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Kuva: Mikko Pääkkönen

Arvoisat salolaiset!

SaloTaskussa.fi-mobiilisovellus näyttää sijaintisi 
mukaan lähimmät pysäkit, aikataulut, bussireitit, 
luontokohteet, majoituspaikat, tapahtumat, ravinto-
lat ja muut kohteet. Voit myös selata tapahtumia ja 
kohteita ja tallentaa suosikkisi. Vikailmoitukset-toimin-
nolla voit ilmoittaa helposti kartan avulla, missä olet 
huomannut esimerkiksi hajonneen leikkivälineen.  

Sovellukseen tuodaan sisällöt rajapintoja käyttäen eri 
palveluista. Yritykset pääsevät sovellukseen mukaan 

syöttämällä tietonsa sivustolle osoitteessa  
visitsalo.fi/yhteistyokumppaneille. Tapahtumat  
tuodaan salo.fi-tapahtumakalenterista.

SaloTaskussa.fi-mobiilisovellus toimii laiteriippumat-
tomasti kaikissa mobiililaitteissa menemällä laitteella 
osoitteeseen SaloTaskussa.fi.

Asenna pikakuvakkeena puhelimesi 
näytölle ja tutustu.

SaloTaskussa.fi -mobiilisovellus

Uusi Salo 2023 -esite on ilmestynyt. 
Löydät esitteen kaupungintalon infosta 

sekä esitejakelupisteistämme. 

Voit lukea esitteen myös netissä 
VisitSalo.fi-sivuilta.

Salo 2023 -esite

Vuosi on vaihtunut ja vuodenvaihteessa toteutunut 
suomalaisen kuntaelämän suurin uudistus eli sosiaali- 
ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueiden 
vastuulle on sujunut asukkaiden kannalta ilman suu-
rempia ongelmia niin Salossa kuin muuallakin.

Koko hyvinvointialueen valmistelun ajan on ydinviesti-
nä ollut, että uudistuksen alkuvaiheessa ei palveluihin 
eikä palvelupisteisiin tule muutoksia, vaan toiminta 
jatkuu tutuissa paikoissa tuttujen työntekijöiden 
kanssa. Näin on myös tapahtunut. Tulevaisuudessa 
muutoksia varmasti tulee ja siksi kaikkien salolaisten 
on hyvä seurata tiiviisti Varsinais-Suomen hyvinvoin-
tialueen (Varha) viestintää sen eri kanavissa sekä 
paikallisessa ja alueellisessa mediassa.

Salon kaupunki on mukana muutoksessa ja tekee 
tiivistä yhteistyötä Varhan kanssa, jotta kaupungin 
vastuulla oleva kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä 
edistävä työ yhdistyy mahdollisimman saumattomasti 
hyvinvointialueen tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalve-
luihin.

Hyvinvointialuesiirtymä on vaikuttanut ja vaikuttaa 
henkilöstömäärään sekä kaupunkiorganisaation 
rakenteeseen. Kaupungin palveluksessa oli tämän 
vuoden alussa reilut 1900 henkeä, joista vakituisia 
noin 1500 ja määräaikaisia 400. Kaupungin uuden 
organisaation valmistelu on käynnissä ja se etenee 
vaiheittain alkuvuoden aikana niin, että uusi orga-
nisaatio on toiminnassa viimeistään tämän vuoden 
kesäkuussa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkimme uuden 
strategian, Avaimet kaikkiin oviin, joulukuun kokouk-
sessaan ja alkanut vuosi tuleekin olemaan strategian 

jalkauttamisen vuosi. Teemme strategiaa ja sen tavoit-
teita tutuiksi niin henkilöstölle, päätöksentekijöille, eri 
sidosryhmille ja tietysti myös asukkaille. 

Tässä pääsimme hyvään alkuun tammikuun puolessa 
välissä järjestetyillä Salon Messuilla, jossa kysyimme 
strategian sisältöön ja nimeen liittyen kenelle henki-
lölle tai mille tapahtumalle tai yhteisölle voisi kun-
nianosoituksena ojentaa Salon kaupungin symboliset 
avaimet. Saimme useita hyviä ehdotuksia ja niiden 
kerääminen jatkuu kesään asti. Tarkoitus on julkaista 
kunnianosoituksen saaja kaupungin emännöimän 
iltatoritorstain yhteydessä.

Helmikuu on nyt hyvässä vauhdissa ja moni on 
aloittamassa tai jo aloittanut uuden harrastuksen tai 
haluaa muuten saada uutta näkökulmaa elämään 
esimerkiksi osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. Tästä 
kaupunkitiedotteesta löytyy jälleen mielenkiintoisia 
tapahtumapoimintoja kuten taidemuseon vastikään 
auenneet uudet näyttelyt, talvilomaviikon ohjelma 
sekä ennakkotietona Salossa maaliskuussa jo neljättä 
kertaa järjestettävä lasten kulttuurin teemakuukausi. 

Vaikka säät eivät ainakaan tätä kirjoittaessa tunnu 
talviliikuntaa suosivan, niin uskon, että jokaiselle 
löytyy mielekästä vapaa-ajan tekemistä kaupunkimme 
monipuolisesta tarjonnasta. 

Reippain talviterveisin

Anna-Kristiina Korhonen
Kaupunginjohtaja
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Talvilomalla tapahtuu

Koko viikon ohjelmaa: 

• Taidemuseo Veturitallin näyttelyt Turun taidegraafi-
kot 90 vuotta – Painetut maailmat sekä Elämää elä-
västi ja todesti – Kuvanveistäjä Ben Renvall 1903–
1979, avoinna tiistaista perjantaihin klo 10–18 ja 
lauantaista sunnuntaihin klo 11–17. Yleisöopastus 
sunnuntaisin klo 14 sisältyy pääsylipun hintaan.  

• Nuorisotilojen aukioloajat ovat luettavissa sivulla 
www.salo.fi/nuortensalo. 

Sunnuntai 19.2. 

• Maksuton luisteluvuoro jäähallilla klo 10:15–11:15 
(ilman mailaa).  

• Vesipeuhu uimahallilla klo 14:15–15:45.  
Lasten vesipeuhun aikana hyppytorni on avoinna 
sekä vesileluja on hyppyaltaassa ja lastenaltaassa. 
Mukaan uimahallin sisäänpääsymaksulla.  

• Kaikille avoin yleisöopastus Salon taidemuseo 
Veturitallin näyttelyihin klo 14, sisältyy pääsylipun 
hintaan. Maksimissan 25 henkilöä, ei ennakkoil-
moittautumista. 

Maanantai 20.2. 

• Kädentaitojen talvilomaleiri 7–12-vuotiaille  
20.–22.2. klo 10–14 Ylhäistentie 2/Kansalaisopisto, 
ilmoittautumiset 13.2. mennessä, katso lisätiedot 
www.salo.fi/kansalaisopisto. 

• Talviaskartelua pääkirjaston lastenosastolla  
klo 12–15, ei ennakkoilmoittautumista.  

• Maksuttomia luisteluvuoroja jäähallilla: klo 9:30–
11:30 yleisöluistelu (ilman mailaa), klo 11:30–13:00 
mailavuoro (alle 12 v., kypärä päässä), klo 13:15–
14:45 mailavuoro (yli 12 v., kypärä päässä). 

Tiistai 21.2. 

• Vuohensaaren laskiaistapahtuma koko perheelle  
klo 10–14. Mukana menossa mm. Klovni OHO. 
Ohjelma tarkentuu säätilanteen mukaan.   

• Elektroniikkamuseossa järjestetään robottikuvatai-
detyöpaja alakouluikäisille klo 10:00–11:30. Hinta 
on 5 € /lapsi. Ilmoittautuminen 15.2. mennessä 
osoitteeseen maria.salo@salo.fi. Pajoihin otetaan 
kymmenen osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.  

• Vesipeuhu uimahallilla klo 12–14. Lasten vesipeu-
hun aikana hyppytorni on avoinna sekä vesileluja on 
hyppyaltaassa ja lastenaltaassa. Mukaan uimahallin 
sisäänpääsymaksulla.  

• Maksuttomia luisteluvuoroja jäähallilla: klo 13:15–
14:45 yleisöluistelu (ilman mailaa), klo 15:00–16:15 
mailavuoro (alle 12 v., kypärä päässä), klo 16:15–
17:30 mailavuoro (yli 12 v., kypärä päässä). 

Keskiviikko 22.2. 

• Leikkisät leimasimet -taidetyöpaja Veturitallilla  
klo 11–14. Tule koristelemaan kangaskassi helppoa 
taidegrafiikan menetelmää eli leimasimia käyttäen! 
Työpajaan voi piipahtaa oman aikataulun mukaan. 
Ei ennakkoilmoittautumista, osallistuminen sisältyy 
museon pääsylipun hintaan. Työpaja sopii kaiken- 
ikäisille, erityisesti lapsille. Ohjaajana kuvataiteilija 
Suvi Toivoniemi. 

• Klovni OHO ja kadonnut matka-arkku -työpajat 
pääkirjastossa klo 10–15. Klovni OHO ja kadonnut 
arkku -työpajat yhdistävät sirkusta ja loruja. Työpajo-
ja järjestetään neljä pääkirjaston lastenosastolla: klo 
10, klo 11, klo 13 ja klo 14. Työpajat on suunnattu 
5–10-vuotiaille, oman aikuisen voi ottaa mukaan. 
Kesto on noin 40 minuuttia. Ilmoittaudu haluamaasi 
työpajaan 13.–17.2. puhelimitse 02 778 4952 tai 

pääkirjaston lastenosastolla. Jokaiseen työpajaan 
mahtuu 12 lasta. Tervetuloa sirkuksen maailmaan! 

• Elektroniikkamuseossa järjestetään juotospaja ala-
kouluikäisille klo 10:00–12:15. Hinta on 8 € /lapsi. 
Ilmoittautuminen 15.2. mennessä osoitteeseen 
maria.salo@salo.fi. Pajoihin otetaan kymmenen 
osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

• Maksuttomia luisteluvuoroja jäähallilla: klo 12:15–
13:45 yleisöluistelu (ilman mailaa), klo 14:00–15:15 
mailavuoro (alle 12 v., kypärä päässä), klo 15:15–
16:30 mailavuoro (yli 12 v., kypärä päässä).

Torstai 23.2. 

• Toimintatorstai Perniön Melassuolla klo 10–14.  
Mukana mm. lajiesittelyjä, Pop up -nuokkari  
(bingoa, pelejä, kisoja, kädentaitoja) sekä taidepaja. 
Ohjelma tarkentuu säätilanteen mukaan. 

• Leikkisät leimasimet -taidetyöpaja Veturitallilla  
klo 11–14. Tule koristelemaan kangaskassi helppoa 
taidegrafiikan menetelmää eli leimasimia käyttäen! 
Työpajaan voi piipahtaa oman aikataulun mukaan. 
Ei ennakkoilmoittautumista, osallistuminen sisältyy 
museon pääsylipun hintaan. Työpaja sopii kaikeni-
käisille, erityisesti lapsille. Ohjaajana kuvataiteilija 
Suvi Toivoniemi.  

• Vesipeuhu uimahallilla klo 12–14. Lasten vesipeu-
hun aikana hyppytorni on avoinna sekä vesileluja on 
hyppyaltaassa ja lastenaltaassa. Mukaan uimahallin 
sisäänpääsymaksulla. 

• Maksuttomia luisteluvuoroja jäähallilla: klo 13:15–
15:00 yleisöluistelu (ilman mailaa), klo 15:15–16:30 
mailavuoro (alle 12 v., kypärä päässä), klo 16:30–
17:45 mailavuoro (yli 12 v., kypärä päässä), klo 
18:00–20:00 yleisöluistelu / jäädisco. 

Perjantai 24.2. 

• Maksuttomia luisteluvuoroja jäähallilla: klo 12:15–
14:30 yleisöluistelu (ilman mailaa), klo 14:45–16:15 
mailavuoro (alle 12 v., kypärä päässä), klo 16:15–
17:45 mailavuoro (yli 12 v., kypärä päässä).

Lauantai 25.2. 

• Vesipeuhu uimahallilla klo 14:15–15:45.  
Lasten vesipeuhun aikana hyppytorni on avoinna 
sekä vesileluja on hyppyaltaassa ja lastenaltaassa. 
Mukaan uimahallin sisäänpääsymaksulla. 

• Maksuttomia luisteluvuoroja jäähallilla: klo 9:15–
10:45 yleisöluistelu (ilman mailaa), klo 12:45–14:00 
mailavuoro (alle 12 v., kypärä päässä), klo 14:00–
15:15 mailavuoro (yli 12 v., kypärä päässä). 

Sunnuntai 26.2. 

• Vesipeuhu uimahallilla klo 14:15–15:45.  
Lasten vesipeuhun aikana hyppytorni on avoinna 
sekä vesileluja on hyppyaltaassa ja lastenaltaassa. 
Mukaan uimahallin sisäänpääsymaksulla. 

• Maksuttomia luisteluvuoroja jäähallilla: klo 10:15–
11:15 yleisöluistelu (ilman mailaa), klo 14:00–16:00 
yleisöluistelu (ilman mailaa), klo 16:00–18:00 mai-
lavuoro (alle 12 v., kypärä päässä), klo 18:15–20:15 
mailavuoro (yli 12 v., kypärä päässä). 

• Yleisöopastus Salon taidemuseo Veturitallin näytte-
lyihin klo 14, sisältyy pääsylipun hintaan. Maksimis-
saan 25 henkilöä, ei ennakkoilmoittautumista.

Salon vapaa-aikapalvelut (kansalaisopisto, kulttuuri-, liikunta- ja kirjastopalvelut)  
sekä nuorisopalvelut yhdistävät jälleen voimansa ja koostavat monipuolisen ja menevän  
talvilomaohjelman viikolle 8 (20.–26.2.). Talvilomaviikon ohjelmaan on napattu mukaan 
myös sunnuntai 19.2. Talvilomaviikon ohjelma kokonaisuudessaan lisätietoineen on  
koottuna sivulla www.salo.fi/talviloma.
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Paikun palvelupiste palvelee kaupungintalon 
infossa, osoitteessa Tehdaskatu 2, 24100 Salo.
ma–to 8:00–15:45
pe 8:00–14:45
la ja su suljettu
www.salonpaikku.fi

Palveluliikenne

Salon kaupungin palveluliikenne on kaikkien  
kuntalaisten ja kesäasukkaiden käytössä. Palvelu- 
liikenne noutaa tarvittaessa kotiovelta ja kuljettaja 
avustaa kaikissa matkan vaiheissa tarpeen mukaan. 
Autossa on tilaa myös matkustajien apuvälineille  
ja ostoksille. 

