Mielenterveysviikko
21.-28.11.2021
Mielenterveysviikon ohjelma:
Kulttuuripalvelut
Pe 12.11. - ti 30.11. Taide tulee luo -näyttely, Salon kaupungintalo
Salon Taiteilijaseuran “Taide tulee luo” -näyttely esittelee pitkäjänteisen ja rikkaan
yhteisötaidetyöskentelyn tuloksia. Taiteilijat ovat toimineet mm. salolaisissa päiväkodeissa, kouluissa,
hoivakodeissa sekä nuorten ja kehitysvammaisten ryhmissä. https://tapahtumat.salo.fi/taide-tuleeluo-nayttely/
Pe 19.11. - ma 22.11. Bio-Salon laatuelokuvasarjassa Lapinlahti – Tyttären Äiti
Rax Rinnekankaan ohjaama draamaelokuva Lapinlahti – Tyttären Äiti, sijoittuu Lapinlahden
sairaalaan, vuoteen 1975, jossa psykiatrina työskentelevä Karin Aspen tapaa äitinsä Jeanetten, jota
hän ei ole nähnyt yli 30 vuoteen. Liput 7€, tarkat esitysajat ja paikkavaraukset sivulta www.biosalo.fi,
lisätiedot elokuvasta https://tapahtumat.salo.fi/laatuelokuvasarja-lapinlahti-tyttaren-aiti/
La 20.11 - su 28.11. CockRock – Light Night
Kukonkallion hoivakodin pihalla taiteilijoiden Andréa Vannucchi, Tea Tikka ja Keanne van de Kreeke
toteuttama pimeän ajan taidenäyttely. Työryhmä kutsuu kaikki tervetulleiksi hoivakodin suureen
puutarhaan nauttimaan valoteoksista ja syksyn pimeästä luonnosta.
Ma 22.11. klo 13 Anninkartano ja to 25.11. klo 13 Kukonkallio, Musiikilla muistoihin -esitys
Yhteisömuusikko, sellisti Anna-Maaria Varonen esiintyy Musiikilla muistoihin -esityksen kanssa
hoivakotien asukkaille, heidän läheisilleen ja työntekijöille.
Ti 23.11. klo 11 Ilmainen sisäänpääsy ja opastus elektroniikkamuseossa
Tule tutustumaan Made in Salo -näyttelyyn (Salon elektroniikkamuseo, Salorankatu 5-7, ovi 3).
Opastuksella kerrotaan salolaisten elektroniikkayritysten ja täällä valmistettujen viestintälaitteiden
mm. radioiden, televisioiden, puhelimien yli 90-vuotisesta historiasta. Kesto noin 40 minuuttia.
Opastukselle mahtuu 30 henkilöä. Ilmoittautuminen etukäteen leena.jarvela@salo.fi tai p. 044 778
4885.

