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Huittisten Latu ja Polku ry – Luontoliikuntaa jo yli 40 vuotta

Huittisten Latu ja Polku ry.
– perustettu 1976 –

Pankkiyhteydet • FI80 50590040008590 (OP) • FI95 44561040010091 (SP)

Johtokunta vuonna 2019

Puheenjohtaja Marketta Mäenpää 044 558 0824
  Sinikellonkuja 1 32700 Huittinen
  marketta.maenpaa@dnainternet.net

Varapuheenjohtaja Timo Marttila 0400 770 490 
  Mannintie 50 32700 Huittinen
	 	 timo.marttila@hotmail.fi

Sihteeri                  Pertti Tiuttu 050 554 8151
                  Naatulantie 37 32760 Suttila
                  pertti.tiuttu@dnainternet.net

Jäsensihteeri Jukka Mäenpää 040 774 7433 
                  Sinikellonkuja 1 32700 Huittinen
                 jukka.maenpaa@dnainternet.net

Muut johtokunnan Anja Korjonen 040 737 0093
jäsenet                  Pasi Nieminen  0400 132 533
                  Marketta Oivukka 040 526 7886
                  Margit Riuttamäki 044 564 5799 
                  Markku Tihumäki 050 564 6490              

Varajäsenet Janette Rintala 050 592 4415
  Noora Virta 050 324 9925 

Taloudenhoitaja Margit Riuttamäki 044 564 5799
                Pyhäjärvenkatu 15 32700 Huittinen
                 margit.riuttamaki@dnainternet.net

Mökit                 Laturinne Varaukset    
                        Pyölönvuorentie 70 Timo Marttila 
                32700 Huittinen   0400 770 490  

                Levin lomaosake        Varaukset
                Rakkavaara, Yläpykälä 7 Pertti Tiuttu
                     99130 Sirkka                050 554 8151

Jäsenmaksut    Henkilöjäsen        22 € Perhejäsen      30 €
  Rinnakkaisjäsen  12 € Nuorisojäsen  12 €
  Yhteisöjäsen        26 €   



 www.huittistenlatujapolku.fi • Olemme myös Facebookissa

Ihana valkoinen talvinen maisema avautuu 
ikkunasta silmieni eteen.  Taas on vuosi 
vierähtänyt edellisestä tiedotteesta ja on 
aika suunnata katseemme alkaneeseen 
vuoteen. Toiminta jatkuu pääosin entisillä 
jo tutuksi tulleilla toimintamuodoilla, mutta 
mahtuupa mukaan jotain uuttakin. 
Entistä Hullunmiehen hiihtoa hieman jäl-
jitellen päätimme järjestää Hullunmiehen 
tykkilumihiihto -tapahtuman helmikuun al-
kupuolella Kännölän-Pyölönvuoren maas-
tossa. Kaupungin viime talvena hankkima 
lumitykki mahdollistaa hiihtämisen ainakin 
jossain määrin, ellei sitten luonnonlunta 
saada riittämiin.  Ainakin viime päivien lu-
misateiden jälkeen ollaan toiveikkaita. 
Kesällä soudamme sitten kirkkoveneellä 
Satakunnan Kansansoudun 30-vuotisjuh-
lasoudun merkeissä Sastamalasta Poriin 
totutusta ajankohdasta hieman poiketen 
eli heinäkuun alkupäivinä. Laittakaapa 

ajankohta jo muistiin. 
Toivottu on myös koko perheen retki-
päivää ja niinpä keväällä suuntaamme 
Ritajärven luonnonsuojelualueelle Sas-
tamalaan, jossa on mahdollisuus valita 
perheelle sopiva lenkki eri reittivaihtoeh-
doista ja nauttia luonnon kauneudesta ja 
maisemista eväitä unohtamatta. 
Tarkempaa tietoa muusta toiminnastam-
me löytyy tästä jäsentiedotteesta, yhdis-
tyksemme kotisivuilta sekä facebookista 
ja seuraamalla paikallislehden seuratoi-
mintapalstaa.   
Luonnossa liikkumisesta voimme nauttia 
monin eri tavoin ympäri vuoden yksin ja 
yhdessä. Siispä tule reippaasti mukaan 
toimintaan. 
Tapaamisiin ulkoilun, liikunnan ja muka-
van yhdessäolon parissa!  

