
 

  



 

Kesä liikuttaa! 
 
Liikuntapalvelujen yhteystiedot 
Liikuntatoimistossa palvellaan kesällä ensisijaisesti sähkö-
postitse ja puhelimitse tai ajanvarauksella (käytäthän 
maskia asioidessasi), paitsi kesäsulun aikana 28.6.-
30.7.2020, jolloin toimisto on kiinni. 
   
Postiosoite  
Salon kaupunki/liikuntapalvelut 
PL 77 • 24101 Salo 
 
Käyntiosoite 
Salon liikuntatoimisto 
Perniöntie 7 • 24100 Salo 
 
Nettiosoite • www.salo.fi/liikunta 
 
Sähköposti 
liikunta@salo.fi 
etunimi.sukunimi@salo.fi  
(poikkeuksena markoj.makinen@salo.fi) 
 
Facebook • Salon liikuntapalvelut 
Instagram • salovapaalla 
 
Toimistosihteeri 
Mari Virkki • 02 778 4715 
 
Tiedotussihteeri 
Terhi Sinnelä • 02 778 4717 
 
Liikuntasuunnittelija 
Virpi Lehto 
Liikuntatoiminnan ja liikuntaolosuhteiden suunnittelu ja 
kehittäminen sekä liikuntaneuvonnan koordinointi 
• 02 778 4708 
 
Liikuntasuunnittelija 
Päivi Suominen (työpiste Salohallissa) 
Liikuntasalien ja - hallien vuorovaraukset  
• 02 778 4707 
 
Liikuntapaikkamestari 
Marko Mäkinen (työpiste uimahallissa)  
Uimahalli, uimarannat, kuntosalit, liikuntahallit 
• 02 778 4702 
 
Liikuntapaikkamestari 
Jani Virtanen (työpiste Salohallissa) 
Jäähalli, ulkokentät, kuntoradat 
• 02 778 4701 
 
Vapaa-aikajohtaja 
Hilpi Tanska 
Liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut ja kansa-
laisopisto • 02 778 4700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikunnanohjaajat vastuualueet ja yhteystiedot  
 
Essi Kuivalainen,  
lasten ja nuorten sisäliikunta, vauva- ja perheuinnit, lasten ja 
perheiden liikuntaneuvonta  
• 02 778 4706 
 
Hanna-Mari Ruotsalainen (ti-to),  
lasten uimakoulut, Liikkuva koulu -yhteistyö ja koulutukset, 
liikuntaneuvonta  
• 02 778 4712 
 
Timo Saarela,  
kuntosaliliikunta, työikäisten liikunta, liikuntaneuvonta 
• 02 778 4705 
 
Jani Nurmi,  
soveltava liikunta, ikääntyneiden liikunta, Pirteyttä Päiviin-
toiminta, liikuntaneuvonta 
• 02 778 4710  
 
Saku Nikkanen,  
tapahtumat, liikuntaneuvonta, Seuraparlamentti, yhdistysyh-
teistyö 
• 02 778 4709 
 
                                               



 

Infoa 
 
Salo vapaalla  

Salo vapaalla -julkaisu ilmestyy tänä vuonna viikolla 26 verkkojulkaisuna, eikä opasta jaeta kotitalouksiin. Julkaisua 

painatetaan rajoitettu määrä jakoon mm. palvelupisteisiin viikolla 30. Seuraa tiedottelua os. www.salo.fi  

 

Liikuntapalvelujen syksyn 2021 toimintaviikot ja ilmoittautumiset  

Tässä kohtaa voi jo laittaa kalenteriin seuraavat tärkeät päivämäärät:  

• Saliliikuntaviikot: 36-49, ei vko 42, ilmoittautuminen saliliikuntaryhmiin alkaa ke 11.8. klo 17 • Uimahalli 1. jakso: 

viikot 34-41, ilmoittautuminen vesiliikuntaryhmiin alkaa ke 4.8. klo 17 (vesijumppajaksot kestävät koko kauden) • 

Uimahalli 2. jakso (vauva- ja perheuinnit sekä uimakoulut): viikot 43-50, ilmoittautuminen alkaa ke 6.10. klo 17  

 

Huomioithan koronaturvalliset toimintatavat liikuntapaikoilla 

Kaikkien sisäliikuntapaikkojen käyttäjien tulee noudattaa liikuntapaikoilla ja nettisivuilla annettuja ohjeita mm. tur-

vaväleihin, omaan terveydentilaan ja hygieniaan liittyen.  

