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Pyöräilyreittiä tehdessään Tikkanen otti jokaisesta risteyksestä kuvat, jotka hän liitti reittikuvaukseen.

Kirmantie on yksi Jari Tikkasen suosikeista kuvassa näkyvien kauniiden maisemien vuoksi.
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Kilometrikisa 
polkaistaan 
liikkeelle vappuna
Katri Viitaniemi

Lapinlahti on tänäkin 
vuonna mukana pyöräi-
lyyn kannustavassa Kilo-
metrikisassa. Kilpailuaika 
alkaa 1. toukokuuta ja päät-
tyy 22. syyskuuta.

Kilometrikisa on työ-
yhteisöjen, yhdistysten 
tai harrastus- ja ystävä-
porukoiden välinen leik-
kimielinen kilpailu, jossa 
osallistujat kirjaavat pyö-
räilykilometrejään tai 
-minuuttejaan ylös ja kar-
tuttavat oman joukkueen 
saldoa.

Kunnat kisaavat toisi-
aan vastaan kuntasarjassa. 
Kuntien tulokset saadaan 
jakamalla kunnan yhteen-
lasketut kilometrit kunnan 
asukasluvulla.

LAPINLAHDEN kun-
nan osallistumiskoodi on 
Lapinlahti2021. Joukkueen 
koodia kysytään kilpailuun 
mukaan rekisteröityessä, 

mutta jokainen kotikun-
tansa omiin tietoihinsa tal-
lentanut polkija alkaa myös 
automaattisesti kartuttaa 
kuntansa kilometrisaldoa.

Kisaan ilmoittaudutaan 
osoitteessa kilometrikisa.fi.

Viime vuonna Lapinlah-
den joukkueessa polki 37 
pyöräilijää. Tulokseksi tuli 
6,14 kilometriä per kunta-
lainen, yhteensä yli 58 000 
kilometriä.

Vuosina 2017 ja 2018 
Lapinlahti oli kisassa Poh-
jois-Savon kovin pyöräi-
lykunta.

KISAAN VOI osallistua 
myös kokoamalla oman 
joukkueen. Piensarjassa 
kisaavat alle 25 osallistujan 
ja suursarjassa sitä isommat 
joukkueet.

Tehosarja on tarkoitettu 
pyöräilyseuroille, liikun-
tayhdistyksille ja muille 
aktiiviharrastajaryhmille.

Kilometrikisan järjes-
tää Pyöräilykuntien ver-
kosto ry.

ALOITE
Demareilla 
on huoli digi-
syrjäytymisestä
Lapinlahden sosialidemo-
kraattien valtuustoryhmä 
esittää, että Lapinlahden 
kunnassa jatketaan hallit-
tua ja käyttäjäturvallista 
siirtymistä digiaikaan, ja 
siitä raportoidaan aika 
ajoin valtuustolle. Sosia-
lidemokraatit jättivät 
aiheesta valtuustoaloit-
teen tällä viikolla.

Aloitteessa todetaan, 
että julkisen hallinnon pal-
velujen on oltava aidosti 
saatavilla kaikkialla.

– Se ei kuitenkaan tar-
koita, että kaikkia palve-
luja olisi fyysisesti tarjolla 
kaikkina arkipäivinä. Sen 
sijaan palvelut tulee 
järjestää ihmislähtöisesti ja 
tehokkaasti.

Koronakriisi on muut-
tanut julkisen hallinnon 
toimintaa pysyvästi, 
sillä se on nopeuttanut 
siirtymää digitaaliseen 
yhteiskuntaan, kun muun 
muassa etätyö ja sähköis-
ten palvelujen käyttö ovat 
kasvaneet jopa moninker-
taiseksi lyhyessä ajassa.

Aloitteen mukaan koro-
nakriisistä saatuja koke-
muksia on hyödynnettävä, 
kun sähköisistä palveluista 
tehdään jatkossa ensisijai-
nen vaihtoehto aina kun 
se on mahdollista.

Demariryhmä haluaa 
kiinnittää huomiota digi-

syrjäytymisen ehkäisyyn. 
Esimerkiksi vanhuksille 
ja erityisryhmille tulee 
tarjota riittävästi tukea 
digitaalisten palvelujen 
käyttöön.

– Käyntiasiointi on 
kuitenkin aina vaihtoehto, 
sillä kaikilla kuntalaisilla 
ei ole mahdollisuuksia 
digitaaliseen asiointiin, 
aloitteessa todetaan.

– Yksityisessä palvelujen 
tuottamisessa avainsana 
on tuloksellisuus. Meidän 
julkisessa hallinnossa on 
pyrittävä pitämään kaikki 
mukana, aloitteessa paino-
tetaan.

VÄESTÖ
Lapinlahden 
väkiluku laskee
Lapinlahden väkiluku oli 
helmikuun 2021 lopussa 
Tilastokeskuksen ennak-
kotietojen mukaan 9345 
henkilöä. Se oli kolmetois-
ta henkilöä vähemmän 
kuin vuoden alussa.

Lapsia syntyi tammi-
helmikuussa Lapinlahdelle 
kymmenen, ja kuolleiden 
määrä oli sitä suurempi. 
Myös tulomuuttajia oli 
enemmän kuin lähtömuut-
tajia.

Koko Pohjois-Savon 
alueella väkiluku pieneni 
tammi-helmikuun aikana 
eniten Ylä-Savon alueella, 
jossa asukkaiden määrä 
väheni 83 henkilöllä. Ylä-
Savon kunnista ainoastaan 
Iisalmen väkiluku kasvoi.


