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Iida-Liisa Kuokka

– Pyöräillessä maisemat 
vaihtuvat nopeasti, ja vähän 
kärsimättömänä ihmisenä 
tykkään siitä siksi enemmän 
kuin kävelystä, kertoo lapin-
lahtelainen JARI TIKKANEN. 

Nuorempana hän pyöräi-
li kouluun ja töihin, mutta 
kolmekymppisenä pyöräi-
lystä alkoi tulla enemmän 
harrastus kuin pelkkää hyö-
tyliikuntaa. 

– Silloin aloin pyöräil-
lä niin, etten tiennyt min-
ne olen menossa, tai olin 
menossa samaan paikkaan 
mistä lähdinkin, Tikkanen 
hymyilee.

ERÄÄLLÄ lenkillä vastaan 
tuli niin paljon muita innok-
kaita pyöräilijöitä, että Tik-
kanen sai idean jakaa omia 
reittejään kaikkien vapaa-
seen käyttöön. Ensimmäisen 
reitin hän julkaisi vuonna 

2006 Lapinlahti.net-nimi-
sellä verkkosivustolla, jonka 
IT-alalla työskentelevä Tik-
kanen on itse perustanut. 
Uusi pyöräilyosio houkutte-
li lisää kävijöitä jo valmiiksi 
monipuoliselle sivustolle.

– Aina loppukesästä se 
nousee suosituimpien aihei-
den listalle, hän kertoo.

REITTIEN pituudet vaihte-
levat seitsemästä aina päälle 
kahteensataan kilometriin 
asti. Tikkanen on kirjoitta-
nut ajo-ohjeet teiden nimi-
en ja numeroiden avulla, ja 
risteyksiin mennessä kulje-
tut matkat hän on merkin-
nyt hakasulkeiden sisälle. 
Kauttaviiva kuvaa tien nimen 
vaihtumista, ja soratiet puo-
lestaan on merkitty s-kir-
jaimella niitä varten, jotka 
haluavat sellaisia vältellä.

– Itse tykkään nykyään 
enemmän ajaa asfaltilla, 
koska se ei pölise. Pyörää 
ei tarvitse puhdistaa jokai-

sen lenkin jälkeen, ja hengit-
täminenkin on helpompaa.

PELKÄSTÄÄN teiden nimi-
en varassa ei tarvitse pyöräil-
lä, vaan kaikista reiteistä on 
myös kuvat ja kartat. Tik-
kanen on siis itse pyöräillyt 
jokaisen reitin, jonka hän on 
sivustolleen lisännyt – myös 
sen, joka on 211,5 kilometrin 
mittainen. 

– Siinä sadanviidenkym-
pin kohdalla rupesi sekä 
minulla että pojallani Ollil-
la tuntumaan, ettei hirveästi 
enää huvittaisi. Mutta siel-
tähän pyöräiltiin silti. 

– Toisaalta kun aloitin pyö-
räilyn, niin Iisalmikin tun-
tui olevan hirveän kaukana, 
hän naurahtaa.

KAHDENSADAN kilometrin 
matkaan mahtui kaksi isom-
paa ruokataukoa: Kuopiossa 
huoltoasemalla ja Tervossa 
lounaskahvilassa. Aikaa kak-
sikolla kului yhteensä 12,5 
tuntia, josta osa meni myös 
reitin taltioimiseen. 

– Oli aika hidasta, kun 
jokaiseen risteykseen piti 
pysähtyä ottamaan kuva ja 
kirjaamaan ylös matkamit-
tarin lukema. 

Viimeisillä voimilla oli vie-
lä poikettava Lapinlahden 
liikenneympyrässä, sillä se 
toimii jokaisen reitin aloitus- 
ja lopetuspisteenä.

REITTIKARTAT Tikkanen on 
tehnyt Google Mapsilla. Sen 
avulla hän myös suunnitte-
lee pyöräretkensä, vaikkei 
kartassa olekaan esimerkiksi 
korkeuskäyriä, joista näkisi, 
kuinka mäkinen maasto on. 