Marketta

Liikunnallista alkanutta vuotta Latulaiset
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Huittisten Latu ja Polku ry – Luontoliikuntaa jo yli 40 vuotta

Alkaneen vuoden toimintaa

Huittisten Latu ja	Polku r.y:n

KEVÄTKOKOUS
Laturinteellä	tiistaina 9.4.2019 klo 19.00
Käsitellään sääntöjen	määräämät asiat.

Tervetuloa!                   Johtokunta

Metsämörritoimintana 
järjestetään kaikenikäisille lapsille perhei-
neen metsämörriretkiä; talvi-, kevät-, kesä-, 
syys- ja jouluretki. Retkipäivien tarkemmat 
ajankohdat ilmoitetaan tuonnempana 
yhdistyksen kotisivuilla ja facebookissa 
   Hullunmiehen tykkilumihiihto 
sivakoidaan Kännölän ja Pyölönvuoren 
maastossa 3.2.2019

Uusien jäsenten ilta 
pidetään 26.2.2019 Laturinteellä 

Jäsenristeily 
järjestetään keväällä Tallink Siljan 
Baltic Princess -laivalla

Yhdistyksen kevätkokous 
pidetään Laturinteellä 9.4.2019 klo 19.00

Pyöräily 
Perinteiset maanantaipyöräilyt aloitetaan 
6.5.2019 jatkuen aina juhannukseen asti

Unelmien liikuntapäivää 
vietämme 11.5.2019 perheliikunnan teemalla 

Keväällä retkeilemme koko perheelle 
suunnatussa retkipäivässä 
Ritajärven luonnonsuojelualueella 
Sastamalassa 

Polkujuoksu tutuksi-kiertue 
järjestetään keväällä Kännölän maastossa, 
mikäli kiertue saadaan paikkakunnalle 

Lounais-Suomen Latualueen polku-
pyöräviestiin osallistumme kesäkuussa

Maastopyöräilyä 
Kännölän maastossa tiistaisin 4.6.–25.6.2019

Kyykkää 
heitämme torstaisin Koskipuistossa 
(entinen Ympäristöpuisto) 6.6.2019 alkaen

Sauvakävely 
Juhannuksen jälkeen 24.6.2019 aloitamme 
jälleen sauvakävelyt maanantai-iltaisin 
Kännölän maastossa

Soutu 
Osallistumme Satakunnan Kansansoudun 
30-vuotisjuhlasoutuun Sastamalasta Poriin 
5.–7.7.2019. Lisäksi järjestämme 
kirkkovenesoutua Kokemäenjoella 
kesä-heinäkuussa 2019.

Lauttakylän ympäri 
juosten/kävellen/pyöräillen 
-tapahtuma
järjestetään syksyllä 2019
   Kuntosalivuoro 
Kuninkaisten koulutus- ja kulttuuri-
keskuksen kuntosalilla maanantaisin 
klo 18–19.30 kouluvuoden toiminta-aikana

Lentopalloa 
pelataan Kuninkaisten koulutus- ja kulttuuri-
keskuksen liikuntasalissa perjantaisin 
klo 20–21.30 kouluvuoden toiminta-aikana

Ruskaretki 
Lapin maisemiin järjestetään viikolla 37  

Yhdistyksen syyskokous 
pidetään Laturinteellä 12.11.2019 klo 19.00

Yhdistyksen pikkujoulua 
vietämme 30.11.2019 Laturinteellä  

Tapahtumista ja 
muusta toiminasta ilmoitetaan 
Lauttakylä-lehdessä sekä yhdistyksen 
kotisivuilla. Seuraa ilmoittelua 
ja tule mukaan toimintaan. 

