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Tiedote liittyen Riihiladun uusiin jäsenetuihin  
 
Riihilatu ry. ja Fillari Center Saarelainen & Borgman Ay ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jossa 
Riihiladun jäsenet saavat -12 % alennuksen normaalihintaisista pyöräilytuotteista, kuten 
polkupyöristä, varaosista, tarvikkeista sekä tekstiileistä. Jäsenedut astuvat voimaan heti ja niistä 
pääsevät nauttimaan kaikki Riihiladun jäsenet. 
 
Riihiladulla oli suuri tarve sopimukselle, sillä pyöräily ja eteenkin maastopyöräily on Suomessa ja myös meillä 
Riihimäellä ollut hurjassa kasvussa ja kuulunut vuodesta 2015 saakka Riihiladun aktiiviseen toiminnan piiriin. 
Riihimäellä ei ole ollut muutamaan vuoteen laadukkaita polkupyöriä edustavaa myyjäliikettä, jonka vuoksi 
syntyneeseen haasteeseen lähdimme etsimään ratkaisua. Yhteistyön tarkoitus vaikuttaa ja edistää pyöräilykulttuuria 
Riihimäellä, sekä näihin liittyvien palveluiden säilymistä talousalueellamme. Yhteistyö tulee näkymään jatkossa osassa 
Riihiladun maastopyörätapahtumia. 
 
Fillari Center valikoitui yhteistyökumppaniksi monipuolisen ja laadukkaan tarjontansa puolesta. Heiltä löytyy mm. 
maastopyöräilijöille Trekin mallistosta aina sopiva, aloittelijasta aktiiviseen harrastajaan ja tarvittaessa myös 
kilpailutoimintaan soveltuva maastopyörä, jolloin on tärkeää, että pyörä palvelee aina harrastusta parhaalla 
mahdollisella tavalla, toteaa Tero Nuora Riihiladun viestinnästä. Riihimäki on myös kaupunkirakenteeltaan tiivis, joka 
myös tukee erittäin hyvin polkupyöräilyä, joten Fillari Centerin valikoimasta löytyy erittäin laadukas polkupyörä varsin 
moneen käyttöön ja tarkoitukseen, sekä tarvittavat huoltopalvelut. Pyörien lisäksi etu kattaa pyöräilyyn liittyvät 
varaosat, välineet, varusteet, sekä vaatteet. Kun maastopyörä ja siinä tarvittavat välineet ovat kunnossa, auttavat 
Riihiladun koulutetut maastopyöräilyohjaajat uuden pyörän omistajia alkuun lajin alkumetreillä Riihiladun järjestämillä 
säännöllisillä viikkolenkeillä, päättää Tero Nuora. 
 
Fillari Center on tyytyväinen syntyneestä yhteistyöstä Riihiladun kanssa. Meille tämä avaa uusia ja tuoreita näkökulmia 
ulkoilusta, liikunnasta ja näiden välineiden hankinnasta. Kiitollisina toivotamme tämän yhteistyön myötä uudet sekä 
vanhat asiakkaat tervetulleiksi tutustumaan liikkeeseemme.  
Jim Borgman, Fillari Center Saarelainen & Borgman Ay 
 
 
 
 
Fillari Center Saarelainen & Borgman Ay. 
Fillari Centeristä saat laadukkaat polkupyörät, pyöräilyvarusteet, huollot ja pyörien varaosat sekä ystävällisen palvelun 
jo yli 25 vuoden kokemuksella! Meiltä löytyy mm. seuraavia pyörämerkkejä: Trek, Crescent, Helkama, Monark, Verde 
BMX, Frog sekä Kickbike. Valikoimissamme myös laadukkaat lisäravinteet, pyöräilytekstiilit, sähköpyörät ja niiden 
huolto/päivitykset sekä, luistimien teroitus ja -profilointi. Kuulumme valtakunnallisiin e-Bike Expertti- ja Shimano 
Service Center ketjuihin, jotka takaavat laadukkaat merkkituotteet sekä palvelut. 
Osoite: Sahakuja 4, Hyvinkää p. 019 431400 
 
 
Riihilatu ry. 
Riihilatu ry on vuonna 1970 perustettu kuntoliikunnan ja retkeilyn parissa toimiva Suomen Ladun jäsenyhdistys, jossa 
jäsenmäärä on yli 600. Yhdistys edistää riihimäkeläisten ja lähialueen liikunnan harrastamista ja luonnossa liikkumista, 
johon kuuluu myös luonnossa erilaisten tapahtumien järjestäminen. Vuoden aikana järjestetään erilaisia ulkoiluun ja 
liikuntaan liittyviä tapahtumia. Riihiladun toimintaa ylläpitävät jaostot, joista tärkeimmät harrastusmuotomme ovat 
maastopyöräily, polkujuoksu, lumikenkäily, kävely, sauvakävely, melonta ja patikka- ja hiihtovaellukset Etelä- ja 
Pohjois-Suomessa. Lisäksi Riihiladulla on kaupungilta vuokrattu mökki Paalijärvellä, jossa on mahdollista veneillä, 
meloa ja myös saunoa. 
www.riihilatu.fi tai s-posti: riihilatu@gmail.com 
 
Riihilatu ry. 
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