
Salon Samoojien tulevia tapahtumia 2-2021 
Hyvä Salon Samoojien jäsen, tämä kirje korvaa tiedotuslehden 2-2021. Alla mainitut tapah-
tumat on samoojien toimintasuunnitelman mukaiset, mutta toteutuminen riippuu mahdolli-
sista Korona-rajoitteista. Tapahtumia voidaan siis joutua perumaan. Seuraa Salon Samoo-
jien Facebook-sivuja ja nettisivua mahdollisten muutosten varalta. 

www.salonsamoojat.suomenlatu.org 

 

28.8. Nuku yö ulkona-tapahtuma Taival-Tuvalla. Tule nukkumaan yö teltassa Taival-Tuvan 

pihapiirissä. Oma teltta ja eväät mukaan. Keittiö ja WC ovat käytettävissä. Kauniita unia! 

7.9. 

21.9. 
Tiistai-ilta Taival-Tuvalla. Aloitamme klo 18. Ohjelmassa yhdessäoloa ja kahvittelua 

14.9. Lauluilta Taival-Kodassa.  Aloitamme klo 18 

19.9. Patikointia Taalintehtaalla Senastsbergetin luontopolulla. Reitin pituus n.6 km. Kuljemme vaihte-

levassa maastossa rantoja, metsiä  ja kallioita. Tulipaikalla syödään eväät. Lähtö tapahtuu Salon torilta 

klo 10 kimppakyydillä. Varaa retkeen koko päivä aikaa. 

25.9. Frisbeegolf-kurssi Tupurin radalla. Turun Ladulta tulee kouluttaja opastamaan samoojia Frisbeegol-

fin saloihin. Aika klo 13-16. Kokoontuminen kuntoradan parkkipaikalla.                                            

Ilmoittautuminen Kaleville 050 5116878.  

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

purtavaa tarjolla talkoolaisille. 

6.10. 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 

8.12. Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet kävelijät!  

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

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

13.10. Sauvakävely 

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

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

20.10. 

27.10. Sauvakävely 

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

kahvitarjoilulla klo 13. Tervetuloa! 

 
3.11. 
10.11. 
17.11 
24.11. 

Sauvakävely 

 
13.11. 
21.11. 

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

myytäväksi Hyvänmielentorilla 28.11.  Et tarvitse aiempaa kokemusta havutöiden tekoon. Opastamme 

mielellämme tarvittaessa. Ota mukaan käsineet ja oksasakset. Samoojat tarjoaa kahvit ja pientä purta-

vaa illan aikana.  

 
1.12. 
8.12. Sauvakävely 

12.12. 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! 

5.1. 

 

Vuoden 2021 sauvakävelyt alkaa 

Jäsensihteeri Pirjo Kosonen  Puh.044-215 8282  

pirjoliisa.kosonen@hotmail.com 

 



Mitä kaikkea olemme tänä vuonna tehneet: 

Samoojat on retkeilleet Ilmusmäellä Salossa, Piikkiössä ja Ruostejärvellä Tammelassa. 

On soudettu kirkkovenettä, osallistuttu LoLa-pyöräilyyn ja pyöräretkelle Mäntässä. 

Taival-Tuvalla tehtiin lumiukkoja, 

putsattiin linnunpöntöt ja korjattiin 

talon räystäs sekä tehtiin vihtoja tu-

van takana. 

Salon Sydänyh-

distyksen väki 

vieraili  Taiva-

Tuvalla touko-

kuussa. 


