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Mikäli viestissä olevat kuvat eivät lataudu lue viesti omassa suosikkiselaimessasi. Mikäli
haluat tulostaa jäsenkirjeen, sekin onnistuu parhaiten avaamalla kirje selaimessa.
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www.kajaaninlatu.fi

info@kajaaninlatu.fi

Kajaanin Latu Instagramissa

Kajaanin Latu Facebookissa

TÄSSÄ KUUSSA MM. 

Kajaanin Ladun toiminnasta
Kajaanin Latu 50 v., menovinkit
Kokousasioita

KAJAANIN LATU RY:N
TOIMINTASUUNNITELMA 2022

K a j a a n i n  L a d u n  t o i m i n n a s t a
 

Kajaanin Latu järjestää retkiä yllä olevan toimintasuunnitelman mukaisesti ja
koronatilanteen niin salliessa. Verkkosivuillamme on aina ajantasaiset tiedot toteutuvista
tapahtumista. Pyrimme myös tiedottamaan jäseniämme näin sähköpostitse ja myös
Facebookissa. 
 
Lajimme ovat: pyöräily, melonta, hiihto, lumikenkäily, polkujuoksu, geokätköily ja
retkeily. 
 
Olet tervetullut mukaan jaostoihin ideoimaan ja suunnittelemaan toimintaa. Otathan
yhteyttä jaostojen vetäjiin! 
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Yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät tältä
sivulta: https://www.kajaaninlatu.fi/yhteystiedot/

 
Tervetuloa mukaan! 

 

K a j a a n i n  L a t u  t ä y t t ä ä  5 0  v u o t t a
 
Kajaanin Latu ry täyttää tänä vuonna 50 vuotta. 
 
Vireänä viisikymppisenä ulkoilemme itse kunkin ikään ja kuntoon katsomatta koko
vuoden. Yhdistyksenäkin kunnioitamme toistemme terveyttä, joten noudatamme kaikissa
tapahtumissa viranomaisten koronapandemiaan liittyviä ohjeita. 
 
Pandemian taas ryöpsähdettyä emme järjestä toimintasuunnitelman mukaisia tapahtumia
tammi-helmikuussa. Mahdollisuuksien mukaan tapahtumia siirretään myöhempiin
ajankohtiin. 
 
Mutta eipä lannistuta: Meillä on tilaa, aikaa ja lunta harrastaa turvallisesti ulkona yksin tai
omalla pienellä porukalla ja löytää sopivimmat tavat nauttia alkutalvesta. 
 
Kuutamohiihto Rehjaan järjestetään olosuhteiden salliessa. Kaikkiin yhteisiin
tapahtumiin avataan ennakkoilmoittautuminen.

 
Menovinkkejä

 
Milloin hiihdit viimeksi? Käväisehän testaamassa latuja ja löydä itsellesi mieluisin!
Kajaanin latukartan ja -tilanteen löydät osoitteesta https://ladulle.fi/ladut/kajaani. 
 
Olisiko lumikenkäilystä uusi ja mielenkiintoinen harrastus sinulle? Vuokraamme
lumikenkiä jäsenille etuhintaan. Katso lisää
osoitteesta https://www.kajaaninlatu.fi/lumikenkaily/ 
 
Suomen Latu ry:n ulkoilu- ja liikuntatapahtumat:
https://www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri 
ja kattavat hiihtosisällöt: www.suomenlatu.fi/kaikkihiihdosta 
 
Oletko ulkona kuin lumiukko? - Suomen Latu haastaa kaikki ulkoilemaan ja
rakentamaan lumiukkoja 14.2. – 13.3.: https://www.suomenlatu.fi/ulkona-kuin-
lumiukko/etusivu.html 
 
Oletko jo retkeilyt pidempään ja haluaisit jakaa osaamistasi? Olisitko
kiinnostunut Rakastu retkeilyyn -ohjaajakoulutuksesta ja kiinnostunut vetämään Kajaanin
Ladun retkiä? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@kajaaninlatu.fi. 
 
Suomen Ladun vinkit lapsiperheiden ulkoiluun: 
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta.html ja 
https://www.facebook.com/suomenlatu.lastentoiminta 
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Kaikki maastopyöräilystä kiinnostuneet ovat tervetulleita aina maanantaisin klo 18
Raatihuoneentorille, josta maastopyöräilijät lähtevät yhteislenkille Kajaanin poluille.
Paikalle kannattaa tulla ihan muutenkin juttelemaan maastopyöräilystä, tutustumaan
pyöriin ja pyöräilijöihin. Pyöräilylenkki tehdään mukaan lähtevien kuntotason mukaan,
joten rohkeasti vaan porukkaan mukaan! Jos et omista maastopyörää, ei haittaa,
sillä mm. Kajaanin kaupunki lainaa maastopyöriä. Katso lisätietoja
osoitteesta https://www.kajaaninlatu.fi/pyoraily/.  
 
Kajaanin Latu tukee kimppakyytejä muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin ja
retkille. Seuraathan järjestäjien ilmoittelua, mm. Laskiaiskirkko ja -hiihto
Vuokatissa, Eino Leino -hiihto ja Ärjän kierrän -laturetki. 
 
Muistutamme myös Kajaanin Ladun jäsenyyden tuomista valtakunnallisista eduista, joista
voit lukea lisää
osoitteessa https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html

 

K a j a a n i n  L a t u  r y : n  k o k o u s a s i o i t a :
 
Kajaanin Ladun hallitus järjestäytyi kokouksessaan 4.1.  
 
Hallituksen jäsenet ovat:

Aune Kariluoto, puheenjohtaja, mukana lumikenkäilyn ja retkeilyn työryhmässä
Jukka Kuusela, varapuheenjohtaja, pyöräilyn ja polkujuoksun työryhmän
vetäjä 
 
Ville Heikkinen, jäsen, tiedottaja, mukana geokätköilyn työryhmässä
Kirsi Kilpeläinen, jäsen, retkeilyn ja lumikenkäilyn työryhmän vetäjä,
rahastonhoitaja
Antti Kingelin, jäsen, mukana melonnan työryhmässä
Heidi Kinnunen, jäsen, mukana lumikenkäilyn ja retkeilyn työryhmässä
Marjut Kinnunen, sihteeri, geokätköilyn työryhmän vetäjä
Kari Suutari, jäsen, melonnan työryhmän vetäjä
Jouko Vähärautio, jäsen, hiihdon työryhmän vetäjä

 
Kevätvuosikokous järjestetään helmi – huhtikuussa; tiedotamme asiasta seuraavassa
tiedotteessa.

Ulkoilun iloa toivottavat 
Aune & Ville 

Kajaanin Latu ry

Copyright © 2022 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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