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Moottoripyöräilyn 25-kertainen SM-voittaja Kari Vehniäinen ja 

ratamoottoripyöräilyn fysiikka- ja lajivalmennuksen edelläkävijä Roope Kylmäkoski 

jatkavat K/VR Academy valmennuskokonaisuuden tarjoamista kaudella 2020. Nyt 

palvelu laajenee myös tukemaan ajokauden ulkopuolista harjoittelua ja toimintaa. 

Tarjonta on kohdistettu aloittelevista ratamoottoripyöräilyn harrastajista aina 

kilpakuljettajiin. Valmentajajoukkoa vahvistaa yhtenä päävalmentajana tuttuun 

tapaan Suomen ratamoottoripyöräilyn ehdoton huippulupaus Eemeli Lahti. 

 

Tarjolla on lukuisia tuotekokonaisuuksia vastaamaan lajin harrastajien erilaisiin tarpeisiin. Tarjolla 

on kokonaisvaltaista valmennustukea jäsenyyspohjaisesti sekä myös erikseen ostettavia lajin 

harjoittelua tukevia valmennuspäiviä ajokauden ulkopuolella. Tietenkin tarjolla on myös kesän 

ajovalmennuspäiviä totuttuun tapaan. Lisäksi on mahdollista ostaa erikseen lajia tukeva 

fysiikkaharjoittelupaketti. 

K/VR Academy -jäsenyyksiä on tarjolla neljässä eri hintakategoriassa. Jokaisessa jäsenyydessä saat 

monipuolesta tukea lajiharjoitteluun ja niihin sisältyy mm. vapaa pääsy talven valmennuspäiviin. 

Jäsenenä olet myös oikeutettu saamaan alennusta muista tuotteista, oli kyse sitten ajoharjoittelusta 

tai ratamoottoripyörän osista. 

Kesällä 2020 on tarjolla kolme erilaista ajovalmennuspäivää, joista jokainen keskittyy eri 

aihealueeseen, jakautuen teoriaan, ajotekniikkaan ja käytännön toteutukseen. Palaute sekä 

harjoitukset räätälöidään jokaisen kuskin tason mukaisesti.  

Lisätiedot:  

Valmennukset ja jäsenyydet: roope.kylmakoski@pyykkilauta.fi   

Pyörän osat: kari.vehniainen@kvr.fi  
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K/VR Academy -jäsenyyksien sisältö: 

Laskutus 3. erässä: 1 erä) 1. kk, 2 erä) 4. kk ja 3 erä) 7. kk tai 1. erässä 1. kk -10% 

 

1. K/VR ENTHUSIAST, 19,90€/kk (12kk jäsenyys) 

Valmennus ja tukimateriaalit: 

- Yleiset harjoittelun ohjeet kausittain (4 kautta, ei harjoitusohjelmia) sekä kunto- sekä liikkuvuustestausohjeet 

- Vapaa pääsy talven aikana järjestettäviin valmennuspäiviin (3 kpl) 

- Pääsy K/VR Academy teoria- ja ajovideomateriaaleihin 

- Alennetut hinnat seuraavan kesän K/VR Academy ajovalmennuksiin (-10%) 

- K/VR videoajovalmennus ja tasoanalyysit (1 kpl) 

Pyörä: 

- Iskunvaimentimet: Bitubo -15%, Öhlins -10% 

- Alustan perussäätö -50% ovh-hinnasta 

 

 

2. K/VR ENTHUSIAST PRO, 59,90€/kk (12kk jäsenyys) 

Valmennus ja tukimateriaalit: 

- Vuoden harjoittelun ohjelmointi sisältäen harjoitusohjelmat, harjoituskalenterin sekä testausohjeet 

- Vapaa pääsy talven aikana järjestettäviin valmennuspäiviin (3 kpl) 

- Harjoitusohjelmien läpikäyminen osana valmennuspäiviä ja 1 kpl kuntotestejä 

- Pääsy K/VR Academy teoria- ja ajovideomateriaaleihin 

- Alennetut hinnat seuraavan kesän K/VR Academy ajovalmennuksiin (-20%) 

- K/VR videoajovalmennus ja tasoanalyysit (2 kpl) 

Pyörä: 

- Iskunvaimentimet: Bitubo-15%, Öhlins -10% 

- Alustan perussäätö -50% ovh-hinnasta 

  



 

 

 