Maksutapana palveluliikenteessä hyväksytään  
käteinen raha. Pankki- ja luottokortit eivät käy  
maksuvälineenä. Yhdensuuntaisen matkan  
hinta on 3,30 €. Palveluliikenteessä ei myönnetä 
lapsialennusta. 

Matkan tilaaminen ja  
peruuntuminen

Palveluliikenteen matka tilataan numerosta  
02 778 7716 arkisin klo 8–14. Asiointiaika on  
enimmillään kaksi tuntia ja se sijoittuu pääsään- 
töisesti ajalle 10:30–14:00. Aika vaihtelee  
asiakasmäärän ja asiointitarpeen mukaan. 

Asiakkaan tulee ilmoittaa asiointikohteensa  
matkaa tilatessaan (esim. Kitula tai Kivihovi /  
Prisma tai keskusta). 

Matka tulee tilata viimeistään matkapäivää  
edeltävänä arkipäivänä klo 14:00 mennessä.  
Palveluajan ulkopuolella puhelu ohjautuu vastaajaan, 
johon voi jättää yhteydenottopyynnön tai tiedon  
matkan peruuntumisesta. Muistattehan jättää  
numeronne, jotta teille voidaan soittaa takaisin.

Palveluliikenteen aikataulu 
 

PALVELUALUE LIIKENNÖINTIPÄIVÄT ASIOINTIKOHDE

Halikko tiistai, torstai Salon keskusta, Prisma

Kiikala keskiviikko Salon keskusta, Prisma

perjantai Kiikalan kirkonkylä, Kitula

Kisko tiistai Toija

torstai Salon keskusta, Prisma

Kuusjoki tiistai Kuusjoen kirkonkylä

torstai Salon keskusta, Prisma

Muurla keskiviikko Salon keskusta, Prisma

perjantai Muurlan kirkonkylä

Pertteli tiistai Salon keskusta, Prisma

torstai Inkere, Kaivola

Salo keskiviikko, perjantai Salon keskusta, Prisma

Suomusjärvi keskiviikko Kitula, Kivihovi

perjantai Salon keskusta, Prisma

Teijo–Matildan suunta tiistai Salon keskusta, Prisma

(Matilda, Teijo, Kirjakkala, Mutainen) torstai Perniön kirkonkylä

Särkisalo–Ylönkylä suunta tiistai Perniön kirkonkylä

(Särkisalo, Ylönkylä, Nurkkila) torstai Salon keskusta, Prisma

Tuohittu–Perniön aseman suunta keskiviikko Salon keskusta, Prisma

(Tuohittu, Aaljoki, Perniö as., Sauru) perjantai Perniön kirkonkylä

Koski–Ylikulman suunta keskiviikko Salon keskusta, Prisma

(Koski, Ylikulma, Suomenkylä, Perniö kk) perjantai Perniön kirkonkylä

Paikun päivävuoroissa aikuisen 
kertalippu alennettuun hintaan

Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan 
13.12.2022 (§237) jatkaa Paikun keskipäivän vuorojen 
alennetun aikuisen kertalipun hinnan kokeilua 4.6.2023 
saakka.
 
Kokeilun aikana klo 10:00–12:59 välillä ostettu aikuisen 
kertalippu maksaa 2,20 € (sisältää kulloinkin voimassa-
olevan alv). Lipun voi ostaa joko suoraan kuljettajalta 
tai maksamalla matkan aikuisen arvokortilla. Alennus ei 
koske palveluliikenteessä tehtäviä matkoja, mobiililippu-
ja tai itsepalvelukassasta ostettuja lippuja. Kuljettajalta 
lippua ostettaessa pankkikortit eivät käy maksuvälineinä.

Lasten kausilippu 25,00 € / 30 vrk

Kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaisesi lap-
sen kausilipun hinta 7–15-vuotiaille on 25,00 € / 30 vrk 
(sisältää voimassa oleva alv). Kausilippu on aina henkilö-
kohtainen ja sen voi ladata lapsen Waltti-matkakortille 
Waltin verkkokaupassa https://kauppa.waltti.fi, linja- 

autoaseman itsepalvelukassalla tai joukkoliikenteen pal-
velupisteellä. Uuden matkakortin voi tilata Waltin verk-
kokaupasta tai ostaa joukkoliikenteen palvelupisteeltä. 
Haltijakohtaiselle matkakortille kausilippua ei voi ladata. 
Aikuisten lipputuotteet ovat 16 vuotta täyttäneille.

Opiskelija! Olethan tarkastanut oikeutesi 
KELA:n koulumatkatukeen?

Toisen asteen opiskelijat saattavat tietyin edellytyksin 
olla oikeutettuja Kelan myöntämään koulumatkatukeen. 
Lisätietoa ja hakuohjeet löydät Kelan sivuilta:  
www.kela.fi/koulumatkatuki. 
 
Kelan koulumatkatukilippuja on kahdenlaisia. Puolen 
kuun lippu on voimassa 30 päivää, jonka aikana opis-
kelijalla on mahdollisuus matkustaa 14 päivänä. Koko 
kuukauden koulumatkatukeen oikeutetulle opiskelijalle 
on 30 vrk kausilippu, joka on voimassa 30 päivää eikä 
koulumatkojen matkustusmäärää tai -päiviä ole lipun 
voimassaoloaikana rajoitettu.
 
Kaikkien Kelan koulumatkalippujen voimassaoloaika 
alkaa ensimmäisestä käyttökerrasta. Muiden kuin mak-
suttomaan koulutukseen oikeutettujen opiskelijoiden 
omavastuuosuus matkakortin latauksesta on 30 vrk 
lipussa 43 € /latauskerta ja puolen kuun (14 vrk) lipussa 
21,50 € /latauskerta. Käyttämättä jääneitä päiviä ei 
hyvitetä. Kelan koulumatkatukituotteen lisälatauksesta 
ei veloiteta palvelumaksua. Huomioithan, että lukuvuo-
den viimeinen lippu täytyy ladata viimeistään 14 päivää 
ennen viimeistä opiskelupäivää.
 
Koulumatkatukilippu pitää uusia eli ladata kuukausittain. 
Lisälatauksen voi tehdä joukkoliikenteen palvelupisteel-
lä tai Waltin-verkkokaupassa. Vain etuuden haltija voi 
ostaa tuotteen. Koulumatkatukilipun lataus verkkokau-
passa edellyttää, että opiskelijalla on henkilökohtaiset 
verkkopankkitunnukset.

Tukilipun lataaminen verkkokaupassa:

• Rekisteröidy ja kirjaudu Waltin verkkokauppaan  
https://kauppa.waltti.fi.

• Ensimmäisellä ostokerralla tunnistaudu vahvasti  
verkkokauppaan ennen ostojen suorittamista.

• Lisää käyttämäsi matkakortti tiliisi. Korttisi tulee olla 
henkilökohtainen ja kirjattuna “opiskelija”-asiakas-
ryhmään. Asiakasryhmän tulee olla voimassa oston 
hetkellä.

• Lipputuotetta ostaessasi sinun tulee tarkistaa, että 
ostovalintasi vastaa myönnettyä etuutta. Käytettä-
vissäsi olevat etuudet näet verkkokaupan “Valitse 
kauden tiedot” -osiosta. Kyseiselle kuukaudelle 
myönnettyä lipputuotetta (30 vuorokauden tai  
puolenkuun lipputuote) ei voi vaihtaa.

Paikku kulkee koulujen lomallakin

Paikun aikatauluihin merkityt ”ma–pe”-vuorot liiken-
nöidään normaalisti myös koulujen talviloman aikana, 
20.–24.2.2023 (viikko 8). Koulupäivävuoroja 123, 181, 
402, 407, 522 ja 524 ei ajeta.

Lähimaksaminen tulossa Paikkuun

Paikussa ollaan ottamassa maaliskuun 2023 alussa 
käyttöön cEMV- eli lähimaksaminen. Lähimaksun 
käyttöönoton myötä matkustaja voi maksaa linja-autos-
sa henkilökohtaisen matkansa pankkikortilla, jossa on 
lähimaksuominaisuus (pois luettuna Diners ja Ameri-
can express). Matkasta veloitetaan aikuisen kertalipun 
hinta 3,30 euroa / matka ja se sisältää kahden tunnin 
vaihto-oikeuden. Maksusta ei tulostu asiakkaalle mat-
kalippua tai kuittia, mutta asiakkaan on mahdollista 
tarkastella maksutapahtumia ja kuitteja asiakasportaalin 
kautta. Tarkemmin lähimaksusta ja sen käyttöönoton 
aikataulusta tullaan tiedottamaan helmikuun aikana 
Paikun verkkosivuilla www.salonpaikku.fi.

Salon 
joukkoliikenne 
– Paikku



5Salon kaupungin 
tiedotuslehti

Eduskunta-
vaalit 
Eduskuntavaalit 
toimitetaan 
sunnuntaina 
2.4.2023. 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 
22.–28.3.2023 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 
22.–25.3.2023 (keskiviikosta lauantaihin). 

Miten äänioikeus määräytyy?

Digi- ja väestötietovirasto laatii kussakin vaaleissa erik-
seen äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (ää-
nioikeusrekisteri) viimeistään 46. päivänä (10.2.2023) 
ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokai-
sesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, 
henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), 
jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen 
vaalipäivää. Äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä 
Digi- ja väestötietovirastossa 41. päivästä ennen vaali-
päivää alkaen. 
 
Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeis-
tään 24. päivänä (9.3.2023) ennen vaalipäivää ilmoitus 
äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa mainitaan 
muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäi-
vät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä 
vaaliviranomaisten yhteystiedot. Äänioikeusrekisteristä 
tulostetaan myöhemmin vaaliluettelot vaalipäivän 
äänestyspaikoille.

Huomio 

Mikäli olet tilannut Suomi.fi-palvelusta sähköisiä asiakir-
joja, esim. verokortin, löytyy myös ilmoituskortti Suomi.
fi:n saapuneista viesteistä. Tällöin korttia ei erikseen 
lähetetä postitse kotiin. 

Vaalimainonta 

Salon kaupungin hallinnassa ja määräämisvallassa 
olevilla alueilla aluevaalien vaalimainonnan saa aloittaa 
15.3.2023 ja mainokset on poistettava 3.4.2023 klo 
24:00 mennessä. Mainosten kiinnittäminen edellä mai-
nituilla alueilla on sallittua vain kaupungin pystyttämiin 
vaalimainostelineisiin. Vaalimainospaikat määräytyvät 
vasemmalta oikealle ehdokaslistojen yhdistelmän jär-
jestyksessä. Vaalimainoksia ei saa sijoittaa ennakkoää-
nestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen siten, 
että ne näkyvät vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Kotiäänestys 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia 
on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- 
eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia 
vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan. Ko-
tiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty 
äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi. 
 
Oikeus kotiäänestykseen perustuu äänestäjän omaan kä-
sitykseen kohtuuttomista vaikeuksista. Äänestyspaikalla 
äänestäminen on ensisijaista. Äänestyspaikoilla on tehty 
järjestelyjä, jotta äänestäminen olisi siellä turvallista. 
 
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, 
on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeis-
tään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16:00 kirjallisesti 
osoitteella Tehdaskatu 2, 24100 Salo tai puhelimitse 
050 325 0116. 
 

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän 
valitsema henkilö. Ilmoittautuessa on mainittava, jos 
omaishoitaja äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen aikana 
22.–28.3.2023 jonakin päivänä klo 9–20. Kotona ää-
nestävälle ilmoitetaan kotiäänestyksen toimittamisesta 
sekä äänestyksen tarkka ajankohta.

Äänestäminen 

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko 
ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu 
voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa 
kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä 
äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapunee-
seen ilmoituskorttiin. 
 
Äänestyspaikoilla on tehty järjestelyjä, jotta  
äänestäminen olisi siellä turvallista. 
 
Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä  
äänestyspaikalla virallisella, kuvallisella  
henkilöllisyystodistuksella. Lue lisää vaaleista  
www.salo.fi/eduskuntavaalit   

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot 

Salon kaupungin keskusvaalilautakunnan osoite  
on Tehdaskatu 2, 24100 Salo.  
Sähköposti keskusvaalilautakunta@salo.fi 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja  
Liisa Tuominen, puhelin 040 708 2164 ja  
sihteeri Esa Nieminen, puhelin 044 778 2059.

Ennakkoäänestys 22.–28.3.2023

• Salon kaupungintalo, Tehdaskatu 2, 24100 SALO 
Arkisin klo 9–16, lauantaina (25.3.) klo 10–16 ja 
sunnuntaina (26.3.) klo 12–16.  

• Kauppakeskus Linjuri, Vilhonkatu 14, 24100 SALO  
Arkisin klo 9–19, lauantaina (25.3.) klo 10–16 ja 
sunnuntaina (26.3.) klo 12–16.  

• Liiketila, Halikontie 2, 24800 HALIKKO  
Arkisin klo 10–17, lauantaina (25.3.) klo 10–16 ja 
sunnuntaina (26.3.) klo 12–16.  

• Perniön kirkonkylän koulu,  
Lupajantie 11, 25500 PERNIÖ 
Arkisin klo 10–17, lauantaina (25.3.) klo 10–16  
ja sunnuntaina (26.3.) klo 12–16.  

• Perttelin virasto (nuorisotila),  
Inkereentie 1023 A, 25190 PERTTELI  
Sunnuntaina (26.3.) klo 12–16, maanantaina (27.3.) 
ja tiistaina (28.3.) klo 15–19.  

• Kiskohalli, Kiskontie 2260 A, 25460 KISKO 
Sunnuntaina (26.3.) klo 12–16, maanantaina (27.3.) 
ja tiistaina (28.3.) klo 15–19.  

• Kiikalan Komisuon koulu, liikuntahalli,  
Suomusjärventie 151, 25390 KIIKALA 
Sunnuntaina (26.3.) klo 12–16, maanantaina (27.3.) 
ja tiistaina (28.3.) klo 15–19.  

• Kuusjoen koulu,  
Ylikulmantie 317 B, 25330 KUUSJOKI 
Sunnuntaina (26.3.) klo 12–16, maanantaina (27.3.) 
ja tiistaina (28.3.) klo 15–19.  

• Suomusjärven sosiaali- ja terveystalo,  
Aronkuja 2, 25410 SUOMUSJÄRVI 
Sunnuntaina (26.3.) klo 12–16, maanantaina (27.3.) 
ja tiistaina (28.3.) klo 15–19.

