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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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Retkeilykiertue Kajaanissa 15.6.2019
Retkeily tutuksi -tapahtuma järjestetään Kajaanissa Pöllyvaaran ulkoilualueella sekä sen
lähistöllä lauantaina 15.6. klo 10-15.
Tapahtumassa mm:
- vinkkejä ruoan valmistamiseen retkillä ja esittelyä kuinka retkikeittimet ovat kehittyneet
vuosikymmenten aikana
- vinkkejä yöpymiseen yön yli retkillä
https://mailchi.mp/fe479d3314cf/jsentiedote-keskuu-2019
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- tietoa Kajaanin lähiluontokohteista ja lähiseudun kansallispuistoista
- tietoa 31.8.-1.9. järjestettävästä Rakastu retkeilyyn -kurssista
- Karolineburgin puutarhajuhla
Tapahtumapaikkana on Pöllyvaaran ulkoilualue, Aurinkolaavu ja Karolineburg.
Myös maastopyöräilijät ovat mukana tapahtumassa. Teemme lyhyen
maastopyöräretken lähimaastoon. Lähtö klo 12 tapahtuman esittelypisteeltä
Pöllyvaaran parkkipaikan läheltä.
https://www.kajaaninlatu.fi/retkeilykiertue-kajaanissa-15-6/
Tule reippaillen, kävellen, sauvakävellen, pyöräillen - ota omat retkieväät mukaan
tai nauti valmiista tarjoilusta Kartanohotelli Karolineburgin puutarhajuhlassa.
Tervetuloa!

Paltaniemeltä Vesille 29.6.2019 klo 11-15
Paltaniemen uimarannalla ja venesatamassa ohjelmaa koko perheelle:
kajakkimelontaan tutustumista
tutustumista järvipelastuskalustoon ja purjealuksiin
hiekkalinnojen ja -kakkujen rakentamista MLL:n ohjaajien johdolla
veneretket m/s Vuohengilla Paltaselällä sekä Melalahteen
kirjastoautokin rantautuu uimarannalle!
muurinpohjalettuja, paistettuja muikkuja, jäätelöä, makkaraa
kesäistä harmonikkamusiikkia
https://www.kajaaninlatu.fi/paltaniemelta-vesille-2019/
Tervetuloa!

Tiistaimelonnat ovat alkaneet!
Kokoonnumme tiistai-iltaisin klo 17 (paitsi 11.6) Kuurnan tallille. Viikkomelonta on
tarkoitettu jo jonkin verran meloneelle. Kajaanin Ladun tai Oulujärven
melojien jäsenille viikkomelonta on maksuton, muille ohjauksen hinta on 10 euroa /
henkilö.
Viikkomelonnat jatkuvat elokuun loppuun asti.
Katso lisätietoja https://www.kajaaninlatu.fi/melonta/
Tervetuloa mukaamme melomaan!

Maastopyöräily: Yhteislenkki maanantaisin
https://mailchi.mp/fe479d3314cf/jsentiedote-keskuu-2019
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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. Pyöräilylenkki tehdään mukaan lähtevien
kuntotason mukaan, joten rohkeasti vaan porukkaan mukaan!
https://www.kajaaninlatu.fi/pyoraily/

Pyöräily: Muista ilmoittautua kilometrikisaan!
Kajaanin Latu ry on jälleen mukana kesän 2019 pyöräilyn kilometrikisassa. Kisa on
leikkimielinen kisa, mutta tähän osallistumalla voit seurata kuinka paljon kesän aikana on
tullut pyöräiltyä. Joukkueemme osallistumiskoodi on Kajlatu2019.
https://www.kilometrikisa.fi/

Rakastu retkeilyyn -kurssi 31.8.-1.9.
Kajaanin Latu järjestää 31.8-1.9.2019 aikuisille ja lapsiperheille suunnatun tapahtuman,
jossa tarjotaan kahden vuorokauden aikana luontoelämyksiä, opastetaan luonnossa
kulkemiseen ja opetellaan merkityillä poluilla tehtävillä päiväretkillä ja yhden yön retkillä
tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Kurssi järjestetään samaan aikaan "Nuku yö ulkona"
tapahtuman kanssa.
Katso lisätietoja https://www.kajaaninlatu.fi/retkeily/.
Ilmoittautuminen aukeaa lähempänä kurssia.

Syksyn ruskavaellus yhdessä Savo-Karjalan
latualueen kanssa syyskuussa 16.-22.9.
Joensuun Latu järjestää yhdessä Matka-Kososen kanssa ruskaretken Kuusamoon ja
Saariselän maisemiin Inariin (2 yötä Holiday Club Kuusamo ja 4 yötä Holiday Club
Saariselkä). Majoittuminen kahden hengen huoneissa. Kuusamossa käymme mm.
Pienellä Karhunkierroksella sekä Kiutakönkään koskilla. Saariselällä tutustumme
mm. saamelaismuseo Siidaan, käydään myös Kaunispään ja Kiilopään huipuilla
sekä patikoidaan Pielpajärven erämaakirkolle.
Bussi kulkisi Kajaanin kautta.
Lisätietoja https://www.kajaaninlatu.fi/retkeily/
Ilmoitathan kiinnostuksestasi sähköpostiosoitteeseen retkeily@kajaaninlatu.fi.

Seuraathan nettisivujamme, tulevia retkiämme on mm:
https://mailchi.mp/fe479d3314cf/jsentiedote-keskuu-2019
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Kainuulaisten latuyhdistysten retki Hossan kansallispuistoon 27.-28.7.
Retki Hiidenporttiin 3.8.
Latualueen yhteinen retki Koloveden kansallispuistoon 24.8.

Toivotamme mukavaa alkanutta kesää!
Kirsi ja Ville

Copyright © 2019 Kajaanin latu ry, All rights reserved.
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