
Salon Samoojien tulevia tapahtumia syksyllä 2020 
Hyvä Salon Samoojien jäsen, tämä kirje korvaa tiedotuslehden 2-2020. Alla mainitut tapahtumat on samoojien 
toimintasuunnitelman mukaiset, mutta toteutuminen riippuu mahdollisista Korona-rajoitteista. Tapahtumia voi-
daan siis joutua perumaan. Seuraa Salon Samoojien Facebook-sivuja ja nettisivua mahdollisten muutosten va-
ralta. 

www.salonsamoojat.suomenlatu.org 

 

29.8.  Nuku yö ulkona Taival-Tuvalla 

Suomen Ladun tapahtuma. Nukkua voit Taiva-Kodassa tai teltassa. Telttamajoitus järjestyy myös niille 

joilla ei ole omaa telttaa. Tarvitset oman makuualustan ja makuupussin.Ota eväät mukaan. Kodassa voi 

paistaa makkaraa. Samoojat tarjoaa aamukahvit. Taival-Tuvassa on WC 

1.9. Lettuilta Taival-Tuvalla. Lettujen paistaminen aloitetaan klo 18. 

8.9. Tiistai-ilta Taival-Tuvalla. Aloitamme klo 18.  Ohjelmassa yhdessäoloa ja kahvittelua. 

15.9. Lauluilta Taival-Kodassa.  Aloitamme klo 18 

20.9. Patikointia Torronsuolla Lähtö tapahtuu Salon torilta klo 10 kimppakyydillä. Kiljamon P-paikalla ko-

koonnumme klo 10.45. Sieltä alkaa 8 km reitti pitkospuita ja metsäpolkuja pitkin. Laavulla syömme 

eväät. Varaa retkeen koko päivä aikaa. 

22.9. Tiistai-ilta Taival-Tuvalla. Aloitamme klo 18. Ohjelmassa yhdessäoloa ja kahvittelua 

27.9. Sydänviikon tapahtuma Salon Sydänyhdistyksen väki vierailee Taival-Tuvalla klo 13.                       

Ohjelmassa letunpaistoa ja kahvittelua. 

29.9. Syyssiivous Taival-Tuvalla.Taival-Tupa siivotaan kesän pölyistä. Aloitamme klo 17. Kahvit ja pientä 

purtavaa tarjolla talkoolaisille. 

7.10. Keskiviikkoiltojen sauvakävelyt alkavat. Porukassa on mukava kävellä. Lähtö Salon torilta klo 18, 

paluu samaan paikkaan. Noin tunnin kävelyreitti päätetään osanottajien kesken. Vauhti määräytyy kä-

velijöiden mukaan, joten kaikki pysyvät matkassa mukana. Loppuvuoden viimeinen sauvakävely on 

9.12. Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet kävelijät!  

9.10. Naistenilta Taival-Tuvalla.Tule tapaamaan toisia samoojia rupattelun ja iltapalan merkeissä.Tarjoilu 

tapahtuu nyyttikestin muodossa. Illan aikana on mahdollisuus saunoa. Aloitamme klo 18. 

14.10. Sauvakävely 

16.10. Miestenilta Taival-Tuvalla. Nyt on miesten vuoro kokoontua iltaa viettämään ja saunomaan. Tarjoi-

lusta huolehtii jokainen nyyttikestiperiaatteella. Sauna lämpiää. Aloitus klo 18. 

21.10. 

28.10. 
Sauvakävely 

31.10. Syyskokous Taival-Tuvalla  Vanha Perttelintie 380. Käsittelemme sääntö määräiset asiat. Aloitamme 

kahvitarjoilulla klo 13. Tervetuloa! 

4.11 
11.11. 
18.11. 

Sauvakävely 

15.11. 
22.11. 

Havutalkoot Taival-Tuvalla alkaen klo 14. Tule mukaan tekemään havuista ovikransseja ja palloja 

myytäväksi Hyvänmielentorilla 29.11.  Et tarvitse aiempaa kokemusta havutöiden tekoon. Opastamme 

mielellämme tarvittaessa. Ota mukaan käsineet ja oksasakset. Samoojat tarjoaa kahvit illan  aikana.  

25.11. 
2.12. 
9.12. 

Sauvakävely 

13.12. Joulujuhla Taival-Tuvalla klo 15. Tilaisuuden alussa kunniakirjojen jako vähintään 1000 km pyöräil-

leille. Lähetä suorituksesi Kalevi Malmille joulukuun alkuun mennessä s-postilla kalevi.malmi@live.fi          

Ota juhlaan mukaan pieni paketti pukin konttiin ja vuoden paras kuvasi valokuvakisaa varten. 

Joulupuuroa, torttukahvit ja laulua on myös ohjelmassa. Joulupukki saattaa myös poiketa. Tervetuloa 

samoojien oman juhlaan! 

6.1. 

 

Vuoden 2021 sauvakävelyt alkaa 

Jäsensihteeri Pirjo Kosonen  Puh.044-215 8282  

pirjoliisa.kosonen@hotmail.com 