Liikkuva ennakkoäänestyspaikka  
– Äänestysbussi 

• Torstai 23.3.2023 
15:00–17:00, Muurlan keskusta, M-marketin piha, 
Muurlantie 382, 25130 Muurla 
17:45–18:45, Hähkänän päiväkoti, Puuskantie 2, 
24280 Salo 

• Perjantai 24.3.2023 
9:00–10:00, Vaskion koulu, Puutaivaantie 20, 
25260 Vaskio 
10:30–11:30, Märyn paloasema, Hirvitie 4, 25250 
Märynummi 
13:00–14:30, Nuorisoseurantalo Soihtula, Soihtu-
lantie 1, 25380 Rekijoki  
15:30–17:00, Muurlan keskusta, M-marketin piha, 
Muurlantie 382, 25130 Muurla 

• Lauantai 25.3.2023  
9:00–11:00 Särkisalo, Tiirantori,  
Tiirantie 1, 25630 Särkisalo  
12:00–13:45 Ravintola Terhon edusta,  
Matildan Puistotie 4, 25660 Mathildedahl  
14:15–16:00 Teijon koulu, Teijontie 100, 25570 
Teijo 

• Sunnuntai 26.3.2023  
09:00–10:15 Kerhola,  
Vanha Turuntie 1105, 25240 Hajala  
11:00–12:45 Kokkilan lossiranta,  
Kokkilantie 880, 25230 Angelniemi  
14:15–16:00 Särkisalo, Tiirantori,  
Tiirantie 1, 25630 Särkisalo

Vaalipäivän äänestyspaikat 
– Äänestysaika: 
sunnuntaina 2.4.2023 klo 9–20 

• Äänestysalue 001 Kaupungintalo  
Salon kaupungintalo,  
Tehdaskatu 2, 24100 Salo

• Äänestysalue 002 Salon lukio  
Kaherinkatu 2, 24130 Salo 

• Äänestysalue 003 Ollikkalan koulu  
Hämeenojankatu 9, 24260 Salo 

• Äänestysalue 004 Tupurin koulu  
Taimistokatu 1, 24280 Salo 

• Äänestysalue 005 Mustamäen koulu  
Mustamäentie 103, 24910 Halikko as

• Äänestysalue 006 Armfeltin koulu  
Kuruntie 7, 24800 Halikko 

• Äänestysalue 007 Perniö  
Perniön kirkonkylän koulu,  
Lupajantie 11, 25500 Perniö

• Äänestysalue 008 Pertteli  
Kaivolan koulu, Passintie 6, 25360 Pertteli 

• Äänestysalue 009 Kisko  
Kiskohalli, Kiskontie 2260 A, 25460 Kisko

• Äänestysalue 010 Kiikala  
Kiikalan Komisuon koulu,  
Suomusjärventie 151,25390 Kiikala

• Äänestysalue 011 Kuusjoki  
Kuusjoen koulu,  
Ylikulmantie 317 B, 25330 Kuusjoki 

• Äänestysalue 012 Muurla  
Muurlan koulu,  
Robintie 30, 25130 Muurla

• Äänestysalue 013 Suomusjärvi  
Suomusjärven sosiaali- ja terveystalo, 
Arokuja 2, 25410 Suomusjärvi

• Äänestysalue 014 Särkisalo  
Särkisalokoti,  
Jennynkuja 2, 25630 Särkisalo.



6 Salon kaupungin 
tiedotuslehti

Salon kirjastopalvelut on osa 
Vaski-kirjastoja, joilla on yhteinen 
kirjastokortti, käyttösäännöt ja 
kuljetuspalvelu. Vaski-verkkokirjasto on 
avoinna ympäri vuorokauden osoitteessa 
www.vaskikirjastot.fi.

Vaski-kirjastot siirtyivät käyttämään Koha-kirjastojärjes-
telmää kesäkuussa 2021. Lainaaminen pelkällä hen-
kilötodistuksella ei ole enää mahdollista, vaan lainaus 
onnistuu ainoastaan kirjastokortilla. Mikäli sinulla on 
ollut asiakastiedoissasi monta korttia Vaski-kirjastoihin, 
vain yksi näistä on siirtynyt uuteen järjestelmään.  
Ongelmatapauksissa otathan yhteyttä kirjastoosi.
 
Mikäli olet unohtanut lainausautomaateilla ja verkko- 
kirjastoon kirjautumisessa tarvittavan tunnuslukusi,  
voit palauttaa sen verkkokirjastossa itse, jos sähköposti-
osoitteesi on tallennettu asiakastietoihisi.
 
Ennakkoilmoitus lähestyvästä eräpäivästä lähetetään 
aina sähköpostitse. Ilmoitus tulee vain kerran ennen 
eräpäivää. Sen lisäksi saat sähköpostiisi eräpäiväilmoi-
tuksen lainojesi eräpäivänä. Eräpäivän jälkeen lähetet-
tävät muistutukset myöhässä olevista lainoista lähtevät 
joko sähköpostitse tai kirjeenä. Halutessasi saat myös 
lainaus- ja palautuskuitit suoraan sähköpostiisi.

Kirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot

Muutokset aukioloajoissa mahdollisia. Salon kirjasto-
palveluiden toimipisteiden ajantasaiset aukioloajat ja 
yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.salo.fi/kirjasto. 
Niitä voi tiedustella myös pääkirjastosta  
puhelin: 02 778 4950 sekä suoraan lähikirjastoista.
Ota Salon kirjastopalvelut seurantaan
Facebook: Salon kaupunginkirjasto
Instagram: salonkirjastot

Pääkirjasto
Vilhonkatu 2, 24100 Salo
puhelin 02 778 4950, kirjasto@salo.fi
ma–to 10:00–19:00
pe 10:00–18:00
la 10:00–15:00

Halikon kirjasto
Sähkökuja 1, 24800 Halikko
puhelin 044 778 492, kirjasto.halikko@salo.fi
ma, ke 12:00–19:00
ti, to, pe 10:00–16:00 
Halikon kirjasto muuttuu omatoimikirjastoksi 30.1. 
alkaen. Omatoimiset kirjastopalvelut ovat käytettävissä 
ma–to klo 7:00–20:00, pe klo 7:00–18:00 ja la–su  
klo 7:00–16:00. Omatoimiaikana sisäänkäynti  
kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla. 
Henkilökunta on paikalla
ma, ke 12:00–19:00
ti, to, pe 10:00–16:00

Kiikalan kirjasto
Kirkkotie 5, 25390 Kiikala
puhelin 02 778 4975, kirjasto.kiikala@salo.fi 
Kiikalan kirjasto on omatoimikirjasto. Omatoimiset 
kirjastopalvelut ovat käytettävissä päivittäin (ma–su)  
klo 7:00–20:00. Omatoimiaikana sisäänkäynti  
kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla.
Henkilökunta on toistaiseksi paikalla ainoastaan  
perjantaisin klo 12:00–15:00.

Kiskon kirjasto
Kiskontie 2260b, 25460 Kisko
puhelin 044 778 4976, kirjasto.kisko@salo.fi
Kiskon kirjasto on omatoimikirjasto. Omatoimiset  
kirjastopalvelut ovat käytettävissä päivittäin (ma–su)  
klo 7:00–20:00. Omatoimiaikana sisäänkäynti  
kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla.
Henkilökunta on paikalla:
ma, ke 15:00–19:00
ti, to 10:00–15:00

Kuusjoen kirjasto
Ylikulmantie 240, 25330 Kuusjoki
puhelin 02 778 4977, kirjasto.kuusjoki@salo.fi
Kuusjoen kirjasto on omatoimikirjasto. Omatoimiset 
kirjastopalvelut ovat käytettävissä päivittäin (ma–su)  
klo 7:00–20:00. Omatoimiaikana sisäänkäynti  
kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla.
Henkilökunta on paikalla:
ti 14:00–18:00
ke 12:00–16:00
to 13:00–16:00
pe 10:00–15:00
Henkilökunta ei ole paikalla ti–pe 7.–10.2.,  
pe 17.2., to–pe 2.–3.3. eikä to–pe 16.–17.3.

Muurlan kirjasto
Muurlantie 340 A, 25130 Muurla

puhelin 02 778 4978, kirjasto.muurla@salo.fi
Muurlan kirjasto on omatoimikirjasto. Omatoimiset kir-
jastopalvelut ovat käytettävissä päivittäin (ma–su)  
klo 7:00–20:00. Omatoimiaikana sisäänkäynti  
kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla.
Henkilökunta on paikalla:
ti, pe 12:00–15:00
ke 13:00–18:00

Perniön kirjasto
Heikkiläntie 2, 25500 Perniö
puhelin 044 778 2035, kirjasto.pernio@salo.fi
ma, ti 14:00–19:00
ke, to, pe 11:00–16:00

Perttelin kirjasto
Tortosmäenkuja 1 B, 25190 Pertteli
puhelin 02 778 4940, kirjasto.pertteli@salo.fi
ma, ti 14:00–19:00
ke, to 11:00–16:00
Suljettu ma 13.2.

Suomusjärven kirjasto
Kitulantie 1, 25410 Suomusjärvi
puhelin 02 778 4979, kirjasto.suomusjarvi@salo.fi
Suomusjärven kirjasto on omatoimikirjasto.  
Omatoimiset kirjastopalvelut ovat käytettävissä päivittäin  
(ma–su) klo 7:00–20:00. Omatoimiaikana sisäänkäynti 
kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla.
Henkilökunta on paikalla:
ti 10:00–15:00 
ke, to, pe 13:00–17:00

Särkisalon kirjasto
Jennynkuja 2, 25630 Särkisalo
puhelin 02 778 4980, kirjasto.sarkisalo@salo.fi
Särkisalon kirjasto on omatoimikirjasto. Omatoimiset 
kirjastopalvelut ovat käytettävissä päivittäin (ma–su)  
klo 7:00–20:00. Omatoimiaikana sisäänkäynti  
kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla.
Henkilökunta on paikalla:
ma 16:00–19:00
ke 10:00–16:00

Pääkirjaston kirjastoauto
puhelin 044 778 4965, kirjastoauto@salo.fi
Kirjastoauto ei liikennöi hiihtolomaviikolla 20.–26.2.  
(vko 8) eikä pe 24.3.

Halikon kirjastoauto
puhelin 044 778 4938, kirjastoauto.halikko@salo.fi
Kirjastoauto ei liikennöi hiihtolomaviikolla 20.–26.2. (vko 8).

Kirjastopalvelut



Pääkirjaston kirjastoauton aikataulu

Viikko 1, viikot 7, 10, 13, 16, 19, 22 
Maanantai 13.2., 6.3., 27.3., 17.4., 8.5., 29.5.
9:00–9:30 Puusepänkadun puisto, Puusepänkatu 2
9:45–10:20 Anjalan päiväkoti, Taimistokatu 1
10:25–11:00 Tupurin päiväkoti, Tammenrinne 2
11:50–12:50 Päiväkoti Mesikämmen, Helsingintie 57

Tiistai 14.2., 7.3., 28.3., 18.4., 9.5., 30.5.
8:30–12:00 Ollikkalan koulu, Hämeenojankatu 9
12:10–12:40 Ollikkalan päiväkoti, Ketomäenkatu 17
12:55–13:25 Palometsän päiväkoti, Sahrankatu 3

Keskiviikko 15.2., 8.3., 29.3., 19.4., 10.5., 31.5.
8:30–9:00 Päiväkoti Aurinkoleijona, Turuntie 39
9:20–9:45 Karjalankadun puisto, Karjalankatu 25
10:00–11:00 Anisten päiväkoti, Mustamäenkatu 7
11:15–13:30 Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö  
 ja Hakastaron koulu, Anjalankatu 5

Torstai 16.2., 9.3., 30.3., 20.4., 11.5., 1.6.
9:00–9:30 Mahlakankareenkatu  
 (Tervarinne-Harjunrinne)
9:45–10:30 Touhulan päiväkoti, Palometsänkatu 22
10:45–12:45 Tupurin koulu, Taimistokatu 1

Perjantai 17.2., 10.3., 31.3., 21.4., 12.5., 2.6.
8:30–12:20 Alhaisten koulu, Koulukatu 3
12:30–12:55 Päiväkoti Satumaa Alhainen,  
 Hakastaronkatu 12

Viikko 2, viikot 5, 11, 14, 17, 20
Maanantai 13.3., 3.4., 24.4., 15.5.
9:00–9:20 Ristinkedonkatu 32
9:30–10:00 Metsäkedonkatu 34
10:15–11:00 Isohärjänmäen päiväkoti,  
 Isohärjänkuja 3

Tiistai 14.3., 4.4., 25.4., 16.5.
8:30–13:15 Uskelan koulu,  
 Kavilankadun yksikkö, Kavilankatu 1

Keskiviikko 1.2., 15.3., 5.4., 26.4., 17.5.
9:00–12:00 Pajulan koulu, Pajulanrinne 6

Torstai 2.2., 16.3., 6.4., 27.4.
8:45–9:15 Inkereen päiväkoti, Pyynkuja 10
9:30–10:15 Hähkänän päiväkoti, Puuskantie 2
10:50–12:15 Sirkkulan koulu, Ylhäistentie 336

Perjantai 3.2., 17.3., 28.4., 19.5.
8:30–12:30 Tupurin koulu, Taimistokatu 1

VIIKKO 3, viikot 6, 9, 12, 15, 18, 21
Maanantai 6.2., 27.2., 20.3., 22.5.
14:45–15:15 Piritan palvelutalo, Hämeentie 34
15:30–16:00 Vanutehtaankatu 2
16:20–16:40 Ylhäistentie-Närveläntie,  
 Ylhäistentie 253
16:50–17:05 Sillanpäänkatu 3
17:15–17:40 Tuulensuunkatu 24
18:00–18:30 Peurankatu-Kauriinkatu, Peurankatu 23
18:45–19:15 Artturin ryhmäkoti, Isohärjänkatu 13

Tiistai 7.2., 28.2., 21.3., 11.4., 2.5., 23.5.
9:10–9:45 Lampolan päiväkoti, Lampolantie 7
10:00–11:30 Perniön kirkonkylän koulu, Lupajantie 11

Keskiviikko 8.2., 1.3., 22.3., 12.4., 3.5., 24.5.
14:30–15:00 Viitannummi, Kivikehänkatu 11
15:20–16:00 Anjalan ryhmäkoti, Haukkalankatu 1
16:30–17:00 Tottola, Tottolantie 105
17:25–17:50 Sahrankatu-Värttinäkatu, Sahrankatu 27
18:05–18:30 Tupuri, Keskirinne 1
18:40–19:10 Tupuri (Ylärinne-Tuhkelotie), Ylärinne 45

Torstai 9.2., 2.3., 23.3., 13.4., 4.5., 25.5.
8:30–9:30 Kuusjoen päiväkoti + perhepäivä- 
 hoitajat, Ylikulmantie 317 C
10:00–10:30 Päiväkoti Satumaa Paltta,  
 Hämeenojankatu 19
10:45–11:00 Pahkan palveluyksikkö, Hillerinkuja 1
11:15–12:00 Anisten palvelutalo + Anninkartano,  
 Ratsumiehenkatu 11

Perjantai 10.2., 3.3., 14.4., 5.5., 26.5.
9:30–10:30 Komisuon koulu, Suomusjärventie 151

Halikon kirjastoauton aikataulu

* ajetaan koulupäivinä

Pariton viikko
Maanantai
Ei ajoja

Tiistai
09:00–09:30  Urheilukenttä, Mustamäentie 130
09:35–10:15  Metsärinteen päiväkoti,  
 Juustomestarintie
 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. 
10:45–11:15  Kaivolan päiväkoti, Liipolantie 3
 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5.

