1(2)

KAJAANIN LATU RY:N
TOIMINTASUUNNITELMA 2019

KAJAANIN LATU RY perustettu 1972
vuosi 2019– yhdistyksen 47. toimintavuosi
- nyt mukana jo 650 jäsentä

Kainuun luontokohteet tutuiksi – teemana retkillä
Lajeina: Hiihto, Lumikenkäily, Pyöräily, Melonta, Retkeily, Geokätköily
Kajaanin Ladun järjestämät tapahtumat ja retket: (järjestämisvastuu yhdistyksellämme)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteistyötä
Kainuun luontokohteet tutuksi -luento, Jouni Laaksonen ti 26.2.2019 klo 18
kainuulaisten
Melonnan halliharkat helmikuun alusta keskiviikkoisin (pois lukien vko 10)
latuyhdistysten kanssa
Talviretki Paljakkaan la 23.2.2019 (Kainuun latuyhdistysten yhteinen)
ja naapurimaakuntien
Kuutamohiihto Rehjaan
latuyhdistysten kanssa
Vuokrataan lumikenkiä sekä liukulumikenkiä
Helatorstain linturetki yhdessä Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa to 30.5.2019
Melonnan tekniikkatreenejä, rescutuksia
Säännölliset viikkomelonnat OuMen kanssa vuoroviikoin kesäkuun alusta elokuun loppuun,
1 melonta/viikko
Ohjattuja pyöräily- ja maastopyöräilyretkiä Kajaanin maastoissa
Kajakkimelonnan peruskurssit pe 7.6. – la 8.6.2019 ja iltakurssi ti 11.6. – to 13.6.2019
Paltaniemeltä Vesille -tapahtuma la 29.6.2019
Olemme nyt mukana
Kesäretki Hossaan la 27.- su 28.7.2019 (Kainuun latuyhdistysten yhteinen)
Savo-Karjala Retki Hiidenporttiin la 3.8.2019, (yhdessä Vuokatin Ladun kanssa)
latualueen
Melontaretki yhdessä Vuokatin Ladun kanssa Kaj-Rimpilänniemi-Sotkamo
toiminnassa
Retki Koloveden kansallispuistoon la 24.8.2019 (latualueen yhteinen)
Saukonselän vaellus Kajaanin (Kainuun latuyhdistysten yhteinen)
Yhteistyötä Oulujärven
Syksyn sieniretki
Melojat ry:n kanssa
Lyhtymelonta to 10.10. 2019
melontaharrastuksen
Paltaniemen melontatallin hyödyntäminen ja toiminnan kehittäminen
kehittämiseksi
Geokätköily -kurssit
Lumikenkäilyreittien (4 kpl) merkkaus kaupungin ulkoilualueilla
Mahdolliset muut johtokunnan vahvistamat tapahtumat

Muiden toimijoiden järjestämät tapahtumat ja retket, joihin innostamme jäseniämme osallistumaan:
(järjestämisvastuu ko. tapahtuman järjestäjällä)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laskiaiskirkko ja -hiihto Vuokatissa su 3.3.2019 (yhdessä Vuokatin Ladun kanssa
Ärjän kierrän -laturetki
Eino Leino -hiihto su 17.3.2019
Suksien voitelukoulutusta – KHS
Osallistutaan erilaisiin yleisölle avoimiin, päiväkotien ja koulujen ulkoilutapahtumiin talvikaudella
lumikenkäily- tutuksi merkeissä
Pyöräilyn kilometrikisa alkaa toukokuussa
Yhdistys tukee
kimppakyytejä
Valtakunnallinen pyöräilyviikko toukokuussa
tapahtumiin
Villiinny Keväästä Kaupunginlammella la 18.5.2019
Linnanvirta pe 16.8.- la 17.8.2019
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Suomen Ladun tapahtumia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suomen Ladun Ulkona kuin lumiukko -kampanja 2.2.-10.3.2019
Unelmien Ulkoilupäivä pe 10.- la 11.5.2019 (yhteistyö Kainuun Sydänyhdistyksen kanssa)
Suomen Luonnon Päivä la 31.8.2019
Suomen Latu - Sydänliitto yhteistyö jatkuu myös vuonna 2019
Suomen Ladun kevätvuosikokous Nastolassa 27.-28.4.
Suomen Ladun syysvuosikokous Rokualla 26.-27.10.
Suomen Latu –
Kutsu päättäjä ulos – 30.9.-13.10.2019 -kampanjointi
jäseniä yli
Suomen Ladun retkeilykiertue Kainuuseen, avoin
84 000
Hyvinvointia luonnosta -kiertue Kainuuseen, avoin
220
jäsenyhdistystä

Pohjolan Matkojen järjestämät matkat
•
•

Lapin hiihtomatka Ylläkselle 6.-13.4.2019
Linturetki Viroon yhdessä Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa 27.-30.4.2019

Kajaanin Ladun kokoukset
•
•

Kevätvuosikokous ti 26.2.2019 Kaukametsän opiston auditorio
Syysvuosikokous marraskuussa

Savo-Karjala -latualueen kokoukset
•
•

Latualueen kevätkokous toukokuussa Kuopiossa
Latualueen syyskokous 5.-6.10.2019

Tiedottaminen:
•
•
•

Yhdistyksen nettisivujen uusiminen
Sähköinen jäsenkirje
Facebook, Instagram

Kajaanin Latu ry:n historiikin kokoaminen aloitetaan

Tiedotusta nettisivuilla,
uutiskirjeellä, facebookissa,
instagrammissa
www.kajaaninlatu.fi

Kajaanin Latu ry 50 v – vuonna 2022