– Siinähän tulis jo lähtiessä 
tuska, että voi kun on isoja 
mäkiä. Hauskempaa se niin 
on, että ylämäet ja maisemat 
tulevat yllätyksenä.

KOKENEENA pyöräilijänä 
Tikkanen on kiertänyt osan 
julkaisemistaan reiteistä jo 
lukuisia kertoja. Niistä Kir-
mantien kautta kulkevat 
ovat hänen omia suosikke-
jaan, sillä maalaismaisemat 
ovat kauniit ja tie on hyvässä 
kunnossa. 

– Muutama monttu siel-
lä on, mutta niiden paikat 
osaan jo ulkoa, hän hymyi-
lee.

– Yksi lenkeistä on vähän 
pidennettynä myös juuri 
sopivan mittainen, noin 50 
kilometriä kotipihasta. 

ALOITTELIJOILLE Tikka-
nen suosittelee esimerkik-
si Nerkoon lenkkiä, sillä se 
on tasainen ja melko lyhyt. 
Silti siihenkin täytyy varata 
tarpeeksi juomista, ja pisim-
millä reissuilla Tikkasella on 
mukana myös pyörän huol-

tovälineet. 
– Sisärengas ainakin, sit-

ten pyörän pumppu ja jot-
kut sormikkaat, jos ketjuja 
joutuu rassaamaan. 

VIELÄ pyöräilykausi ei ole 
päässyt ihan täydellä tehol-
la käyntiin, sillä varsinkin 
kovassa vauhdissa kapeita 
renkaita on hankala hallita 
pyöräteillä, jotka ovat hie-
koitussoran peitossa.

– Jospa ne tämän viikon 
aikana puhdistettaisiin.

Tikkasen kausi kestää 
yleensä huhtikuun alusta 
aina lokakuun loppupuo-
lelle saakka. Vuonna 2009 
hän ehti pyöräillä siinä ajassa 
noin 5500 kilometriä, mikä 
on hänen oma ennätyksen-
sä. Tänä kesänä tavoitteena 
on pyöräillä vähintään 2000 
kilometriä.

– Pyöräilty matka riippuu 
paljon siitä, miten paljon on 
töitä ja mitä muita asioita on 
meneillään. 

– Eikä pyöräily saa muut-
tua hampaat irvessä suorit-
tamiseksi, hän lisää. 

Nettisivu auki
ja pyöräilemään
Pyöräily: Jari Tikkanen on kirjoittanut, 
kuvannut ja piirtänyt reittejä kaikkien lajin 
harrastajien käyttöön.

”Oli aika 
hidasta, 

kun jokaiseen 
risteykseen piti 
pysähtyä otta-
maan kuva.

Ŋ Jari Tikkasen reittiehdotuksia

Pyöräilyreittejä
Lammake (15,4 km)
■ Pajuharjuntie / Heinä-
ahontie – Saviahontie (S) 
oikealle [6,5] – Pitkämä-
entie oikealle (S) [8,7] / 
Allinlahdentie / Linnan-
salmentie
Pitkämäki – Puoliväli 
(34,1 km)

■ Linnansalmentie / 
Allinlahdentie / Pitkämä-
entie (S) – Lapinlahdentie 

(nro 582) oikealle [17,8] 
– 5-tie oikealle [31,8] / 
Savonjärventie – Allinlah-
dentie vasemmalle [33,3] 
/ Linnansalmentie
Kirma – Hernejärvi – 
Horsmanmäki – Heinäaho 
(57 km)

■ Pajuharjuntie – 5-tie 
vasemmalle [0,7] – Taipa-
leessa Kirmantie oikealle 
[11,7] (tie kaartuu n. 150 

m jälkeen vasemmalle) 
– Honkakoskentie (S) 
oikealle [19,4] – Lep-
pikoskentie (S) oikealle 
[33,5] / Horsmanmäen-
tie (S) – Heinäahontie 
oikealle [44,6] / Pajuhar-
juntie 