Keskiviikko
14:30–15:00  Sinilinnun päiväkoti, Uuttelantie 9
 15.2., 15.3., 12.4. ja 10.5.
17:00–17:20  Mathildedal, ravintola Terhon edusta
17:35–17:55  Vilniemi, Vilniementie 1
18:00–18:20  Kirjakkala, Merikulman- ja  
 Hamarijärventien tienhaara

Torstai
09:00–09:20  *Kalliorinteen päiväkoti, Vilniementie 1
  16.2., 16.3., 13.4. ja 11.5.
09:30–10:30  *Teijon koulu, Teijontie 100
11:30–12:45  *Saurun koulu, Perniöntie 1665

Perjantai
09:00–10:30  *Kaivolan koulu, Passintie 6
11:15–12:45  *Hähkänän koulu, Ketmäentie 15

Parillinen viikko
Maanantai
09:00–10:15  *Märynummen koulu + päiväkoti,  
 Vanikkatie 1
11:15–13:45  *Armfeltin koulu, Kuruntie

Tiistai
16:30–16:50  Tapiolantie 863, Ylitalo
17:15–17:30  Viljakka, Viljakkaantie 224
17:40–18:00  Perälä, Peräläntie 71
18:10–18:40  Märynummi, paloasema, Hirvitie 4

Keskiviikko
09:00–10:30  *Vaskion koulu, Puutaivaantie 20
11:00–13:45  *Mustamäen koulu,  
 Mustamäentie 103

Torstai
11:30–12:15  *Meri-Halikon koulu,  
 Kokkilantie 764
12:30–13:00  *Meri-Halikon päiväkoti,  
 Tuupikkalantie 5 
 9.2., 9.3., 6.4. ja 4.5.

Perjantai
09:00–11:15  *Hajalan koulu+päiväkoti,  
 Vanha Turuntie 896
11:30–11:50  Hajalantie 352
12:10–12:30  Sauvon- ja Pöyläntien tienhaara

Kirjaston tapahtumia

Salon pääkirjastossa
Pääkirjaston lastenosastolla tapahtuu talvilomaviikolla:
• ma 20.2. klo 12:00–15:00 Talviaskartelua.  

Askarrellaan yhdessä jotain kivaa!
• ke 22.2. ”Klovni OHO ja kadonnut matka-arkku”  

– sirkusta ja loruja yhdistävä työpaja. Työpajoja  
järjestetään neljä: klo 10:00, klo 11:00, klo 13:00 ja  
klo 14:00. Työpajat on suunnattu 5–10-vuotiaille,  
oman aikuisen voi ottaa mukaan. Kesto on noin  
40 minuuttia. Ilmoittaudu haluamaasi työpajaan  
13.–17.2. puhelimitse 02 778 4952 tai pääkirjaston  
lastenosastolla. Jokaiseen työpajaan mahtuu 12 lasta.

Novellikoukku
Tule mukaan kuuntelemaan ääneen luettuja novelleja ja 
tekemään käsitöitä. Voit tulla paikalle vain kuuntelemaan- 
kin. Myös uudet vapaaehtoiset lukijat ovat tervetulleita.  
Kokoonnumme klo 17:00–18:45 pääkirjaston lehtisalissa 
torstaisin 23.2., 30.3. ja 27.4. Lämpimästi tervetuloa! 

Kirjailijavieraina Panu ja Sanna-Mari Kunttu  
2.3. klo 17:00–18:00
Maaliskuun kirjailijavieraat Panu ja Sanna-Mari Kunttu 
kertovat tutkimusretkestään. Saaristoekologi Panu  
Kunttu ja eräopas Sanna-Mari Kunttu seurasivat  
kajakeillaan meloen Pentti Linkolan perheineen 1970- 
luvulla soutaen tekemää lintujen laskentareittiä. Reitti 
kulki halki lounaisen saariston Salosta Poriin. Seitsemän 
viikon ja yli tuhannen kilometrin mittaisella retkellä  
tutkittiin lintuja ja havainnoitiin luonnon muutoksia.  
Matkasta syntynyt kirja Kaikki luodon linnut (2022)  
vie tutkimusretkelle ainutlaatuisen saariston moni- 
muotoiseen luontoon. Tervetuloa kuuntelemaan! 

Salo Irish -festivaali
Leprechauns pääkirjaston kirjatorilla la 4.3. klo 13:00.  
Tervetuloa!
 
Vauvalorutuokio pääkirjaston Laurinsalissa
to 23.3. klo 10:00–10:45. Vauvoille (0-vuotiaista  
noin 1-vuotiaille) ja heidän vanhemmilleen  
/isovanhemmilleen/kummeilleen suunnattu iloisen  
lempeä lorutuokio. Ilmoittautuminen 13.3. alkaen  
puhelimitse 02 778 4952 (mukaan mahtuu 8 vauvaa  
+ aikuista). Tervetuloa, oma viltti mukaan!

Pääkirjaston näyttelyt
• Salon nuorten työpajatoiminnan näyttely  

ystävyydestä 23.1.–11.2.
• Katja Silanto-Ruostekiven Islanti-aiheinen  

valokuvanäyttely 13.2.–4.3.
• Marko Ikosen valokuvanäyttely ”Tähtipölyä” 6.–25.3. 
• Vitriinissä Petter Hartzellin näyttely  

”Kasvoja kierrätysmateriaaleista” 6.–25.3.

Muurlan kirjastossa
Aila Franssila-Karskelan näyttely "Matkakuvia  
vanhan rouvan lokikirjasta" 10.3. asti. Näyttely on  
avoinna henkilökunnan ollessa paikalla.
 
Suomusjärven kirjastossa 
Lukupiiri ti 7.2. ja ti 7.3. klo 14:00.

Salon kaupungin 
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Yleiset kulttuuripalvelut
Alkuvuoden kulttuurivinkit

Teatterin taikaa
Salon Teatterin kevät käynnistyy kulttuuritila Kivassa (Horninkatu 21).  
18.2. saakka ohjelmistossa kahden hengen Rakkauskirjeitä -näytelmä,  
jonka jälkeen 18.2.–6.5. vuorossa on Herra Hakkarainen harrastaa.  
Liput ja lisätiedot: www.salonteatteri.fi 
 
Teatteri Provinssin lavalla puolestaan jatkaa 17.3.2023 asti Tuure Kilpeläisen  
ja Kaihon Karavaanin musiikin siivittämä Valon pisaroita -musiikkinäytelmä.  
Luvassa on myös lukuisia vierailuesityksiä, stand up -komiikasta erilaisiin  
konsertteihin ja lastenesityksiin. Lisätiedot www.teatteriprovinssi.fi/ 
 
Jazzkaupunki Salo
SaloJazzin kodikkaat ja korkeatasoiset konsertit jatkuvat ravintola Musinessa 
(Horninkatu 17). Liput ja lisätiedot www.salojazz.fi  
 
SaloJazz Live -sarjassa: 4.2. Antti Lötjönen Quintet East, 3.3. Seim/Henriksen/
Jormin/Ounaskari (NO/SE/FI), 16.3. Mika Kallio Gong Odyssey, 11.5. Jaska 
Lukkarinen One For Joe.
 
Laatuelokuvat sekä oopperan ja baletin valkokangasnäytökset 
Bio-Salon laatuelokuvasarjan kevätkauden ohjelmisto tarjoaa monipuolisesti 
katsottavaa ja kuunneltavaa. Näytökset elokuvateatteri Bio-Salossa  
(Helsingintie 11), liput 8 € (elokuvat) ja 18 € (ooppera ja baletti,  
sis. kahvitarjoilun). Katso tarkat esitysajat sivuilta www.biosalo.fi. 
 
Elokuvat: 3.2. alkaen Ali & Ava, 17.2. alkaen Hyvä veli, 3.3. alkaen  
Polta nämä kirjeet, 17.3. alkaen Pig, 7.4. alkaen Close ja 21.4. alkaen  
Sydämen asia(t). Ooppera ja baletti: 10.2. alkaen Capulet, 10.3. alkaen  
Tosca ja 14.4. alkaen Rusalka.
 

Sanojen Salo
Runokevät pyörähtää käyntiin helmikuussa. Tapahtumayhteistyössä mukana 
Kirjan talo ry ja Pro Rantakivet ry, lisätiedot  www.facebook.com/sanojensalo.
11.–12.2. Juho Kuusin Lavarunokurssi, kulttuuritalo Villi (Vähäsillankatu 9)
16.2. Lempeä Runokahvila, kahvila Papu (Salontie 7)
 
Iloista kelttiläispoljentoa irkkufesteillä 2.–4.3.2023 
Kahdeksannet Salo Irish -festivaalit vievät irkkumusaa päiväkodista kirjastoon 
ja brunssikonsertista iltaklubille. Pääkonsertti kuullaan lauantaina 4.3.  
Kulttuuritalo Kivassa. www.facebook.com/saloirishfest  

Taidetta ja kulttuuria lapsille ja perheille

Lasten lauantait kulttuuritila Näkkärissä
Näkkärin Lasten lauantaiden kevätkausi starttaa paikallisten kulttuuriam-
mattilaisten muodostaman Kulttuuriklubi-työryhmän lastenteatteriesityksellä 
Tuhma Jussi lauantaina 11.2. Esityksestä nähdään kaksi näytöstä: klo 10:00 ja 
klo 13:00. Suositusikä +3 vuotta, esityksen kesto 30 min. 
 
Maaliskuun Lasten lauantain vierailija on tamperelainen Mukamas-lasten- 
teatteri sirkusta, nukketeatteria ja tanssia yhdistävällä Hiirulainen ja  
Suuri seikkailu -esityksellään. Esitysaika klo 13:00. Suositusikä +2 vuotta, 
esityksen kesto 35 min.
 
Tulossa kevään lasten lauantaissa: 15.4. klo 13:00 Iida Vanttaja: Vuori,  
joka rakasti lintua, 13.5. klo 13:00 SUPER Teatteri: Matkalaukkusatuja. 
 
Liput Lasten lauantaihin: peruslippu 10 €, perhelippu (4 henkilöä) 28 €, alle 
3-vuotiaat sekä avustajat maksutta. Liput verkkokaupasta tai ovelta kortti-
maksulla tai E-passilla. Meillä käy myös pääkirjaston infosta lainattavissa oleva 
Näkkäri-kortti, jolla 2 henkilöä pääsee sisään maksutta. Kulttuuritila Näkkäri 
sijaitsee osoitteessa Ylhäistentie 2, lisätiedot www.salo.fi/nakkari. Astu perem-
mälle, elämykset odottavat!
 
Vauvaperjantait Ylhäistentiellä
Uutuutena lastenkulttuuritoiminnassamme aloitamme vauvaperheille suunna-
tut esitykset 31.3. alkaen. Kevään aikana on luvassa kaksi Vauvaperjantaita, 
esitykset nähdään Ylhäistentiellä, kansalaisopiston teatteriluokassa.  Perjan-
taina 31.3. klo 10 Vauvaperjantait starttaa Suomen kiertueteatterin Silkkipa-
peritaivas-vauvateatteriesitys. Eppu Nuotion samannimiseen kirjaan perustuva 
Silkkipaperitaivas on aisteja hivelevä, rauhallinen ja lempeä vauvateatteriesitys. 
Runoista, musiikista ja visuaalisuudesta ammentava esitys soveltuu 3–12 kuu-
kauden ikäisten vauvojen ensimmäiseksi teatterikokemukseksi. Kesto 30 min.
 

Toinen kevään vauvaperjantai on luvassa toukokuussa, 26.5. klo 10  
Mallan matkassa –vauvakonsertin rytmittämänä. Suositusikä 3–10 kuukautta, 
kesto 30 min.
 
Liput Vauvaperjantaihin: aikuinen ja vauva 10 €. Meillä käy myös pääkirjaston 
infosta lainattavissa oleva Näkkäri-kortti, jolla 2 henkilön sisäänpääsy maksut-
ta. Liput ensisijaisesti verkkokaupasta. Lippuja saa myös ovelta korttimaksulla, 
jos tilaa esityksessä on. Varaathan paikkasi, sillä esitykseen mahtuu vain noin 
30 katsojaa. Lippuvaraukset kulttuuritapahtumat@salo.fi.
Lisätietoja: www.salo.fi/lastenkulttuuri 



Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuaika päättyy 28.2.2023 klo 12:00, jolloin  
hakemuksen tulee olla joko tallennettuna sähköiseen järjestelmään tai Halikon virasto- 
talolla. Sähköinen haku aukeaa noin kuukautta aiemmin, jolloin palvelupisteistä ja  
kaupungin nettisivuilta on saatavana paperisia lomakkeita. Mahdollinen paperinen  
hakemus tulee tehdä vuoden 2023 kaavakkeella. Vanhoja kaavakkeita ei hyväksytä. 

Sähköisen järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana ovat samat kuin 2022. Avustusehtoja 
tarkennettiin 22.10.2019. Voimassa olevat avustusehdot löytyvät kaupungin nettisivuilta 
www.salo.fi/yksityistiet.

Tiekunnilta tullaan pyytämään tietojenkeräys-lomakkeen tiedot kevään 2023 aikana. 
Tiedot on edellisen kerran kerätty kaikilta teiltä vuonna 2010.

