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Koronapandemian vaikutukset
Suomen Ladun hallitus on päättänyt jatkaa koronapandemian vuoksi Suomen Ladun
kaikkien omien tapahtumien peruuttamista, siirtämistä ja etätapahtumiksi muuttamista
31. heinäkuuta saakka.
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.

Kesäkuun alussa tulee muutamia helpotuksia rajoituksiin jolloin yhdistykset tai seurat
voivat käynnistää toimintaa rajoitutetusti ja huomioiden OKM:n ja THL:n ohje
01.06.2020 alkaen.

MELONTA
Kajaanin Ladun viikkomelonnat alkavat kesäkuun alussa ja ohjatut melonnat ovat
keskiviikkoiltaisin. Ilmoittautuminen melontoihin tekstiviestillä numeroon 040 2559
561, samasta numerosta saa myös lisätietoja.
Linjaukset:
Sairaana tai oireisena ei saa osallistua toimintaan ja poisjäämisen kynnys tulee
asettaa erittäin matalalle
Yhteiset harjoitusvälineet puhdistetaan desinfiointiliinoilla/pesemällä ennen ja
jälkeen käytön
Riskiryhmiin kuuluvia ei suositella osallistuvan ohjattuun toimintaan
toistaiseksi
Oma pyyhe mukaan kajakin kuivaamista varten
Huomioitava sään mukainen vaatetus ja varavaatteet
Lähikontaktien välttämiseksi 1 – 2 metrin turvaväli henkilöiden välillä
Tervetuloa mukaan melomaan, tulethan terveenä!
Kajakkimelonnan peruskurssi, joka olisi ollut pe-la 05.06 – 06.06.2020, on siirretty
myöhempään ajankohtaan.
https://www.kajaaninlatu.fi/melonta/

Kajaanin Latu ry:n kevätkokous
Kevätkokous pidetään torstaina 25.06.2020 klo 18:00 Vimpelin
urheilukeskuksen kahviossa Kuntokatu 13.
Kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Ilmoittautumiset 23.06.2020 mennessä puh. 045 101 6220 tai sposti: info@kajaaninlatu.fi
Tervetuloa!
Kajaanin Ladun hallitus

SAVO-KARJALAN LATUALUE

Latulaisten kesäretki Ruunaalle 07.09.08.2020
Lähde latulaisten kesäretkelle Lieksan Ruunaalle, Pohjois-Karjalan jylhiin
maisemiin!
Ohjelmassa on leppoisaa leirielämää latulaisten kanssa, patikointia
kansallismaiseman poluilla, lettuja nuotiolla sekä koskenlaskua Ruunaan koskilla.
Katso lisätietoja retkestä osoitteesta https://www.kajaaninlatu.fi/retkeily/
Retkelle osallistumisesta on hyvä ilmoittaa myös meille osoitteeseen
info@kajaaninlatu.fi, jotta voimme tarvittaessa järjestää kimppakyydit Kajaanista.
Kajaanin Latu maksaa yhdistyksen syyskokouksen hyväksymän periaatteen mukaisesti
kilometrikorvaukset oman auton käytöstä.
Terveisin
Pentti & Ville
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