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Kiltaviesti 3/2020                    15.4.2020
 
Tulevaa toimintaa

 23.5. Roskaton retkipäivä

Roskaton retkipäivä pidetään vapaamuotoisesti valmiustilan purkamisen jälkeen. Kukin 
kummi voi pitää päivän paikallisesti sopivana aikana. Mikäli hallituksen nykyisen linjauksen
mukaan valmiustila päättyy 13.5, suositellaan roskattoman retkipäivän pitämistä lauantaina
joko toukokuussa tai kesäkuussa.

Luirojärven siivoustalkoot

Pidetään Luirojärven kämppäkartanon siivoustalkoot viikolla 24 tai 25 sen mukaan, kuinka 
talkoolaisia löytyy. Tarve on vähintään 4 – 5 henkilöä ja toteutetaan siivous MH:n kanssa 
yhteistyössä mahdollisuuksien mukaan. Talkoiden jälkeen voi jatkaa vaellusta Saariselällä.

50. SM-Erävaellus Kiilopäällä 1.- 4.10.2020

SM-Erävaelluksen valmistelu on käynnissä. Varaa aika toimitsijaksi tai muihin 
talkootehtäviin. Tehtäviin tuleville on varattu majoitus ja muonitus viikolle 40. 
Mielenkiintoisia kokemuksia ja tehtäviä on luvassa. Kannattaa olla mukana.

Tiedotus
Tiedotus hoidetaan pääasiassa sähköisesti. Kiltaviestejä lähetetään tarpeen mukaan.
Killan  verkkosivujen osoite on  w  ww.eravaelluskilta.fi. Sivujen ylläpitäjänä toimii 
Teemu Penttilä

 Talkootehtäviä ovat erityisesti seuraavat:
- toimitsijana tehtävissä 
- huolto ja järjestelyt
- toimisto ja tulospalvelu
- mihin vain tehtävään.

Kokemusta tehtävistä ei tarvita, mutta mikäli on sitä voi kuvailla muutamalla sanalla. 
Erityistarpeet esim. ruokavalion, kuljetusten tms. osalta on hyvä kertoa. Samoin tulopäivä, 
milloin (illalla) on Kiilopäällä ja mihin saakka voi olla mukana. Toive on keskiviikosta (tiistai-
iltana perillä) sunnuntaihin, mutta lyhyempikin aika käy.
Sisämajoitusta on varattuna, mutta ulkomajoitukseen on syytä varautua. Muonitus 
hoidetaan järjestäjän toimesta ja kimppakyytejä järjestellään mahdollisuuksien 
mukaan. Kimppakyydit hoidetaan keskitetysti.

Takoovastaavaksi nimettiin Jorma Tahvanainen jorma.tahvanainen57@gmail.com
Puh 0405347157

http://www.eravaelluskilta.fi/
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Jäseneksi liittyminen

Erävaelluskillan tavoitteena kuluvalle vuodelle on kiltakäräjien päättämän 
toimintasuunnitelman mukaisesti hankitaan uusia jäseniä ja etsitään keinoja erityisesti 
nuorison erävaellusharrastuksen edistämiseksi.

Uusien jäsenien hankkimiseksi on parhaita keinoja on tyytyväisten jäsenten suosittelu.

Jäsenhakemukset vapaamuotoisena Oltermannille sähköpostitse.
Jäsenmaksut vain:
Aikuiset 20 €
Nuoret (alle 18 v) 0 €
Perhe 30 €
Yhdistykset 50 €
Ainaisjäsen 200 €
Kannattajajäsen 100 €
Tilinumero on FI03 3939 0052 4126 65 

Yhteystiedot

Oltermanni Jorma Pihlainen  050 4327563 mattijorma@gmail.com

Kiltaneuvokset:
Varaoltermanni Risto Juopperi juopperiristo@gmail.com 
Sihteeri Teemu Penttilä 0500 444939 teemu.penttila@iki.fi
Antti Hakamäki family.hakamaki@pp1.inet.fi
Jaana Hyttinen jasu.hyttinen@gmail.com
Jukka Kantokoski jukka-pekka.kantokoski@fi.abb.com
Risto Värelä risto.varela@pp.inet.fi
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