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Mikäli viestissä olevat kuvat eivät lataudu lue viesti omassa suosikkiselaimessasi. Mikäli
haluat tulostaa jäsenkirjeen, sekin onnistuu parhaiten avaamalla kirje selaimessa.
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KAJAANIN LATU RY:N
TOIMINTASUUNNITELMA 2020

www.kajaaninlatu.fi
info@kajaaninlatu.fi

TÄSSÄ KUUSSA MM.
Kajaanin Latu Instagramissa
Kajaanin Latu Facebookissa

Kajaanin Ladun syyskokous
Suomen Ladun syyskokous
Lumikenkäilyä ja tapahtumia

Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksemme vuokraa talvikautena lumikenkiä. Vuokraustoiminnan pyörittämiseen
tarvitaan vapaaehtoisia viikon mittaisiin vuoroihin johon opastetaan.
Jos sinulla on mahdollisuus osallistua mukaan toimintaamme, niin laita meille
sähköpostia osoitteeseen info@kajaaninlatu.fi tai soita meille puh. 045 101 6220.
https://www.kajaaninlatu.fi/lumikenkaily/
https://us17.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=13934fd52e4b3479ebc31b33a&id=2bc095d23f
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Kajaanin Latu ry:ssä noudatamme kaikissa tapahtumissa viranomaisohjeita
koronapandemian suhteen. Viranomaisten ohjeet/määräykset voivat vaikuttaa alla oleviin
tapahtumiin.

Kajaanin Latu ry:n syyskokous 2020
Kajaanin Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään ti 10.11.2020 klo 18:00
Vimpelin urheilukeskuksen kahviossa, Kuntokatu 8, Kajaani.
Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Kokous pidetään ns. hybridikokouksena, eli kokoukseen voi tulla paikan päälle tai
osallistua etäyhteydellä, Teams-järjestelmän kautta. Teamsin kautta osallistuville
laitetaan osallistumislinkki.
Ilmoittaudu mukaan kokoukseen 08.11.2020 mennessä alla olevan linkin kautta tai
puhelinnumeroon 045 101 6220.
https://www.kajaaninlatu.fi/syyskokous2020/
Tervetuloa!
Hallitus

Suomen Ladun syyskokous
Suomen Ladun syyskokous toteutetaan su 25.10.2020. Ei viralliset osallistujat voivat
seurata kokousta YouTube-kanavalla, linkkiä kokoukseen ei ole vielä julkaistu.
Alta löytyy linkki Suomen Ladun kokoussivulle jonne päivittyy kokousasiat.
https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/syyskokous.html

Miten löytää kiinnostavia retkikohteita? luento Kaukametsässä
Keskiviikkona 28.10.2020 klo 18-19.30 Kouta-sali, Kaukametsä
Kuhmolainen Jouni Laaksonen retkeilee työkseen ja kirjoittaa aiheesta lehtiartikkeleita
ja tietokirjoja. Retkestään saa vielä enemmän irti, jos tutustuu kohteeseensa ennalta.

https://us17.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=13934fd52e4b3479ebc31b33a&id=2bc095d23f
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Erilaisten ilmaisten karttapalvelujen, rekisteriportaalien ja muiden lähteiden avulla voi
löytää esimerkiksi seitoja, kalliomaalauksia, jatulintarhoja, lapinpatoja, hieman reitiltä
sivussa olevia vesiputouksia, suppia ja saivoja, kulttuurihistoriallisesti kiinnostavia
kammeja ja vaikka mitä!
Karttojen ja ilmakuvien avulla voi päätellä erityisen hienoja näköalapaikkoja, jokien
ylityspaikkoja ja niin edelleen.
Luennolla opitaan, miten tällaisia erikoisuuksia löytää ja katsellaan kuvia
mielenkiintoisista kohteista.
Vapaa pääsy.
Luennolle on ilmoittauduttava ennakkoon, koska paikkoja on rajoitetusti.
Ilmoittaudu mukaan luennolle alla olevan linkin kautta.
https://www.kajaaninlatu.fi/retkeily/

Lapin hiihtomatka 2021
Joensuun Latu järjestää Lapin hiihtomatkan viikolla 14/2021, jos koronatilanne suinkin
sallii.
Matkakohteena on Kilpisjärvi ja Hetta. Molempiin kohteisiin on alustavasti varattu n. 25
paikkaa ja bussi kulkee Kajaanin kautta. Hintoja ei pysty vielä tässä vaiheessa
ilmoittamaan.
Jos olet alustavasti kiinnostunut matkasta niin ilmoita kiinnostuksesi sähköpostilla
Hannu Melinille hannu.melin@gmail.com.
https://www.kajaaninlatu.fi/hiihto/

Geokätköilun Mega-tapahtuma 2021
Mega-tapahtuma järjestetään ensi kesänä Vuokatissa.
Tarvitsemme tapahtumaan vanhoja suksia. Jos sinulla on suksia joita et tarvitse enää
niin laita viestiä sähköpostiin info@kajaaninlatu.fi tai soita meille puh. 045 101
6220, niin sovitaan ajankohta suksien toimitukselle.
https://us17.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=13934fd52e4b3479ebc31b33a&id=2bc095d23f
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https://www.kajaaninlatu.fi/sinisetajatukset/

Aurinkoista ja liikunnallista päättyvää sykstä ja alkavaa talvea!

Pentti & Ville

Copyright © 2020 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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