Sisällön_luovutuslista
Lisää tähän linkki itse luomaasi sisältöön jonka haluaisit kopioitavan tälle sivustolle. Sinun ei tarvits eolla
sisällön luoja, jos olet todistettavasti kysynyt tekijältä luvan. Voit lisätä myös yhteystietosi, jos ne eivät linkin
takaa käy ilmi.

Sisällysluettelo
• 1 Lista kopioitavista sivuista
• 2 Lista sivuista, joita ei vielä ole lupaa
kopioida
• 3 Lista sivuista, joita ei ole lupaa
kopioida
• 4 Lista täysin kopioiduista sivuista
(Valmiit)

Lista kopioitavista sivuista
• http://www.merlintreks.com/wik/ - Wikissä on joitakin liftaukseen/matkailuun liittyviä juttuja (esim.
venäjälle ja via baltica -artikkelit). Wikissä annetaan lupa tekstien käyttöön: "Kukaan ei omista täällä
olevaa tietoa, vaan jokainen kansalainen voi käyttää sitä vapaasti muualle ei-kaupallisissa
tarkoituksissa."

• http://wiki.rihmasto.fi/index.php?title=Peukalokyyti
Sivu pidetään myös rihmastowikissä, mutta voit vapaasti siirtää sen tiedot hitchwiki.org
sivustolle. Rihmastowikissä on GNU-lisenssi eli sen mukaisesti. Mutta jos on jotain ongelmia
lisenssin suhteen niin tällä viestillä saat käyttöösi kaiken sen sivun tiedon. Onhan tuota sivun
tietoa muistaakseni liftari.org -perustajakin jo käyttänyt kysymällä luvan aikoinaan.
LIsäksi jos on tarvetta tai haluat linkittää, myös sivuni http://www.merlintreks.com/dru/fi/node/23
on käytettävissä vapaasti.

• http://www.cs.helsinki.fi/u/kjokisal/liftaus/ - (Kysyin Kirsiltä livenä. IRCnetissä nikillä kersa, jos joku
kaipaa lisävarmistusta)
Tossahan on sen verran matskua et sais enkunkielisen wikinkin aloitettua. Pitääpä tutkailla miten
helposti tästä sais rinnakkaisen enkkuversion. Eiköhän eka kuitenkin pyöräytetä tietoutta kasaan
suomeksi. -Mikael 1. kesäkuuta 2008 kello 03.45 (UTC)
Tosiaan, enkkuversiohan siis löytyi ja tonne en.hitchwiki.org:in puolelle voi kopsia
tuoltakin sisältöä. -Mikael 6. kesäkuuta 2008 kello 10.57 (CEST)

• http://www.liftari.org - jos joskus taas on pystyssä
Teppo kommentoi et tällä tai ens viikolla palauttais backupeista ja sit pääsee kopioimaan.
liftari.org-domain todennäköisesti ohjataan tänne. -Mikael 6. kesäkuuta 2008 kello 10.57 (CEST)
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• http://www.cs.helsinki.fi/u/ssmoland/peukalo/
Sampolta kysytty, homma kunnossa parin päivän sisään. -Mikael 8. kesäkuuta 2008 kello 21.42 (CEST)
Jees, eli nyt on tekstissä GNU FDL-merkintä. Dataa voi siirtää (paitsi Lahti-kohtaa) -Mikael 8.
kesäkuuta 2008 kello 22.21 (CEST)

Lista sivuista, joita ei vielä ole lupaa kopioida
...mutta joiden ylläpitäjiltä voisi kysyä lupaa.

Lista sivuista, joita ei ole lupaa kopioida
• Tämmösiin ei ole vielä törmätty. :-)
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