Ohjeita ovat esim.  

• maskisuositus yli 12-vuotiaille aula – ja pukutiloissa  

• 2 m turvaväli pidettävä muihin asiakkaisiin koko ajan 

• sairaana/flunssassa liikuntapaikalle ei saa tulla  

• puku- ja pesutilojen käyttöä tulee pyrkiä välttämään (paitsi uimahallissa) tai tiloissa tulee toimia ripeästi  

 
 

Liikuntapaikkojen poikkeusaukioloajat 
 

Kaikki liikuntapaikat ovat suljettuna juhannuksena 25.- 27.6.  

Osa koulujen liikuntasaleista menee kesäksi kiinni 7.6. alkaen.  
 

Uimahalli ja kuntosali | Anistenkatu 6, Salo, 02 778 4720, www.salo.fi/uimahalli | uimahalli@salo.fi  

Kesän aukioloajat ajalla 31.5.-15.8. ovat ti-to klo 6-14, ke ja pe klo 12-19, la klo 11-18, su-ma suljettu. Kassa suljetaan 

tuntia aikaisemmin. Juhannuksena 25.-27.6. suljettu. Muutokset mahdollisia. 16.8 alkaen palataan normaaleihin, 

aiemmin vahvistettuihin aukioloaikoihin.  

Jäähalli | Tahkonkatu 1, Salo, 02 778 4731, www. salo.fi/jaahalli | jaahalli@salo.fi  

Suljettu, avataan 16.8.  

Salohalli | Pormestarinkatu 5, Salo, 02 778 4750, salohalli@salo.fi  

3.5-15.8. avoinna ma-to klo 13-20.30, pe klo 12-18, viikonloput suljettu. Suljettu 25.6.-2.8.  

Halikon liikuntahalli | Kuruntie 7, Halikko  

Halikon liikuntahallissa on 7.6.-13.6. palloilusalin lattian huoltolakkaus (ainoastaan sali kiinni) ja 14.6.- 20.6. käytä-

vien vahaus (jolloin koko halli kiinni).  

 



 

Perniön liikuntahalli | Erveläntie 16, Perniö  

Normaalit aukioloajat.  

Kuusjokitalo | Ylikulmantie 317, Kuusjoki Ajalla 6.6.-10.8. suljettu (Power Cup varaus 28.7.-2.8.). Kuntosali 

avoinna normaalisti.  

Kiskon liikuntahalli | Kiskontie 2260A, Kisko Kiskohallissa on 20.5.-14.6. kuntavaalivaraus ja sen jälkeen palloilu-

sali on kiinni 10.8. asti, kuntosali avoinna normaalisti. 

 

 

Uimarannat  
  

www.salo.fi/uimarannat 

Uimarantojen saunat avataan 7.6. alkavalla viikolla koronatilanteen salliessa. Seuraa ilmoittelua www.salo.fi/lii-

kunta. Kaikki saunat ovat suljettuina juhannuksena 25.-27.6. Saunoja voi myös vuokrata aikavälillä 7.6.-29.8., sil-

loin kun ne eivät ole avoinna yleisölle. Lisätietoja saunojen numeroista Nummijärvi, p. 02 778 4774 | Naarjärvi, p. 

02 778 4775 | Härjänvatsa, p. 02 778 4773. Saunojen vuokrahinnat os. www.salo.fi/liikuntahinnasto 

 

Lehmijärven uimala | Lehmirannantie 121, Salo  

Uimalassa on kaksi laituria sekä matala hiekkaranta lapsille. Uimalan alueelta löytyy kaksi beach volley -kenttää, 

jotka ovat vapaasti käytössä. Pukusuojat ja wc:t ovat käytössä. Sauna auki ja uinninvalvoja paikalla 7.6.-8.8.: ma-

pe klo 11.30-19.30, la-su klo 12-18 | 9.-29.8.: ke-pe klo 14-20, la-su 12-18. Juhannuksena 25.-27.6. suljettu. Uima-

laan pääsee Salosta myös Salo-Lehmijärvi-Kirjakkala vaellusreittiä pitkin jalan tai pyörällä. Uimalan alueelle on val-

mistunut syksyllä 2019 hieno leikkipaikka. Opastus: Perniöntien varrelta, Salosta matkaa uimalaan on noin 14 km. 