3. K/VR RACER, 99€/kk (12kk jäsenyys) 

Valmennus ja tukimateriaalit: 

- Vuoden harjoittelun ohjelmointi sisältäen harjoitusohjelmat, harjoituskalenterin sekä testausohjeet 

- Vapaa pääsy talven aikana järjestettäviin valmennuspäiviin (3 kpl) 

- Harjoitusohjelmien läpikäyminen osana valmennuspäiviä ja 2 kpl kuntotestejä 

- Pääsy K/VR Academy teoria- ja ajovideomateriaaleihin 

- Vapaa pääsy seuraavan kesän K/VR Academy valmennuksiin (3 vapaavalintaista valmennuspäivää) 

- K/VR videoajovalmennus ja tasoanalyysit (3 kpl) 

Pyörä: 

- Iskunvaimentimet: Bitubo -15%, Öhlins -10% 

- Alustan perussäätö -50% ovh-hinnasta 

- Ratarenkaat -5% 

 

4. K/VR RACER PRO, 399€/kk (12kk jäsenyys, paikkoja vain muutama) 

Valmennus ja tukimateriaalit: 

- Henkilökohtainen yhden vuoden harjoittelun ohjelmointi, ohjeiden läpikäynti ja seuranta (yleiset ohjeet, 
kausikohtaiset henkilökohtaiset harjoitusohjelmat, testausohjeet) sekä 4 kpl kuntotestejä 

- Psyykkinen valmennus osana tukipalveluita 

- Vapaa pääsy talven aikana järjestettäviin valmennuspäiviin (3 kpl) 

- Pääsy K/VR Academy teoria- ja ajovideomateriaaleihin 

- Vapaa pääsy seuraavan kesän kaikkiin K/VR Academy valmennuksiin 

- K/VR videoajovalmennus ja tasoanalyysit 3 kpl 

Pyörä: 

- Iskunvaimentimet: Bitubo -15%, Öhlins -10% 

- Ratarenkaat -5% 

- Alustan perussäätö -50% ovh-hinnasta 

Muuta: 

- Hieronnat valmennushinnoin 

- Mahdollisuus kisapäivien tukipalveluihin (erikseen sovittaessa) 

 

 



 

 

 

Ehdot: Ilmoittautuminen valmennuspäiviin ja jäsenyyksiin on sitova. Mikäli kuitenkin joudut peruuttamaan osallistumisesi 

maksettuasi valmennuspäivän, voit myydä tai antaa valmennuksen eteenpäin. Jäsenyydet ja niihin liittyvät osallistumisoikeudet sekä 

alennukset ovat henkilökohtaisia eivätkä siirrettävissä henkilöltä toiselle. Valmennuspäivät järjestetään, mikäli 

minimiosallistujamäärä toteutuu. Mikäli valmennuspäivä joudutaan perumaan palveluntuottajista johtuvista syistä, valmennuksen 

voi siirtää myöhemmäksi tai saada siitä rahat takaisin (ei koske jäsenyyksiä). Myyjä ei vastaa muista peruutuksesta johtuvista kuluista. 

Jäsenyyden voi ostaa milloin tahansa ja se on voimassa 12 kk aloitushetkestä. Jäsenyyden sisältämät valmennusohjeet toimitetaan 

aloitusajankohdasta eteenpäin harjoituskalenterin mukaisesti. Valmennuspäiviin on vapaa pääsy jäsenyyden ajan jäsenyyden sisällön 

mukaisesti. Jäsenyyden voi päivittää seuraavalla tasolle kesken kauden ostamalla jäsenyys 12 kk ajaksi uudella tasolla kyseisestä 

päivästä alkaen tai maksamalla erotus nykyisestä tasosta vanhaan tasoon kuluvalla jäsenyyskaudella. Jäsenyyttä ei voi perua kesken 

kauden. 

Jokainen osallistuu kaikkiin valmennuksiin omalla vastuullaan. Osallistujan tulee varmistaa, että hän on mm. fyysisesti harjoittelun 

vaatimassa kunnossa tai hänellä ei ole terveyden aiheuttamia rajoituksia. Vastaavasti ajovalmennukseen tulee olla soveltuva kalusto 

(mm. pyörään kiinnitetty kuskia takaa kuvaava laadukas kamera) ja voimassa olevat tarvittavat vakuutukset.  

Pidätämme oikeuden valmennuspäivien sisällön muutoksiin.  

 


