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Huittisten Latu ja Polku ry – Luontoliikuntaa jo yli 45 vuotta

Huittisten Latu ja Polku ry
– perustettu 1976 –

Pankkiyhteydet • FI80 5059 0040 0085 90 (OP) • FI95 4456 1040 0100 91 (SP)

Puheenjohtaja Pertti Tiuttu  050 554 8151 
 Naatulantie 37, 32760 Suttila 
 pertti.tiuttu@dnainternet.net  
 
Varapuheenjohtaja Timo Marttila   0400 770 490  
  Mannintie 50, 32700 Huittinen  
	 timo.marttila@hotmail.fi	
  
Sihteeri  Marketta Mäenpää   044 558 0824 
  Sinikellonkuja 1, 32700 Huittinen  
 marketta.maenpaa@dnainternet.net 
   
Jäsensihteeri  Jukka Mäenpää    040 774 7433  
  Sinikellonkuja 1, 32700 Huittinen 
 jukka.maenpaa@dnainternet.net 
 
Muut johtokunnan jäsenet 
 Anja Korjonen   040 737 0093
 Pasi Nieminen  0400 132 533 
 Janette Rintala  050 592 4415 
  Margit Riuttamäki 044 564 5799 
  Markku Tihumäki  050 5646490
 
Varajäsenet  Tuula Kaasalainen 044 300 0963 
  Olli Laitinen  044 565 7114
  
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         24 €  Perhejäsen     35 € 
  Rinnakkaisjäsen   15 € Nuoriso-/ 
 Yhteisöjäsen         33 €  opiskelijajäsen 15 €

Johtokunta vuonna 2023



www.huittistenlatujapolku.fi • Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa

Vuosi on vaihtunut jälleen vaihtelevassa 
säässä. On satanut lunta ja vettä vuoronpe-
rään. Nyt tätä juttua kirjoittaessani on vesi-
sateen vuoro. Vettä tulee taivaan täydeltä ja 
luonnonlumet saavat kyytiä. Harmi. Kuukau-
den päivät saimme hiihtää ja nauttia talven 
kauneudesta. Mutta kyllä vielä luntakin tulee 
ja latuverkostot aukeavat uudelleen. Ainakin 
niin uskon ja toivon. Mikäpä sen hauskem-
paa kuin päästä suksille, mäkeen tai muuten 
ulkoilemaan ja nauttimaan talvisen luonnon 
kauneudesta ja monipuolisuudesta.

Maapallolla vallitsevat sodat seuraamuksi-
neen ja sairaudet, kuten esim. korona aihe-
uttavat meille mieliharmia ja jopa taloudel-
lisia vaikeuksiakin. Liikunta osittain lievittää 
mielipahaa ja harmia, ainakin minä olen 
sen todennut. Liikunta tavalla tai toisella on 
meille kaikille tärkeää. UKK-instituutin las-
kelmien mukaan suomalaisten liikkumatto-
muus aiheuttaa vuosittain yli kolmen miljar-
din kustannukset.

Huittisten Latu ja Polku on järjestänyt luon-
toliikuntaa jo 47 vuotta. Yhdistys jatkaa 
toimintaansa vanhoja tuttuja latuja nou-
dattaen. Metsämörritoiminta polkaistaan 
uudelleen käyntiin parin välivuoden jälkeen. 
Saimme yhdistykseemme Kaasalaisen Tuu-
lan, jolla on uunituoretta tietoa metsämörri-
toiminnasta syksyllä käydyn kurssin tiimoil-

ta. Kuntoilemme kuntosalilla, hiihdämme, 
pyöräilemme ja soudamme kirkkoveneellä 
pitkin Kokemäenjokea. Järjestämme eri-
laisia tapahtumia, kuten esim. jäsenristei-
lyitä. Tapahtumistamme tiedotetaan tällä 
jäsentiedotteella, Lauttakylä-lehden seura-
toimintapalstalla, kotisivuilla, facebookissa 
ja olemme myös instagramissa.

Olet sydämellisesti tervetullut toimintaam-
me mukaan!

Oikein Hyvää ja Liikunnallista alkanutta 
vuotta Teille Latulaiset.

Tapaamisiin laduilla, teillä ja turuilla!

Lämpimin terveisin

Pertti

Ps. Suomen Latu on uusinut jäsenrekisterinsä 
yhdistyspoluksi. Tiedotukset ja jäsenlasku-
tukset tulevat sähköpostitse niille, jotka ovat 
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa Suomen 
Latuun.
Jos et ole vielä ilmoittanut sähköpostiosoitet-
tasi Suomen Latuun, niin voit ilmoittaa sen 
Jukalle osoitteeseen: 
jukka.maenpaa@dnainternet.net

Liikunnallista uutta vuotta 
Latulaiset!

