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Huittisten Latu ja Polku ry – Luontoliikuntaa jo yli 40 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 
 Marketta Oivukka 040 526 7886 
  Margit Riuttamäki 044 564 5799 
  Markku Tihumäki  050 5646490
 
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         24 €  Perhejäsen     35 € 
  Rinnakkaisjäsen   15 € Nuorisojäsen 15 € 
  Yhteisöjäsen         33 €     

Johtokunta vuonna 2021



 www.huittistenlatujapolku.fi • Olemme myös Facebookissa

Jälleen on vuosi vierähtänyt edellisestä jäsen-
tiedotteestamme ja alkanut uusi vuosi 2021. 
Toivottavasti se on parempi ja terveempi 
kuin edellinen koronaviruksen täyttämä vuo-
si 2020. Korona jylläsi kevättalven ja syyskau-
den ja on vielä tällä hetkelläkin voimissaan. 
Paljon ennalta suunniteltuja tapahtumia ja 
tilaisuuksia jouduimme perumaan. Toivotta-
vasti maailmalla kehitetyt rokotteet tepsivät 
ja maailma palaa ennalleen ja meidänkin toi-
mintamme jatkuu suunnitellussa muodossa.

Tätä kirjoittaessani maa on verhoutunut 
ohueen lumipeitteeseen ja pakkasta on 
tuskin nimeksikään. Toivottavasti saisimme 
vielä luonnonluntakin paikkakunnalle, ja 
pystyisimme järjestämään kuutamohiihto-
tapahtuman Kännönvuoren- Pyölönvuoren 
hiihtoreitistöllä helmi-maaliskuussa monen 
lumettoman talven jälkeen.

Liikunta on lääke, joka tuottaa hyvänolon-
tunteen olipa se minkälaista liikuntaa hyvän-
sä, joko yksin tai yhdessä. Yhdessä liikkumi-
nen on kivempaa ja meillä yhdistyksessä on 
paljon ryhmäliikunta-tapahtumia, joihin olet-
te sydämellisesti tervetulleita!

Yhdistyksen alkaneen vuoden toiminta nou-
dattaa pääpiirteittäin lajien osalta vanhoja 
tuttuja latuja. Uutena lajina otamme mukaan 
pesäpallon, joka sai kokeilumielessä muuta-
man kerran kesällä 2020 pidettynä niin hy-
vän vastaanoton, että pesäpalloharjoituksia 
jatketaan myös kesäkaudella 2021.

Yhdistys täyttää 20. helmikuuta 45 vuotta ja 
tapahtumaa juhlistetaan pienimuotoisesti 
alkukesällä Laturinteellä, jonne olette lämpi-
mästi tervetulleita!

Tarkempaa tietoa toiminnastamme löydät 
tästä jäsentiedotteesta, yhdistyksen koti-
sivuilta	 www.huittistenlatujapolku.fi,	 face-
bookista ja seuraamalla paikallislehden seu-
ratoimintapalstaa.

Oikein hyvää ja tervettä alkanutta Uutta 
Vuotta Latulaiset!

Tapaamisiin laduilla, teillä ja turuilla!

Lämpimin terveisin

Pertti

Alkutalven tervehdys 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 13.4.2021 klo 19.00
Käsitellään sääntöjen	määräämät asiat.

Tervetuloa!                   Johtokunta

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

Karaokeiltoja  
pyritään järjestämään Laturinteellä  
koronatilanteen salliessa.  

Kuutamohiihtotapahtuma   
järjestetään lumitilanteen salliessa  
helmi-maaliskuussa  
Kännölän hiihtoreitistöllä

Yhdistyksen kevätkokous  
pidetään Laturinteellä 13.4.2021 klo 19.00

Pyöräily  
Perinteiset maanantaipyöräilyt aloitetaan 
3.5.2021 jatkuen aina juhannukseen asti

Unelmien liikuntapäivää  
vietämme 10.5.2021 perheliikunnan teemalla

Lounais-Suomen Latualueen  
polkupyöräviestiin  
osallistumme touko-kesäkuussa

Hyvinvointia luonnosta metsämielellä 
-kiertuetapahtuma   
pidetään touko-kesäkuussa  
Laturinteen maastossa

Maastopyöräily- tai  
polkujuoksutapahtuma  
järjestetään keväällä tai alkukesällä.

Pesäpalloa  
pelaamme kesä-elokuussa  
vanhalla urheilukentällä

Kyykkäharjoituksia  
pidämme kesän aikana Koskipuistossa.  

