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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

Kajaanin Latu Instagramissa

info@kajaaninlatu.fi

Kajaanin Latu Facebookissa

KUTSU - Syysvuosikokous 20.11.2018
Aika:

tiistai 20.11.2018 klo 18

Paikka:

Sara´s Juhlatalo (Rajakatu 1, Kajaani)

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, yhdistyksen uudet säännöt ja
latualueen vaihtaminen. Tutustu kokousasiakirjoihin täällä.
Kahvitarjoilujen järjestämistä varten ilmoittautumiset kokoukseen pe 16.11.
mennessä info@kajaaninlatu.fi tai puh. 045 101 6220.
Tervetuloa Kajaanin Latu ry:n syysvuosikokoukseen!
Ps. Jäsenmäärämme ja toimintamme on kasvanut viime vuosina huimasti! Kaipaamme
innokkaita ulkoilun harrastajia mukaan toiminnan pyörittämiseen niin talkooväeksi
tapahtumiin, oppaiksi kuin mukaan lajijaostoihin. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä
Kirsiin, puh. 045 101 6220.

https://us17.campaign-archive.com/?e=&u=13934fd52e4b3479ebc31b33a&id=7a03fb272d
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Tule mukaan kokemaan Ylläksen huippuhienot hiihtoreitit!

Kevään hiihtoretki 6.-13.4.2019
Kajaanin Latu ry:n perinteinen pidempi hiihtomatka suuntautuu keväällä 2019 Ylläkselle. Majoitus
viihtyisässä hotelli Ylläshuminassa, josta helppo pääsy suoraan Ylläksen huippukunnossa olevalle
hiihtoreitistölle.
Hinnat alk. 799 €/hlö sis. kuljetukset, majoitus puolihoidolla, iltasaunat. Lue tarkemmat tiedot täällä.
Huom. Matka on avoin myös muille kuin Kajaanin Ladun jäsenille.
Sitovat ilmoittautumiset 30.11.2018 mennessä info@kajaaninlatu.fi tai p. 045 101 6220.
info@kajaaninlatu.fi tai puh. 045 101 6220.

Lintumatka Viroon 27.-30.4.2019
Lähde mukaan keväällä lintumatkalle Viron Haapsaluun. Matkalla retkeillään lintukuvaaja Jouni
Ruuskasen johdolla Haapsalun ympäristössä ja Matsalun kansallispuiston lintuhavaintopaikoilla. Alue
on yksi suosituimmista muuttolintujen pysähtymispaikoista Virossa.
Hinnat alkaen 459 eur/hlö sis. kuljetukset, majoitus puolihoidolla, saunat sekä asiantuntijaoppaan ja
matkanjohtajan palvelut. Katso matkaohjelma täältä.
Tämän vuoden loppuun asti paikat varataan ensisijaisesti Kajaanin latulaisille ja Kainuun
lintutieteellisen yhdistyksen jäsenille. Tammikussa 2019 avaamme matkan kaikille kiinnostuneille. Varaa
paikkasi ajoissa - nämä paikat menevät nopeasti! Ilmoittautumiset info@kajaaninlatu.fi.

Terveisin,
Kirsi Kilpeläinen, puheenjohtaja
Titta Tapaninen, tiedottaja
https://us17.campaign-archive.com/?e=&u=13934fd52e4b3479ebc31b33a&id=7a03fb272d
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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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