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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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TÄSSÄ KUUSSA MM.
Kajaanin Latu Instagramissa
Kajaanin Latu Facebookissa

Kainuun kansallispuistot -luento
Sieniretki Korholanmäelle
Vuoden 2020 suunnittelu alkaa

Hei latulaiset,
olemme saaneet nauttia vielä syksyn aurinkoisista ja lämpöisistä päivistä ja toivotaan, että
niitä vielä riittää jotta saamme metsistä puolukat ja sienet poimittua. Syksy tuo mukanaan
monenmoista ohjelmaa, laitapa merkinnät kalenteriin ylös ja tule mukaan toimintaan!

KAINUUN KANSALLISPUISTOT -luento
tiistaina 17.9. klo 18-19.30 Kaukametsän
salissa
https://mailchi.mp/93c5dbd02ceb/jsentiedote-syyskuu-2019
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Kuhmolainen retkeilyyn erikoistunut tietokirjailija Jouni Laaksonen esittelee mm.
Hossan ja Hiidenportin lisäksi Tiilikkajärven ja Rokuan. Luennolla esitellään
tarkasti Kainuun kansallispuistot, mutta näytetään myös ne muut kainuulaiset kohteet,
joita on vuosikymmenien saatossa ehdotettu kansallispuistoiksi. Luvassa on paljon kuvia
ja innostunutta puhetta retkeilystä!
Tule mukaan hakemaan vinkkejä uusiksi retkeilykohteiksi!
Huom. luento pidetään Kaukametsän isossa salissa, Koskikatu 4 A. Järjestäjänä
Kaukametsän opisto.

SAVO-KARJALA LATUALUEEN SYYSPÄIVÄT JA
ALUEKOKOUS 5.-6.10. Joensuussa
Joensuun Latu ry kutsuu kaikki Savo-Karjalan latulaiset syyspäiville Joensuuhun
syyspäiville. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 18.9. mennessä. Ilmoita
lähdöstäsi myös info@kajaaninlatu.fi tai puh. 045 101 6220, jotta voimme järjestellä
mahdollista yhteiskyytiä.
Yhdistyksemme maksaa matkustuskustannukset. Ohjelma löytyy seuraavasta linkistä:
https://bit.ly/2lNNGaK

SIENIRETKI VUOKATTILAISTEN KANSSA
lauantaina 12.10.
Vuokatin Latu järjestää sieniretken lauantaina 12.10. Korholanmäellä
suppilovahveroiden maisemissa. Sama paikka kuin viime vuonna Pekka Schroderuksen
kotona. Ilmoittaudu mukaan viimeistään ti 8.10. info@kajaaninlatu.fi tai puh. 045
101 6220.
Lähtö kimppakyydeillä Kajaanista klo 9.15 vanhalta linja-autoasemalta. Tervetuloa
mukaan!

SUOMEN LADUN SYYSLIITTOKOKOUS
ROKUALLA 26.-27.10.
Suomen Ladun syyskokous pidetään nyt täällä lähellä Rokua Health Spassa
26.-27.10.2019.
Varsinaisessa kokouksessa sunnuntaina hyväksytään Suomen Ladun toimintasuunnitelma
ja talousarvio 2020 sekä valitaan uusi puheenjohtaja. Lauantaina kokousväki saa
energiaa ensin sisällä, myöhemmin iltapäivällä ulkona, Rokuan upeista maisemista
nauttien. Lähdetäänpä porukalla mukaan!
Tutustu ohjelmaan ja ilmoita 30.9. mennessä olisitko kiinnostunut lähtemään
mukaan info@kajaaninlatu.fi tai puh. 045 101 6220. Katsotaan kuinka moni on
https://mailchi.mp/93c5dbd02ceb/jsentiedote-syyskuu-2019
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kiinnostunut ja suunnitellaan kyydit sen mukaan. Yhdistys avustaa
matkustuskustannuksissa.
Syyskokousviikonlopun ohjelma
löytyy https://www.lyyti.fi/reg/Suomen_Ladun_syyspaivat_ja_kokous_2019_
2431
Sivuston yläreunasta, kohdasta valikko, löydät kaikki tarpeelliset tiedot; ohjelman,
saapumisohjeen, hinnat, peruutusehdot sekä varsinaisen ilmoittautumislinkin.

