
 

 

 

 

Tervetuloa ulkoilevien ihmisten joukkoon 

Ylivieskan Ladun uusi jäsen! 
 

Olet liittynyt Suomen Latuun ja samalla Ylivieskan Latu ry:n 

paikallisyhdistykseen. Latu nimi viittaa hiihtoon, mutta toimintaan 

kuuluu kaikenlainen ulkona, luonnossa liikkuminen. Suomen Ladun 

perustehtävä on edistää liikunnallista elämäntapaa. Yhdessä teeman 

mukaisesti haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden liikkua ja ulkoilla 

yhdessä.  

Ylivieskan Latu on aktiivinen yhdistys ja järjestää runsaasti erilaisia 

retkiä ja tapahtumia ympäri vuoden. Talvisin suosituimpia ovat 

avantouinti Kekan avannolla, erilaiset hiihtotapahtumat, mm. 

rieskaretki, kynttilähiihto ja reppuhiihto, sekä lumikenkäily. 

 

 



 

 

Kesällä toiminta painottuu melontaan, joka on yhdistyksemme 

suosituin laji. Järjestämme melontakurssin toukokuussa, lajin 

tutustumisiltoja elokuussa ja useita erimittaisia melontaretkiä kesän ja 

syksyn aikana. 

 

 

Kesällä järjestämme myös pyöräretkiä ja patikkaretkiä lähialueelle. 

Keväisin ja syksyisin olemme tehneet viikonloppuvaelluksen ja 

linturetki on kuulunut jo muutamana vuotena kevään ohjelmaan. 

Lisäksi järjestämme vaihtelevasti perheille ja lapsille suunnattua 

ohjelmaa sekä uusimpina tulokkaina marjaretkiä ja geokätköilyä. 

  



 

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä kerromme toiminnasta ja samalla 

jäsenillä on hyvä tilaisuus esittää retkitoiveita. Jos sinulla jäsenenä on 

innostusta tulla mukaan tapahtumien ja retkien järjestämiseen, olet 

lämpimästi tervetullut. Otamme mielellämme vastaan myös uusia 

ideoita siitä, mitä voisimme järjestää yhdessä. 

             

Tiedotamme tapahtumista paikallislehdissä ja yhdistyksemme 

internetsivuilla, jotka löytyvät osoitteesta 

www.suomenlatu.org/ylivieskanlatu. Tammikuussa ilmestyy 

jäsentiedote, johon on koottu tapahtumakalenteri, retkijuttuja sekä 

yleistä tietoa yhdistyksestä. Jäsenenä voit vuokrata Ylivieskan Ladun 

varusteita (mm. lumikenkiä, kajakkeja, retkeilyvarusteita) jäsenhintaan. 

Toivottavasti tapaamme ladulla, polulla ja vesillä. 

Ylivieskan Latu 

http://www.suomenlatu.org/ylivieskanlatu


 

Melonta                                                            

Vuokrahinnat  aika jäsen ei jäsen 

Kajakki kaksikko vrk 20€ 30€ 

Kajakki yksikkö                                                    vrk 10€ 15€ 

SUP-lauta                                                              vrk 10€ 15€ 

Traileri                                                                   kerta 20€ 25€ 

Mukaan kuuluvat varusteet: melat, aukkopeitteet, pelastusliivit ja 
kuivasäkit. Kajakkien vuokraus edellyttää suoritettua kurssia tai 
riittävää todennettua melontakokemusta. 
 

Retkeily- ja muut varusteet                    
Vuokrahinnat  aika jäsen ei jäsen 

Lumikengät ilta 3€ 5€ 

vrk 5€ 7€ 

Ahkio vrk 5€ 7€ 

vko 20€ 25€ 

Venor 4-6 hengen kannettava kota vrk 20€ 30€ 

vkl 30€ 40€ 

vko 50€ 50€ 

Metsäsukset vrk 2€ 5€ 

vko 10€ 15€ 

4 hengen teltta (Halti vaelluskupoli) vrk 1€ 5€ 

1-2 hengen teltta (Halti Gavity) vrk 1€ 5€ 

Rinkka vrk 1€ 5€ 

Trangia-keitin vrk 1€ 5€ 

Maastorullaluistimet (Skiket) ilta 3€ 5€ 

vrk 5€ 7€ 

GPS-laite (Garmin) vrk 2€ 5€ 

vko 10€ 15€ 

Tarkemmat tiedot vuokravarusteista löytyy Ylivieskan Ladun  
www-sivuilta. 


