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

JÄSENTIEDOTE | TOUKOKUU 2019
TÄSSÄ KUUSSA MM.
www.kajaaninlatu.fi
info@kajaaninlatu.fi
Kajaanin Latu Instagramissa

Melonnassa kursseja
Pyöräilykausi alkaa
Geokätköilykurssi
Monenlaista retkeilyssä
Talkoolaisia tarvitaan

Kajaanin Latu Facebookissa

Lumisateita ennustavista säätiedotuksista huolimatta kohti kesää olemme kalenterin
mukaan menossa ja sulan maan lajien toimintaa ryhdymme käynnistelemään.
Yhdistyksellemme on nyt avattu uudet nettisivut osoitteessa www.kajaaninlatu.fi
Näitä sivuja sekä facebook-sivuja seuraamalla löydät ajankohtaiset tapahtumat ja
lisätietoja sekä ilmoittautumisohjeet eri tapahtumiin.

PYÖRÄILY https://www.kajaaninlatu.fi/pyoraily/
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Pyöräilykauden avaus la 4.5.2019 klo 11
Valtakunnallista pyöräilyviikkoa vietetään 3.-12.5.2019 ympäri Suomea. Kajaanissa
avataan pyöräilykausi 2019 yhteislenkillä Raatihuoneen torilta 4.5.2019 klo 11.
Tervetuloa rohkeasti mukaan kevään pyöräilykauden aloitukseen.

Kesän 2019 pyöräilyn kilometrikisa
Kajaanin Latu ry on jälleen mukana kesän 2019 pyöräilyn kilometrikisassa. Kisa on
leikkimielinen kisa, mutta tähän osallistumalla voit seurata kuinka paljon kesän aikana on
tullut pyöräiltyä. Joukkueemme osallistumiskoodi on Kajlatu2019.

Maastopyöräilyn ajokoulu ke 15.5. klo 18, kokoontuminen Pöllyvaaran
ulkoilualueella

Maastopyöräilijöiden yhteislenkit aina maanantaisin klo 18 lähtö
Raatihuoneentorilta

MELONTA https://www.kajaaninlatu.fi/melonta/
Kajakkimelonnan peruskurssit Kajaanissa 7.-8.6. (perjantai-ilta ja lauantai)
ja 11.-13.6. (iltakurssi)
Kajaanin Ladun tai Oulujärven melojien jäsenelle kurssimaksu on 75,00 euroa, muille
100,00 euroa. Jäsenmaksu tulee olla suoritettu ennen kurssia. Sitovat ilmoittautumiset
nettisivujen kautta.
Lisäksi yhteistyökumppanimme Oulujärven Melojat järjestävät melonnan
peruskurssin Vaalassa 17.-19.6. ja Paltamossa 10.-11.8. Lisätietoja Oulujärven
Melojien nettisivuilta: https://www.oulujarvenmelojat.com/18

Melonnan ohjaajakoulutus järjestetään Kainuun Opistolla 5.-7.8.
Kurssille voidaan ottaa enintään 8 henkilöä. Kurssin opettaja on Kari
Hellström www.aquaprosuomi.fi
Lisätietoja https://www.kainuunopisto.fi/kurssit/

Säännölliset viikkomelonnat tiistaisin kesä-, heinä- ja elokuun ajan yhteistyössä
Oulujärven Melojien kanssa (poislukien ti 11.6.) Kajaanin Ladun tai Oulujärven melojien
jäsenille viikkomelonta on maksuton, muilta perimme ohjausmaksun 10,00 euroa/henkilö.
Iltaretket on tarkoitettu jo jonkin verran meloneelle.
Ensikertalaisille järjestämme ohjausta erikseen sovittavana ajankohtana. Ilmoittautumiset
melojien kännykkään puh. 040 2559 561 mielellään tekstiviestillä.
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GEOKÄTKÖILY https://www.kajaaninlatu.fi/geokatkoily/
Geokätköilyn peruskurssi lauantaina 8.6 klo 9-15, Vimpelinlaakson
urheilukeskuksen kahvila, Kuntokatu 5
Tule mukaan maksuttomalle päiväkurssille opettelemaan geokätköilyn alkeita! Kurssilla
on luvassa tehokas teoriaosuus, jossa opastetaan miten kätköjä etsitään, kirjataan ja mitä
asioita harrastuksen perusteisiin muutoinkin liittyy. Iltapäiväksi kurssilaiset pääsevät
kokeneiden kätköilijöiden opastamana pienryhmissä etsimään kätköjä. Kurssilla kätköilyä
opetetaan siis todella kädestä pitäen! Kurssille et muuta tarvitse kuin älypuhelimen, kynän
ja annoksen seikkailumieltä. Ilmoittautumiset nettisivujen kautta.

RETKEILY https://www.kajaaninlatu.fi/retkeily/

Helatorstaina 30.5. teemme perinteisen linturetken yhdessä Kainuun
lintutieteellisen yhdistyksen kanssa Pohjois-Savon lintupaikoille. Lähtö on varhain
aamulla Kajaanista ja illaksi tulemme takaisin. Odotamme vielä savolaisilta tarkempaa
päivän ohjelmaa, jonka laitamme heti sen saatuamme nettisivuille.