VUODEN 2020 TOIMINNAN SUUNNITTELU
KÄYNNISTYY
Yhdistyksemme toiminta on viime vuosina monipuolistunut, lajeja on tullut lisää ja
olemme saaneet tänä vuonna uusia jäseniä mukaan jo 103 henkilöä. Yhdistyksen
jäsenmäärä lähestyy jo 700 jäsentä!
Jotta toiminnan pyörittäminen olisi mahdollista tarvitsemme lisää aktiivisia tekijöitä ja
talkoolaisia mukaan. Näin työt jakautuisivat useammalle ja latulaisuus olisi meille kaikille
mukava harrastus.
Miten Sinä pystyisit osallistumaan ja auttamaan? Voisitko olla tapahtumissa
esittelyapuna? Pystyttämässä kaverina esittelytelttaa? Auttamassa tavaroiden siirtämisestä
varastolta esittelypaikalle? Voisitko olla apuna lumikenkien vuokraustoiminnan
hoitamisessa esim. viikkovuoroilla? Olisitko kiinnostunut tulemaan mukaan lajijaoston
toimintaan (hiihto, lumikenkäily, pyöräily, melonta, geokätköily, retkeily)? Edellä
muutamia esimerkkejä siitä mihin apujoukkoja tarvittaisiin ja kuka tahansa pystyisi
halutessaan auttamaan. Ja ehkäpä vain pari kertaa vuodessa.
Jos Sinulla on mahdollista tulla mukaan auttamaan ja omalla toiminnallasi näin osallistua
yhdistyksemme toiminnan pyörittämiseen, ole hyvä ja ilmoita siitä yhdistyksen
sähköpostiin info@kajaaninlatu.fi
Kokoonnumme vapaamuotoiseen toiminnan suunnittelu/keskusteluiltaan
tiistaina 1.10. klo 17.30 Iso-Ruuhijärven kalamiestuvalle yhdistyksemme
hallituksen ja lajijaostojen kanssa. Tervetuloa iltaan mukaan jos sinulla on vinkkejä
ensi vuoden toimintaan, haluat kehittää esim. oman lajisi toimintaa tms.
Näin saamme vuoden 2020 toiminnan suunnittelun käyntiin hyvissä ajoin ennen
marraskuussa pidettävää vuosikokousta.

MELONTA
Mahdollisista syyskuussa pidettävistä melontaretkistä tiedotamme Kajaanin Kajakoijat
WhatsApp-ryhmässä.
Ensikertalaisen melotuksia järjestämme tarvittaessa ohjaajien resurssit huomioiden.
Lokakuussa 10.10.-19 lyhtymelonta, josta tiedotamme lähempänä WhatsAppryhmässä.
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KAJAANIN LUONTOKOHTEET-ESITE
Oletko jo tutustunut matkailuopas, latulainen Kerttu Härkösen kokoamaan Kajaanin
luontokohteet -esitteeseen? Sitä on saatavilla myös Kajaani Infosta kaupungintalolta.
Tosi hyviä vinkkejä lähiretkeilyreiteistä!
Esite löytyy osoitteesta https://www.kajaaninlatu.fi/retkeily/.

KAJAANIN LADUN GEOKÄTKÖTRAILI
Kajaanin eteläpuolelle (noin 20 km Kajaanista etelään) on valmistumassa Kajaanin Ladun
piilottama geokätkötraili, joka sisältää tällä hetkellä 153 kätköä. Kätkötrailin nimi on
"PT Kajjjaanista Vuokattiin". Ensimmäisen kätkön tiedot löytyvät tästä
linkistä: https://coord.info/GC861AE
Lisää tietoa geokätköilystä: https://www.kajaaninlatu.fi/geokatkoily/
Aurinkoista syyskuuta!
Kirsi ja Ville
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