■ Kaikki reitit: Lapinlahti.
net > minä > harrastukset 
> pyöräily

Reittien tekemiseen tarvitaan kamera ja matkamittari.
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Katri Viitaniemi

Viime keväänä Toukotaika 
jäi Varpaisjärvellä järjestä-
mättä, mutta tänä vuonna 
kylän kulttuuritapahtumaa 
vietetään taas. Koronati-
lanteen vuoksi tapahtuma 
toteutuu pääasiassa etänä. 
Yhden tapahtumaillan 
sijaan Toukotaikaa vie-
tetään tällä kertaa koko-
nainen viikko, 17.–23. 
toukokuuta.

Kulttuurikoordinaat-
tori Kirsti Tiirikainen 
kertoo, että tarkoitus on 
saada tapahtumaviikolle 
joka päivä jotain ohjel-
maa. Ohjelma lähetys-
linkkeineen julkaistaan 
lähempänä tapahtumaa, 
ja siihen ehtii vielä vaikut-
taakin. Jos haluaa järjestää 
tapahtumaviikolle virtu-
aalista ohjelmaa, voi olla 
yhteydessä Kirsti Tiirikai-
seen huhtikuun loppuun 
mennessä.

Osa tapahtumaviikon 
ohjelmasta on livestrii-
mauksia, osa tallenteita, 
jotka voivat jäädä nähtä-
väksi vähän pidemmäksi-
kin aikaa.

TOUKOTAIKA-VIIKKO 
alkaa Ruuna Reippaan 
loimittamisella maanan-
taina 17.5. kello 10. Patsaan 
loimitus on tarkoitus strii-
mata.

Osa viikon ohjelmasta 
on mahdollisesti sellaista, 
johon voi osallistua myös 
paikan päällä, mutta tie-
dot tarkentuvat lähempänä. 
Viikko toteutetaan luon-
nollisesti voimassa olevi-
en kokoontumisrajoitusten 
mukaisesti.

– Tarjolla on ainakin 
konsertteja, muistipolkua, 
Kansalaisopiston kädentai-
don ja kuvataiteen verk-
konäyttelyä ja kirkossa 
kansanlaulumessu, Tiiri-
kainen kertoo tämänhet-
kisistä suunnitelmista.

Ruuna 
Reipas saa 
kevätloimen
Toukotaikaa vietetään 
kokonainen viikko, mutta 
etäyhteyksillä.

Aikataiassa on seppelöity Aino-patsas, Toukotaiassa 
aiotaan nyt loimittaa Ruuna Reipas.

KAISU LÖTJÖNEN

KALASTUS

Hynylän osuuskunta teki 
kokouksessaan tulevaan 
kalastuskauteen liittyviä 
päätöksiä.

Pyydysmerkkejä myyvät 
Juha Niiranen ja Pertti 
Kouvalainen. Perusmaksu 
on kaikille 10 euroa. Osak-
kaille ja alueella asuville 
verkko- ja katiskamerkit 
maksavat euron.

Ulkopuolisille kalastajil-
le verkko- ja katiskamerk-

ki on 3 euroa. Uistinlupa 
kolmelle vavalle on 15 
euroa viikossa tai vuosi-
lupa 30 euroa. Iskukouk-
ku (5 kpl) on 3 euroa ja 
pitkäsiima (100 koukkua) 
10 euroa.

Vesilinnun metsästys-
maksu on 10 euroa, ja 
uistelulupa kilpailuihin 
50 euroa. Ravustus on 
kielletty.

Suur-Jumisessa, Vuo-
risessa ja Petäysjärvessä 
sallittu verkkoharvuus on 
yli 55 milliä.

Suur-Jumiseen istute-
taan kuhanpoikasia.

Suur-Jumiseen 
istutetaan kuhaa


