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Kajaanin Ladun kevätkokous
Viron linturetki keväällä

Kajaanin ja Vuokatin Ladun yhteinen
ulkoilupäivä 29.02.2020
Kajaanin ja Vuokatin Ladun yhteinen ulkoilupäivä pidetään Iso – Ruuhijärvellä
(Ruuhijärventie 661) 29.02.2020 klo 10:00 - 14:00. Ohjelmassa tulokahvit, kahvin
jälkeen liikutaan maastossa lumikengillä n. 3 km rengasreitti sisältäen pientä
ohjelmaa ja lopuksi paistetaan makkaraa. Kajaanin Latu tarjoaa kahvit ja makkarat.
Kuljetusta, kahvi- ja makkaratarjoilua varten ilmoittaudu 24.02.2020 mennessä
tämän linkin kautta tai puh. 045 101 6220 tai s-posti: info@kajaaninlatu.fi. Jos
tarvitset lumikenkiä, niin Kajaanin Ladulla on muutama pari lainattavana.
Tervetuloa mukaan ulkoilemaan!

Laskiaiskirkko ja -hiihto Sotkamossa
sunnuntaina 23.02.2020

Perinteinen Vuokatin ja Kajaanin latulaisten laskiaissunnuntain tapaaminen järjestetään
sunnuntaina 23.02.2020.
Jumalanpalvelus Sotkamon kirkossa klo 10 ja sen jälkeen lähdemme hiihtämään
Vuokattilaisten johdolla.
Kimppakyydeillä mennään, lähtö klo 9 Kajaanin vanhalta linja-autoasemalta.
Ilmoittaudu mukaan 21.02.2020 mennessä info@kajaaninlatu.fi tai puh. 045
101 6220.
Tervetuloa mukaan hiihtämään!

Talven ulkoilusää on ollut tähän saakka hyvin vaihteleva. Kuutamohiihto Rehjaan on vielä
täysin avoin jää- ja latutilanteen vuoksi.
Jos olosuhteet muuttuvat suotuisaksi ja Kajaanin kaupunki pystyy tekemään ladun, niin
silloin hiihtotapahtuma pyritään toteuttamaan. Tapahtumasta tiedotetaan
tarkemmin myöhemmin.
Savo-Karjalan latualueen talven hiihtomatkalle ilmoittautuminen on
päättynyt!
Kajaanista lähtijöitä hiihtomatkalle on ihan mukavasti ilmoittautunut.
Kajaanin Ladun jäseniä kannustetaan osallistumaan laturetkiin. Tiedossa on
seuraavat retket:
Suomussalmella The Ruthless Raja 8.2.2020.
Saukkovaaran laturetki 07.03.2020.
Vuokattihiihto Sotkamossa 14.3.2020.
Eino Leino- hiihto Paltaniemeltä 21.03.2020.
Jos tarviset kimppakyytijärjestelyjä laita viestiä tai soita puh. 045 101 6220 tai sposti: info@kajaaninlatu.fi

Kajaanin Ladun kevätkokous 23.03.2020
Kajaanin Ladun kevätkokous on 23.03.2020 klo 18:00 Ravintola Wanha Teppanassa,
osoitteessa Ilmarintie 6.
Kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle yhdistyksen sääntöjen 10§:ssä
määritetyt asiat.
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä
kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Kahvitarjoilua
varten ilmoittaudu 15.03.2020 mennessä tämän linkin kautta tai puh. 045 101
6220 tai s-posti: info@kajaaninlatu.fi
Tervetuloa mukaan kokoukseen!

Linturetkelle Viroon 30.4.-3.5.2020

Pohjolan Matka järjestää viime kevään tapaan linturetken Viron Haapsaluun.
Matka on avoin kaikille kiinnostuneille ja matkaa markkinoidaan myös Savo-Karjalan
latualueen latuyhdistyksille.
Joensuun Ladusta matkalle on jo ilmoittautunut 12 latulaista.
Ajankohta on parasta lintujen muuttoaikaa ja oppaana on luontokuvaaja Jouni
Ruuskanen.
Ilmoittautumiset suoraan Pohjolan Matkalle 28.2. mennessä.
Katso lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan! https://www.kajaaninlatu.fi/retkeily/
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