Märynummen uimala | Hirvitie 92, Halikko  

Uimalaa kiertää hiekkaranta, joka on matalasti loive-neva ja lapsille turvallinen. Uimalan alueella on kaksi beach 

volley -kenttää ja wc. Uimalan läheisyydessä on kuntorata ja frisbeegolfrata. Opastus: Märynummi, Halikko/Ha-

likko-Marttila maantieltä Märynummen keskustasta Hirvitietä noin 500m. 7.6.-8.8.: ti, ke, pe, la, su klo 12-18. Ju-

hannuksena 25.-27.6. suljettu. 

Naarjärven uimala | Uimarannantie 245, Perniö  

Uimalassa on hiekkaranta, johon on laitureilla rajattu turvallinen alue pienemmille uimareille. Hyppytornissa on 

yhden-, kolmen- ja viiden metrin tasot. Uimalan alueella on pukusuojat ja wc. Saunarakennuksen vieressä on grilli-

katos, jota uimalan asiakkaat voivat maksutta käyttää. Lapsille on leikki- ja kiipeilyvälineitä. Rannalla on beachvol-

ley -kenttä. Uimala sijaitsee Ylikulmalla Naarjärven rannalla, kirkonkylästä matkaa noin 14 km. 7.6.-8.8.: ke-pe klo 

13.00-20.00, la-su klo 14-20 | 9.-29.8.: ke, pe, la, su 16-18. Juhannuksena 25.-27.6. suljettu.  

Kokkilan uimala | Kokkilantie 880, Halikko  

Uimala sijaitsee Halikon merenlahden rannalla. Kokkilassa on esteetön ranta ja keväällä 2020 uusittu esteetön 

laituri. Uimalassa on hiekkarantaa n. 100m, lapsille soveltuva matalasti loiveneva, rajattu ranta, wc ja pukusuojat. 

Ranta-alueella on grillikota, kolme beach volley- kenttää ja lasten leikkipaikka. Opastus: Halikko/ Valtatie 1:ltä n. 5 

km Salosta Turkuun, viitassa Angelniemi 10 km. Uimala Kokkilan lossin läheisyydessä. 7.6.-24.6.: Ma-Su klo 15.00-

21.00 | 28.6.-8.8.: ma-su 12.00-21.00 | 9.-29.8. Ma, ke, pe 17-21, la-su klo 12-18. Juhannuksena 25.-27.6. suljettu. 

http://www.salo.fi/uimarannat


 

Härjänvatsan uimala | Silvantie 2, Kiikala  

Rannalla on pukusuojat, wc ja kaksi laituria, joista toisessa on hyppytorni. Laiturien väli on 50 m. Ranta on hiekka-

ranta, mutta syvenee nopeasti. Uimarannan opaste Suomusjärventiellä. 7.6.-8.8.: ke-pe klo 15.00- 21.00, la-su klo 

14-20 | 9.-29.8.: ke-su 16-20. Juhannuksena 25.-27.6. suljettu. 

Nummijärven uimala | Järvitie 91, Kuusjoki  

Kirkasvetinen järvi, jossa hiekkaranta ja laituri. Uimalan alueella on pukusuojat ja wc. 7.6.-8.8.: ti-pe klo 17.00-

22.00, la-su klo 16-21 | 9.-29.8.: ti-pe 17-22 la-su 17-21. Juhannuksena 25.-27.6. suljettu. Syysuinti 31.8.-26.9. ti, 

pe 17-22. 

 
Uimapaikat 
 

Seuraavat uimapaikat (ei saunaa) aukeavat 14.6.  
 

Iso-Kiskon uimapaikka | Kajalanrantatie 334, Kisko  

Laituri, pukusuojat, ulkovessa ja grillikatos. Kiskon kirkonkylästä Uudenmaantietä noin 6 km.  

Piiljärven uimapaikka | Piiljärventie 34, Muurla  

Laiturilla varustettu hiekkapohjainen uimapaikka. Pukusuojat ja ulkovessa.  

Kirakan uimapaikka | Kirakantie 239, Perniö  

Viehättävä kallioranta, jossa on kuitenkin vain vähän pikkulapsille sopivaa loivaa hiekkarantaa. Laituri, pukusuoja ja 

ulkovessa.  

