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Mikäli viestissä olevat kuvat eivät lataudu, lue viesti omassa selaimessasi klikkaamalla tästä. Mikäli haluat
tulostaa jäsenkirjeen, sekin onnistuu avaamalla kirje selaimessa.
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www.kajaaninlatu.fi

info@kajaaninlatu.fi

Kajaanin Latu Instagramissa

Kajaanin Latu Facebookissa

SYYSKUUSSA MM. 

Ruskavaelluksia
Nuku yö ulkona -haastekampanja
Ruskamatka Leville
Sieniretki Korholanmäelle

Syksyn
ruskavaellukset
 
 
La 1.9. Saukonselän vaellus, Ristijärvi.
Lisätietoja täältä. 
Pe 7.- su 9.9. Halti Outdoor Weekend, Vuokatti.
Lisätietoja täältä. 
La 15.9. Hallan Akan vaellus, Hyrynsalmi.
Lisätietoja täältä. 
 

Kajaanin Latu ry tukee pienellä summalla kimppakyytejä näihin tapahtumiin. Kimppakyyteihin 
ilmoittautumiset Kirsille, info@kajaaninlatu.fi tai puh. 045 101 6220. Itse tapahtumaan ilmoittautuminen
suoraan tapahtumajärjestäjälle.

 
Ruskaretki Levin maisemiin to 13.- su 16.9.
 
Syksyn 2018 ruskamatka suuntautuu Leville, jossa patikoidaan monipuolisilla retkeilyreiteillä ja tehdään
retkipäivä Pallakselle kansallispuiston upeisiin tunturimaisemiin. Ennen paluumatkaa tutustutaan Pohjolan
alkuperäiskansaan saamelaisiin Levitunturin kupeessa sijaitsevassa Samiland-näyttelyssä.  
 
Matkan hinta alk. 396 €/hlö jaetussa 2 hh huoneessa. Sis. matkat, puolihoito, ohjelmaan kuuluvat
sisäänpääsymaksut sekä matkanjohtajan palvelut.  
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Katso ohjelma ja tarkemmat hinnat tarkemmin täältä. 
 
Paikkoja kannattaa vielä kysellä Kirsiltä, info@kajaaninlatu.fi tai puh. 045 101 6220. Vastuullinen
matkanjärjestäjä Pohjolan Matka Oy. 
 
 

Pyöräilyä
 

Maanantai-iltojen kaikille avoimet ja maksuttomat maastopyöräilylenkit pyörivät vielä syksylläkin. Lähtö
klo 18 Raatihuoneentorilta. Lisätietoja Jukalta, p. 040 561 1028

 
Sieniretki la 29.9.
 

Lähdetään yhdessä Vuokatin latulaisten kanssa syksyiseen supparijahtiin Korholanmäelle. Lähtö klo 9:00
linja-autoasemalta kimppakyydillä. Ilmoittautumiset ke 26.9. mennessä Kirsille, info@kajaaninlatu.fi tai
puh. 045 101 6220.

 
Syysmelontaa
 

Säännölliset iltamelonnat loppuvat elokuun lopussa, mutta melontakausi jatkuu vielä! Melontaretkistä
ilmoitellaan Kajaanin kajakoijien WhatsApp -ryhmässä sekä Kajaanin Ladun Facebook-sivuilla. 
 
Etsitkö kanootillesi tai kajakillesi talvisäilytyspaikkaa? Paltaniemen uudella melontatallilla on vapaita
säilytyspaikkoja. Lisätietoja  säilytyspaikoista Merjalta, info.kajaaninmelonta@gmail.com. 
 

 
Muuta 
 
NUKU YÖ ULKONA 8.9.2018

 
Suomen Latu haastaa lauantaina 8. syyskuuta 2018 kaikki suomalaiset nukkumaan yönsä ulkona.
Majoitteena voi olla teltta, tarppi, laavu tai vaikka kuusen alus. Tärkeintä on nauttia luonnosta ja
jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuudesta yöpyä ulkona.  
 
Kajaanin Latu ry ei järjestä erillistä Nuku yö ulkona -tapahtumaa vaan yön voi viettää oman
mielen mukaan kansallispuistossa, retkeilyalueilla tai vaikka takapihalla. Jaa oma
kokemuksesi #nukuyöulkona -tunnisteella sosiaalisessa mediassa! 
 
Lisätiedot: suomenlatu.fi/nukuyoulkona 
 
 

 

 

Nyt on aika kaivaa esille myös villasukat
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ja kynttilät. Ja nukutaan ainakin yksi yö
ulkona. 
 
 
Mukavia retkiä ja hyggeä syksyyn! 
 
Kirsi ja Titta

Copyright © 2018 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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