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Mikäli viestissä olevat kuvat eivät lataudu, lue viesti omassa selaimessasi klikkaamalla tästä. Mikäli haluat
tulostaa jäsenkirjeen, sekin onnistuu avaamalla kirje selaimessa.

J Ä S E N T I E D O T E  |  J O U L U K U U  2 0 1 8

www.kajaaninlatu.fi

info@kajaaninlatu.fi

Kajaanin Latu Instagramissa

Kajaanin Latu Facebookissa

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma 
 
Vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa kantavana teemana ovat kainuulaiset luontokohteet sekä yhteistyö
muiden latuyhdistysten kanssa. Uutta sisältöä toimintoihin tuo myös siirtyminen osaksi Savo-Karjalan
latualuetta. Tutustu toiminnantäyteiseen suunnitelmaan täällä.

Kajaanin Latu ry:n johtokunta ja lajijaostot
 
Johtokunnan kokoonpano vuodelle 2019 on seuraava: 
- Kirsi Kilpeläinen, puheenjohtaja, hiihdon lajivastaava 
- Pentti Heikkinen, varapuheenjohtaja, lumikenkäilyn lajivastaava 
- Titta Tapaninen, sihteeri-tiedottaja 
- Merja Leinonen, melonnan lajivastaava 
- Jukka Kuusela, maastopyöräilyn lajivastaava 
- Antti Kingelin, retkeilyn lajivastaava 
- Marjut Kinnunen, geokätköilyn lajivastaava 
 
Hiihdon lajijaosto: Kirsi Kilpeläinen, Matti Pitkänen, Pentti Heikkinen, Pekka Jaakola. 
Lumikenkäilyn lajijaosto: Pentti Heikkinen, Kirsi Kilpeläinen, Titta Tapaninen 
Pyöräilyn lajijaosto: Jukka Kuusela, Ulla Tervo, Timo Tervo, Leila Vähärautio 
Melonnan lajijaosto: Merja Leinonen, HAnnu Seppänen, Harri Smedberg, Markku Räisänen, Juha
Karppinen 
Retkeilyn lajijaosto: Antti Kingelin, Tapio Rönkkö, Seija Räisänen, Kirsi Kilpeläinen 
Geokätköilyn lajijaosto (uusi) : Marjut Kinnunen, Erkki Kuuva, Harri Takala, Sirpa Takala, Hannele
Karvonen, Anita Hiltunen

Johtokuntaan ja lajijaostoihin on viime vuosina tullut mukaan uusia latukansalaisia, joten aloitamme tässä
jäsenkirjeessä johtokunnan ja lajijaostojen jäsenten lyhyet esittelyt. 
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Pentti Heikkinen,
varapuheenjohtaja ja lumikenkäilyn
lajivastaava 
 
"Olen ollut Kajaanin ladun toiminnassa
mukana reilut kaksi vuotta ja toimin nyt
lumikenkäilyohjaana. Liikun luonnossa,
talvella hiihdän ja lumikenkäilen. Kesällä
patikointia ja vesillä liikkumista
kalastuksen ja muun toiminnan
merkeissä."

Marjut Kinnunen, geokätköilyn
lajivastaava 
 
"Kajaanin Latu ry:n johtokuntaan tulen
uutena henkilönä ja samalla myös uutena
lajiedustuksena Ladun toiminnassa. Olen
täyshurahtunut geokätköilijä,
nimimerkkinäni on  MalluFin. Kätköilen
aktiivisesti ja rakennan itse geokätköjä
toisten kätköilijöiden iloksi."

Titta Tapaninen, sihteeri-tiedottaja 
 
"Olen ollut innokas luonnossa liikkuja
koko ikäni ja harrastan kaikenlaista
ulkoilua, useimmiten koiran kanssa. Olen
varsin uusi Kajaanin Latu ry:n jäsen,
vaikka latutoiminta on minulle tuttua  90-
luvun puolelta lähtien."

Jukka Kuusela, maastopyöräilyn
lajivastaava 
 
"Latulaiseksi liityin jo vuosi sitten  
voidakseni lukea Latu ja Polku -lehteä.
Hiihto on ollut minulle  
mieluinen talviliikuntalaji ja yhdeksi
kesäiseksi luonnossa  
liikkumismuodoksi on viime vuosina
valikoitunut maastopyöräily. "

Rakastu retkeilyyn -vertaisohjaajakoulutus 
 
Rakastu retkeilyyn on keväällä 2019 järjestettävä retkeilyn ”alkeiskurssi”, jossa opetetaan perustaitoja
henkilöille, jotka eivät ole vielä tehneet omatoimisia retkiä. Tavoitteena on antaa valmiudet toimia vetäjänä
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ja vertaisohjaajana päivä- tai yhden yön yli kestävälle retkelle. Kajaanin Latu ry:lle on varattu kaksi
paikkaa kurssille ja koulutus on osallistujalle ilmainen. Tule rohkeasti mukaan ulkoilemaan ja
osallistumaan! 
 
Lisätietoa Kirsiltä, p. 045 101 6220. lmoittautumiset 28.12.2018 mennessä info@kajaaninlatu.fi. 

Lintumatka Viroon 27.-30.4.2019 
 
Lähde mukaan keväällä lintumatkalle Viron Haapsaluun. Matkalla retkeillään lintukuvaaja Jouni
Ruuskasen johdolla Haapsalun ympäristössä ja Matsalun kansallispuiston lintuhavaintopaikoilla. Alue
on yksi suosituimmista muuttolintujen pysähtymispaikoista Virossa. 
 
Hinnat alkaen 459 eur/hlö sis. kuljetukset, majoitus puolihoidolla, saunat sekä asiantuntijaoppaan ja
matkanjohtajan palvelut. Katso matkaohjelma täältä. 
 
Tämän vuoden loppuun asti paikat varataan ensisijaisesti Kajaanin latulaisille ja Kainuun
lintutieteellisen yhdistyksen jäsenille. Tammikussa 2019 avaamme matkan kaikille kiinnostuneille. Varaa
paikkasi ajoissa - nämä paikat menevät nopeasti! Ilmoittautumiset info@kajaaninlatu.fi. 

Kevään hiihtoretki 2019
Hiihtomatka Ylläkselle on jouduttu perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi, tilalle on tarjottu
mahdollisuutta osallistua Savo-Karjala -latualueen hiihtomatkalle Kilpisjärvelle 30.3.-6.4.2019.

Tulevaisuudessa Kajaanin Latu ry ei enää järjestä omaa hiihtoretkeä Lappiin, vaan osallistumme Savo-
Karjalan latualueen jäsenyhdistysten hiihtoretken yhteisjärjestelyihin. Uuden järjestelyn kautta hiihtoretken
toteuttaminen on varmempaa ja kohteisiin tulee pientä valinnanvaraa.

Copyright © 2018 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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