Mathildedalin meriuimapaikka | Matildan puistotie, Meri-Teijo  

Loiva hiekkaranta. Pukusuojat ja ulkovessa. Kivenheiton päässä on vierasvenesatama kahviopalveluineen.  

Vähäjärven uimapaikka | Sauruntie 393, Perniö  

Hiekkaranta sopii pienillekin lapsille, isommille on laituri sukellussyvyydessä. Pukusuojat ja ulkovessa.  

Hossuksen uimapaikka | Hossuksentie 114, Pertteli  

Uimaranta on noin 25 m levyinen ja hiekkapohjainen. Kaksi laituria, toisessa 3 m korkea hyppylaituri, erilliset puku-

tilat naisille ja miehille sekä ulkovessa.  

Vuohensaaren uimapaikka | Satamakatu 102, Salo  

Vuohensaaren uimapaikka sijaitsee merenlahden rannalla. Vuohensaaren alueelta löytyy pukusuojat, suihku, wc, 

lasten leikkipaikka, luontopolku ja Vuohensaaren yrittäjän kahvilapalvelut minigolfeineen. Uimapaikka on tilapalve-

lujen hallinnoima.  

Sipilän uimapaikka | Laidikkeentie 127, Suomusjärvi  

Enäjärven rannalla, hiekkaranta. Ulkovessa.  

Meripirtin uimapaikka | Särkisalontie 590, Särkisalo  

Hiekkapohjainen aluksi matala lapsillekin sopiva uimaranta. Pukusuojat ja ulkovessa. Pengersillan kupeessa man-

tereen puolella Särkisaloon saavuttaessa vasemmalla 

  



 

 

Kesän liikuntatarjontaa 
 
www.salo.fi/liikunta  
 

 
 

Osallistu pyöräily- ja kävelykampanjoihin  

Lisätietoja www.salo.fi/liikuntakampanjat tai liikunnanohjaajilta 02 778 4709 (Saku) | 02 778 4710 (Jani) | 02 778 

4705 (Timo)  

 

Haastepyöräily -kampanja 1.5.-27.6.  

Kevät ja kesä ovat pyöräilyn aikaa! Salo on mukana Varsinais-Suomen haastepyöräilyssä. Kuten nimikin sanoo, niin 

kyse on pyöräilyhaasteesta, johon voit osallistua haastamalla mukaan tuttavan, työyhteisön, naapurikylän tai sitten 

ihan vaan itsesi. Pyöräilysuorituksia voi kirjata ja seurata koko kampanjan ajan mobiilisovelluksella (ladattavissa 

ilmaiseksi googlen play kaupasta/ app storesta > Haastepyöräily). Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan palkin-

toja kampanjan päätteeksi. Kilpailua käydään myös eri kuntien välillä eli nyt kaikki mukaan ja tehdään Salosta paras 

pyöräilykunta!  

 

Kävelykilometrikisa 1.5.-31.10.  

Valtakunnallinen Kävelykilometrikisa on avoin kaikille ja osallistua voit yksin tai porukalla. Joukkueemme “Salo 

kävelee” on mukana Kävelykilometrikisassa, jossa osallistujat kirjaavat kävelykilometrejään ajalla 1.5.-31.10. si-

vulle https://kavelykilometrikisa.fi. Muista ensiksi kirjautua ja keksiä itsellesi käyttäjätunnus ja salasana. Samai-

sessa lomakkeessa kysytään joukkueen osallistumiskoodia ja se on salo2021. Kirjaa kävelykilometrit ja/ tai -mi-

nuutit ylös ja kartuta Salo kävelee -joukkueen kilometri- ja/tai minuuttisaldoa! Kisa on leikkimielinen ja maksuton. 

Salo kävelee -osallistujien kesken arvotaan syksyllä palkintoja. Haastamme teidät mukaan kävelyä ja hyvinvointia 

edistävään kisaan. Kävelykilometrin sivulla voit myös haastaa ystäviä, työkavereita ja naapureita mukaan (ylhäällä 

oikealla käyttäjätunnus nimesi vieressä olevan nuolen kautta). 

 

Liikunnan Superlauantai  

Superia! Jo perinteeksi muodostunut, suosiostaan nauttiva Liikunnan Superlauantai on tullut jäädäkseen. Tänä 

vuonna Liikunnan Superlauantai on 28.8. klo 10-14 Salon Urheilupuistossa ja on järjestyksessään viides ja saa jäl-

leen mukaansa yli 30 eri lajia. Seuraa sivua www.salo.fi/liikunnansuperlauantai  

 

Liikkumaan maksuttomasti  

• Tutustu Salon kuntoratoihin www.salo.fi/kuntoradat ja löydä ainakin yksi uusi kuntorata kesän aikana!   