Hornintie 5, Koivulehdon alakerta, 24800 Halikko
Kaupungin omana toimintana Majakassa jatkavat toistaiseksi vain liikuntapalvelujen 
ryhmät, joita ovat: 
• keskiviikkoisin klo 10:00–11:00 Pirteyttä Päiviin jumppa, ohjaaja Aino Männikkö
• torstaisin klo 10:30–11:15 Tuoli- ja tasapainojumppa, ohjaaja Jani Nurmi
• perjantaisin klo 10:00–11:30 Pirteyttä Päiviin tasapainoryhmä, ohjaaja Sirpa Päärni

Ryhmiin pitää ilmoittautua ennakkoon osoitteessa www.salo.fi/hellewi.  
Ryhmät ovat maksullisia. 
Lisätietoja Jani Nurmi, puhelin 044 778 4710 
Yksityisen tahon toimintana Majakassa jatkuvat maksulliset pilates-ryhmät seuraavasti:
• tiistaisin klo 9:30–11:00 Pilates jatkokurssi
• tiistaisin klo 11:15–12:30 Pilates alkeiskurssi
Lisätietoja, puhelin 040 753 0974

Yhdistykset tiedottavat omasta toiminnastaan Majakassa itsenäisesti. Tilojen käyttö  
on yhdistyksille maksutonta. 

Sote-uudistuksesta johtuen ikäkeskustoimintaan liittyvät järjestelyt ovat vielä kesken  
eli jalkahoito-, parturi- ja hierontapalveluja ei toistaiseksi toteuteta eikä kuntosali ole 
yleisön käytössä.

Kannettava induktiosilmukkajärjestelmä on tilapäiseen käyttöön tarkoitettu ratkaisu,  
joka soveltuu käytettäväksi kokoontumistiloissa, joihin ei ole asennettu kiinteää induktio-
silmukkaa.

Halikon virastotalon infosta (Hornintie 2–4, 02 778 5301, palvelupiste.halikko@salo.fi) 
voi lainata kannettavan induktiosilmukkasalkun (tarvikkeet ovat kahdessa salkussa).  
Salkuista löytyy kaikki tarvikkeet sekä selkeät ohjeet, miten silmukka asennetaan  
kohteeseen.

Salkun 33 metriä pitkällä silmukkajohdolla saadaan katettua varsin suuri kokoontumistila. 
Yleensä johto asennetaan tilan reunoille suorakaiteen muotoisesti. Mikäli kyseessä on 
suurempi tila, niin johto kannattaa asentaa tilan johonkin osaan ja ohjata kuulolaitetta 
käyttävät henkilöt tälle alueelle. Salkussa olevalla aktiivikaiuttimella voidaan toteuttaa 
haluttaessa myös äänentoisto henkilöille, jotka eivät käytä kuulolaitetta. Salkkua laina-
taan yhdistyksille.

Lisätietoa ja kaupungin kiinteät induktiosilmukalla varustetut tilat löytyvät osoitteesta: 
www.salo.fi/tilavaraukset

Yksityisteiden kunnossapito- 
avustukset 2023

Ikäkeskus Majakka 

Kannettava induktiosilmukkasalkku  
yhdistysten lainattavissa

Talvilomalla tapahtuu
Salon vapaa-aikapalvelut sekä nuorisopalvelut yhdis-
tävät jälleen voimansa ja koostavat monipuolisen ja 
menevän talvilomaohjelman viikolle 8! 
Katso talvilomaviikon ohjelma kaupunkitiedotteen 
sivulta 3 tai osoitteesta www.salo.fi/talviloma.

Lastenkulttuurin maaliskuu
Maaliskuussa vietetään taas Salossa lastenkulttuurin 
teemakuukautta. Teemakuukauden ajatuksena on 
nostaa salolaisten lastenkulttuuritoimijoiden tarjontaa 
esille sekä tuottaa uusia elämyksiä lapsille ja lapsiper-
heille. Luvassa on taidetta ja kulttuuria kaikenikäi-
sille lapsille vauvoista lähtien. Luvassa on esityksiä, 
näyttelyitä sekä tapahtumia – tervetuloa mukaan! 
Osana kuukauden ohjelmaa jälleen myös Salon Mini-
maailmannäyttely 21.3.–11.4. Katso koko kuukauden 
ohjelma sivustolta www.salo.fi/lastenkulttuuri.

Taide- ja kulttuurikentän toimijoille

Kulttuurikumppanit
Yhdistysten ja Salon kaupungin välinen yhteistyöelin 
Kulttuurikumppanit jatkaa toimintaansa koko taide- ja 
kulttuurikentän hyväksi. Vuoden 2023 Kulttuurikump-
paneina jatkavat Piazza Brass ry, Kirakan kesäteatteri 
ry, Salon Hermanni-Seura ry, teatteriyhdistys Vinssi ry 
sekä uusina jäseninä Salon Teatteri ry, Lasten laulu-
kaupunki ry, Kisko-Seura ry, Kirjan talo ry, Salo Irish ry 
ja Pro Rantakivet ry. Muistiot ja uunituoreen uutis- 
kirjeen löydät Kulttuurikumppanien verkkosivuilta  
www.salo.fi/kulttuurikumppanit. 

Kulttuuriavustukset
Salon kaupungin myöntämät yleis- ja kohdeavus- 
tukset kulttuuritoimintaan tulevat haettavaksi 
1.3.2023 alkaen. Hakuaika päättyy keskiviikkona 
31.3.2023 klo 12:00, jolloin hakemukset vaadittavine 
liitteineen tulee olla toimitettuna. Lisätiedot ja 
hakemuslomakkeet löytyvät hakuajan alkaessa 
sivuilta https://salo.fi/kulttuuriavustukset. 

Ollaan yhteydessä!

Ajankohtaiset uutiset, tapahtumapäivitykset ja  
lisätiedot löydät verkkosivuilta ja kaupungin  
tapahtumakalenterista sekä somesta Facebookissa 
(facebook.fi/kulttuurisalo), Instagramissa tileillä  
@salovapaalla ja @kulttuuriassat.
 
YLEISET KULTTUURIPALVELUT 
Ylhäistentie 2, 24130 Salo 
www.salo.fi/kulttuuri, kulttuuritapahtumat@salo.fi 
Kulttuurituottaja Suvi Aarnio 
suvi.aarnio@salo.fi, 02 778 4982 
Kulttuurituottaja Sini Lundgrén 
sini.lundgren@salo.fi, 02 778 4983
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Salon elektroniikkamuseo
Astrum-keskus, Salorankatu 5–7, ovi 3, 24240 Salo
puhelin 02 778 4896 tai 02 778 4885, www.salomus.fi/elektroniikkamuseo
 
Salon elektroniikkamuseon Made in Salo -näyttely on avoinna to–pe klo 11–17 sekä la 
klo 11–15. Näyttely kertoo viestinnän, viestintälaitteiden ja elektroniikkateollisuuden historiasta. 
Pääset ihastelemaan vanhoja puhelimia, kännyköitä, radioita, televisioita sekä monitoreja. 
Voit myös testata osaamistasi vanhoissa videopeleissä, kuten Pacman ja Super Mario.
 
Talvilomaviikolla museossa järjestetään työpajoja alakouluikäisille lapsille: 

• Robottikuvataidetyöpaja on tiistaina 21.2. klo 10:00–11:30. Hinta on 5 € /lapsi.  
Työpajassa valmistetaan kuumaliimaamalla museon komponenteista robotteja,  
avaruusaluksia, eläimiä ja muita hahmoja.

• Juotospaja on keskiviikkona 22.2. klo 10:00–12:15. Hinta on 8 € /lapsi.  
Työpajassa valmistetaan juotoskolvia apuna käyttäen stroboskooppivalo.

Ilmoittautumiset molempiin työpajoihin 15.2. mennessä osoitteeseen maria.salo@salo.fi. 
Pajoihin otetaan kymmenen osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Lastenkulttuurin maaliskuun ohjelmassa elektroniikkamuseolla on lapsille tarkoitettua 
kuvasuunnistusta lauantaina 11.3. klo 11–15.
 
Kansalaisopisto järjestää elektroniikkamuseolla korupajan keskiviikkona 22. ja 29.3.  
klo 17:00–19:30. Tule valmistamaan oma uniikki korusi piirilevyistä ja vastuksista.  
Kurssin hinta on 16,10 €. Ilmoittautumiset kansalaisopiston nettisivujen kautta tai  
soittamalla kansalaisopiston toimistoon, puhelin 02 778 4561.
 
Ilmoitamme museon tapahtumista museon nettisivuilla www.salomus.fi/elektroniikka- 
museo, Facebookissa, Instagramissa sekä kaupungin tapahtumasivuilla. Pääsyliput: aikuiset  
6 €, eläkeläiset, työttömät, opiskelijat ja varusmiehet 5 €, alle 18-vuotiaat vapaa pääsy.  
Meillä käy myös museokortti, Epassi sekä SmartumPay ja Smartum-seteli. Museoon on  
vapaa pääsy joka kuukauden ensimmäinen perjantai.

Perniön museo
Museotie 9, 25500 Perniö, www.salomus.fi/perniönmuseo,  
puhelin 02 778 4883
Talvikaudella museo on avoinna sunnuntaisin klo 12–16. 
 
Vuonna 1930 valmistuneen vaikuttavan museorakennuksen  
uudistettu näyttely johdattaa kävijän Perniön alueen laajaan  
historiaan ja perniöläiseen elämään. 

Esillä on myös valokuvataitelija Niclas Wariuksen jännittävä installaatio 
Vihreä huone sekä eri puolilla Perniötä kuvattuja teoksia. 

Lastenpäivä 19.3. klo 12–16

Perniön museossa järjestetään yhteistyössä Sagalundin museon ja lastenkult-
tuurikeskuksen kanssa avoin työpaja sunnuntaina 19.3. klo 12–16.  
Työpajan aiheena on ihana, pehmeä lampaanvilla. Pajassa voi kokeilla kerit-
simillä leikkaamista, villan karstaamista sekä kehrätä värttinällä omaa lankaa. 
Lampaanvilla oli tärkeä ja arvostettu raaka-aine, josta pitkinä talvi-iltoina 
valmistui vaatteita koko perheen voimin. Tänä päivänä langan alkuperä  
kiinnostaa taas ja kehräys on Taitoliiton vuoden 2023 käsityötekniikka. 

Museon toisessa työpajassa voit valmistaa itsellesi oman paimenpillin  
soitinrakentaja ja kansanmuusikko Minna Hokan ohjauksessa ja kuunnella, 
kun hän soittaa lastenlauluja ja kansansävelmiä paimensoittimilla.  

Pienimmät lapset saattavat tarvita pajoissa aikuisen apua. Pajamateriaalit saa 
museolta. Museoon ja työpajoihin on vapaa pääsy. Tiedustelut: 02 778 4902.

Ilmoitamme museon tapahtumista museon nettisivuilla www.salomus.fi/ 
perniönmuseo, Facebookissa, Instagramissa sekä kaupungin tapahtumasivuilla.

Salon historiallinen museo SAMU
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Yleisöopastukset ja tapahtumat
Pääsylipun hintaan kuuluva yleisöopastus Veturitallin näyttelyihin joka  
sunnuntai klo 14:00! Mukaan mahtuu maksimissaan 25 henkilöä.

Museoperjantaisin 3.2. ja 3.3. ilmainen sisäänpääsy Veturitallin näyttelyihin  
koko päivän ajan klo 10–18. Salon nuorisopalveluiden Metka-kahvila palvelee  
asiakkaita Veturitallin kahvilassa museoperjantaisin klo 11–17.

Tule kokeilemaan taidegrafiikan menetelmiä Veturitallin työpajoihin keväällä!  
Osallistuminen sisältyy museon pääsylipun hintaan ja etukäteen ei tarvitse ilmoittautua. 
• Leikkisät leimasimet -kangaskassityöpaja: 22.–23.2. klo 11–14, ohjaajana  

Suvi Toivoniemi. Työpaja sopii kaikenikäisille, erityisesti lapsille.
• Pieniä taideteoksia itselle ja osaksi yhteistä Minimaailma-teosta: 4.3. klo 12–15,  

ohjaajana Tea Tikka. Työpaja sopii kaikenikäisille, erityisesti lapsille.
• Tutustumista akvarellimonotypiaan: 25.3. klo 13–16, ohjaajana Lotta Leka.  

Työpaja on suunnattu erityisesti aikuisille, mutta lapsetkin voivat osallistua  
oman aikuisen kanssa.

Veturitallin työpajatilassa järjestetään myös kursseja, katso kurssitarjonta  
Salon Kansalaisopiston sivuilta!

Taidemuseo Veturitalli
Mariankatu 14, 02 778 4892 
Avoinna ti–pe 10–18, la–su 11–17.
Poikkeavat aukioloajat: suljettu maanantaisin.

Liput 10/7 €, Museokortti, alle 18-vuotiat ilmainen sisäänpääsy.  
Lisätietoja: www.salontaidemuseo.fi

Tykkää meistä Facebookissa ja seuraa uutisiamme. 
Taidemuseon uutiskirjeen voit tilata sivuiltamme 
salontaidemuseo.fi/naejakoe 

Turun Taidegraafikot 90 vuotta:  
Painetut maailmat, 28.1.2023 alkaen

Turun Taidegraafikoiden 90-vuotisjuhlanäyttely Painetut maailmat on tuore 
katsaus tämän päivän turkulaisen sekä kotimaisen taidegrafiikan tilaan ja sen eri 
menetelmiin. Kokonaisuuden on kuratoinut kuvataiteilija, taidegraafikko Juha 
Joro. Näyttelyyn osallistuu 12 Turun Taidegraafikkojen yhdistyksen jäsentaiteili-
jaa: Annika Dahlsten, Markku Haanpää, Katri Ikävalko, Sirkku Ketola, Heli Ku-
runsaari, Miina Laine, Teija Lehto, Sara Manninen, Laura Miettinen, Tiina Vainio, 
Hanna Varis ja Jirko Viljanen. Näyttely valottaa taidegrafiikan erityisyyttä kuva-
taiteen ilmaisukeinona, jonka jotkut menetelmät ovat jo vuosisatoja vanhoja.

Galleria Sivuraide: Elämää elävästi ja todesti  
– Kuvanveistäjä Ben Renvall 1903–1979, 28.1.2023 alkaen

Salolaislähtöinen kuvanveistäjä Ben Renvall oli taitava ja monipuolinen ku-
vanveiston materiaalien tuntija. Hän piti itseään ensi sijassa keraamikkona ja 
oli kiinnostunut erilaisista valumenetelmistä, pintakäsittelyistä sekä teknisten 
metodien kehittämisestä. Näyttelyn pienoisveistokset huokuvat Renvallin taiteen 
ilmeikästä ja positiivista asennetta, jolla hän kuvasi suomalaisen maaseudun 
elämää ”elävästi ja todesti”. Esillä on myös herkkiä naisfiguurin ylistyksiä 
unohtamatta salolaisten kevään sankaria, vappuna lakitettavaa Seppä Lauria tai 
elokuvamaailman kestojulkkista Jussi-patsasta.

Ben Renvall ateljeessaan, 1970. Kuva: Ben Renvallin arkisto.

Kuva: Suvi Toivoniemi.

