Syötteen maastopyöräilyleiri
Pohjois-Suomen Pyöräily ry järjesti Oulu Triathlon & Cycling-seuran johdolla maastopyöräilyleirin PikkuSyötteellä 14.-16.9.2012 kaikille pyöräilystä kiinnostuneille. Tapahtuma houkutteli paikalle innokkaan
joukon pyöräilijöitä lapsista ikämiehiin ja –naisiin koko Pohjois-Suomen alueelta. Yhteensä leirille saapui 58
pyöräilijää. Kaukaisimmat pyöräilijät tulivat Nivalasta ja Sodankylästä.
Perjantaina ohjelmassa oli kevyt
maastopyörälenkki Pytkynharjun
maastoon. Polut olivat kuivia ja
nopeita kangaspolkuja ja
maisemat uskomattoman
hienoja. Pienimmät juniorit
ajoivat reilun 10 km lenkin ja
isoimmat n. 25 km. Hotelli sijaitsi
Pikku-Syötteen huipulla, joten
lenkit päättyivät aina raskaaseen
nousuun. Osa leiriläisistä saapui
vasta myöhemmin perjantaiiltana paikalle, mutta lähes kaikki
ehtivät mukaan illan
makkaranpaistoon.
Lauantai-aamuna järjestettiin leikkimielinen duathlonkilpailu raskaaksi muodostuneella radalla.
Juoksuosuus oli melko tasainen, mutta maasto muuten vaativa, epätasainen ja märkä laskettelurinteen
pohja. Pyöräilyosuudella
mentiin ensin polkua ja
pitkospuita alas, sen
jälkeen ajettiin tasainen
osuus ja lopuksi kivuttiin
taas huipulle. Vaikka
osuudet olivat lyhyet
(1km-4km-1km), kaikki
kyllä saivat sykkeen
nousemaan. Nopeimmin
reitin suoritti OTC:n
Janne Karhu.
Iltapäivän palauttava lenkki junioreilla oli vajaa 10 km lenkki, jossa he kävivät Syötteen kyläkaupalla
ostamassa postikortit kotiin. Samaan aikaan isommat juniorit ja aikuiset lähtivät Syötteen
pyöräilyreittikartaston mukaan keskivaikeaksi luokitellulle Pitämävaaran lenkille. Maastopyöräilijät
nautiskelivat kyllä reitistä täysin siemauksin, mutta maantiepyöräilijöille reitti oli paikoitellen liian vaativa.
Reitiltä löytyi mm. uskomaton, lähes 50 prosentin nousu, joka tuntui jatkuvan loputtomiin. Kaikki kuitenkin
selvisivät reitiltä takaisin hotellille. Kahden tunnin lenkki ei välttämättä ollutkaan kaikille palauttava lenkki,
kuten oli tarkoitus. Lauantai-iltana halukkailla oli vielä mahdollisuus kokeilla seinäkiipeilyä. Lapset ja juniorit
kiipesivät kukin vuorollaan 7 metrin korkuista seinää ja osa pääsikin huipulle saakka.

Sunnuntaina oli vuorossa OTC:n kuntojaoston järjestämä SoraSyöte kuntoajo. Tähän ajoon osallistui n. 40
leiriläistä. Pienimmät juniorit jäivät samaan aikaan Pikku-Syötteelle harjoittelemaan maastoajoa poluilla ja
tekniikkaradalla.
Soratieajossa oli matkana
n.60 km ja n. 1000
nousumetriä, eli mäkiä oli
tiedossa riittävästi. Reitti oli
suunniteltu siten, että siltä oli
mahdollista oikaista
useammassa kohdassa.
Pienimpien junioreiden
kanssa ajettiinkin vain noin
puolet reitistä. Nousumetrejä
mahtui lyhyellekin reitille
tarpeellinen määrä. Kahden
tunnin pyöräilyn jälkeen
juniorit saapuivat PikkuSyötteelle, jonne he jäivät
saunomaan ja syömään.
SoraSyötteen virallinen maali oli kuitenkin Ison Syötteen huipulla, jonne kuntoajon nopein Arno
Hämäläinen (OP-P) saapui kahden ja puolen tunnin kuluttua startista. Päivän päätteeksi oli vielä ajettava
takaisin majapaikkaan Pikku-Syötteelle. Niinpä nousua tuli vielä 100 metriä lisää, ennen kuin väsyneet
pyöräilijät pääsivät saunomaan ja ruokailemaan. SoraSyötteen reitti oli kaikin puolin hieno. Auringon
paisteessa kaikilla oli hyvä nautiskella Syötteen maisemista ja värikkäästä ruskasta.
Syöte osoittautui todella hyväksi leiri- ja harjoittelupaikaksi pyöräilijöille. Hotellihuoneet olivat tilavat ja
näköalat upeita. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Saunakin oli päällä lähes jatkuvasti ja harjoituskertojen
määrästä jotain kertoo se, että parhaat saunoivat viikonlopun aikana 6 kertaa. Syötteelle menemme
varmasti jatkossakin!
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