• Tutustu Salon frisbeegolfratoihin os. https://frisbeegolfradat.fi/radat/Salo/   

http://www.salo.fi/liikunta
http://www.salo.fi/liikunnansuperlauantai


 

• Ulkokuntosaleja löytyy Urheilupuistosta, Kuntoparkista, Kärävuoren kuntoradan varrelta, Suomusjärven yleis-

urheilukentän vierestä ja Melassuolta. Lisäksi Isohärjänmäen kuntoradan varrella on kahdessa paikkaa kun-

toilutelineet ja Kiskon kuntoradan varrelta löytyy kuntoilupaikka.   

• Urheilukentät (jos keskikentällä ei ole jalkapalloharjoituksia) Halikko as., Inkere, Vartsala, Kuusjoki, Muurla, 

Perniö kk, Suomusjärvi, Toija. Urheilupuistossa saa käyttää ns. juoksusuoraa keinonurmen alapuolella.   

• Beachvolleykentät & pienet hiekkakentät: Halikko kk, Halikko as., Tupuri, Paukkula, Melassuo, Kokkila, 

Muurla, Nummijärvi, Märyn uimala, Salon lukio ja Särkisalon koulu.   

• Urheilupuiston pleksikentät (koripallo- ja tenniskentät) ovat maksuttomia; yksittäiset varaukset voi tehdä 

suoraan liikuntapalveluiden tilavarausjärjestelmään (Timmi). Ohjeet rekisteröintiin ja linkki tilavarausjärjes-

telmään löytyy os. www.salo.fi/timmi. Pleksikentille voi mennä pelaamaan ilman varausta, jos kentillä on va-

paata, mutta varaukset ovat aina etusijalla.   

• Salon tenniskentät os. www.salo.fi/tenniskentat. Kaikkia kenttiä voit käyttää ilman varausta ilmaiseksi, mikäli 

ne ovat vapaana. Kentältä pitää toki poistua silloin, jos kentälle tulee vuoron varanneet henkilöt. Urheilupuis-

ton ja Perniön Melassuon massatenniskentille voi varata yksittäisiä vuoroja tilavarausjärjestelmän (Timmi) 

kautta. Hinta on 7e/tunti, ja vuoro maksetaan varauksen yhteydessä verkkopankin kautta.  Varauksen teko 

on mahdollista, kun olet rekisteröitynyt Timmin käyttäjäksi yksityishenkilönä.  Muita Salon kaupungin tennis-

kenttiä ovat Kiskon kirkonkylän massatenniskenttä, Muurlan asfalttipintainen tenniskenttä, Perttelin Hähkä-

nän massatenniskenttä ja Märyn uimalan kenttä.  

 

Retkeillen Salossa 

Salossa on tarjolla jokaiselle jotakin retkikohdetta. Voit tehdä pienen retken muinaispolulle tai koko päivän kestä-

vän retken esim. Lehmijärven retkeilyreitillä tai lähteä lastenvaunujen kanssa kiertämään Halikonlahden esteettö-

män polun. Vaihtoehtoja on monia. Tutustu Salon retkeilykohteisiin sivulla www.salo.fi/retkeilykohteet 

Pari retkivinkkiä päiväretken suunnittelun avuksi: 

Kiinnostava Kiikala: Lähde Hyyppäränharjua (Oinasjärventie 366) hämmästelemään ja kokemaan mystisen kaunis 

Kultalähde. Reitillä on jyrkkiä laskuja ja nousuja mutta lyhimmillään matka on 1,8 kilometriä. Reitin päätteeksi 

pääsee vilvoittelemaan 3,3 kilometrin päässä olevalle Härjänvatsan uimarannalle (Silvantie 2). Jos vielä haluaa päi-

vään ohjelmaa, puistomainen 6-väyläinen frisbeegolfrata löytyy Komisuon koulun pihalta (Suomusjärventie 151), 

jonne on matkaa uimarannalta 3,7 kilometriä.  

