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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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www.kajaaninlatu.fi

info@kajaaninlatu.fi

Kajaanin Latu Instagramissa

Kajaanin Latu Facebookissa

TÄSSÄ KUUSSA MM. 

Ärjän Kierrän 24.3
Ruuhen Lohiloordi 23.3 - 24.3
Rakastu retkeilyyn -koulutus 30.3
(ilmoittautuminen viim. 20.3)
ja muuta ajankohtaista

’Maaliskuu jo maata näyttää …’ Suojakelit ovat jo hankia mataloittaneet mutta hiihtoladut
ovat vielä hyvässä kunnossa niin metsissä kuin järvien jäällä ja pääsemme toivon mukaan
vielä kevätauringosta hangilla nauttimaan.

Yhdistyksemme kevätvuosikokous pidettiin tiistaina 26.2. ja kokouksen jälkeen ollutta
Jouni Laaksosen luentoa oli kuuntelemassa yli sata Kainuun luontokohteista
kiinnostunutta. Jounin luennot jatkuvat Kaukametsän opistolla syksyllä, jolloin aiheena on
mm. kansallispuistot.

Titan jäädessä pois johtokunnasta ja tiedottajan tehtävästä, hänen tilalleen valittiin
johtokuntaan sekä myös tiedottajaksi Ville Heikkinen. Yhdistyksen sihteeriksi
johtokunta kutsui Marjut Kinnusen. Villen toimesta on parhaillaan käynnissä
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yhdistyksen nettisivujen uusinta ja lähiaikoina uudet sivut www.kajaaninlatu.fi
avautuvat.

Tiedottamisessa käytämme edelleenkin MailChimp-sähköpostiohjelmaa, Facebook-sivuja
ja nettisivuja.

 

TULEVIA RETKIÄ JA TAPAHTUMIA 
 
Ärjän kierrän -laturetki sunnuntaina 24.3.

Ensi sunnuntaina on vuorossa perinteinen Ärjän kierrän -laturetki Vuoreslahdesta kohti
Ärjän saarta. Laturetkellä on perinteinen ja luistelulatu ja myös fatbikella voi osallistua.
Ilmoittautuminen laturetkelle Vuoreslahden Kylätalolla klo 10-13.
Huoltopisteet Kylätalolla ja Ärjässä ovat avoinna klo 10-15.

Lisätietoja https://www.koutavuores.net/arjan-kierros--laturetki

 

Ruuhen Lohiloordi -tapahtuma la 23.3. – su 24.3.

Samoin ensi viikonloppuna Kainuun Vapaa-ajan Kalastajat järjestävät Iso-Ruuhijärvellä
koko perheen kalastus- ja ulkoilutapahtuman. Lauantain pilkkikisoissa on luvassa upeita
palkintoja ja suurimman kirjolohen saaja kruunataan Ruuhen Lohiloordiksi. Sunnuntaina
on ilmainen lohipilkkipäivä klo 11-15 sekä monenlaista muuta ohjelmaa. Kajaanin Latuna
olemme esittelemässä lumikenkäilyä ja tarjoamme mahdollisuuden kokeilla erilaisia
lumikenkiä. Ja samalla esittelemme tietysti myös yhdistyksemme toimintaa. Tähän
päivään tarvitsemme talkoolaisia avuksi, joten ilmoittaudu mukaan puh.
045 101 6220.

Lisätietoja tapahtumasta löytyy lauantain 16.3. Koti-Kajaanin takasivun ilmoituksesta.

 
Rakastu retkeilyyn -vertaisohjaajakoulutus lauantaina 30.3.

Suomen Ladun järjestämään retkeilyn vertaisohjaajakoulutukseen Kajaanissa lauantaina
30.3. jäi muutamia vapaita paikkoja, joten meidän yhdistyksestä voi vielä ilmoittautua
mukaan keskiviikkoon 20.3. mennessä osoitteessa:
 https://www.lyyti.in/rakasturetkeilyyn_Kajaani 

Kurssin kesto klo 10-18 ja paikkana on Vuoreslahden Kylätalo.

Vertaisohjaajilta ei vaadita aiempaa kokemusta kouluttamisesta tai ryhmien vetämisestä.
Vertaisohjaajalta odotetaan perusretkeilytaitojen hallintaa, mutta ne käydään vielä
koulutuksessa läpi. Vertaisohjaajakoulutuksessa käydään läpi Rakastu retkeilyyn -kurssin
sisältö sekä annetaan vinkkejä ja työkaluja eri tapoihin käydä sisältöä kurssilla läpi.
Koulutus järjestetään osin sisätiloissa ja osin ulkoillen. Itse Rakastu retkeilyyn -kurssi on
sulanmaan retkeilyyn keskittyvä kurssi, jonka käytyään retkeilijä omaa tarvittavat
minimitaidot päiväretkeilyyn tai yhden yön yli retkeilyyn merkityillä reiteillä.

