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Yhdistys tiedottaa toiminnastaan säännöllisesti jäsenkirjeellä, verkkosivustollaan sekä

sosiaalisessa mediassa. Yhdistys kannustaa jäsenistöään osallistumaan Suomen Ladun

ohjaajakoulutuksiin ja toimimaan paikallisten ulkoilutapahtumien koulutettuina ohjaajina.

Toiminnassa otetaan huomioon lajien turvallinen harrastaminen ja osallistujien kunto.

Jäsenistöä kannustetaan myös ilmaisemaan kiinnostuksensa yhdistyksen hallituksessa ja

lajijaostoissa toimimiseen sekä osallistumaan Itä-Suomen latualueen, Suomen Ladun ja

muiden yhteistyökumppaneiden ulkoilutapahtumiin.

Kajaanin Latu ry. järjestää tapahtumia vapaaehtoistoiminnan pohjalta henkilö- ja

talousresurssiensa puitteissa. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys vuokraa lumikenkiä,

järjestää retkiä ja tapahtumia, hakee toiminta-avustuksia ja vastaanottaa testamentteja.

Kajaanin Latu ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023 kuvataan vuosikellolla. Muutokset

suunnitelmaan ovat mahdollisia sää-, ohjaaja- ja toimintaympäristön tilanteen mukaan.

Suomen Ladun jäsen-

yhdistyksenä Kajaanin

Latu kuuluu Itä-Suo-

men latualueeseen.

Valtakunnallisella Suo-

men Ladulla on 184

paikallisyhdistystä ja

yli 94 000 jäsentä.

Kajaanin Latu järjestää sääntöjensä mukaisesti ulkoilu- ja liikunta-

toimintaa, tekee tunnetuksi ulkoilun eri muotoja sekä tekee ulkoiluun ja

liikuntaan liittyvää vaikuttamistyötä. Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä

ulkoilun ja liikunnan eri toimijoiden kanssa. Yhdistys hankkii tietoa

ulkoilusta ja tekee tunnetuksi ympärivuotisen ulkoilun merkitystä

ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle.

Kajaanin Latu ry. edistää kaiken-

ikäisten ulkoilua ja liikunnallista 

elämäntapaa. Yhdistyksen lajeja 

ovat hiihto, lumikenkäily, retkeily, 

melonta, pyöräily, geokätköily ja 

polkujuoksu. Yhdistyksessä on 

noin 700 jäsentä. 



KAJAANIN LATU 

VUOSIKELLO 2023
• Lumikenkien vuokraus 2.1. alkaen

• Rakastu hiihtoon (Suomen Latu)

• Laskiaiskirkko ja –hiihto Rytilahteen Vuokatin Ladun ja Polun 

kanssa 19.2.

• Kansallinen hiihtopäivä 4.3. (Suomen Latu)

• Kuutamohiihto Rehjaan jää- ja latutilanteen mukaan 7.3.

• Hiihtoretki Tiilikkajärvelle  11.3.

• Suomen Latu 85 v

• Eino Leino –hiihto jäätilanteen mukaan (Paltamon kunta ja 

Kajaanin kaupunki)

• Opastettu lumikenkäilyretki

• Lapin hiihtoviikot: Länsi-Lappi 18. - 25.3., Itä-Lappi 26.3. –

2.4. (Itä-Suomen latualue)

• Kevätkokous to 30.3. klo 18

1.4. – 30.6. 2023
• Suomen Ladun kevätkokous, Tampere 21.-23.4 

• Lumikenkien vuokraus päättyy 27.4.

• Geokätköilykurssi

• Helatorstain linturetki 18.5. Kainuun lintutieteellisen 

yhdistyksen kanssa

• Pyöräilylenkit ma 8.5. alkaen

• Retki Pirunvaaralle 

• Kävelykipinä-tapahtumat (Itä-Suomen latualue)

• Retki Tiilikkajärven kansallispuistoon  10.-11.6. (Itä-Suomen 

latualue)

• Melontakurssi kesäkuun alussa 

• Viikkomelonnat kesäkuun alusta alkaen ja kattotalkoot

• Melojien ohjaajakoulutus Rehjassa 28.-30.7. (Suomen Latu) 

• Retkelle-päivät 10. - 11.6. (Suomen Latu)

• Suomi meloo ja soutaa -päivä

• Paltaniemen melontatallin huolto yhteistyössä Oulujärven 

Melojien kanssa

I

IIIII

IV

Hallitus 

• ti 19.1. klo 17

• Sähköposti-

kokoukset 

helmikuussa

• Vk 11/12 klo 17

Hallitus 

ti 3.10. klo 17

ti 7.11. klo 17

to 7.12. klo 17

Hallitus 

ti 2.5. klo 17

ti 6.6. klo 17

Hallitus 

ti 22.8. klo 17

ti 5.9.klo 17

• Geokätköilijöiden retki Helsingin 

Megaan 25. – 27.8.

• Nuku yö ulkona 26.8. (Suomen Latu); 

Pieksämäen Metsähotelli –tapahtuma 

• Viikkomelonnat päättyvät ke 30.8.

• Latunen-tapaaminen Seinävuoren 

rotkolaaksossa Tuusniemellä 5.8. (Itä-

Suomen latu-alue)

• Sallan – Naruskan vaellus Joensuun 

Ladun kanssa syyskuussa

• Benchmarking-tutustuminen 

Lapinlahden Latu ry:n toimintaan syys-

lokakuussa

• Yhteistyötapahtuma Variskankaan 

Marttojen kanssa syys-lokakuussa: 

Retkieväät 

1.10. – 31.12. 2023
• Aluekokous 30.9. - 1.10. Mikkelissä (Itä-

Suomen latualue)

• Lyhtymelonta 10.10.

• Syyskokous to 23.11. klo 18

• Puheenjohtajapäivät 18.-19.11.2023 

Joensuussa (Itä-Suomen latualue) 

• Kiilopäähiihto 9.12. (Suomen Latu)

1.7. – 31.10.2023

1.1. – 31.3. 2023

Muutokset ovat mahdollisia sää-, ohjaaja- ja toimintaympäristön tilanteen mukaan.


