  Kohteeksi  valikoitui  laskettelukeskus  Sappee  ja  
tapahtumaksi  PussyCamp  –naisten  maastopyöräilytapahtuma.  Päivän  aikana  huomiota  herätti  hurja  muutos  naisten  
itsetunnossa,  josta  saimme  rohkeutta  rekisteröidä  yhdistys  ja  aloittaa  työ  naisten  itsetunnon  kohottamiseksi.  Lisäksi  
tapahtumasta  saatiin  valtavasti  lisää  tietoa  naispyöräilystä  ja  extremelajeista  sekä  paljon  uusia  yhteistyökumppaneita  
seuraavalle  toimintakaudelle.  Tapahtumassa  verkostoiduttiin  mm.  järjestäjien  Elise  Kulmalan  ja  Salla  Oksasen,  Sportax  –
pyöräily-yrityksen  omistajan  ja  lukuisten  maastopyörävalmentajien  sekä  alamäki/BMX-pyöräilyseura  Tampere  Bike  Club  ry:n  
kanssa.    
  

VUODEN  2017  TAPAHTUMA    
  
Yhdistys  jatkaa  työtä  myös  lasten  liikunnan  eteen  ja  haaveena  on  lasten  krossitapahtuma  kesälle  2017  edelleen.  Tapahtuma  
maahanmuuttajien  kanssa  toteutetaan  Tampereella  Kaukajärven  krossiradalla.  Tapahtuma  toteutetaan  alkuperäisen  
suunnitelman  mukaan:  lapset  opettavat  lapsia  ja  ystävystyvät.  Tapahtumalle  hankitaan  lisää  yhteistyökumppaneita.    
Tapahtuma  joudutaan  järjestämään  pienimuotoisemmin,  koska  rahaa  kului  vuoden  2016  tapahtumapaikan  etsintään  aivan  
turhaan.  Haastattelimme  kesällä  2016  maahanmuuttaja-pyöräilyä  edistäneen  Tampereen  polkupyöräilijöiden  ohjaaja  Sirpa  
Huhtasta,  joka  kertoi  maahanmuuttaja-pyöräilyn  haasteista  ja  mahdollisuuksista.  Jatkossa  Sirpa  toimii  neuvonantajana  
yhdistyksen  maahanmuuttaja  –tapahtumien  toteuttamisen  yhteydessä.  Haastattelun  pohjalta  yhdistys  on  rohkeampi  
lähtemään  järjestelyihin.  Sirpan  kertoman  mukaan  maahanmuuttajalapset  osaavat  lähtökohtaisesti  jo  pyöräillä,  joten  
krossitapahtuma  sopii  heillekin  hyvin.  Jotkut  lapset  saattavat  olla  kiinnostuneita  jatkamaan  harrastusta,  joka  olisi  ainakin  
Tampereella  TaBC:n  toteuttamana  ilmaista.    
  
Yhteistyökumppanit    

Saimme  vuodelle  2017  sponsoriksi  Tamperelaiset  yritykset  Sportax:n  ja  R-tech:n.  Saamme  tukea  tapahtumien  järjestelyihin  
sekä  pyöriä  vuokralle.  Yhteistyö  Airtime  ry:n  ja  Tampere  Bike  Clubin  kanssa  tuo  mukaan  talkoovoimaa,  ratatuntemusta,  
valmentajia  ja  kokeneen  seuran  tukea.    
  
Muiden  paikkakuntien  tapahtumiin  saamme  tukea  BMX-Helsinki  ry:ltä,  CC-picarolta  ja  Kampi  bmx  ry:ltä.    
Hankkeen  kertomuksen  on  luonut    
  
Mimmi  extremen  puheenjohtaja    
30.12.2016    
Mira	
  Kokko	
  	
  

	
  