Huittisten Latu ja	Polku r.y:n

KEVÄTKOKOUS
Laturinteellä	tiistaina 11.4.2023 klo 19.00
Käsitellään sääntöjen	määräämät asiat.
Tervetuloa!                   Johtokunta



Huittisten Latu ja Polku ry – Luontoliikuntaa jo yli 45 vuotta

Alkaneen vuoden toimintaa
Kuntosalivuoro  
Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen 
kuntosalilla maanantaisin klo 18–19.30 
 kouluvuoden toiminta-aikana

Kuutamohiihtotapahtuma  
järjestetään lumitilanteen salliessa 7.2.2023 
Kännölän hiihtoreitistöllä

Pyöräily  
Perinteiset maanantaipyöräilyt aloitetaan 
8.5.2023 jatkuen aina juhannukseen asti

Metsämörriretki 
järjestetään 10.5.2023 unelmien liikunta- 
päivänä Laturinteen maastossa

Pyöräilytapahtuma 
yhdessä naapurilatuyhdistysten  
(Punkalaidun, Sastamala, Äetsä) kanssa 
järjestetään 13.5.2023

Kyykkäharjoituksia 
pidämme joitakin kertoja kesän aikana  
Koskipuistossa   

Sauvakävely 
Juhannuksen jälkeen 26.6.2023 aloitamme 
jälleen sauvakävelyt maanantai-iltaisin  
klo 18 Kännölän maastossa

Soutu 
Osallistumme Satakunnan Kansansoutuun 
Sastamalasta Poriin 14.-16.7.2023. Lisäksi 
järjestämme kesä-heinäkuussa kirkkove-
nesoutua Kokemäenjoella

Nuku yö ulkona -tapahtuma 
26.8.2023 järjestetään Aurajärvellä  
yhdessä Äetsä Kunto 81:n ja Vammalan  
Retkeilijöiden kanssa

Lauttakylän ympäri  
juosten/kävellen/pyöräillen 
-tapahtuma 
järjestetään syyskuussa  
  Päiväretki 
Osallistumme Lounais-Suomen Latualueen 
päiväretkeen Torronsuon  
kansallispuistoon 17.9.2023 

Ruskaretki 
Lapin maisemiin järjestetään viikolla 38

Hämärähommat – perheliikunnan 
tapahtuma 
järjestetään loka-marraskuussa  
Laturinteen maastossa 

Lounais-Suomen Latualueen pikkujoulu 
järjestetään Säkylässä 11.11.2023  

Yhdistyksen pikkujoulua 
vietämme 2.12.2023 Laturinteellä  

Jäsenristeily 
järjestetään huhtikuussa 

Yhdistyksen kevätkokous 
pidetään Laturinteellä 11.4.2023 klo 19.00

Yhdistyksen syyskokous 
pidetään Laturinteellä 14.11.2023 klo 19.00

Tapahtumista ja muusta toiminnasta ilmoitetaan tarkemmin  
Lauttakylä-lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla sekä facebookissa ja instagramissa.  
Seuraa ilmoittelua ja tule innolla mukaan toimintaan.

Järjestämme

JÄSENRISTEILYN
Siljan Baltic Princess -laivalla Turku-Kapellskär-Turku 19.-20.4.2023
Risteilyn hinta 70 € sis. kuljetuksen, majoituksen 2 hengen A-hytissä ja  
buffetlounaan	paluumatkalla. 
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset Jukalle 17.3.2023 mennessä puh. 040 774 7433.
Maksu tilille FI80 5059 0040 0085 90, viite 4022



www.huittistenlatujapolku.fi • Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa

Metsämörri
Suomen Ladun lastentoiminnan vankka kul-
makivi on Metsämörritoiminta. Metsämörri-
satuhahmo innostaa lapset lähiluontoon 
leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja 
tutkimaan. Keskeistä toiminnassa on ilo, kii-
reettömyys ja kokemuksellisuus. Toimintaa 
toteuttavat Suomen Ladun Metsämörrinoh-
jaajan koulutuksen saaneet ohjaajat. He toi-
mivat mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa 
ja Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. Suo-
men Latu koordinoi ja kehittää suomenkielis-
tä Metsämörritoimintaa. 

Metsämörri on luontoa rakastava ja suo-
jeleva satuhahmo. Hahmon on alun perin 
luonut ruotsalainen Gösta Frohm ollessaan 
luontoretkeilyä edistävän Friluftsfrämjandet-
järjestön luontoretkeilyohjaaja 1950-luvulla. 
Toiminta perustuu luontoa suojelevaan met-
säretkeilyyn.

Huittisten Latu ja Polku on aloittelemassa 
Metsämörritoimintaa tauon jälkeen. Tou-
kokuun 10. päivänä järjestetään perheille 
Metsämörrin polku -tapahtuma Laturinteen 
lähimaastossa. Polun rastit jätetään metsään 

toukokuun loppuun asti, jolloin siellä voi käy-
dä myös omatoimisesti seikkailemassa ja ret-
ken voi päättää vaikkapa makkaranpaistoon 
ja iltasatuun Laturinteen laavulla. 

