
Salon Samoojien tulevia tapahtumia 1-2023 
. 

Hyvä Salon Samoojien jäsen, tässä kirjeessä kerrotaan samoojien toimintasuunnitelman mukaiset 
alkuvuoden 2023 tapahtumat. Seuraa Salon Samoojien Facebook-sivuja ja nettisivua mahdollisten 
muutosten varalta. 

www.salonsamoojat.suomenlatu.org 

 

Merkkaa tapahtumat kalenteriin! Pysytään liikkeellä myös tänä vuonna!  

Alk. 

4.1. 
Keskiviikon sauvakävelyt jatkuu maaliskuun loppuun 

Lähtö Salon torilta klo 18. Kävelemme n. tunnin lenkin kaupungilla. Vauhti  osallistujien mukaan, Ter-

vetuloa, porukassa kävely on mukavaa! Huom. Ke 15.2. ei kävelyä. 

14.2. Ystävänpäivän patikka Taival-Tuvalle. Lähtö torilta klo 13.  Kävelemme Taival-Tuvalle 6 km 

matkan. Perillä odottaa sauna ja kahvit sekä pientä haukattavaa. Ota ystävä mukaan kävelylle! 

19.2. Ulkoilupäivä Taival-Tuvalla. Vietämme talvipäivää Taival-Tuvalla lumitilanteesta riippumatta. Lu-

miukkojakin saattaa syntyä. Nuotiokahvia ja pullaa tarjolla klo 13 alkaen. Tervetuloa! 

5.3. Lettukestit Taival-Kodassa.  Herkullinen lettutaikina odottaa Taival-Kodassa. Lettujen li-

säksi nautitaan kahvia ja mehua. Aloitamme lettujen paistamisen klo 13. Voit paistaa omia 

makkaroita samalla. 

19.3. Kevätkokous  Kokous alkaa kahvitarjoilulla klo 14 Taival-Tuvalla Vanha Perttelintie 380. Kä-

sitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.  

26.3. Kotiseuturetki Vuohensaaren. Kävelemme esteettömän polun ja katselemme lintutornista 

josko linnut ovat saapuneet. Sen jälkeen siirrymme Vuohensaareen, jossa grillipaikalla nau-

timme eväät.  Kokoontuminen Salon torilla klo 10, josta lähdemme kimppakyydillä matkaan. 

29.3. Kevään viimeinen sauvakävely Taival-Tuvalle lähtee Salon torilta klo 18. Perillä odottaa 

sauna ja kahvit .  

4.4. Kevätsiivous Taival-Tuvalla. Taival-Tupa siivotaan talven pölyistä. Aloitamme klo 17. Kah-

vit ja pientä purtavaa tarjolla talkoolaisille. 

 Tiistai-illat Taival-tuvalla jatkuvat syyskuun loppuun. Jos illalle ei ole sovittu mitään tee-

maa sovimme tehtävät ja pelit osallistujien kesken. Sään mukaan vietämme aikaa pihassa tai Taival-

Kodan nuotiolla. Illan aikana on tarjolla  pullakahvit 1€ hintaan. Aloitamme klo 18. 

30.4. Patikkaretki Ekniemen luontopolulla Kemiönsaaressa. Vaativalla reitillä kiivetään välillä 

portaita, mutta vaiva palkitaan upeilla kallioilla ja näköalalla. Huipulla on laavu, jossa syöm-

me eväät. Valittavana on 3km tai 5,5 km reitit. Lähtö Salon torilta kimppakyydillä klo 10. 

Tervetuloa patikoimaan uuteen kohteeseen! 

2.5. Kukkapenkkien ja pihan kunnostustalkoot klo 17.  Laitetaan Taival-Tuvan pihapiiri kuntoon. 

Tervetuloa kaikki viherpeukalot. Samoojat tarjoaa kahvit talkoolaisille. 

7.5. Unelmien liikuntapäivä-tapahtuma Salon Sydänyhdistyksen kanssa. Sydänyhdistyksen väki 

tulee samoojien vieraaksi Taival-Tuvalle. Vietämme päivää liikunnan ja letunpaiston merkeissä. Aloi-

tamme klo 13. Mahdollisen muutoksen varalta seuraa Samoojien Facebook-sivua. 

23.5. Näkövammaisten haastekävely. Salon näkövammaiset tulevat vierailulle Taival-Tuvalle. Teem-

me yhdessä pienen kävelyretken ja paistamme nuotiomakkaraa. Tervetuloa vieraiden seuraksi. Aloi-

tamme klo 18. 

6.6. Pihatöitä Taival-Tuvalla. Aloitamme talkoot klo 17.   

11.6. Retki Dagmarin puistoon Tammisaareen. Fiskars-konserni luovutti 40 hehtaarin alueen 

Metsähallituksen hoitoon sadaksi vuodeksi ja Suomen luonnon ystävien käyttöön. Puistossa 

on lähde, joka on nimetty tanskalaisen prinsessa Dagmarin mukaan. Maasto on helppokulkui-

nen. Puistossa ei ole tulentekomahdollisuutta. Lähtö Salon torilta kimppakyydeillä klo 10.  



Vko 23 Pyöräretki Vaasa-Turku viikolla 23. Retki lähtee Vaasasta 10.6. jonne yhteiskuljetus. Paluu 

Turkuun 17.6. Mukaan mahtuu 16 pyöräilijää, joten varmista paikkasi kevät-talven aikana Annikki 

Heikkiseltä puh. 040 502 6912, anniheik@hotmail.com. Seuraa samoojien Facebook-sivua ja kotisivuja 

lisätietojen ja mahdollisten muutoksien varalta. 

27.6. Vihtatalkoot klo 18 alkaen Perinteiset vihtatalkoot Taival-Tuvan pihalla. Sidomme vihtoja ja vas-

toja myytäväksi Hyvänmielentorilla. Kahvitarjoilu. 

 Heinäkuussa samoojat lomailee! 

1.8. Tiistai-illat Taival-Tuvalla jatkuu syyskuun loppuun. 

13.8. Pyöräretki Salo-Teijo-Strömma ja takaisin n. 70 km:n lähtee Salon torilta klo 10 kulkee pyö-

räreittiä Teijon kautta Strömmaan, jossa ruokatauko. Paluureitti Perniön kautta Saloon. Maksu 15€ si-

sältää keiton ja kahvin sekä huoltoauton palvelut. Ilmoittaudu 6.8. mennessä Kalevi Malmille             

kalevi.malmi@live.fi. Ilmoita myös, jos joudut perumaan lähtösi. Retki toteutuu, jos on vähintään 10 

osallistujaa. 

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

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

 Samooja paitoja ja lippiksiä saatavana Taival-Tuvalla. Pikeepaita 18€ ja lippis 10€, molem-

pia löytyy sinisenä ja punaisena varustettuna Samooja-logolla. 

Syyskuussa retkeilimme Kultaltalähteellä Kiikalassa ja Viitanummen luontopolulla. Samalla kiipesimme Vii-

tankruunua katsomaan. 


