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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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Kajaanin Latu Instagramissa
Kajaanin Latu Facebookissa

Sieniretki Vuokattiin
Luentoja retkikohteista
Muita kuulumisia

Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksessämme on erilaisia toimintamuotoja. Toiminnan tukemiseksi tarvitsemme
vapaaehtoisia toimijoita lumikenkäilyn, hiihdon ja retkeilyn toimintaan.
Kajaanin Latu etsii myös uutta puheenjohtajaa, jolla on halukkuutta lähteä mukaan
vetämään ja kehittämään eteenpäin Kajaanin Latu ry:n toimintaa.
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Jos on kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan, tai jos on halukkuutta lähteä vetämään
yhdistyksen toimintaa/tiedät jonkun joka haluaa lähteä mukaan toimintaamme, niin laita
meille sähköpostia osoitteeseen info@kajaaninlatu.fi.

Kajaanin Latu ry:ssä noudatamme kaikissa tapahtumissa viranomaisohjeita
koronapandemian suhteen.
Viranomaisten ohjeet/määräykset voivat vaikuttaa alla oleviin tapahtumiin.

Savo-Karjalan latualue
Latualueen syyskokous ja -päivät pidetään Tahkolla 3.-4.10.2020. Järjestävänä
yhdistyksenä on vuorossa Juankosken Kuntoilijat.
Sitovat ilmoittautumiset sunnuntaina

13.9.2020 mennessä.

Löydät ilmoittautumislinkin sekä hintatiedot alla olevan linkin kautta.
https://www.lyyti.fi/reg/SavoKarjalan_latualueen_syyspaivat_3632

Luontokirjailija Harri Ahosen luento
22.9.2020 klo 18 - 19.30 Kouta-sali,
Kaukametsä
Luento Pohjois-Norjan rannikkoreiteistä tulee kertomaan Pohjois-Norjan rannikon,
vuonojen ja saariston kauneimmista päiväretkikohteista, josta hyvänä esimerkkinä käy
Tromssan kaupungin lähitunturit, upeat Vesterålenin ja Lofoottien saaristot
sekä tarunhohtoinen Nordlandin rannikko.
Luennolla syvennytään rannikon ja saariston retkeily- ja suojelualueisiin, kuten
esimerkiksi Sjunkhattenin kansallispuistoon, joka on omistettu lapsille ja nuorille.
Pääosassa on lisäksi eläimistö, kuten lunnit, hylkeet ja valaat sekä tietenkin paikallinen
retkeilykulttuuri.
Pohjois-Norjan rannikolla kulkiessa ei voi välttyä kohtaamasta viikinkiajan tarinoita ja
saagoja menneiltä ajoilta.

Vapaa pääsy.
Luennolle on ilmoittauduttava ennakkoon, koska paikkoja on
rajoitetusti.
https://mailchi.mp/032a3dc8348c/jsentiedote-syyskuu-2020
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Ilmoittaudu täällä: https://opistopalvelut.fi/kaukametsa/course.php?
l=fi&t=7017
Tervetuloa!
Luento välitetään myös etäyhteydellä, ja julkaisemme linkin sivustomme Retkeilyosiossa lähempänä ajankohtaa.

Sieniretki Vuokatinvaaralle 26.9.2020
Vuokatin Latu järjestää sieniretken la 26.09.2020 Vuokatinvaaralle.
Kajaanin Ladun jäsenillä on mahdollisuus osallistua retkelle.
Kokoontuminen klo 10.00 entisen emäntäkoulun pihalla. Kettumäen kodalla on
taukopaikka/tukikohta.
Pukeudutaan sään mukaisesti.
Ilmoittautumiset 23.09.2020 mennessä puh. 045 101 6220 tai s-posti:
info@kajaaninlatu.fi mahdollisten kyytijärjestelyjen osalta.
Tervetuloa mukaan!

Suomen Ladun syyskokous
Ikaalisissa 23.10 – 25.10.2020
Suomen Ladun syyskokous järjestetään Ikaalisissa 23.10 – 25.10.2020. Yhteiskuljetus
lähtee Lapinlahdelta Matin ja Liisan Asemalta.
Ilmoittautumista kokoukseen ei ole vielä avattu, mutta tämä on ennakkotieto
kokouksesta.

Miten löytää kiinnostavia retkikohteita? luento keskiviikkona 28.10.2020 klo 1819.30 Kouta-sali, Kaukametsä
Kuhmolainen Jouni Laaksonen retkeilee työkseen ja kirjoittaa aiheesta lehtiartikkeleita
ja tietokirjoja. Retkestään saa vielä enemmän irti, jos tutustuu kohteeseensa ennalta.
Erilaisten ilmaisten karttapalvelujen, rekisteriportaalien ja muiden lähteiden avulla
voi löytää esimerkiksi seitoja, kalliomaalauksia, jatulintarhoja, lapinpatoja,
https://mailchi.mp/032a3dc8348c/jsentiedote-syyskuu-2020
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hieman reitiltä sivussa olevia vesiputouksia, suppia ja saivoja, kulttuurihistoriallisesti
kiinnostavia kammeja ja vaikka mitä!
Karttojen ja ilmakuvien avulla voi päätellä erityisen hienoja näköalapaikkoja, jokien
ylityspaikkoja ja niin edelleen.
Luennolla opitaan, miten tällaisia erikoisuuksia löytää ja katsellaan kuvia
mielenkiintoisista kohteista.

Vapaa pääsy.
Luennolle on ilmoittauduttava ennakkoon, koska paikkoja on
rajoitetusti.
Ilmoittaudu täällä: https://opistopalvelut.fi/kaukametsa/course.php?
l=fi&t=7203
Tervetuloa!

Lapin hiihtomatka 2021
Joensuun Latu järjestää Lapin hiihtomatkan viikolla 14/2021. Matkakohteena on
Kilpisjärvi ja Hetta. Joensuusta lähtevät linja-autot kulkevat Kajaanin kautta.
Tämä on alustava ennakkotieto tulevasta talvesta ja samalla katse tulevaisuuden
suunnitelmiin.

Mukavaa ja liikunnallista alkavaa syksyä!
Pentti & Ville

Copyright © 2020 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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