Yhdessä liikkuminen 
on hauskempaa.



 www.huittistenlatujapolku.fi • Olemme myös Facebookissa

Viime syksyn ruskamatkam-
me suuntautui viikolla 38 
Saariselälle. Siellä majoi-
tuimme Tunturihotelliin kol- 
men hengen huoneisiin. Kä-
velyreittimme suuntautui eri 
päivinä eri suuntiin ja saim-
me nauttia Lapin lumoavasta 
luonnosta. Yhtenä päivänä 
kävimme Luttojoella noki- 
pannukahvilla, toisena päi-
vänä taas reittimme johdatti 
meidät Laanilan tossutans-
seihin. Kävelyreittiemme pi-
tuus oli yleensä 10–20 km 
päivässä. Eräänä sateisena 
päivänä kuitenkin teimme ly- 
hyemmän kävelymatkan Au- 
rora-päivätuvalle, joka sijait-
see aivan Saariselän keskus-
tassa. Siellä grillasimme mak- 
karaa ja syötimme sitä myös 

Kuukkeli-ystäville, jotka eivät 
antaneet meille hetkenkään 
rauhaa. Samana päivänä kä-
vimme porukalla myös kei-
laamassa.

Mutta kaikkein mieliinpainu-
vin oli se päivä, kun päätimme 
mennä tutustumaan Pyhä-
Nattaseen. Kivikkoinen polku 
johdatti meidät tunturin lael-
le, jossa meitä odotti usko-
mattomien näkymien lisäksi 
suuria graniitista muodostu-
neita tooreja.
 Viikkomme Lapissa hurahti 
nopeasti hyvässä seurassa ja 
kaihoisin mielin palasimme 
kotiin odottamaan uusia La-
pin matkoja.

Pertti

Ruskamatka Saariselälle
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Huittisten Latu ja Polku ry – Luontoliikuntaa jo yli 40 vuotta

Pyöräilykauden päätös.

Kuutamohiihto.

Kyykkäturnaus Vammalan 
Retkeilijöitä vastaan 
– voitto kotiin!

Kansansoutu 2018.

Koko perheen 
ulkoilupäivä
Ympäristöpuistossa.

Sydänyhdistyksen väkeä.

Kesäretki Tallinnaan.
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 www.huittistenlatujapolku.fi • Olemme myös Facebookissa

Mainostoimisto Huima
Karpintie 16–18, PL 36, 
32701 Huittinen

huima.com
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Huittisten Ladun ja Polun lomakohteiden vuokrahinnat 1.1.2019 alkaen

LATURINNE
Viikonvaihde (pe ja la)    150,00 €/vrk
Viikolla (su–to)                  110,00 €/vrk
Vuokra-aika alkaa klo 14 ja päättyy klo 12

LEVIN LOMAOSAKE 
Sesonkiaikana viikot 1, 8–16, 35–39, 52  
seuran jäsen   450,00 €/viikko
ei seuran jäsen    550,00 €/viikko

Viikot 17–18
seuran jäsen    400,00 €/viikko
ei seuran jäsen    500,00 €/viikko
 Muina aikoina 
seuran jäsen   250,00 €/viikko
ei seuran jäsen                        300,00 €/viikko

Vuorokausivuokraaja                    70,00 €/vrk

LATURINNE LEVIN LOMAOSAKE



Kesportista kattava valikoima
laduille ja poluille!
Asiantunteva palvelu kaupan päälle. 

Ammattitaitoinen
suksihuolto

palvelee
harrastajasta aktiiviin!

Cube maastopyörät koko perheelle
Tule koeajolle ja aloita mukava harrastus! 

mm. suositut karvasukset
laajasta valikoimasta. 

Kauppakulma 2 • Puh. (02) 560 1290 • Av. ark. 9-18, la 9-14

Reilu valikoima 
maastohiihtoon.


