
MIKKELIN LATU ry:n tapahtumia v.2022 

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmaamme on koottu varsin paljon erilaisia tapahtumia huomioiden 

yhdistyksemme 70-vuotisjuhlavuosi. Kaikki toimintamme perustuu terveysturvalliseen toteutukseen 

ja siksi on olemassa mahdollisuus, että kaikkea suunniteltua ei pystytä toteuttamaan. Seuratkaa 

ilmoitteluamme! 

Tammikuu 

• Latupirtti palvelee la-su 10-15 

• Lentopallovuorot Tuppuralan salissa 

 ma 17.-18.30 ja pe 17.-19 

• Suksien esittely ja kokeilu yhteistyössä 

Suksi Studion kanssa viikolla 4 

• Kansallinen hiihtopäivä la 29.1. 

• Retkiluistelu; kimpparetki 

 

Helmikuu 

• Latupirtti avoinna päivittäin 10-16 

• Savonia-hiihto la 5.2. (talkoissa mukana) 

• 70-vuotispääjuhla SNO:n Artium salissa la 12.2.klo 13. 

kahvitus alkaen klo 12 

• Susiniemi -hiihto Latupirtillä su 13.2. 

• Ystävänpäivän yllätys ma 14.2. 

• UlkonaKuin Lumiukko 2022 

viikolla useita tapahtumia eri puolilla Mikkeliä 

◦ päätapahtuma la 19.2. klo 10-14 torilla ja Urheilupuistossa 

• Kalevankankaan 1-luokkalaiset suksilla viikko 8 

• retkiluistelun kimpparetket jatkuvat 

 

Maaliskuu 

• Latupirtti palvelee päivittäin 10-16 hiihtokauden loppuun 

• Soihtuhiihto ke 2.3. 

• Perheliikuntapäivä Latupirtillä su 6.3. 

• Suomen Ladun Rakastu Retkeilyyn -koulutus la 12.3. Latupirtillä 

• Yhdistyksen kevätkokous viikolla 12 

 

Huhtikuu 

• Hiihtoviikko Äkäslompolossa 2.-9.4. 

• Polkujuoksuinfo ja kauden aikataulutus 

• tiedote 2/2022 valmistuu huhtikuun aikana 

• Suomen Ladun kevätkokous Turun Ruissalossa 24.4. 

 

Toukokuu 

• Latupirtin kevättalkoot 

• jäsenistön keskiviikot Latupirtillä alkavat ja jatkuvat 

koko kesäkauden 

• maanantaipyöräilyt polkaistaan käyntiin 2.5. 

• senioripyöräilyt aloitetaan to 5.5. 

• retkeilykausi käynnistyy 

◦ Rakastu Retkeilyyn-kurssi Latupirtillä 

▪ yhdistetään aamuyön linturetki 

▪ villiyrtit 

• Unelmien liikuntapäivä ti 10.5. 



◦ Kävelykipinä 

◦ plogging 

• Kalevankankaan 1-luokkalaisten kevätretket 

 

Kesäkuu 

• maanantaipyöräilyt 

• senioripyöräilyt 

• Majavamelonta? 

• Suomi Meloo ja soutaa -päivä la 11.6. 

◦ melontakauden avaus 

• Suomi Meloo Pohjois-Karjalassa la 11.6.-pe 17.6. 

• Retkelle -päivät 11.-12.6. 

◦ patikkaretki 

◦ pyöräretki 

• kyykkäkausi alkuun Rantakylän kentällä 

 

Heinäkuu 

• pyöräilyt ja päiväpatikat jatkuvat 

• Saimaa Cycle Tour 2022 8.-9.7. (yö) 

◦ olemme mukana 3 huoltopisteellä 

• Saimaan Saaristoreitti pyöräillen 

• melontaretki 

• viikonloppuretki kansallispuistoon 

 

Elokuu 

• pyöräilyt ja päiväpatikat jatkuvat 

• lentopallon salivuorot käynnistyvät 

• Pyöräilyviikko 32 

• Nuku Yö Ulkona la 27.8. Latupirtillä 

• Akumajan viikko 35 

• Sieniretki Otavan Marttojen kanssa 

 

Syyskuu 

• pyöräilyt ja retkeilyt jatkuvat 

• sauvakävely alkaa 

• Metsämörrin juhlaviikko 19.-25.9. 

• Kalevankankaan 1-luokkalaisten syysretket 

• Suomen Ladun koulutukset Latupirtillä: 

◦ 24.9. Tunteet hukassa -metsäseikkailun ohjaajakoulu 

◦ 25.9. Metsämieli -vertaisvetäjäkoulutus 

• Ruskaviikko 37 

 

Lokakuu 

• pyöräily- ja retkeilykauden päätös 

• Latupirtin syystalkoot 

• Perhetapahtuman Latupirtillä su 23.10. 

◦ Otavan Martat matkassa mukana 

• Pimeä Patikka ke 26.10. 

• Latupirtin avoimet ovet pe 28.10. 

• Suomen Ladun syyskokous 30.10. Helsinki 

 

Marraskuu 



• Yhdistyksen syyskokous viikolla 47 

• tiedotteen 1/2023 valmistelu alkaa 

• ensilumen kausikortit 

 

Joulukuu 

• Pikkujoulut 

• tiedote 1/2023 valmiiksi ja jakoon 

 

 

 