Koe merellinen Kokkila ja Vartsala: Meren rannalla Vartsalassa pääsee ihastelemaan ja lukemaan tauluista Vart-

salan ja vanhan sahan historiaa ja retkieväät voi nauttia laavulla. Wartsalan kyläyhdistyksen luontopolun pituus on 

700 metriä. Autojen P-paikka on Pelkkakujalla. Tukkirannantien päästä on esteetön kulku laavulle. Retken päät-

teeksi pääsee virkistäytymään 5,6 kilometrin päässä olevalle Kokkilan uimarannalle (Kokkilantie 880). Kokkila on 

esteetön ranta. Uimarannalla on myös lasten leikkipaikka ja beach volley -kenttiä.  

 

 

 

http://www.salo.fi/retkeilykohteet


 

Mennääs ulos!  

Salon liikunta- ja kulttuuripalvelut käynnisti syksyllä 2020 perheille suunnatun Mennääs ulos! -luontolii-kunta-

haasteen, jonka avulla kannustetaan tutustu-maan kaupungin moniin ulkoilumahdollisuuksiin ja tuottaa perheille 

ideoita yhteiseen tekemiseen ulkona eri vuodenaikoina. Haaste kannustaa lähiympäristön tutkimiseen, kulttuurin 

ja liikunnan yhdistämiseen ulkoilussa sekä luonnon kokemiseen moniaistisesti. Mennääs ulos! koostuu neljästä eri 

alakategoriasta: Retkivinkit, Mene metsään, Kokeile uusia lajeja sekä Leiki ja löydä. Käy kurkkaamassa vinkit eri 

kategorioihin ja lukemassa lisää mm. arvonnasta sivulla www.salo.fi/mennaasulos ! 

 

 

 

 
 
  



 

 

Lapset ja perheet 
 
Lisätietoja liikunnanohjaajalta Essi Kuivalainen, essi.kuivalainen@salo.fi, p. 02 778 4706 
 

 
Ilmoittaudu osoitteessa www.salo.fi/hellewi . Alla ei ole lueteltu esim. Superviikkoa ja Volttileiriä, koska ne ovat jo 

täynnä. 
 

Lasten tenniskurssi  

Tenniskurssi järjestetään Perniön Melassuolla. Kuuden kerran kurssilla harjoitellaan tenniksen alkeita maanantaisin 

ja torstaisin klo 11.00-12.00 (7.-24.6.). Mailan lainaus on mahdollista, ilmoita siitä ilmoittautumisen yhteydessä. 

Tutustu ryhmään ja ilmoittaudu www.salo.fi/hellewi   

 
Aikuinen- lapsi- tenniskurssi  

Tenniskurssi järjestetään Salon Urheilupuiston pleksikentillä maanantaisin ja keskiviikkoisin (7.-23.6.) kahdessa ryh-

mässä. Ensimmäinen ryhmä klo 17.00-18.00 ja toinen klo 18.00-19.00. Mailan lainaus on mahdollista, ilmoita siitä 

ilmoittautumisen yhteydessä. Tutustu ryhmään ja ilmoittaudu www.salo.fi/hellewi  

 
Ulkopeuhu  

Ulkopeuhu perjantaisin 28.5.-17.6. klo 9.30-11.00 Urheilupuiston tekonurmella (Pormestarinkatu), jos tilanne sen 

sallii. Varmista asia ennen aloitusta os. www. salo.fi/ohjattuliikunta. Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton.  

 
Vauvauinnit  

Tarjolla kahdeksan kerran alkeis- ja jatkokurssi. Kurssit järjestetään ajalla 31.5-24.6 tiistaisin ja torstaisin. Tutustu 

ryhmiin ja ilmoittaudu www.salo.fi/hellewi   

Alkavat vauvat 16.30-17.00 | Alkavat vauvat 17.00-17.30 | Alkavat vauvat 17.30-18.00 | Vauvat jatko 18.00-18.30  

 
 
 

  

mailto:essi.kuivalainen@salo.fi
http://www.salo.fi/hellewi
http://www.salo.fi/hellewi
http://www.salo.fi/hellewi
http://www.salo.fi/hellewi


 

Kesän uimakoulut                                                 

Tarjolla on alkeisuimakouluja, alkeisjatkouimakouluja, jatkouimakouluja ja tekniikkauimakouluja.  