Ruskamatka Saariselälle 14.-20.9. yhdessä Savo-Karjalan latuyhdistysten
kanssa
Joensuun Latu on järjestämässä syksylle ruskamatkaa Saariselälle ja mikäli meidän
alueelta olisi kiinnostusta bussi kulkisi Kajaanin kautta. Katso lisätietoja
nettisivuilta ja ilmoita mielenkiinnostasi sähköpostilla
retkeily@kajaaninlatu.fi

Suomen Ladun retkeilykiertuetapahtuma järjestetään lauantaina 15.6. klo 1015 Kajaanin Pöllyvaaran ulkoilualueella. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille
retkeilystä sekä luonnossa liikkumisesta kiinnostuneille. Tapahtumassa annetaan
varustevinkkejä yön yli retkeilyyn, tietoja merkityistä reiteistä, ym. Järjestelyissä mukana
ovat kainuulaiset latuyhdistykset ja Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys.

TALKOOAPUA TARVITAAN TULEVIIN TAPAHTUMIIN
Tarvitsemme talkoolaisia kevään ja kesän tapahtumiin mukaan esittelemään
yhdistyksemme toimintaa sekä muutoinkin järjestelyihin avuksi mm. tavaroiden
kuljetukseen, teltan pystytykseen ym. järjestelyihin.
Villiinny Keväästä -tapahtuma Kaupunginlammella lauantaina 18.5. klo 10-14.
Suomen Ladun retkeilykiertue -tapahtuma Pöllyvaarassa lauantaina 15.6. klo 1015
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Paltaniemeltä Vesille -tapahtuma Paltaniemen venesatamassa lauantaina 29.6. klo
11-15
Näissä talkootehtävissä pystymme kaikki olemaan mukana, joten tervetuloa mukaan
yhteiseen tekemiseen!
Ilmoittaudu mukaan info@kajaaninlatu.fi

SAVO-KARJALA LATUALUEEN TOIMINTAA
Savo-Karjala -latualueen kevätkoulutuspäivä lauantaina 25.5. klo 9-16
Kuopiossa Puijon Ladun Pilppa-majalla. Koulutuksena Metsävaeltajaohjaaja-koulutus.
Koulutus on maksuton ja matkat maksaa Suomen Latu. Lähdetäänpä joukolla
kouluttautumaan ja tapaamaan muita latulaisia. Ilmoittautumiset 15.5. mennessä
https://www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri/metsavaeltajaohjaajakoulut
us.html
sekä ilmoittaudu myös info@kajaaninlatu.fi

KIINNOSTAAKO TUNTURIMAJAN OSAKKUUS SAARISELÄLLÄ?
Jäsenemme Antti Kejon kautta on tullut pyyntö välittää tietoa Kajaanin latulaisille
mahdollisuudesta lähteä osakkaaksi Raahen Tunturimaja Oy:n toimintaan. Raahen
Tunturimaja Oy on toiminut jo yli 40 vuotta Saariselän ydinkeskustassa välittömästi
hiihto- ja retkeilyreittien vieressä. Yhtiön omistuksessa on kelohonkahirsinen 240 m2
kokoinen tunturimaja. Ajan kuluessa useampi majan osakas on iän karttumisen myötä
halunnut luopua osakkuudestaan, koska heidän majankäyttämisensä ikääntymisen myötä
on harventunut tai loppunut.
Lisätietoja esim. Facebook-sivuilta Raahen Tunturimaja, Saariselkä. Osoite:
Vahtamantie 16, Saariselkä.

Yhtiön nimi johtuu siitä, että sen perustajia ja sittemmin keskeisiä toimijoita ovat olleet
raahelaiset tai raahelaislähtöiset toimijat. Viime vuoden lopulla yhtiön hallinnoinnissa
tapahtui suurempi muutos ja hallitus päätti selvittää, ketkä haluavat luopua osakkeestaan
ja saadaanko majalle aktiivikäyttäjiä lisää.

Mitä osakkuudella saa: Majan osakkaat voivat vuokrata majoitustilaa niin
sesonkiaikoina kuin muulloinkin ns. ”osakashintaan”, mikä on edullisempi kuin
ulkopuolisille. Majaa voi käyttää lähtökohtaisesti kaikkina vuodenaikoina, paitsi
silloin, jos koko maja on jonkin viikon ollut kokonaan vuokrattuna jollekin esim.
urheiluseuralle, yhdistykselle tms. retkeilyä tai liikuntaa harrastavalle yhteisölle. Näitä
varauksia on vuosittain muutama. Joitakin osakekauppoja on tehty viime syksyn jälkeen
ostajan ja myyjän keskenään sopimalla hinnalla. Toteutuneiden kauppojen hintataso on
vaihdellut 1.000 eurosta 1.200 euroon per osake, joten ”sijoitus” ei ole kovinkaan suuri
verrattuna siitä saatavaan virkistykseen ja kokemukseen.
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Jos Kajaanin Ladun jäsenistössä olisi tällaiseen kiinnostusta, voitte ottaa myös lisätietojen
saamiseksi yhteyttä allekirjoittaneeseen Antti Kejoon joko sähköpostitse
antti.kejo@asianajokejo.fi tai puhelimitse 050-5508417.

Tervetuloa mukaan monipuoliseen toimintaamme!
Seuraa tiedottamista www.kajaaninlatu.fi ja Kajaanin Ladun Facebook-sivuilla!

Kevätterveisin
Kirsi, puheenjohtaja & Ville, tiedottaja

Copyright © 2019 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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