 
Melonnan halliharkat Kaukavedessä jatkuvat keskiviikkoisin  
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Vielä on mahdollista päästä Kaukaveden
lämpimiin altaisiin harjoittelemaan mm.
pelastautumisia, kajakin kaatamista ja
kaatuneesta kajakista poistumista,
tuentoja, eskimokäännöksiä jne.
Harjoittelu antaa lisävarmuutta
melomiseen. Jäljellä on vielä vuorot: 
20.3, 27.3, 3.4, 10.4, ja 17.4.  
 
 

 
Katso lisätietoja http://www.kajaaninlatu.fi/www/?Melonta ja ilmoittaudu
mukaan! 

 
Perheliikunta yhdistystoiminnassa -aluetapaaminen Kajaanissa lauantaina
13.4. 
 

Suomen Ladun lastentoiminnan työryhmä on käärinyt hihansa ja haluaa osaltaan tukea
käynnissä olevan Perheliikunnan kehittämishankkeen yhtä tärkeää tavoitetta, eli
yhdistysten perhetoimintaa, mutta myös alueellista verkostoitumista. Tapaamisissa saa
pohjatietoa perheliikunnasta, kokeillaan käytännön vinkkejä yhdessä ulkona ja ennen
kaikkea vaihdetaan ajatuksia, kokemuksia ja ideoita yhdistykseltä toiselle. Perheliikunnan
toteuttajan ei tarvitse olla lastentoiminnan osaaja, sillä kyse on yhtä lailla aikuisten
liikunnasta. Lisäksi käytännön vinkit soveltuvat erinomaisesti myös kaikkeen muuhunkin
toimintaan. Tapaaminen on maksuton ja osallistujille tarjotaan päivän aikana kevyt
lounas.

On tosi huippujuttu, että tämä perheliikunnan tapaaminen järjestetään täällä Kajaanissa ja
nyt on hyvä mahdollisuus saada vinkkejä perheliikuntaan niin meidän latuyhdistykseen
kuin jäsenille, jotka työskentelette lasten ja perheiden parissa. Rohkeasti vain mukaan!

Lauantaina 13.4. klo 11-15 Kajaani,  paikkana Vuoreslahden Kylätalo

Ilmoittautumiset tässä osoitteessa:
https://www.lyyti.in/perheliikuntayhdistyksessa_kajaani2019

Lisätietoja: Susanne Blomqvist, hankesuunnittelija,Perheliikunnan kehittämishanke,
Suomen Latu ry, puh. 044 722 6322 susanne.blomqvist@suomenlatu.fi

 
Suomen Ladun kevätkokous ja koulutuspäivä 27.-28.4. Nastolassa Pajulahden
liikuntaopistolla

Nyt on avautunut ilmoittautuminen Suomen Ladun kevätkokoukseen ja koulutuspäivään
27.-28.4. Nastolassa. Kokouksessa saa reilun annoksen tuoretta tietoa tulevista
tapahtumista ja mikä parasta, tutustuu mukaviin latukollegoihin muista yhdistyksistä sekä
Suomen Ladun toimistolta. Nyt järjestetään yhteinen Savo-Karjalan bussikyyti kokoukseen
Kainuusta lähtien viitostietä pitkin kulkien. Lähtö perjantaina 26.4. noin klo 14 (lähtöaika
tarkentuu kunhan nähdään kuinka on lähtijöitä matkan varrelta). Suomen Latu maksaa
latuyhdistysten yhteisen bussikyydin. Tutustu päivien ohjelmaan tässä osoitteessa ja
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ilmoittaudu mukaan pe 5.4. mennessä
https://www.lyyti.fi/p/Suomen_Ladun_kevatpaivat_ja_kokous_2019_1916

Muista myös ilmoittautua yhteiskyytiin Kajaanista samalla tavalla pe 5.4.
mennessä info@kajaaninlatu.fi Näin saamme tiedon lähtijöistä ja johtokunta pääsee
päättämään mahdollisesta yhdistyksen tuesta liittokokoukseen osallistuville jäsenille.

 
Lintumatkalle Viroon 27.-30.4. ennättää vielä ilmoittautua!

Kevään lintumatkalle Viron Haapsaluun ilmoittautumisaikaa on vielä 25.3. asti. Katso
matkaohjelma tästä linkistä ja ilmoittaudu mukaan

https://www.pohjolanmatka.fi/fi/valmismatkat/erikoismatkat/viro/lintumat
kahaapsaluunjamatsalunkansallispuistoon4pv

 
Hyvää matkaa ja hyviä hiihtokelejä meidän latulaisille, jotka lähdette Savo-Karjalan
latulaisten mukana kohti Kilpisjärven tunturimaisemia lauantaina 30.3. Hiihtoviikolle
Lappiin matkaa tuolloin kaikkiaan 250 latulaista meidän latualueelta! 
 

Aurinkoisia kevätpäiviä kaikille ja tervetuloa mukaan tapahtumiin! 
 

Kirsi & Ville

 

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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