Teija Lehto, Elämän paljous, puupiirros, 2022.

Veturitallin 
museokauppa
Paikallisten taiteilijoiden ja käsityöläisten 
tuotteita, laaja valikoima Salon historiaa 
käsitteleviä teoksia ja taidekirjoja, kortteja 
sekä lahjatavaroita. Täältä voit ostaa myös 
Museokortin! Museokauppa on avoinna 
aina museon auki ollessa. 
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Kansalaisopisto

090255 Ompelulanit C, Salo, 31,10 €

La ja su 10:00–15:45, 4.–5.2., oppitunteja 14 
Käsityöluokka (2. krs), Ylhäistentie 2 
 
Korjaa, paikkaa, pienennä tai suurenna, tee vanhasta 
uutta, viimeistele keskeneräinen ompelutyö tai aloita 
jotakin ihan uutta. Ompelulaneilla saat katkeamaton-
ta ompeluaikaa ja -rauhaa omaan toteuttamiseesi. 
Mukaan tarvitset omat kankaat ja muut materiaalit. 
Yhteisessä käytössä ovat opiston ompelukoneet ja 
saumurit. Myös vasta-alkajille.  

050052 Eskarikuvis, Salo, 35,40 €

La 11:00–12:30, 4.2.–1.4., oppitunteja 16 
Tupurin koulu, Taimistokatu 1 
 
Taiteen perusopetuksen varhaiskasvatuksen ryhmä 
5–6-vuotiaille lapsille. Maalataan, piirretään, muo-
vaillaan ja painetaan kuvia eri menetelmillä rennon 
iloisessa ilmapiirissä. 

050452 Puupiirros, Halikko, 43,60 €  

La ja Su 11:00–16:00, 4.–12.2., oppitunteja 24 
Halikon lukion Paletti, Kuruntie 30 
 

Kokeilemme erilaisia puupiirrosmenetelmiä, joiden 
kanssa kukin voi edetä omien toiveidensa mukaan. 
Menetelmät ovat yksinkertaisia ja sopivat aloittelijoille 
sekä pidempään harrastaneille. 

090752 Nahkatyöviikonloppu,  
Salo, 45,40 €

La ja Su 9:30–16:00, 4.–5.2., oppitunteja 16 
Kotitalousluokka B322, B317 (3. krs, B-siipi), 
Ylhäistentie 2 
 
Perinteisellä käsinompelutekniikalla valmistetaan 
paksusta valjasnahasta esimerkiksi pieniä valjastöitä 
tai korjauksia hevosvaljaisiin. Omia työtoiveita toteu-
tetaan mahdollisuuksien mukaan. Ompeluvälineet saa 
lainaksi ja materiaaleja voi ostaa opettajalta. 

070255 Teatteri- ja esitystekniikan 
perusteet: Valo ja video, 46,00 €

La 12:00–15:00, 4.2.–29.4., oppitunteja 40 
Kulttuuritila Näkkäri, (1. krs), Ylhäistentie 2 
 
Kurssi on tarkoitettu teatteri- ja esitystekniikasta 
kiinnostuneille, valo- ja videotekniikan osa-alueisiin 
painottuen. Aikaisempaa osaamista tai kokemusta ei 

vaadita. Sen sijaan osallistujalla on hyvä olla kiin-
nostusta ja motivaatiota tutkia valoa ja sen käyttöä 
näyttämöllä sekä erilaisia esitystekniikan välineitä. 

090151 Käsityökoulu TPO 1–5 kevät, 
Salo, 48,40 €

Ma 15:45–17:15, 6.2.–22.5., oppitunteja 26 
Käsityöluokka (2. krs), Ylhäistentie 2 
 
Ryhmä on tarkoitettu noin 6–12-vuotiaille. Kurssilla 
tutustutaan monenlaisiin käsityön tekemisen tapoihin 
tekstiilikäsitöihin painottuen. Keväällä kolmen viikon 
tunnit pidetään teknisen työn luokassa ja tehdään 
puutöitä. 

070252 Teatteriryhmä  
erityisnuorille, 48,50 €

Ti 16:30–18:00, 7.2.–4.4., oppitunteja 16 
Teatteriluokka (1. krs, B-siipi), Ylhäistentie 2 
 
Teatteriryhmä on tarkoitettu noin 13–16-vuotiail-
le nuorille, joilla on lievä kehitysvamma, kielellinen 
erityisvaikeus, aktiivisuuden tai tarkkaavuuden häiriö, 
autismi tai liikuntarajoite. Ryhmä tarjoaa turvallisen 
ja innostavan mahdollisuuden teatterin tekemiseen 
ja kokemiseen kannustavassa ilmapiirissä. Toiminnan 
tavoitteena on kehittää osallistujien mielikuvitusta ja 
rohkaista heitä ilmaisemaan itseään sekä sanallisesti 
että kehollisesti. Tarvittaessa osallistujalla tulee olla 
mukanaan avustaja, joka voi olla huoltaja tai muu 
hänelle tuttu henkilö. 

090352 Neuleillat kevät, Salo, 31,70 €

Ti 17:00–19:15, 7.2.–21.3., oppitunteja 18 
Yleisluokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2 
 
Kurssille ovat tervetulleita sekä vasta-alkajat, että 
uusia haasteita kaipaavat konkarit ja kaikki siltä  
väliltä. Jokainen neuloo omien tarpeiden ja kiinnos-
tuksen mukaisia töitä. Yhdessä opettelemme teknisiä 
juttuja, tutustumme monenlaisiin neuleideoihin  
ja - malleihin ja kehitämme myös omaa neuleiden  
suunnittelu- ja soveltamiskykyä. Toiveiden mukaan 
voidaan myös tehdä muita lankatöitä, kuten  
virkkausta tai makramea. 

110351 Hallitse tekstinkäsittely 
Word-ohjelmalla, Salo, 47,00 €

Ti 17:00–20:15, 7.–28.2., oppitunteja 12 
ATK-luokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2 
 
Haluatko oppia hyödyntämään Wordin eri  
ominaisuuksia paremmin kotikäytössä, yhdistys- 
toiminnassa tai työelämässä? Kurssilla käymme  
kattavasti lävitse Wordin perusasioita sekä sen  
edistyneet ominaisuudet. 

040752 Soinnut tutuiksi  
pianolla aikuisten pienryhmä,  
Salo, 40,25 €

Pe 16:00–17:00, 10.2.–24.3., oppitunteja 4 
Musiikkiluokka (1. krs), Ylhäistentie 2 
 

Tässä ainoastaan osa helmikuun kursseistamme, paljon muutakin on tässä kuussa tarjolla.  
Käy tutustumassa nettisivuillamme (www.salo.fi/kansalaisopisto) tarjontaan, löydät sieltä myös alla  
olevien kurssien tarkemmat kurssikuvaukset. Ota hyöty, taito ja ilo irti kurssitarjonnastamme!
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Opetellaan muodostamaan sointuja teoreettisesti  
ja pianon avulla, sekä tunnistamaan tavallisimpia  
sointumerkkejä ja käyttämään niitä säestyksessä.  
Osallistujilta edellytetään auttavaa nuotinlukutaitoa. 

090857 Kynnysmatto köydestä,  
Salo, 18,70 €

La 9:15–15:45, 11.2., oppitunteja 8 
Käsityöluokka (2. krs), Ylhäistentie 2 
 
Kurssin aluksi tutustumme köysiin sekä niiden his-
toriaan ja opimme valmistamaan itse tarvitsemam-
me köydet käsikäyttöisellä köysikoneella. Köysistä 
punomme itsellemme kynnysmaton. Kurssin aikana 
tulevat tutuiksi malspiikit, rihmaukset ja pleissaukset. 
Ohjaajalta on mahdollista ostaa käteisellä tai kortilla 
materiaalit (25 €/kg).

050056 Mummit ja muksut Veturitallilla, 
Salo, 21,40 €

La 13:00–14:30, 11.2.–15.4., oppitunteja 6 
Taidemuseo Veturitalli, Mariankatu 14 
 
Yhteisen taideilottelun ryhmä 4–7-vuotiaille  
lapsille ja heidän isovanhemmilleen (tai muille  
aikuisille läheisille). Miten yhdestä kuvasta voi  
tehdä monta? Tutustumme Turun taidegraafikoiden 
90-vuotisjuhlanäyttelyyn ”Painetut maailmat  
– mitä kaikkea taidegrafiikka on”, jonka jälkeen  
painamme taideteoksia eri menetelmin museon  
työpajatilassa. Kurssille ilmoitetaan erikseen sekä  
lapsi että vanhempi ja maksut menevät molemmilta. 

130353 Perinteiset pikkuleivät,  
Perniö, 17,40 €

Su 10:00–14:30, 12.2., oppitunteja 6 
Perniön yhteiskoulun kotitalousluokka,  
Kirkonkylän koulu, Lupajantie 11 
 
Kurssin hintaan tulee erikseen materiaalimaksu noin 
20 €/henkilö. Harjoittelemme tekemään erilaisia pik-
kuleipiä. Osan pursotamme ja osan kaulimme. Varaa 
mukaasi kaulin, essu ja (mikäli omistat) tylla-sarja sekä 
purkit ja pussit kotiin viemisille. 

090354 Virkkaa kesä- tai 
paljasjalkakengät, Salo, 31,70 €

To 18:00–20:15, 16.2.–16.3., oppitunteja 9 
Käsityöluokka (2. krs), Ylhäistentie 2 
 
Erillinen materiaalimaksu 7 € opettajalle. Halutessa 
opettaja voi kiinnittää kumipohjat kurssin jälkeen  
(35 €). Kurssilla opitaan suunnittelemaan ja tekemään 
kesäkengät niin, että tekniikkaa voi helposti itse muo-
kata eri kokoisiksi tai näköisiksi kengiksi. Sopii kaikille, 
joilla on virkkauksen perusteet hallussa. Tapaamiset 
joka toinen viikko. 

090756 Huovutuspaja, Salo, 27,80 €  

La ja 10:00–15:00, 18.–19.2., oppitunteja 12 
Kotitalousluokka B322, B317 (3. krs, B-siipi),  
Ylhäistentie 2 
 

Ilmoittautuneille lähetetään tieto tarvittavista materi-
aaleista ja välineistä. Ohjaaja voi tarvittaessa kiinnittää 
kurssin jälkeen mahdollisiin huopakenkiin pohjat ja kan-
tapäävahvikkeet (50 €/pari). Huovutetaan hattu, huopa-
tossut tai laukku ja koristellaan neulahuovuttamalla. 

050057 Taideiltapäivät Veturitallilla,  
Salo, 39,60 €

Pe 13:00–15:45, 24.2.–21.4., oppitunteja 24 
Taidemuseo Veturitalli, Mariankatu 14 
 
Yhteisen taidenautiskelun ryhmä sinulle, jolla on per-
jantaina vapaata aikaa. Tutustumme Turun Taidegraa-
fikoiden 90-vuotisjuhlanäyttelyyn ”Painetut maailmat 
– mitä kaikkea taidegrafiikka on” paikallisten taiteili-
joiden kanssa. Kokeilemme erilaisia taiteen tekemisen 
tapoja kuten kiinalaista tussimaalausta sekä vesiväri-
maalauksen ja taidegrafiikan menetelmiä. Sovellam-
me nähtyä ja kuultua Salon taidemuseo Veturitallin 
työpajatilassa taiteillen.  

030253 Matkailun ABC englanniksi, 
Salo, 38,00 €

Ti 18:15–19:45, 28.2.–2.5., oppitunteja 20 
Kieliluokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2 
 
TAITOTASO A2. Kurssilla harjoitellaan kaikkein 
tarpeellisimpia matkaillessa eteen tulevia kielen-
käyttötilanteita. Aiheina mm. lentomatkustaminen, 
ravintolassa käyminen, ostostilanteet ja hotelli. Kurssi 
sopii sinulle, jos olet opiskellut jonkin verran englan-
nin alkeita ja haluaisit rohkaistua käyttämään taitojasi 
matkaillessa. 

050659 Raku-keramiikka, Salo, 40,60 €

Ti 17:30–20:00, Pe 17:30–20:45, La 10:00–19:00, 
28.2.–6.5., oppitunteja 24 
Piritan keramiikan luokka, Hämeentie 34 
 
Raku on helppo ja mielenkiintoinen keramiikan mene-
telmä, joka sopii aloittelijoista kokeneemmille harras-
tajille. Raku-keramiikassa työt poltetaan ulkotiloissa 
kaasupolttoisella uunilla. Polton jälkeen työt savuste-
taan sahanpuruissa ja muussa palavassa materiaalissa.

Uusi ilmoittautumissivusto

Käytössämme on nyt uusi ilmoittautumissivusto, joka on aiempaa huomattavasti  
käyttäjäystävällisempi. Vanha ilmoittautumissivusto toimii kuitenkin edelleen.

Voit ilmoittautua kummalla sivustolla tahansa, mutta kannustamme sinua kokeilemaan 
uutta sivustoa. Voit harjoitella ilmoittautumista kummassa tahansa sivustossa kurssilla 
100000 Internet-ilmoittautumisen harjoittelu. Kokeile rohkeasti!

Uusi ilmoittautumissivusto: uusi.opistopalvelut.fi/salo

Vanha ilmoittautumissivusto: opistopalvelut.fi/salo
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Liikuntapalvelut

Vakiovuorojen haku sisä- ja ulkoliikuntapaikoille 
 
Vakiovuorojen hakuajat sisäliikuntatiloihin vuonna 2023  
Kesävuorojen hakuaika on 20.2.–8.3. välillä (kesäkausi on 1.5.–13.8.). Hakea voi vakiovuoron  
joko koko kaudelle tai lyhyemmälle jaksolle. Vuorojen haku tapahtuu aina sähköisen tilanvarausohjelman 
(www.salo.fi/timmi) kautta. Aikaisemmin tulleita hakemuksia emme ota huomioon.  
 
Talvikaudelle 2023–2024 vuorojen hakuaika on 17.4.–7.5.2023 välillä. Tarkempia tietoja seuraavassa kau-
punkitiedotteessa. 

Vakiovuorojen hakuajat ulkoliikuntapaikoille vuonna 2023 
Kesävuorojen hakuaika on 1.–15.2. välillä (kesäkausi on 15.5.–15.10.). Hakea voi vakiovuoron joko koko 
kaudelle tai lyhyemmälle jaksolle. Vuorojen haku tapahtuu aina sähköisen tilanvarausohjelman (www.salo.
fi/timmi) kautta. Aikaisemmin tulleita hakemuksia emme ota huomioon. 
 