Ke 24.11. klo 18-20 Kulttuurifoorumi, kulttuuritila Näkkäri
Salon taide- ja kulttuurikentän yhteinen Kulttuurifoorumi järjestetään keskiviikkona 24.11. klo 18
alkaen kulttuuritila Näkkärissä, os. Ylhäistentie 2. Puhujavieraana on tänä vuonna kulttuuri- ja
taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen. Ohjelmassa kulttuurin
hyvinvointivaikutuksiin ja tulevaisuuden näkymiin keskittyvä paneelikeskustelu, jossa mukana iloinen
sekoitus mm. kulttuurin, liikunnan, ruohonjuuritason ja päättäjistön edustajia. Vapaa pääsy,
kahvitarjoilu – ilmoittaudu mukaan kulttuuritapahtumat@salo.fi., lisätiedot
https://tapahtumat.salo.fi/kulttuurifoorumi-24-11-2021-vieraana-rosa-merilainen-kulta-ry/
Pe 26.11. klo 14 yleisöopastus taidemuseo Veturitallissa
Pääsymaksun hinnalla pääset mukaan opastetulle kierrokselle, jolla kerrotaan Petri Ala-Maunuksen
näyttelystä La-La Land sekä Juha Joron studionäyttelystä Hiljaisuuden poluilla. Opastus avaa teosten
taustoja. Molemmat näyttelyt ovat avoinna Veturitallissa 9.1.2022 asti.
Su 28.11. klo 12-18 Pimeän peitto Perniössä
Yhteistyökumppanimme Perniön kirkonkyläyhdistys järjestää koko perheen, iloisen yhteisöllisen
Pimeän peitto -tapahtuman, jonka ohjelmassa mm. paikallisaiheisten elokuvien näytökset, musiikkia,
Perniön murteella lausuttu joulunavaus ja ilotulitus. Vapaa pääsy.
Su 28.11. klo 12-16 Perniön museo avoinna
Tutustu uudistettuun museoon. Perniön alueen historiasta ja perniöläisestä elämästä kertovaa
näyttelyä elävöittää valokuvataiteilija Niclas Wariuksen jännittävä installaatio valokuvineen ja
kuriositeettikabinetteineen. Taiteilija Warius paikalla su 28.11. klo 14-16 esittelemässä teoksiaan ja
kuriositeettikabinettia. Ilmainen sisäänpääsy.
Su 28.11. klo 14 Taiteilijatapaaminen Petri Ala-Maunus – La-La Land
Tule tutustumaan taidemuseo Veturitallin näyttelyyn ja kuulemaan taiteilijan ajatuksia teoksistaan.
Mistä unenomaiset maisemat syntyvät ja miten Ala-Maunuksen ilmaisu on kehittynyt uran aikana.
Tämä on taiteilijan toinen ja viimeinen taiteilijatapaaminen, kannattaa tulla kuulolle.
Taiteilijatapaaminen sisältyy normaaliin pääsymaksuun.

Salon Klubitalo
Ti 23.11. klo 13-15 avoimet ovet
Asemakatu 2.

Salon alueen työttömät ry
Ma 22.11. klo 15.30 alkaen luontokävely
Luontokävelyllä rauhallinen kahvihetki. Lähtö tapahtuu Työsalon edustalta. Kahvi ja pieni välipala
ovat osallistujille maksuttomia.

FinFami
MIELENTERVEYSMESSUT 2021 “Mielen hyvinvointia kokemuksella”
Salon FinFami on mukana mielenterveysmessuilla etäkatsomolla keskiviikkona 24.11. klo 12-16
osoitteessa Turuntie 8 as 13.
klo 12.00 Keynote-luento
klo 14.10 Yksinäisyydestä kohti yhteyttä
Klo 15.00 Kokemuskirjasto: Sosiaalisten tilanteiden pelko
Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset p. 044 793 0586/toimisto@finfamisalo

Elämänlaatu ry
Ke 24.11. klo 12-16 avoimet ovet
Tervetuloa keskustelemaan kaffekupin ääressä Tarun ja Sarin kanssa. Kerromme samalla
toiminnastamme: kuntouttava työtoiminta ja talousohjaus. Mariankatu 18, toinen kerros.

Voimala 2.0
Ke 24.11. klo 10-15 Kohtaamisia-teemapäivä
Kahvittelua palvelupisteellä koko päivän.
klo 12-12.45 Päivi Hoikkalan mindfulness-hetki, kohtaamiskokeiluja.
Klo 10-14 Matka-hankkeen ja Helpposalon unelmakarttatyöpaja.
Klo 14 rentoutushetki.
Osoite Vilhonkatu 2, Salo.

Martat
Ti 23.11. klo 9-11 avoimet ovet
Tule kuulemaan lisää työkokeilusta ja palkkatukityöstä Marttojen Arkiavussa. Tehdaskatu 13 (2.
kerros).

Lisätietoja:
Marjut Laaksonen
Projektipäällikkö, VÄYLÄ-hanke
050 571 3744
marjut.laaksonen@salo.fi

