
 varma kevään merkki 

 MAANANTAIPYÖRÄILYT POLKAISTIIN KÄYNTIIN 

 Ilta hiukka viileä, tuleekohan kukaan? Näillä miettein kohti Suur-Savon aukion 

 maanantaipyöräilyjen lähtöpaikkaa... Ja mikä ilo: meitä oli 40 heti eka kerralla. Selkeästi 

 myös tässä kuin myös monessa muussa tilanteessa, haluamme pitkän talvikauden ja 

 erilaisten rajoitteiden pikku hiljaa vapautuessa lähteä yhdessä liikkeelle. 

 Ensimmäisenä oli vuorossa Mäntyniemen lenkki ja tästä eteenpäin jatkamme aina ma 6.9. 

 Latupirtille suuntautuvaan päätöspyöräilyyn saakka. 

 Noudattelemme tuttua reittiohjelmaa, johon toki kesän ja kelien myötä voi tulla muutoksia. 

  

 Pyöräilijöitä ryhmittelemme sen mukaan, millaista vauhtia kukakin mielellään polkee; 

 tavoitteena ei suinkaan ole mahdollisimman nopeasti kotiin vaan mukavalla porukalla 

 rennosti edeten. Osa osallistujistahan tekee lenkin treeninä ja sekin on ihan ok. 

 Tässä alustavaa ohjelmaa: Suur-Savon aukio klo 18. 

10.5. Porrassalmi        20 km 

17.5. Otavan kylälenkki       25 km  

24.5. Olokorjaamo 

31.5. Visulahti-Rämälä-Hiirola-Karppala.. 

7.6. Korpijärven lenkki           35 km 

14.6. Markontien lenkki            35 km 

21.6. Tokero-Korpikoski           35 km 

28.6. Parkkilan kierros              40 km         

5.7. Paajalantien lenkki           40 km 

12.7. Tuomiojantien lenkki        45 km 

19.7. Valkeajärvi                        45 km 

26.7. Löytö – Taavelintie           45 km 

2.8. Hiirola – Vehmaskylä        45 km 

           (jos Kalvitsan Asemakahvilaan: 60 km) 

9.8. Elämänlähde – Inkarila      50 km 

16.8. Loukee – Roitto                 55 km 

 23.8. 

 30.8. 

6.9. Kauden päätöspyöräily Latupirtille 35 km 

 

 Kaksi reittiehdotusta puuttuu, sillä vuosia listalla olleet Hasantie ja Sepän Kievari ovat nyt 

 ”tauolla”. 

 Kauden aikana muutokset siis mahdollisia. Kesäkuussa pitäisi valmistua myös Mikkelin 

 maantiepyöräilyn reittikartta niin sähköisenä kuin paperiversiona. Tässä suunnittelussa 

 olemme olleet mukana ja maanantaipyöräilyt ovat olleet keskiössä. Lisäksi olemme 

 suunnitelleet kaupungin kevyen liikenteen reitistöä hyödyntäen muutaman reitin, joilla 

 pääsee ihailemaan niin rantamaisemia kuin kaupungin nähtävyyksiä. 

 

 SENIORIPYÖRÄILYT TORSTAISIN 

 Senioripyöräilyt ovat löytäneet paikkansa torstai-iltapäivistä. Urskin P-paikalta Anni 

 Swanin kadun puolelta klo 13. starttaamme suunnaten eri puolille kaupunkia tavoitteena 

 tutustuminen kotikaupunkimme pyöräilyreitteihin ja nähtävyyksiin. Toivomme osallistujilta 

 ideoita kohteista! Vaikka nimenä on senioripyöräily, kaikki ikään katsomatta ovat 

 tervetulleita mukaan! Järjestelyissä kanssamme ovat Velo Saimaa, Essote, seurakunta ja 

 kaupunki Liikenneturvaa unohtamatta. 


