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Pyöräily, retkeily, geokätköily
Luontoon liittyviä luentoja
Kävelykipinä 2021 -haaste
Kuntoillen kaupunki siistiksi

KAJAANIN LATU RY:N
TOIMINTASUUNNITELMA 2021

P Y Ö R Ä I L Y
 
Kajaanin Latu ry on jälleen mukana kesän 2021 pyöräilyn kilometrikisassa. Kisa on
leikkimielinen kisa, mutta tähän osallistumalla voit seurata kuinka paljon kesän aikana on
tullut pyöräiltyä. 
 
Kilometrikisaa poljetaan 1.5.-22.9 ja suositeltavaa on merkitä kilometrit lenkin jälkeen,
niin pysyy ajetut kilometrit ajantasalla. Joukkueemme osallistumiskoodi on Kajlatu2021
ja ohjeita kirjautumiseen löytyy netissä: kilometrikisa.fi. 
 
Tarvittaessa lisätietoja antaa joukkueemme kapteeni Jukka Kuusela
(pyoraily@kajaaninlatu.fi). Syksyllä vuosikokouksessa palkitaan eniten pyöräilleet
nais- ja miespyöräilijät. 
 

 
Kaikki maastopyöräilystä kiinnostuneet ovat tervetulleita aina maanantaisin klo 18
Raatihuoneentorille, josta maastopyöräilijät lähtevät yhteislenkille Kajaanin poluille. 
 
Paikalle kannattaa tulla ihan muutenkin juttelemaan maastopyöräilystä,
tutustumaan pyöriin ja pyöräilijöihin. Kajaanin Ladun maastopyöräilyn ohjaajat
ovat yleensä näillä lenkeillä mukana vastaamassa maastopyöräilyyn liittyviin kysymyksiin.
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Tarvittaessa voidaan jakautua pienryhmiin, joten rohkeasti mukaan! 
 
Pyöräilyterveisin Ulla, Timo ja Jukka

 

G E O K Ä T K Ö I L Y
 
Siniset Ajatukset -geokätköilyn suurtapahtuma Vuokatissa 11.-13.6.2021 on siirretty
ensi vuoden kesäkuulle koronatilanteen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.

 

R E T K E I L Y
 
Kaukametsä järjestää luontoon ja retkeilyyn liittyviä luentoja sekä retkiä. Klikkaa kurssin
nimeä avataksesi kyseisen luennon/retken tietosivun, jonka kautta voit myös ilmoittautua. 
 
Luontoretki – ohjattu linturetki Paltaniemelle 6.5. klo 18 – 19.30. 
Luontokuvaaja Juha Mannermaan johdolla. Retki livestriimataan. 
Yhteistyössä Kainuun Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa. 
 
Seniorisurfing -verkkotapahtuma ma 24.5. klo 10-13. 
Luennoitsijoina  tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja ja psykologi,
psykoterapeutti, filosofian lisensiaatti Pirkko Lahti. Aiheena digimurros.  
Yhteistyössä Tornion kansalaisopiston kanssa. 
 
Luontokuvailta ti 26.10 klo 18 – 21 
Kaukametsän kongressikeskuksen sali 
 
Huomaathan, että kaikkiin tapahtumiin on ennakkoilmoittautuminen. Voit
ilmoittautua kurssille kyseisen kurssin linkin kautta tai
osoitteessa: https://opistopalvelut.fi/kaukametsa. 
 
Aiemmin järjestettyjen Pöllöt, Linnut ja Pihapiirin pikkulinnut -luentojen tallenteet
ovat vapaasti katsottavissa osoitteesta https://www.kajaani.fi/kasvatus-ja-
koulutus/kaukametsan-opisto/videot/.

 

Perinteistä helatorstain linturetkeä ei tänä keväänä
järjestetä koronatilanteen takia.

 

 

K Ä V E L Y K I P I N Ä  2 0 2 1  - H A A S T E K A M P A N J A

 
Kajaanin Latu osallistuu Suomen Ladun ja Tahko Pihkala -seuran järjestämään
Kävelykipinä -haastekampanjaan 1.5.-31.10. 
 
Kyseessä on leikkimielinen kilpailu siitä, mikä joukkue saa kerättyä eniten käveltyjä
kilometrejä. Kampanjaan mukaan kutsutaan niin nuoret kuin vanhatkin, niin
kuntoilijat kuin ”sohvaperunatkin”. 
 
Kävely on helppoa ja ilmaista. Sytytetään yhdessä into ja kipinä kävellä! 
 
Kampanjan suojelijana toimiin tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 
 
Katso lisää Kävelykipinä -kampanjasta ja liity mukaan! Joukkueemme nimi on
Kävelykipinä, Kajaanin Latu ry ja joukkuekoodi: Kajaani370.  Joukkueen kapteeni
Kirsi Kilpeläinen auttaa tarvittaessa kirsi.kilpelainen@kajaani.net 
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K U N T O I L L E N  K A U P U N K I  S I I S T I K S I
 
Samalla voimme osallistua Ekokympin, Kajaanin kaupungin ja Kainuun Liikunnan
järjestämään Kuntoillen kaupunki siistiksi -plogging- ja siivoustalkooviikkoon
10.-16.5.   
 
Viikon aikana siistitään roskaantuneita alueita ja näin tehdään asuin- ja
elinympäristöämme viihtyisämmäksi. Kaupunki järjestää asukkaiden käyttöön
roskasäkkejä maanantaina 10.5. ja noutaa ilmoituksen perusteella siivotut roskat
veloituksetta. 
 
Ilmoitukset tehdään Kajaanin kaupungin palautepalveluun tai soittamalla numeroon
08 61551. Asukkaat ja yritykset / yhteisöt voivat kyseisen viikon arkipäivinä toimittaa
julkisilta alueilta keräämiään roskia veloituksetta Majasaaren jätekeskukseen.  
 
Roskasäkkien jakelupisteet: K-Market Lohtaja, Rantapuisto, Liikennepuisto,
Kauppatori, Nakertajan Vanahis, S-Market Lehtikangas, K-Market Reissumies, K-Market
Komiaho, Otanmäen kirjasto, Sale Vuolijoki. 
 
(Plogging eli roskajuoksu yhdistää mukavasti liikunnan ja ulkoilun, kun kävellessä tai
juostessa noukitaan roskat matkan varrelta. Se sopii kaiken ikäisille, ja lajissa tarvitaan
vain roskapussi. Samalla kunto kohenee ja luonto ja ympäristö kiittävät.) 
 

Hyvää vappua ja mukavaa kesän odotusta toivottavat 
 

Pentti, Kirsi, Ville 
 

Kajaanin Latu

Copyright © 2021 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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