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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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Retki Hossaan sekä Hiidenporttiin
Rakastu Retkeilyyn -kurssi
Viikkomelonnat jatkuvat
Pyöräily: yhteislenkki maanantaisin

Kainuun latuyhdistysten yhteinen retki
Hossaan 27.-28.7.
Tervetuloa mukaan vaeltamaan, pyöräilemään, melomaan porukalla, nauttimaan
luonnosta Hossaan 27.-28.7. Majoitukseen on varattu Jatkonsalmen kämppä.
Yhdistys tukee retkeä kustantamalla majoituksen.
Katso lisätietoja ja ilmoittaudu lomakkeen kautta keskiviikkoon 17.7 klo 24
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mennessä osoitteessa https://www.kajaaninlatu.fi/retkeily/.
Tervetuloa mukaan retkelle!

Kainuun latuyhdistysten yhteinen retki
Hiidenporttiin lauantaina 3.8
Lauantaina 3.8. lähdemme Vuokatin Ladun johdolla tutustumaan Hiidenportin
kansallispuistoon.
Kokoonnumme Sotkamon torille. Vaellettavaa matkaa n. 5 km.
Järjestämme tarvittaessa kimppakyydit Kajaanista Sotkamoon.
Katso lisätietoja ja ilmottaudu lomakkeen kautta tiistaihin 30.7 klo 24 mennessä
osoitteessa https://www.kajaaninlatu.fi/retkeily/
Tervetuloa mukaan retkelle!

Rakastu retkeilyyn - nuku yö ulkona -kurssi,
31.8.-1.9.2019
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. Retkikohteena ovat lähellä sijaitsevat Kouta-Vuores
retkipolut.
Katso lisätietoja ja ilmottaudu lomakkeen kautta sunnuntaihin 28.7 klo 24 mennessä
osoitteessa https://www.kajaaninlatu.fi/retkeily/
Tervetuloa mukaan kurssille!

Viikkomelonnat jatkuvat
Tiistai-iltaisin klo 17 järjestettävät melonnat jatkuvat elokuun loppuun asti. Lähdemme
Kuurnasta.
Ilmoittautumiset etukäteen Ladun matkapuhelinnumeroon 040 2559 561, mielellään
tekstiviestillä.
Ladun jäsenille viikkomelonta on maksuton, muille hinta on 10€/hlö.
Viikkomelonnat on tarkoitettu jo jonkin verran meloneelle.
Ensikertalaisille järjestämme opastusta erikseen sovittavana ajankohtana.
Lisätietoja https://www.kajaaninlatu.fi/melonta/.
Tervetuloa mukaan melomaan!
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Melonnan ohjaajakoulutukset
Kursseja järjestetään lähialueellamme seuraavasti: Paltamossa ma 5.-7.8.2019,
lisätietoja ja ilmoittautumiset https://www.kainuunopisto.fi/kurssit/
Toisen kurssin järjestää Siilin Latu Siilinjärvellä 10.-11.8.2019. Ilmoittautumiset ja
lisätiedot jrvinenterttu@gmail.com tai p. 044 344 2313.
Lisätietoja https://www.kajaaninlatu.fi/melonta/

Pyöräily: yhteislenkki maanantaisin klo 18
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!
Lisätietoja https://www.kajaaninlatu.fi/pyoraily/
Tervetuloa mukaan pyöräilemään!

Geokätköily on koko perheen harrastus
Geokätköilyä voi harrastaa jokainen. Geokätköily on monipuolista: voit etsiä
geokätköjä yksin tai ystävien kanssa, jokainen geokätkö on omanlaisensa ja voit
piilottaa myös itse uusia geokätköjä. Kätköjen etsintä sekä piilotus kuuluvat
jokamiehenoikeuksiin.
Geokätköilijä piilottaa geokätkön eli rasian, jossa on lokikirja, kätkötiedote, kynä ja
mahdollisesti jotain mukavaa vaihtotavaraa. Hän määrittää piilon sijainnin
satelliittipaikantimella ja julkaisee internetissä geokätkön. Geokätköjen kuvaukset ovat
geokätköilyn kansainvälisellä sivulla.
Geokätkön etsijä etsii geokätkön käsiinsä, ottaa tai etsii sieltä esille lokikirjan.
Geokätköilijä kirjaa nimensä lokikirjaan. Tämän jälkeen geokätköilijä laittaa lokikirjan
takaisin kätköön ja asettaa kätkön takaisin piiloonsa.
Lisätietoja https://www.kajaaninlatu.fi/geokatkoily/

Toivotamme oikein mukavaa kesän jatkoa!
Kirsi ja Ville
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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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