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EXPERIENCE THE BENEFITS OF ELECTRONIC 
SHIFTING ON ULTEGRA Di2 
Vuosien tuotekehityksen  jälkeen 2009  julkistettiin Dura Ace Di2. Nyt on aika 
mennä eteenpäin ja tuoda tämä vaihtamisen varmuus, helppous ja suorituskyky 
myös harrastajien saataville. Oletko jo kokeillut? Shimano on Tour de Helsingin 
yhteistyökumppani ja olemme mukana tapahtumassa nyt sinulla on mahdollisuus 
kokeilla Di2 osia ja ajaa testipyöriä.  Tervetuloa kokemaan Di2 paikan päälle!

www.shimano.com

Bike Radar verdict
4.5 out of 5 stars
“The future of electronic shifting”

Road.cc
“Initial impressions are excellent”

Bikerumor.com
“At the risk of sounding like a Shimano 
fanboy, it pretty much was perfect.”

Velonews
“New group is impressive and exciting”
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M aantiepyöräilyn suosio on kasvanut silmin-
nähden. Ensimmäisellä Tour de Helsinki 

-lenkillä vuonna 2005 oli mukana kymmen-
kunta pyöräilijää. Nyt satunnaisella lenkillä 
pyörähtäessä kohtaa helposti saman verran 
aktiivipyöräilijöitä. Vielä muutama vuosi sitten 
kanssalenkkeilijät olivat yksittäisiä keikkujia 
horisontissa.

Tämä suotuisa kehitys on ollut systemaat-
tisen työn tulosta. Tour de Helsinki -lenkkien 
järjestämisestä alkoi pyöräilyaktiivien yhteistyö, 
jolla pyrittiin kehittämään pääkaupunkiseutu-
laista lenkkeilykulttuuria. Tuolloin yhteislenkit 
olivat satunnaisia ja osallistujia oli tyypillisesti 
muutamia. Nykyään lenkit ovat systemaattisesti 
järjestettyjä ja osallistujamäärät ovat useissa 
kymmenissä.

Tour de Helsinki on ollut osa tätä kehitys-
työtä. Alun perin ajatuksena oli, että järjestetty 
pyöräilytapahtuma toisi lenkkeilyyn mukaan 
tavoitteellisuutta ja tätä kautta olisi tukemas-
sa pyöräilyn kehittämistä. Konsepti näyttää 
toimivan.

Vaikka maantiepyöräharrastus näyttää 
olevan hyvässä nosteessa, samaa ei voi vali-
tettavasti sanoa kansallisesta kisakulttuurista. 
Aktiivipyöräkisailijoiden määrä on vähentynyt 
merkittävästi muutaman vuosikymmenen takai-
sesta. Myös kilpailuja on vähemmän. Toive on, 
että maantiepyöräharrastuksen kasvu heijastuu 
tulevina vuosina myös kilpailu toimintaan.

Erinomainen tapa tutustua pyöräilyyn kil-
paurheilumuotona on käydä osallistumassa pää-
kaupunkiseudulla järjestettävään Bianchi-cupiin. 

Osakilpailuja järjestetään viikoittain erilaisis-
sa pyöräilyn lajeissa eikä osallistuminen edellytä 
lisenssin hankkimista. Kisakalenterin löydät 
tämän lehden sivuilta. Rohkeasti mukaan vain!

H elsingin olympialaisten maantiepyöräily 
on suurin koskaan maassamme järjestetty 

pyöräkilpailu. Kisaan osallistui mm. sittemmin 
Ranskan ympäriajon viisinkertaiseen voittoon 
ajanut Jacques Anquetil (1934–1987). Tänä kesä-
nä näistä kisoista tulee kuluneeksi 60 vuotta.

Tour de Helsinki kunnioittaa tätä merk-
kivuotta julkaisemalla tässä lehdessä kattavat 
artikkelit olympialaisissa järjestetyistä pyörä-
kisoista.

Näitä suurkisoja muistellessa ja nykyistä 
maantiepyöräilyinnostusta ihmetellessä on 
todettava, että suomalaisella pyöräilyllä on 
sekä hieno historia että loistava tulevaisuus. 
Toivottavasti Tour de Helsinki on tukeva osa 
tätä jatkumoa.

Tervemenoa lenkeille ja tervetuloa kruunaa-
maan kuluva pyöräilykausi Tour de Helsinkiin 
2.9.2012.

Tuomas Pernu
Tour de Helsinki -tapahtuman johtaja
Velocitor Oy:n toimitusjohtaja
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