Tutustu ryhmiin ja ilmoita lapsesi mukaan www.salo.fi/hellewi   

1. Jakso 7.6.–24.6.  

• Maanantai, tiistai ja torstai klo 14.30–19.30 (6 ryhmää), 9 kertaa, 45 €  

• Maanantai, keskiviikko ja perjantai klo 8.30–11.30 (4 ryhmää), 8 kertaa, 40 €  

2. jakso 28.6. – 16.7.  

• Maanantai, tiistai ja torstai klo 14.30–19.30 (6 ryhmää), 9 kertaa, 45 €  

• Maanantai, keskiviikko ja perjantai klo 8.30–11.30 (4 ryhmää), 9 kertaa, 45 €  

 

Alkeisuimakouluissa totutellaan veteen ja harjoitellaan alkeisuintitekniikoita SUH:n varhaistaitomerkin, vesitaito-

merkin ja alkeismerkin mukaan. Kurssi toteutetaan lastenaltaassa.  

Alkeisjatkouimakouluissa vahvistetaan alkeisuintitekniikoita ja harjoitellaan SUH:n harrastusmerkkiin kuuluvia 

taitoja. Alkeisjatkouimakouluun osallistuakseen lapsen tulee osata uida yhtäjaksoisesti vähintään 10 metriä. Kurssi 

toteutetaan hyppyaltaassa ja terapia-altaassa.  

Jatkouimakoulussa harjoitellaan vapaauinnin, selkäuinnin ja rintauinnin tekniikoita sekä muita SUH:n tekniikka- ja 

taitomerkkeihin kuuluvia taitoja. Jatkouimakouluun osallistuakseen lapsen tulee osata uida vähintään 25 metriä 

syvässä vedessä.  

Tekniikkauimakoulussa harjoitellaan SUH:n uimakandidaatin, uimamaisterin ja primusmaisterin tutkintoon kuulu-

via taitoja. Tekniikkauimakouluun osallistuakseen tulee osata uida yhtäjaksoisesti vähintään 100 metriä ja omata 

SUH:n tekniikka- ja taitomerkkeihin vaadittavat taidot. Lisätietoa kursseilla harjoiteltavista taidoista saa SUH:n 

nettisivuilta www.suh.fi. Uimakouluun ilmoittautuneille lähetetään ennen uimakoulun alkamista tiedote uimakou-

lukäytännöistä ja uimahallissa toimimisesta.  

Mikäli vanhemmat katsovat, että erityislapsi pärjää tavallisessa uimakoulussa, on lapsen mahdollista osallistua 

tavalliseen uimakouluun oman avustajan kanssa normaalin ilmoituskäytännön mukaisesti (avustajan hankkiminen 

on huoltajan vastuulla). Merkitse ilmoittautuessa Hellewin ”Lisätiedot” kohtaan lapsen diagnoosi tai ole yhtey-

dessä liikunnanohjaaja Hanna-Mari Ruotsalainen, hanna-mari.ruotsalainen@salo.fi, p. 02 778 4712. 
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Työikäiset 
 

Ryhmiin ilmoittautuminen Hellewiin, os. www.salo.fi/hellewi, ellei ryhmän kohdalla ole muuta mai-
nittu.  
 

 

Puistojumpat  

Tiistaisin ja torstaisin 1.6.-5.8. klo 19-20 Paukkulan nurmikentällä, os. Halikontie 40.  

Reipasta ja monipuolista ulkoilmajumppaa. Puistojumppaan ostetaan verkkokaupasta (verkkokauppa. 

salo.fi) kausikortti (30€) tai kertamaksu (3,50€). Kausikortilla voi käydä molemmissa jumpissa (ti ja to) 

koko kesäkauden ajan. Maksukuitti kausimaksusta /kertamaksusta näytetään ohjaajalle ennen jumpan 

alkua. Jumppa perutaan kovalla sateella. Ota mukaan oma jumppa-alusta/pyyhe ja juomapullo. Ei en-

nakkoilmoittautumista, varmista mahdollisesti koronasta johtuva muutos ennakkoilmoittautumisen 

suhteen osoitteesta www.salo.fi/ohjattuliikunta   

 

Kaiken kansan pesis  

Keskiviikkoisin klo 18-19.30, ajalla 2.6.-25.8. Paukkulan hiekkakentällä, os. Halikontie 40. Rentoa pesäpallon pelailua 

mukavalla porukalla, tarvittaessa saat räpylän lainaan. Ohjauksesta vastaa pesäpalloseura Kunnari ry. Maksuton. Ei 

ennakkoilmoittautumista, varmista mahdollisesti koronasta johtuva muutos ilmoittautumisen suhteen osoitteesta 

www.salo.fi/ohjattuliikunta   

 

