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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.

JÄSENTIEDOTE | LOKAKUU 2018
LOKAKUUSSA MM.

www.kajaaninlatu.fi
info@kajaaninlatu.fi
Kajaanin Latu Instagramissa

Lyhtymelonta
Maastopyöräilyä
Osallistu tulevan vuoden suunnitteluun
Whatsapp-ryhmät maastopyöräilijöille ja
retkeilijöille

Kajaanin Latu Facebookissa

Lokakuun
liikuntatapahtuma(t)
Su 7.10. Kekrijotos, Joutenlampi.
10 km hölkkä, patikointi tai sauvakävely (osa
lähdöistä ilman ajanottoa).
Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä.
Kajaanin Latu ry tukee pienellä summalla
kimppakyytejä ulkoilutapahtumiin.
Kimppakyyteihin ilmoittautumiset
Kirsille info@kajaaninlatu.fi tai puh. 045 101
6220. Itse tapahtumaan ilmoittautuminen
suoraan tapahtumajärjestäjälle.

Syysmelontaa
Viime syksynä ihastusta herättänyt Lyhtymelonta tulee jälleen! Tarkempi ajankohta ilmoitetaan Kajaanin
kajakoijien WhatsApp -ryhmässä sekä Kajaanin Ladun Facebook-sivuilla.
Etsitkö kanootillesi tai kajakillesi talvisäilytyspaikkaa? Paltaniemen uudella melontatallilla on vapaita
säilytyspaikkoja. Lisätietoja säilytyspaikoista Merjalta, info.kajaaninmelonta@gmail.com.
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Syyspyöräilyä
Loka-marraskuun aikana luvassa vielä muutama pidempi, ohjattu maastopyöräilyretki. Tarkempi aika
ilmoitetaan myöhemmin Kajaanin Ladun Facebookissa ja maastopyöräilijöiden Whatsapp-ryhmässä. Ja
maanantai-iltojen kaikille avoimet ja maksuttomat maastopyöräilylenkit pyörivät vielä syksylläkin. Lähtö
perinteiseen tapaan klo 18 Raatihuoneentorilta.
Lisätietoja Jukalta, p. 040 561 1028.

Syysuintia
Avoveden uintikausi jatkuu Kajaanin kylmäkaraisukeskuksella (lue: avantouintikeskuksella) ympäri
vuoden. Tutustu lajiin avointen ovien päivässä su 7.10 klo 12-16. Lisätietoa täältä.

Maastopyöräilijöille ja retkeilijöille omat
Whatsapp-ryhmät!
Ping! - kännykkään helähtää tieto yhteisretkistä, ad hoc -lähdöistä tai retkikaveria/kyytiä etsivien kutsuista.
Whatsapp-sovellus on monipuolinen ja helppo keino olla yhteydessä lajitovereihin. Melonnan Whatsappryhmä on toiminut vuoden ja kokemukset ovat olleet positiivisia.
Jos haluat, että sinut liitetään ryhmään, lähetä puhelinnumerosi info@kajaaninlatu.fi tai laita yksityisviestiä
Kajaanin Latu ry:lle Facebookin kautta. Muista mainita kumpaan ryhmään haluat liittyä!

Muuta
HIIHTOMATKALLE ILMOITTAUTUMISET KÄYNNISSÄ NYT
Kajaanin Latu ry:n legendaarinen hiihtomatka suuntautuu ensi talvena Ylläkselle. Matka järjestetään
6.-13.4.2019, majoitus puolihoidolla hotelli Ylläshuminassa Äkäslompolon puolella. Lisätietoja täältä.
Sitovat ilmoittautumiset 31.10.2018 mennessä Kirsille, info@kajaaninlatu.fi tai puh. 045 101 6220. Nyt ei
kannata viivytellä ilmoittautumisen kanssa, sillä lähtijöiden määrä ratkaiseen matkan toteutumisen. Kun
lähtijöitä on väh. 25, matka toteutetaan.

OSALLISTU TOIMINNAN SUUNNITTELUUN!

Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa varten haastamme jäseniä ja kaikkia kajaanilaisia ulkoilun
sekä luontoliikunnan harrastajia ideoimaan toimintaa ja sen sisältöjä kanssamme. Vastaa lyhyeen
kyselyyn ja kirjaa alas ehdotuksesi täällä.
Kysely on auki 1.11. asti eikä vastaamista varten ei tarvitse luoda tunnuksia.

MERKKAA KALENTERIIN
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VAPAAEHTOISIA KAIVATAAN!

Kajaanin Latu on toiminut aktiivisesti lumikenkäilyharrastuksen edistäjänä. Yhdistys on järjestänyt
lumikenkäilyretkiä, opastustapahtumia sekä kierrättänyt lasten lumikenkiä kajaanilaisissa päiväkodeissa.
Yhdistys on hankkinut erilaisia lumikenkiä vuokrattavaksi ja lumikenkävuokraus onkin yksi suosituimmista
yhdistyksen tarjoamista palveluista.
Parina viime talvena hommaa on pyörittänyt Pentti Heikkinen, mutta tulevaksi talvelksi hän tarvitsee
kaverin, joka ottaisi vuoroviikoin vetovastuun lumikenkäilykaluston vuokrauksesta Komiahon varastolla.
Tehtäviin kuuluu mm. varauksien vastaanottoa, kaluston luovutusta, asiakkaan alkuopastusta (kirjalliset
ohjeet annetaan asiakkaille mukaan). Lisäksi lumikenkäilyisäntä/emäntä on mukana
lumikenkäilytapahtumissa.
Jos tunnet tämän talviurheilulajin omaksesi, haluat edistää harrastusta JA sinulla on mahdollisuus toimia
tehtävässä myös päiväsaikaan, ota yhteyttä Penttiin, p. 044 300 5135.
Auton käytöstä km-korvaus, palkkana mukavia kohtaamisia ja roppakaupalla hyvää mieltä!

Reipasta syksyä ja
#mennäänmetsään!
Pj. Kirsi Kilpeläinen ja
tiedottaja Titta Tapaninen

Copyright © 2018 Kajaanin latu ry, All rights reserved.
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