Lisää tapahtumia elo-syyskuulla. Perheen 
yhteisiä Metsämörriretkiä Laturinteen lähi-
maastossa 2 tai 3 kpl teemoittain: koko per-
heen retki, isovanhemmat tai muu läheinen 
mukana. Metsämörreilyn tapaan retkellä 
lapsi kantaa itse kotoa tuodun retkirepun. 
Reppu sisältää vähän vettä juomapulloon, 
pienen leipäpalan tai kuoritun hedelmän ja 
istuinalustan. Retken kesto on n. 1,5–2 tuntia. 
Retken päätteeksi kokoonnutaan laavulle ja 
kerrataan tapahtuma yhdessä lasten ja mu-
kana olleiden vanhempien kanssa.  Tuula

Viime syksynä viikolla 38 jo pe-
rinteeksi muodostunut ruska-
matkamme Lappiin suuntautui 
vaihteeksi Saariselälle.  Seitse-
män hengen seurue käänsi auton 
nokan perjantai-iltana 17.9. kohti 
Lappia. Lauantaina aamupäivällä saa-
vuimme ”virkeinä” määränpäähämme Saari-
selän keskustaan. Kotiuduttuamme, miehet 
omaan asuntoonsa ja naiset toiselle puolen 
tietä omaansa, pidimme pienen tervetuloti-
laisuuden ja aloimme suunnittelemaan tule-
van viikon ohjelmaa.

Sunnuntaina ohjelmassa oli makkaran-
paistoa Piispanojan tulistelupaikalla. Sieltä 
matkamme suuntautui Laanilan tossutans-
sien kautta majapaikkaamme. Tiistaina osal-
listuimme 650 km:n mittaiselle jäämeren-

kierrokselle, jonka Tuomo oli meille 
varannut. Se oli näkemisen arvoi-

nen kierros tilausliikenne Kukko-
lan bussilla. Keskiviikkona suori-
timme Kiilopään huiputuksen ja 
kävimme myös savusaunassa ja 
avannossa.
Joka päivä kävimme jossain päin 

kävelemässä. Päivämatkoillemme 
kertyi mittaa 10-20 km. Pisin vael-

lus oli torstaina, jolloin pääsimme tu-
tustumaan Luttojoen ja Kaunispään mai-

semiin. Siellä oli myös viikon paras ruska.
Viikkoomme sisältyi myös hieman kevy-

empääkin ohjelmaa. Pääsimme tanssimaan 
Tunturihotelliin Souvarimusiikin tahtiin, ku-
ten myös paikalliseen karaokepaikkaan, jos-
sa karaokemestarimme Tuomo meitä tans-
sitti hienoilla lauluillaan.

Viikkomme Lapissa hurahti nopeasti hy-
vässä seurassa ja kaihoisin mielin palasimme 
kotiin odottamaan uusia Lapin matkoja. 

 Pertti

Ruskamatka 
Saariselälle
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www.huittistenlatujapolku.fi • Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa

Huittisten Ladun ja Polun lomakohteiden vuokrahinnat 1.1.2023 alkaen

LATURINNE             Vuokra-aika alkaa klo 14 ja päättyy klo 12
Viikonvaihde (pe ja la) seuran jäsen  150,00 €/vrk
ei seuran jäsen   175,00 €/vrk
Viikolla (su–to) seuran jäsen           110,00 €/vrk
ei seuran jäsen   120,00 €/vrk
Arki-iltatilaisuus ilman saunaa  50 €/ilta

LEVIN LOMAOSAKE 
Sesonkiaikana viikot 1, 8–16, 35–39, 51–52  
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  300,00 €/viikko
ei seuran jäsen                        350,00 €/viikko
Vuorokausivuokraaja                   70,00 €/vrk

LATURINNE LEVIN LOMAOSAKE

Jä
se

nt
ie

do
tt

ee
n 

ta
itt

o 
D

ig
ito

im
is

to
 H

ui
m

a

Monipuoliset 
palvelut
markkinointiin 
ja verkkoon!

Ketterä ja 
monipuolinen
digitoimisto. 



Eihän tätäkään olisi voinut odotaa!

LähiTapiolan tapaturmavakuutuksella 
varmistat nopean hoitoonpääsyn, missä sitten 
kuljetkin. Poikea toimistollemme tai soita 
meille 030 600 7000 niin laitamme 
vakuutuksesi kuntoon.

LähiTapiola  –  Samalla puolella.

Palvelun tarjoavat: LähiTapiola Keskinäinen Va-
kuutusyhtiö ja Lähitapiola alueyhtiöt.