Naisten kesälentopallo PERUTTU 

Keskiviikkoisin 2.6.-25.8. klo 18.00-19.30, Lukion beachvolley -kenttä (os. Kaherinkatu 2). Iloista ja leppoisaa harras-

telentopalloa naisille. Ryhmä tarkoitettu jonkin verran lentopalloa harrastaneille. Ilmoittautumiset os. 

www.salo.fi/hellewi. Maksuton.  

 

Miesten kesälentopallo PERUTTU 

Keskiviikkoisin 2.6.-25.8. klo 18.00-19.30, Tupurin beachkenttä (os. Taimistonkatu 8.) Iloista ja leppoisaa harraste-

lentopalloa miehille. Ilmoittautumiset os. www.salo.fi/hellewi. Maksuton  

 

Aamuvirkkujen kesätreenit  

Kesätreenit alkavat 1.6. tiistaiaamuisin klo 6.30-7.30 niille, jotka ovat tottuneet rasittamaan itseään ja kaipaavat 

treeniseuraa aamun varhaiselle tunnille. Ennakkoilmoittautumiset os. www.salo. fi/hellewi, maksuton. Säävaraus 

(kovalla sateella treenejä ei ole). Treeniajankohdat ja paikat ovat seuraavat:  

• Tiistaina 1.6. Aamun porrastreeni Uskelan portailla (Uskelan kirkkotie 25), jossa voit edetä omaan tahtiin 

ohjelman mukaan tai tehdä vain osan tai osia ohjelmasta. Jokainen voi tehdä treeniohjelman itselleen so-

pivalla tavalla. Voit tehdä koko ohjelman, valita itsellesi treenistä sopivia osioita tai toistaa vain tiettyä por-

rasnousua.  
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• Tiistaina 8.6. Aamuvirkkujen kehonhuolto uimahallin takanurmella (Anistenkatu 6), jonne kulku henkilö-

kunnan parkkipaikan portista. Aamutreenissä avataan kehoa lempeillä liikkeillä ja venytysten avulla. Lo-

puksi lyhyt rentoutusharjoitus. Oma alusta mukaan.  

• Tiistaina 15.6. Aloittelijoiden polkujuoksu/kävely. Märynummen polulla hölkätään rauhallisesti ylämäet kä-

vellen 5,5, km ja arvio n. 45 minuuttia. Kokoontuminen Hirvitie 92 kohdalla kuntoradan P-paikalla. Sateen 

sattuessa sateessa.  

• Tiistaina 22.6. Rantatreeni. Aamuvirkut kokoontuvat rantatreeniin Vuohensaaren (Satamakatu 102) tanssi-

lavan luona. Treeni toteutetaan kehon painolla ja mitään välineitä ei tarvitse varata mukaan paitsi oma 

alusta.  
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Ikäihmiset 
 
 
Ikääntyneiden ulkoliikuntaryhmät ovat alkaneet 3.5. mutta kaikissa ryhmissä on vielä 
tilaa. Kaikkiin ryhmiin pitää ilmoittautua (paitsi omatoimiulkoilua tekonurmella)  
os. www.salo.fi/hellewi tai p. 02 778 4710:  
Lisätietoja saat liikunnanohjaaja Jani Nurmi p. 02 778 4710, jani.nurmi@salo.fi  
 

 
 

Puistojumppa  

Ke 10.15-11.00 uimahallin takanurmella  

 

Kesäpilates  

To klo 10-11 uimahallin takanurmella  

 

Katsomotuolijumppa  

Ti ja to klo 9-9.30 Urheilupuiston pääkatsomossa  

 

Ikääntyneiden ulkoilutunnit 

• Kuusjoella ma 9.30- 10.45 

• Perniössä ti 9.30-10.45 

• Suomusjärvellä pe 9.30-10.45 

• Kiskossa to klo 9-10  

• Halikossa pe klo 9.30-10.45  

 

Ikääntyneiden omatoimiulkoilua  

5.5.-23.6. keskiviikkoisin klo 10-11.30 välisenä aikana Urheilupuiston tekonurmella.  

Ei ennakkoilmoittautumista, maksuton. 
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