Sauvakävely  
Juhannuksen jälkeen 28.6.2021 aloitamme 
jälleen sauvakävelyt maanantai-iltaisin  
klo 18 Kännölän maastossa

Soutu  
Osallistumme Satakunnan Kansansoutuun 
Sastamalasta Poriin 2.-4.7.2021.  
Lisäksi järjestämme kesä-heinäkuussa  
kirkkovenesoutua Kokemäenjoella.

Lauttakylän ympäri juosten/kävellen/
pyöräillen -tapahtuma  
järjestetään syyskuussa 2021   

Ruskaretki  
Lapin maisemiin järjestetään viikolla 38

Hämärähommat –  
perheliikunnan tapahtuma  
järjestetään loka-marraskuussa  joko  
Laturinteellä tai Kännölän ulkoilualueella

Yhdistyksen syyskokous  
pidetään Laturinteellä 9.11.2021 klo 19.00

Yhdistyksen pikkujoulua  
vietämme marras-joulukuussa Laturinteellä  

Lounais-Suomen Latualueen  
pikkujouluun  
osallistumme 20.11.2021

Koronatilanteen salliessa järjestetään 
jäsenristeily syyskaudella  

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



 www.huittistenlatujapolku.fi • Olemme myös Facebookissa
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Seikkailevat perheet -kiertue 
rantautui Huittisiin lauantai-
na 29.8. Se on Suomen La-
dun uusi toimintamalli, jossa 
lapset ja aikuiset ulkoilevat 
yhdessä toisten perheiden 
kanssa.

Toiminta on suunnattu ensi-
sijaisesti noin alle 10-vuotiai-
den lapsien perheille.

Ladun ja Polun lisäksi ta-
pahtumaa oli järjestämässä 
Suomen Ladusta hankesuun-
nittelija Susanne Blomqvist 
ja Anu Soro sekä hankkeen 
yhteistyökumppanin	 folkhäl-
sanin puolesta Anna Saasta-
moinen.

Tapahtumaan osallistui noin 
20 perhekuntaa, jotka kiersi-
vät ohjatun metsäretken, jos-
sa osallistujat saivat kokeilla 
erilaisia temppuja, kuten  
nuorallakävelyä tuen avulla.

Kännölän huoltorakennuk-
sen edustalle nurmikolle oli 
sijoitettuna erilaisia toimin-
tapisteitä; näkymätön polku, 
kepparirata,	 frisbeegolf,	 nor-
supallo ja riippumatto, jossa 
voi hengähtää kaiken toimin-
nan päätteeksi mehunjuon-
nin ohella.

Kaikilta toimintapisteiltä seik-
kailijat saivat seikkailupassiin 
tarran. Kaikki pisteet kierret-
tyään perheet menivät ilmoit-
tautumispisteeseen ja saivat 
sieltä passiinsa leiman, joka 
antaa heille luvan seikkailla.

Osallistujien mielestä tapah-
tuma oli mielenkiintoinen ja 
toimintapisteet hauskoja. Jär-
jestäjienkin mielestä tapahtu-
ma oli onnistunut ja väkeä oli 
sopivasti liikkeellä.

Tapahtuman tavoitteena on 
käynnistää Seikkailevat per-
heet -toiminta paikkakunnalla.

Seikkailevat perheet 
Kännölässä
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 www.huittistenlatujapolku.fi • Olemme myös Facebookissa

Huittisten Ladun ja Polun lomakohteiden vuokrahinnat 1.1.2021 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

Mainostoimisto Huima
Asemakuja 2

Huittinen

huima.com
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Printtipalvelut
•  graafisen ulkoasun suunnittelu 
•  logosuunnittelu
•  erilaiset taittotyöt:
 esitteet, mainokset, asiakas- ja   
 sidosryhmälehdet, julisteet
•  banderollit, pressut, kyltit, 
 ikkuna- ja autoteippaukset

Sähköiset palvelut
•  verkkosivustot
•  intraratkaisut
•  verkkokaupparatkaisut
•  yrityskohtaiset järjestelmät 
 töiden tehokkaampaan organisointiin
•  tehokkaat mainokset näyttömainontaan

Teemme kokonaisvaltaista markkinoinnin suunnittelua 
ja sopivia ratkaisuja juuri asiakkaan tarpeisiin.

Ketterä ja monipuolinen mainostoimisto



Taloudellisiin yllätyksiin voi varautua. Me tahdomme pitää sinusta huolta, 
kävi miten kävi. Oman talouden tuokiossa löydämme yhdessä elämääsi

sopivimmat ratkaisut, joilla turvaat taloutesi. Me olemme puolellasi.

Lue lisää: saastopankki.fi/puolellasi

PUOLET POIS.
MITEN PÄRJÄISIT?

Aito Säästöpankki   |   Lauttakylänkatu 5, Huittinen   |   p. 010 311 6400*   |   www.saastopankki.fi/aito * H
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