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Mikäli viestissä olevat kuvat eivät lataudu lue viesti omassa selaimessasi klikkaamalla
tästä. Mikäli haluat tulostaa jäsenkirjeen, sekin onnistuu avaamalla kirje selaimessa.

J Ä S E N T I E D O T E  |  H U H T I K U U  2 0 1 8

www.kajaaninlatu.fi

info@kajaaninlatu.fi

Kajaanin Latu Instagramissa

Kajaanin Latu Facebookissa

TÄSSÄ KUUSSA MM. 

pyöräilyilta
geokätkennän alkeiskurssi

KAJAANIN LATU RY:N
TAPAHTUMAKALENTERI 2018

A u r i n k o  s e l k ä ä
t a p u t t a a ,  a l k a k a a
u l o s  j o  l a p u t t a a !
 
Huhtikuussa käännetään katse
hiljalleen kohti kesää, sillä
agendalta löytyy sekä pyöräilyilta
että geokätkennän peruskurssi.  
 
Geokätköily kiinnostaa myös
nuoria! Jos taloudessasi majailee
ulkoilua vieroksuva teini, niin
kokeilepa tätä. Ennakkotietona
kerrottakoon, että toukokuussa
järjestetään myös hieman
salaperäinen mysteeriratkonnan
alkeiskurssi geokätköilyn
harrastajille.
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P Y Ö R Ä I L Y
 

Pyöräfixin yrittäjä Vesa Kovalainen esittelee Kajaanin Ladun jäsenille kevään uudet
pyörämallit liikkeessään Väinämöisenkatu 15:ssä 11.4. klo 17-19. Esillä malleja
maastopyöristä erilaisiin sähköavusteisiin pyöriin. Paikalla myös Kajaanin Ladun
maastopyöräohjaaja Jukka Kuusela.

Tervetuloa kysymään pyöräilystä ja reiteistä yms. pyöräilyyn liittyvistä asioista. Tule
mukaan myös kertomaan minkälaista toimintaa Kajaanin Ladun toivotaan pyöräilyyn
liittyen järjestävän tulevana kesänä!

Ja maastopyöräilijöiden maanantain yhteislenkit jatkuvat läpi huhtikuun. Lähdöt
maanantai-iltaisin klo 18 Raatihuoneentorilta. Lue lisää... 
 

 
G E O K Ä T K E N T Ä  
 
Geokätköily on mukava koko perheen harrastus, jossa yhdistyy jännittävä aarteenetsintä,
liikunnallinen maasto- ja kaupunkisuunnistus ja jopa haastavat aivopähkinät.
Geokätköilyä voi nykyisin harrastaa helposti ja edullisesti älypuhelimella. Geokätköily ei
katso aikaa; sitä voit harrastaa silloin kuin se sinulle itsellesi parhaiten sopii. Geokätköilyn
päiväkurssilla opetellaan aloittamaan harrastus ja käydään läpi perusteita geokätköjen
etsimisessä. Aiempaa kokemusta geokätköilystä ei tarvitse olla. Katso koko kurssiohjelma
täältä. 
 
Kurssi on maksuton ja avoin kaikille geokätköilystä kiinnostuneille. Kurssin kouluttajina
toimivat geokätköilyn aktiiviharrastajat Marjut Kinnunen ja Arja Murtomäki. Ota kurssille
mukaan oma älypuhelin. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita puhelimesi merkki ja malli,
niin kouluttajat varmistavat etukäteen mikä ohjelma soveltuu parhaiten juuri sinun
älypuhelimeesi kätköilyä varten. 
 
Paikka: Vimpelin urheilukeskuksen kahvio, Kuntokatu 13, Kajaani 
Ilmoittautumiset: pe 13.4. mennessä sähköpostilla info@kajaaninlatu.fi tai puhelimella
045 101 6220 
 
Tule rohkeasti mukaan kurssille vaikka koko perheen voimin.

 
 
M E L O N T A
 
Melontajaoston kokoonpano v. 2018: Juha Karppinen, Leena Vuorenmaa, Hannu
Seppänen, Harri Smedberg ja Markku Räisänen. Melonnan vastuuvetäjänä toimii Merja
Leinonen. 
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Melonnan halliharjoituksen jatkuvat vielä ke 11.4. klo 20-21.30 Kaukavedessä. Lisätietoa
harjoitusvuoroista ja tarkemmista toimintaohjeista kotisivuilla.

 
 
M U U T A  
 
Yhdistys piti sääntömääräisen kevätkokouksensa viime viikon keskiviikkona ja kokouksen
yhteydessä yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Kilpeläiselle luovutettiin Suomen Ladun
hopeinen ansiomitali tunnustuksena retkeilyharrastuksen ja yhdistyksen hyväksi tehdystä
työstä.    
 
 
Vuonna 2018 Kajaanin Ladun johtokunnan muita jäseniä ja samalla lajivastuuhenkilöitä
ovat Pentti Heikkinen (varapuheenjohtaja, lumikenkäily), Leila Vähärautio (sihteeri,
hiihto), Jukka Kuusela (pyöräily), Antti Kingelin (retkeily), Merja Leinonen (melonta) sekä
Titta Tapaninen (tiedotus).

 
Aurinkoisia kevätretkiä toivottavat 
 

Kirsi & Titta  
 
 

 

Copyright © 2018 Kajaanin latu ry, All rights reserved. 
 

Saat tämän jäsenkirjeen, koska olet luovuttanut sähköpostiosoitteesi 
Suomen Ladun jäsenrekisteriin ja/tai suoraan Kajaanin Ladun sähköpostilistalle. 

 
 

Etkö halua saada meiltä jäsenkirjeitä ja muita tiedotteita sähköpostilla? 
Voit poistaa itsesi listalta kirjoittamalla sähköpostiosoitteesi annettuun kenttään tässä linkissä : unsubscribe. 
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