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Koronapandemian vaikutukset
Suomen Ladun hallitus on päättänyt jatkaa koronapandemian vuoksi Suomen Ladun
kaikkien tapahtumien peruuttamista ja siirtämistä 31. heinäkuuta 2020 saakka.
Samalla Suomen Latu suosittaa yhdistyksiä noudattamaan tätä periaatetta.
Kajaanin Latu yhdistyksenä toimii tämän ohjeen mukaisesti.
Kajaanin Latu ry seuraa ja noudattaa kaikessa toiminnassaan Terveyden ja hyvinvoinnin

laitoksen ja valtioneuvoston linjauksia liittyen koronaviruksen aiheuttamaan epidemiaan.
Tiedotamme jäseniämme heti, jos valtionhallinnon linjauksissa tapahtuu muutoksia, jotka
vaikuttavat myös yhdistyksemme toimintaan.

Lapin hiihtomatka 2021
Joensuun Latu järjestää Lapin hiihtomatkan viikolla 14.
Matkakohteena on Kilpisjärvi ja Hetta. Joensuusta lähtevät linja-autot kulkevat
Kajaanin kautta.
Tämä on alustava ennakkotieto tulevasta talvesta ja samalla katse tulevaisuuden
suunnitelmiin.

Pyöräilyn kilometrikisa kesä 2020
Kajaanin Latu ry on jälleen mukana kesän 2020 pyöräilyn kilometrikisassa. Kisa on
leikkimielinen kisa, mutta tähän osallistumalla voit seurata kuinka paljon kesän aikana on
tullut pyöräiltyä.
Joukkueemme osallistumiskoodi on Kajlatu2020 ja ohjeita kirjautumiseen löytyy am.
linkistä.
Tarvittaessa lisätietoja antaa joukkueemme kapteeni Jukka Kuusela.
https://www.kilometrikisa.fi/

Myös maastopyöräilyn yhteislenkit maanantaisin klo 18 jatkuu normaalisti.
Käytetään kuitenkin omaa harkintaa ja noudatetaan koronatilanteen aikana voimassa
olevia suosituksia, pitäen riittävät turvavälit ja noudattaen muita ajankohtaisia
määräyksiä.
Kajaanin Latu ei ole yhteislenkkien järjestäjä.
Katso lisätiedot osoitteesta https://www.kajaaninlatu.fi/pyoraily/

Savo-Karjalan latualue
Alueyhdyshenkilö on vaihtunut ja Ristiinan Rinkan puheenjohtaja Helena Turkki toimii
kyseisessä tehtävässä latualueen syyskokoukseen saakka.
Aurinkoista kesän odotusta!
Pentti & Ville
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