Liikuntatilojen vuorojen haun sekä vuorojen jaon yleiset periaatteet löytyvät osoitteesta www.salo.fi/timmi
 

Näin rekisteröidyt Timmi-käyttäjäksi 
 
Yksityishenkilön tulee rekisteröityä käyttäjäksi osoitteessa: www.salo.fi/timmi (yksityishenkilön 
rekisteröityminen). Yksityishenkilö saa rekisteröinnin jälkeen välittömästi tunnukset. 
 
Yhdistyksen edustajan tulee varmistaa, että yhdistys on toimittanut Timmi-käyttöoikeuslomakkeen 
liikuntapalveluille, ja tämän jälkeen voi rekisteröityä osoitteessa: www.salo.fi/timmi  (organisaation 
yhteyshenkilön rekisteröityminen). Rekisteröinnin jälkeen saat tunnukset sähköpostiin 3–5 päivän 
kuluessa. Tunnukset saatuasi voit toimia Timmissä. 
 
Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet Timmin käyttöön löydät www.salo.fi/timmi 

Salivuoro perheelle
Koulujen liikuntasaleja voivat varata myös yksityis-
henkilöt. Uusien käyttäjien tulee ensin rekisteröi-
tyä sivulla www.salo.fi/timmi tilavarausohjelman 
käyttäjäksi ja tämän jälkeen voi tehdä hakemuksia 
(salien varaustilanteet ja varaukset: www.salo.
fi/timmi). Varausvahvistuksessa saat lisätietoa 
vuorojen käytöstä. Saleja on erikokoisia ja hinnat 
koon mukaan (alle 300 m² salit, 300–600 m² salit). 
Koulujen liikuntasalien esittely www.salo.fi/liikunta-
salit ja voimassa olevat hinnat www.salo.fi/liikunta-
hinnasto. Hakemuksessa tulee antaa aina seuraavat 
tiedot: anojan/ryhmän nimi, ryhmän koko, laji 
ja mikäli kyseessä on perhevuoro, tulee myös se 
ilmoittaa otsikossa tai lisätiedoissa. 

Talvilomalla tapahtuu 
Salossa vietetään talvilomaa viikolla 8 (20.–26.2.) ja 
kaupungin nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- ja kirjas-
topalvelut tarjoavat monenlaista tekemistä lapsille, 
nuorille ja perheille. Ohjelmassa on erilaista teke-
mistä sekä sisä- että ulkotiloissa. Ohjelma tämän 
kaupunkitiedotteen sivulla 3 ja kokonaisuudessaan 
lisätietoineen osoitteessa www.salo.fi/talviloma.

Yleisöluistelut jäähallissa  
Yleisöluistelut kaupungin jäähallissa (Tahkonkatu 1) 
ovat maksuttomia, mailattomia ja avoimia kaikeni-
käisille. Yleisöluistelut torstaisin klo 17:45–18:45 ja 
sunnuntaisin klo 10:15–11:15. Mailallisia yleisöluis-
teluvuoroja ja yleisöluisteluja lisätään mahdollisuuk-
sien mukaan, seuraa www.salo.fi/jaahalli. Tarkista 
myös loma-aikojen lisätyt vuorot ja mahdolliset 
perutukset edellä mainituilta sivulta. Mailallisilla 
yleisöluisteluvuoroilla on otettu käyttöön kaikkien 
osallistujien turvallisuuden takaamiseksi kypärä-
pakko eli kaikilla jäällä liikkuvilla osallistujilla tulee 
olla kypärä päässään. Kypärä voi olla muukin kuin 
jääkiekkokypärä. Talvilomaviikon luisteluvuorot 
ovat koottuna sivulla www.salo.fi/talviloma.

Maksuttomat LIVE-jumpat  
Viikoittaiset jumppalähetykset ilmestyvät Salon 
liikuntapalveluiden YouTube-kanavalla 28.4. asti 
torstaisin (kuntojumppa) ja perjantaisin (tuoli- ja 
tasapainojumppa) klo 10:00–10:30. Jumpat ovat 
maksuttomia. Ei ennakkoilmoittautumista. Jump-
palähetyksiä ei ole viikolla 8 eikä pyhinä. Jumpat 
soveltuvat erityisesti ikääntyneille, mutta sopivat 
hyvin myös kaikille liikuntaa aloitteleville. Klikkaa 
www.salo.fi/liikunta sivulla olevaa linkkiä “Siirry 
jumppaamaan” klo 9:55 alkaen ja valitse videoruu-
tu, jossa videoruudussa oikealla alhaalla lukee 
punaisella LIVE. 

Kuntosaliopastusta  
uimahallilla 
Salon uimahallin kuntosalilla on ohjaaja paikalla 
torstaina 2.2. klo 10–11, 2.3. klo 14:45–15:45, 
16.3. klo 9-10 ja tiistaina 4.4. klo 15–16. Ohjaajal-
ta voit kysyä neuvoa kuntosalilaitteiden käytössä. 
Uimahallin sisäänpääsymaksulla. 
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Lasten (0–6 v) ja 
vanhempien yhteiset 
peuhutunnit 
Maksuttomat, ei ennakkoilmoittautumista.  
Peuhussa lapset liikkuvat omaehtoisesti  
vanhemman vastuulla ja valvonnassa. Tarjolla  
on erilaisia liikuntavälineitä ja ratoja mitä lapset  
ja vanhemmat voivat yhdessä käyttää.  
 
Mahdollisista peruutuksista ilmoitetaan  
osoitteessa www.salo.fi/lastenliikunta sekä  
MLL:n yhdistysten omilla sivuilla. 
 
Salohalli, Pormestarinkatu 5, Salo,  
palloilusali 
20.1.–28.4.2023 (ei 10.2., 24.2., 17.3. eikä 7.4.) 
perjantaisin klo 9:30–11:00. 
 
Halikon liikuntahalli, 
Kuruntie 7, Halikko 
Peuhu järjestetään yhteistyössä MLL Halikon  
yhdistyksen kanssa 15.1.–30.4.2023 sunnuntaisin 
klo 15:30–17:00. 
 
Muurlan koulun liikuntasali, 
Robintie 30, Muurla 
Peuhu järjestetään yhteistyössä MLL Muurlan  
yhdistyksen kanssa 12.1.–20.4.2023 torstaisin 
klo 16:30–18:00. 

Inkereen koulun liikuntasali,  
Tortosmäenkuja 1 a, Pertteli 
Peuhu järjestetään yhteistyössä MLL Perttelin  
yhdistyksen kanssa 12.1.–27.4.2023 torstaisin  
klo 17:30-18:45. 
 
Kuusjokitalo, 
Ylikulmantie 317, Kuusjoki 
Peuhu järjestetään yhteistyössä MLL Kuusjoen  
yhdistyksen kanssa 21.1.–29.4.2023 (ei 25.2. ja 
8.4.) lauantaisin klo 10:00–11:30. 

Lataa liikettä! -maksutonta 
liikuntaa 13–19-vuotiaille
Toiminnasta vastaa liikunnanohjaaja  
Essi Kuivalainen, puhelin 02 778 4706    
 
Lataa liikettä! -lukkari: www.salo.fi/lataaliiketta,  
Instagram: lataaliiketta     

Lataa liikettä! on 13–19-vuotialle nuorille suun-
nattua liikuntaa ilman suorituspaineita. Ryh-
miin voi osallistua yksin tai kavereiden kanssa, 
säännöllisesti tai epäsäännöllisesti. Ryhmää voi 
vaihtaa vaikka joka viikko, jos haluaa tutustua 
mahdollisimman moneen toimintaan, eikä mihin-
kään ryhmään tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 
Osallistuminen ei maksa sinulle mitään, näytät 
vain Lataa liikettä! -korttisi! Koulut ovat jakaneet 
kaikille Salon 7-luokkalaisille Lataa liikettä! -kortin. 
Kortilla pääsee maksutta kaikkiin Lataa liikettä! 
-lukkarissa oleviin liikuntaryhmiin. Kirjoita korttiin 
nimesi, niin se on voimassa siihen asti, kunnes 
täytät 20 vuotta. Pidä siis kortistasi hyvää huolta! 
Mikäli korttisi kuitenkin katoaa, uutta voit tiedus-
tella koulustasi tai liikuntatoimistosta Essiltä.     

Latu- ja jäätilanteet  
www.salo.fi/ladut sivulla on kaupungin ylläpitämät 
ladut ja linkki latutilanteeseen. 
Salon kaupungin hallinnoimilla ja hoitamilla hiihto- 
väylillä on muu liikkuminen kuin hiihto kielletty 
hiihtokauden ajan. Kun kuntoradalle on ajettu ko-
neella latu tai luisteluhiihtobaana siellä saa liikkua 
vain suksilla. Mustamäen, Pahkavuoren ja Kärävuo-
ren kuntoradoille ei ajeta latuja, joten edellä maini-
tuissa paikoissa voi liikkua esimerkiksi kävellen. 
Latujen ajajat päivittävät reaaliaikaisen latutiedon 
sivulle www.salo.fi/ladut 

 
Liikuntapalvelujen toimesta ladut ajetaan alla  
lueteltuihin paikkoihin lumitilanteen mukaan.  
Lisäksi latuja ajetaan mahdollisuuksien mukaan 
koulujen lähelle.  
 
www.salo.fi/jaat-sivulla on kaupungin ylläpitämät 
jäät ja linkki jäätilanteeseen. Kun jäätilanteessa  
lukee “Käytössä”, silloin jäädyttäjät ovat toden-
neet, että luistelukentälle on turvallista mennä. 
Liikuntapalvelujen toimesta jäitä tehdään alla 
lueteltuihin paikkoihin. 

KEVÄT 2023
VIIKOT 2–17 

(ei viikko 8)

maksutonta liikuntaa 

13–19-vuotiaille
NÄYTTÄMÄLLÄ KORTTIA 

PÄÄSET KAIKKIIN 
RYHMIIN ILMAISEKSI

EI TARVITSE ILMOITTAUTUA

YHTEISTYÖSSÄ
Hanhivaaran liikuntakeskus 
Keilahalli Kasirata 
Nuorisopalvelut
SABO ry
Salon Gym&FitnessCenter 
Suomusjärven MLL

SALON 
LIIKUNTAPALVELUT
essi.kuivalainen@salo.fi 
p. 02 778 4706 Perniöntie 7, 
24100 Salo

TSEKKAA MUUTOKSET JA 
POIKKEUKSET NETISTÄ 
salo.fi/lataaliiketta

lataaliiketta

SKEITTI 
17..00–20..30 
Steissin Tunneli 
Nuorisopalvelut

SÄHLY 
19..00–20..15 
Suomusjärven koulu 
Suomusjärven MLL

Maanantai 
BILJARDI
15..30–16..30
Hanhivaaran 
liikuntakeskus

KEILAUS
16..30–17..30
Salohalli
Keilahalli Kasirata 

Tiistai
UINTI 
14..00–18..30 
Salon uimahalli 
(sisään klo 16..30 asti) 
Liikuntapalvelut

TRAMPPATEMPUT 
15..30–16..30 
Halikon liikuntahalli 
Liikuntapalvelut

Perjantai

UINTI
14..00–18..30
Salon uimahalli 
(sisään klo 16..30 asti) 
Liikuntapalvelut

SCOOTTI 
14..00–17..00 
Steissin Tunneli 
Nuorisopalvelut

Torstai

KUNTOSALI
15..00–16..00
Salohallin kuntosali 
Liikuntapalvelut

KUNTOSALI
15..15–16..15 
Perniön liikuntahalli 
Liikuntapalvelut 

BOFFAUS
16..00–17..00
Marian sali, Halikko 
SABO ry

TREENIMIX
15..30-16..15
Salon Gym
& FitnessCenter

Keskiviikko

KUNTOSALI 
15..00–16..00 
Halikon liikuntahalli 
Liikuntapalvelut

KEILAUS 
16..30–17..30 
Salohalli
Keilahalli Kasirata 



16 Salon kaupungin 
tiedotuslehti

Liikuntapalvelujen avustukset liikuntaa  
järjestäville yhdistyksille  

Liikuntapalvelut jakaa vuonna 2023 yhteensä 122 000 € avustuksia yhdistyksille. 
Keväällä jaetaan yleisavustukset ja syksyllä kohdeavustukset (hakuaika syyskuus-
sa). Avustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan mahdollistami-
seksi jaetaan keväällä ja syksyllä (samat hakuajat kuin yleis- ja kohdeavustuksissa). 
Yleisavustusten sekä vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukemi-
sen hakuaika on 1.–31.3.2023, hakuaika päättyy 31.3. klo 12:00. Vuoden 2023 
yleisavustukset jaetaan vuoden 2022 toiminnan perusteella. Tarkemmat hakuoh-
jeet ja lomakkeet löytyvät osoitteesta www.salo.fi/liikuntaavustukset 

Liikuntaseuroille info koulutuksista 

Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkosto / koulutukset: 
Vastuullisuus seuratoiminnassa -koulutus torstaina 9.3. klo 17:30–19:30  
Salossa (maksuton salolaisille seuroille). Ilmoittautuminen: https://bit.ly/3H55rtl  

Urheiluyhteisön tavoitteena on kaikissa olosuhteissa vastuullinen liikunta ja 
urheilu. Vastuullisuuskoulutuksessa perehdytään urheiluyhteisön vastuullisuus-
ohjelmaan ja peilataan teemoja oman seuran toimintaan. Koulutuksen aikana 
tarkastellaan hyvän hallinnon, turvallisen toimintaympäristön, yhdenvertaisuu-
den ja tasa-arvon, ympäristön ja ilmaston sekä antidopingin näkökulmia seura-
toimintaan. Jokaisen aiheen jälkeen vaihdetaan ajatuksia kyseisestä teemasta. 
Koulutus antaa hyvät askelmerkit seuran vastuullisuusohjelman luomiseen ja 
keskusteluun vastuullisuudesta seuratoiminnassa. 

Muista koulutuksista:  
https://www.liiku.fi/seuroille/koulutukset/rajattomatseurakoulutukset- 
varsinais-suomessa/  
Rajattomasti liikuntaa -koulutuksista jotkut tapahtuvat myös etänä eli  
kannattaa tutustua myös satakunnan koulutustarjontaan:  
https://www.liiku.fi/seuroille/koulutukset/rajattomat-seurakoulutukset-satakunta/  
Nämä koulutukset ovat salolaisille seuroille ilmaisia (liikuntapalvelut maksanut). 

Liikunnan Superlauantai 26.8.2023 
klo 10–14 Salon Urheilupuistossa 

Ilmoita liikuntaseurasi mukaan lajipisteelle 30.3. mennessä. Lisätietoja  
ilmoittautumislomakkeessa: https://forms.office.com/e/PNtXGVE7UZ  

Unelmien liikuntapäivä 10.5. 

