kuvat leila oksa
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aantiepyöräilyn suosio on kasvanut silminnähden. Ensimmäisellä Tour de Helsinki
-lenkillä vuonna 2005 oli mukana kymmenkunta pyöräilijää. Nyt satunnaisella lenkillä
pyörähtäessä kohtaa helposti saman verran
aktiivipyöräilijöitä. Vielä muutama vuosi sitten
kanssalenkkeilijät olivat yksittäisiä keikkujia
horisontissa.
Tämä suotuisa kehitys on ollut systemaattisen työn tulosta. Tour de Helsinki -lenkkien
järjestämisestä alkoi pyöräilyaktiivien yhteistyö,
jolla pyrittiin kehittämään pääkaupunkiseutulaista 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 kehitystyötä. Alun perin ajatuksena oli, että järjestetty
pyöräilytapahtuma toisi lenkkeilyyn mukaan
tavoitteellisuutta ja tätä kautta olisi tukemassa pyöräilyn kehittämistä. Konsepti näyttää
toimivan.
Vaikka maantiepyöräharrastus näyttää
olevan hyvässä nosteessa, samaa ei voi valitettavasti sanoa kansallisesta kisakulttuurista.
Aktiivipyöräkisailijoiden määrä on vähentynyt
merkittävästi muutaman vuosikymmenen takaisesta. Myös kilpailuja on vähemmän. Toive on,
että maantiepyöräharrastuksen kasvu heijastuu
tulevina vuosina myös kilpailutoimintaan.
Erinomainen tapa tutustua pyöräilyyn kilpaurheilumuotona on käydä osallistumassa pääkaupunkiseudulla järjestettävään Bianchi-cupiin.
Osakilpailuja järjestetään viikoittain erilaisissa 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 kesänä näistä kisoista tulee kuluneeksi 60 vuotta.
Tour de Helsinki kunnioittaa tätä merkkivuotta julkaisemalla tässä lehdessä kattavat
artikkelit olympialaisissa järjestetyistä pyöräkisoista.
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 kruunaamaan kuluva pyöräilykausi Tour de Helsinkiin
2.9.2012.
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