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KAJAANIN LATU RY:N
TAPAHTUMAKALENTERI 2019

info@kajaaninlatu.fi
TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MM.
Kajaanin Latu Instagramissa
Kajaanin Latu Facebookissa

Tapahtumia
Retkiä, matkoja, vaelluksia
Linnanvirta - festivaali

Syksyä kohti mennään ja monenlaista tapahtumaa on tarjolla:

LINNANVIRTA FESTIVAALI 16-18.8
Ensi viikonloppuna pääsemme jälleen nauttimaan elokuisesta puistojuhlasta.
Monipuolista ohjelmaa ja herkullista ruokatarjontaa on tulossa. Ja yöpymäänkin pääsee
metsähotelliin. Ensimmäistä kertaa järjestetään Luontoilta pe 16.8. klo 20. Myös
yhdistyksemme on mukana esittäytymässä ja geokätköilyjaosto laittaa geokätköjä koko
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perheen etsittäväksi. Koordinaatit kätköille voi hakea Kajaanin Ladun esittelypisteestä
Kyynäspääniemeltä klo 12.30 - 16.00. Linnanvirran
ohjelma https://linnanvirtafestivaali.com/

SAUKONSELKÄ VAELLUS lauantaina 31.8
Viime syksynä päätimme, että lähdemme kainuulaisten latulaisten porukalla mukaan
Saukonselkä-vaellukselle Ristijärvelle. Vaellus järjestetään lauantaina 31.8. klo 9-15.
Vaellettavat matkat ovat 7 km, 12 km ja 20 km.
Lähdöt tapahtuvat omaan tahtiin klo 9 alkaen.
Reitti kiemurtelee upeilla ruskaisilla 300 m korkean Saukkovaaran rinteillä, osittain UKKreittiä ja muutenkin hyvin merkittyjä vanhoja riistapolkuja ja tienpohjia pitkin.
Vaellusreitti sopii hyvin sauvakävelijöille, juoksijoille tai vaikkapa maastopyörällä
liikkuville. Lakivaaran laavulta, josta on upeat näkymät Iijärvelle, voi ostaa makkaraa,
lettuja, munkkeja kahvia ja mehua. Tuulentuvalla ja Nurmessa ovat maksuttomat vesi- ja
mehupisteet. Huoltopisteet ovat avoinna klo 9-15.
Vaelluksen päätteeksi voit noutaa kunniakirjan Saukkovaaran laavulta.
Tapahtumassa ei ole osallistumismaksua.
Saukkovaaran ruskavaelluksen järjestää Ristijärven Pyry ja Ristijärven Kunta. Tervetuloa!
Järjestämme kimppakyydin Kajaanista vaellukselle lähtijöille. Lähtö Kajaanista klo 8.00.
Ilmoittaudu mukaan tiistaihin 27.8. mennessä info@kajaaninlatu.fi
Lisätietoja vaelluksesta https://www.ristijarvi.fi/tapkalmenokalenteri.html#!event/991937

SÄÄNNÖLLISET VIIKKOMELONNAT JATKUVAT
Säännölliset viikkomelonnat jatkuvat elokuun loppuun saakka. Lähdemme tiistaisin
Kuurnasta. Lisätietoja https://www.kajaaninlatu.fi/melonta/

HALTI OUTDOOR WEEKEND VUOKATISSA 6. - 8.9
Luontoliikkujan syksyn kohokohta Vuokatin vaaroilla on syyskuun ensimmäisenä
viikonloppuna.
Tapahtumasivut: http://www.outdoorweekend.fi/content/fi/1/10005/Etusivu.ht
ml
Sunnuntaina 8.9. klo 10-14 on mukana myös Suomen Latu Hyvinvointia luonnosta
-kiertueella. Kiertuetapahtuma sisältää ohjatun vaelluksen koko perheelle Metsämieliharjoituksineen ja esittelypisteineen. Vuokatin Latu on tämän tapahtuman kumppanina
järjestelyissä ja vuokattilaiset toivovat meitä kajaanilaisia latulaisia mukaan
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tapahtumaan. https://www.suomenlatu.fi/uutiset/ulkoile/2019/virittaydymetsamielelle-hyvinvointia-luonnosta-kiertueella.html
Myös Kajaanin Ladun geokätköilyjaosto on mukana tapahtumassa. Kajaanin Latu järjestää
tapahtumassa 1-2 tunnin pituisen geokätköilykurssin. Kurssille sopii 30 henkilöä.
Tervetuloa!

RUSKARETKI KUUSAMOON JA SAARISELÄLLE 16. 22.9
Savo-Karjalan latuaulueen yhteinen ruskaretki tehdään Kuusamoon ja Saariselälle.
Mikäli Kajaanista on lähtijöitä bussi kulkee myös Kajaanin kautta.
Lisätietoja
ruskaretkestä https://joensuunlatu.sporttisaitti.com/lappi/ruskaretkikuusamoon-ja-saarisel/

KAINUUN KANSALLISPUISTOT -LUENTO tiistaina
17.9
Kuhmolainen retkeilyyn erikoistunut tietokirjailija Jouni Laaksonen esittelee mm. Hossan
ja Hiidenportin lisäksi Tiilikkajärven ja Rokuan kansallispuistot luennollaan tiistaina
17.9. klo 18-19.30 Kaukametsän opiston auditoriossa.

SUOMEN LADUN SYYSKOKOUS ROKUALLA 25. 27.10
Laita jo kalenteriisi syysliittokokousviikonloppu! Nyt liittokokous on lähellämme, joten
lähdetään porukalla mukaan.

TALVEN 2020 HIIHTOMATKA VIIKOLLA 14
Savo-Karjalan latualueen hiihtomatka Lappiin tehdään 28.3. - 4.4.2020. Kohteina
Kilpisjärvi, Hetta, Muonio, Ylläs, Saariselkä. Kajaanin kautta kulkee bussi Ylläkselle ja
Saariselälle sekä Kiilopäälle. Mikkelin Latu ry on järjestävänä yhdistyksenä. Lisätietoja
matkasta https://mikkelinlatu.suomenlatu.org/etusivu-2/hiihtoviikko-lappiin28-3-2-4-2020/

Mukavaa alkavaa syksyä toivottavat
Kirsi & Ville
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Copyright © 2019 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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