Unelmien liikuntapäivän liikuttajaksi - Tulethan mukaan! 
Koko Suomen yhteistä liikkumisen juhlapäivää, Unelmien liikuntapäivää,  
vietetään jälleen 10.5.! Päivän tavoitteena on innostaa ihmisiä liikkumaan  
ja löytämään uusia tapoja liikkua. Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen  
liikkumisen päivä, johon kuka tahansa voi osallistua.  

Vuoden 2023 Unelmien liikuntapäivä toteutetaan Salon alueella tällä kertaa 
koko Saloa liikuttavana tapahtumana. Tapahtuman tavoitteena on liikuttaa 
kaikenikäisiä salolaisia sekä edistää hyvinvointia ja terveyttä ja lisätä tietoisuutta 
erilaisista liikkumisen mahdollisuuksista Salon alueella. Liikuntapalvelut  
kannustaa mukaan mahdollisimman paljon alueen seuroja, järjestöjä ja  
yksityisiä toimijoita luomaan Salon Unelmien liikuntapäivästä valtakunnallisestikin 
näkyvä tapahtuma.  

Liikunnan- ja valmennuksen ammattitutkinto-opiskelija Minna Mäkelä suorittaa 
Salon liikuntapalveluissa näyttötutkinnon vastaamalla Unelmien liikuntapäivän  
kokonaisuudesta Salossa. Ilmoita Minnalle, minna.makela@edu.urheiluopisto3k.fi, 
oma tapahtumasi / 10.5. ja kirjaa tai kirjatkaa yhdessä tapahtuma kaupungin 
tapahtumakalenteriin kaikkien nähtäville. Minnalta saat myös lisätietoja tapahtu-
maan liittyen. Salon Unelmien liikuntapäivän tapahtumia nostetaan yhteisesti  
esille Kaupunkitiedotteessa, www.salo.fi/unelmienliikuntapaiva sivulla ja  
sosiaalisessa mediassa.  

Mainostathan myös itse tapahtumaasi sosiaalisessa mediassa  
#unelmienliikuntapäiväsalo Olethan mukana ja tehdään yhdessä Salon 
alueesta Suomen liikuttavin alue! 

Liikuntaseuroille 

Kesätyöllistämisen avulla kaupunki tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään ja sen  
pelisääntöihin. Samalla nuoret voivat tutustua kunta-alan työtehtäviin ja kaupunkiin työnantajana. 

Nuoria voidaan sijoittaa työyksiköiden tarpeet huomioiden mm. varhaiskasvatus-, puhtaanapito-,  
kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluihin sekä puisto- ja viheralueiden avustaviin tehtäviin. 
Myös lasten liikennepuistoon palkataan nuoria kesätöihin. Haku nuorten kesätyöpaikkoihin  
tapahtuu Kuntarekry-järjestelmän kautta 1.2.2023 alkaen.

Tarkemmat ohjeet julkaistaan 1.2.2023 alkaen Salon kaupungin verkkosivuilla osoitteessa  
www.salo.fi/kesatyopaikat.

Nuorten kesätyöseteli 
Kaupunki tukee nuorten kesätyöllistymistä kesätyösetelin 
kautta. Tarkemmat ohjeet nuorelle ja työnantajalle  
julkaistaan kaupungin verkkosivuilla 1.2.2023 osoitteessa  
www.salo.fi/kesatyoseteli.

Uutta: Duunaa sun kesäduunisi!

Ideoi itse oma kesätyösi kaupungilla, katso 
lisätiedot osoitteesta: www.salo.fi/kesatyopaikat.

Nuorten kesätyöllistäminen kaupungin palvelukseen



Nuorisopalvelut

Talvilomaviikon huikea ohjelma  
julkaistaan pian!

Tervetuloa viettämään kanssamme riemukasta,  
aktiivista ja toiminnallista talvilomaviikkoa. Ohjelmassa 
on retkiä, ulkoilua, pelejä, kädentaitoja ynnä muuta 
sellaista. Koko perheen tapahtumia myös mm.  
laskiaistiistaina Vuohensaaressa sekä torstaina  
Perniössä. Katso talvilomaviikon tarjonta osoitteesta 
www.salo.fi/talviloma.

Nuorisotilat ovat talvilomaviikolla avoinna poikkeuk-
sellisin aukioloajoin. Nuorisotilojen aukioloajat sekä 
ajankohtaiset tiedot ja tapahtumat löydät sivuilta 
www.nuortensalo.fi. 

15–29-vuotiaat: Etsivä nuorisotyö

Mistä saan apua? Tarviitko tekemistä? Etsitään  
yhdessä vastauksia ja suuntaa sun tulevaisuudelle!
Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa voi luottamuksel-
lisesti keskustella itselle tärkeistä asioista. Meidän 
kanssa voi käydä asioimassa virastoissa tai lähteä 
tutustumaan esimerkiksi oppilaitoksiin ja nuorten 
työpajatoimintaan. Yhteyttä voi ottaa nuori itse, hä-
nen vanhempansa, ystävät, lähipiiri tai muut nuoren 
kanssa työskentelevät. Voit soittaa tai laittaa viestiä 
ja sopia tapaamisen. Me autamme, se on meidän 
työmme.

Etsivää nuorisotyöntekijää voit tulla suoraan tapaa-
maan: maanantaisin Open Dooriin klo 10:00–11:00 
(Turuntie 10), tiistaisin klo 13:00–14:30 Ohjaamoon 
(Voimala 2.0, Vilhonkatu 2), keskiviikkoisin  
klo 12:00–13:30 Kelaan (Hämeentie 18) sekä tiistaisin  
klo 10:00–11:30 Salon Seudun Ammattiopistolle  
Kahvila Hyrrään (Hyvoninkatu 1) ja torstaisin  
klo 11:00–12:30 Taitajankadulle.

Etsivien ”Tönö” - Avointa toimintaa  
18–29-vuotiaille nuorille
Tiedossa kaikenlaista toimintaa Steissillä  
(Mariankatu 12), tule käymään tai vain oleilemaan! 
Seuraa ajankohtaista tiedotusta Facebookissa:  
Etsivä nuorisotyö Salo sekä Instagramissa: ent_salo
MaanantaiTönö maanantaisin klo 16:00–19:00
TorstaiTönö torstaisin klo 14:00–16:00

Etsivät Nuorisotyöntekijät
Nikki 044 778 4807
Jenna 044 778 4288
Maria 044 778 4833
Miika 044 778 4824
Arto 050 322 9271
etsivat@salo.fi 
www.salo.fi/etsivat

Erityisnuorisotyö

Hei sinä yläkoululaisen tai toisen asteen opiskelijan 
huoltaja! Askarruttaako nuoresi tulevaisuus,  
vapaa-ajanvietto tai jokin muu? 

Salon kaupungin nuorisopalveluiden erityisnuo-
risotyö tarjoaa sinulle ja nuorellesi tueksi Omin 
Jaloin -toimintaa. Toiminnalla pyritään lisäämään 
nuoren tietoisuutta omista voimavaroistaan sekä 
kartoittamaan mahdollisia riskitekijöitä. Tarkoi-
tuksena on ohjata nuorta ymmärtämään omien 
valintojensa vaikutuksia niin nykyhetkeen kuin 
tulevaisuuteenkin.

Jos kiinnostuit Omin Jaloin – toiminnasta ja haluat 
kuulla lisää, ota rohkeasti yhteyttä. Esitteen sekä 
lähetteen voit tulostaa halutessasi osoitteesta:  
http://www.salo.fi/ominjaloin. Toiminta on luotta-
muksellista ja maksutonta. 
 
Yhteystiedot:
Salon kaupungin nuorisopalvelut, erityisnuoriso- 
työntekijä Kaisa Koski, puhelin 044 778 4805,  
kaisa.koski@salo.fi

Tiedätkö, minkälaisista asioista motivoidut? 
Nyt sinulla 13–25-vuotias on mahdollisuus ottaa 
siitä selvää ja tehdä jatkossa elämässä enemmän 
valintoja, jotka lisäävät omaa hyvinvointia ja kas-
vattavat onnellisuutta.  

Reiss Motivaatioprofiili® on erinomainen itsetun-
temuksen työkalu, jonka saamisesta on hyötyä 
jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään.  
Kun itseymmärrys omista tarpeista ja motiiveista 
lisääntyy, auttaa se samalla ymmärtämään parem-
min niin omia kuin myös muiden ihmisten tapoja, 
piirteitä ja käyttäytymistä. Lue lisää osoitteesta 
http://www.salo.fi/reiss-motivaatioprofiili.

Jos kiinnostuksesi heräsi ja haluat tietää lisää 
itsestäsi, omista motiiveistasi ja tarpeistasi, ota 
yhteyttä. Selvitetään sinun motivaatioprofiilisi ja 
lähdetään tekemään elämästäsi entistä hyvin- 
voivempaa ja onnellisempaa. Toiminta on luotta-
muksellista ja maksutonta. 

Yhteystiedot:
Salon kaupungin nuorisopalvelut, erityisnuoriso- 
työntekijä Kaisa Koski, puhelin 044 778 4805,  
kaisa.koski@salo.fi

Salon lukion aikuislinja 
• Aikuislinjalla voit opiskella lukion koko oppi-

määrän, jatkaa kesken jääneet lukio-opinnot 
loppuun ja suorittaa ylioppilastutkinnon. 

• Voit osallistua ylioppilaskirjoituksiin myös 
ammatillisen tutkinnon pohjalta. 

• Aikuislinja tarjoaa mahdollisuuden yksilöllisen  
opintopolun tekemiseen. 

• Aineopiskelijana voi suorittaa yksittäisiä lukion 
aineopintoja ja valmentautua jatko-opintoihin. 

• Kielivalikoimassa on englanti ja ruotsi.
• Otamme lukuvuoden aikana jatkuvasti uusia  

opiskelijoita. 
• Aikuislinjalla on mahdollista saada opinto- 

ohjausta. 
• Opinnot toteutetaan aikuisten opetussuunni-

telman mukaisesti.
• Opinnot voi aloittaa aina sopivasti uuden 

jakson alkaessa. 
• Seuraava jakso alkaa 13.2.2023 ja kevään 

viimeinen jakso alkaa 11.4.2023.

Lisätietoja saat kansliasta. Kerromme mielellämme 
lisää puhelimitse 044 778 4391 tai  
sähköpostitse kristiina.kallioniemi@salo.fi 

Toimimme Salon lukion rakennuksessa Kaherin-
katu 2, 24130 Salo. Kotisivuiltamme löytyy myös 
lisätietoja www.salo.fi/lukionaikuislinja  

Elämässä eteenpäin – Unelmista totta –  
Tavoitteena valkolakki

Salon kaupungin 
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Työnhakija – Tervetuloa asioimaan  
työllisyyden kuntakokeilussa!

Salon kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa. 
Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu  
normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun 
piiriin kuuluvat asiakkaat kaupungin asiakkaiksi. 

Yhteydenottotavat kuntakokeiluun:
• Voit olla tarvittaessa yhteydessä suoraan  

omavalmentajaasi
• Sähköinen asiointi Oma asiointi www.tyomarkkina- 

tori.fi-sivuilla. Palvelussa voit jättää myös yhteyden- 
ottopyynnön.

• TE-toimiston valtakunnallinen henkilöasiakkaan  
puhelinpalvelu puhelin 0295 025 500, ma–pe  
klo 9:00–16:15 

• Salon kuntakokeilun päivystys Voimalassa  
(Vilhonkatu 2, Salo), maanantaisin, keskiviikkoisin  
ja perjantaisin klo 9–12. Kuntakokeilun päivystys  
avoinna 17.2. klo 10:15–12:00 ja 17.3. suljettu.

Lisätietoja: Salla Seppälä, koordinaattori, 
puhelin 050 439 8446, salla.seppala@salo.fi 
www.salo.fi/kuntakokeilu

Voimala – kaikkien salolaisten työnhakijoi-
den palvelupiste kaupungin sydämessä

Voimalan matalan kynnyksen palvelupisteeltä saat 
apua ja ohjausta työn ja koulutusten hakemiseen sekä 
työkyvyn ylläpitämiseen. Voimalassa päivystävät eri 
alojen asiantuntijat ja voit tulla tapaamaan heitä ilman 
ajanvarausta. 

Palvelupiste on avoinna arkisin klo 9–15.
Voimalan kahvila palvelee arkisin klo 10–15. 

Löydät meidät osoitteesta Vilhonkatu 2. 

Tarvitsetko apua digiasioissa? Tervetuloa keskiviikkoisin 
klo 9:30–13:30 Voimalan palvelupisteelle, jossa apua 
maksutta tarjoaa WLabin It-paja. Apua saa esimerkiksi 
puhelimen, tabletin ja tietokoneen käytön- ja käyttöön-
oton kanssa. 15.2. päivystys klo 9:30–12:00. 

Tarkasta Voimalan ajantasaiset tiedotteet:
www.salo.fi/voimala, Facebook www.facebook.com/
voimala2.0, Instagram @voimala2.0

Yhteystiedot 
Työnsuunnittelijat:
Mirelle Aalto 044 778 2167 mirelle.aalto@salo.fi
Mari Ekman 050 477 6470 mari.ekman@salo.fi 

Salon Ohjaamo 15–29-vuotiaille  
nuorille

Sparrausta työn, koulutuksen tai vaikka asunnon 
hakemisessa!

Ohjaamo on 15–29-vuotiaiden nuorten ja  
nuorten aikuisten palvelupiste, josta saat vinkkejä  
ja sparrausta työn-, koulutuksen- ja asunnonhaussa 
sekä ammatinvalinta-asioissa ja vapaa-aikaan  
liittyvissä kysymyksissä.

Salon Ohjaamo toimii Voimalan tiloissa, Vilhonkatu 2 
ja on avoinna Voimalan aukioloaikoina. Kuntakokei-
lun Ohjaamo-päivystys ma–pe klo 12–15.

• Tuuks töihin? -kesätyörekrytapahtuma Voimalassa/
Ohjaamossa 15.2. klo 13–16.

Seuraa Ohjaamon ilmoittelua tapahtumista Faceboo-
kissa ja Instagramissa. 

Ota yhteyttä: 
puhelimitse 050 349 8036 tai  
sähköpostilla ohjaamo@salo.fi.
Tiina Kari ohjaamokoordinaattori/omavalmentaja, 
puhelin 0295 044 605, tiina.kari@salo.fi 
Sini Suokas omavalmentaja,  
puhelin 0295044083, sini.suokas@salo.fi

Voit olla yhteydessä myös etsiviin nuorisotyön- 
tekijöihin: etsivat@salo.fi / Maria Lammervo,  
puhelin 044 778 4833.

Väylä-hanke – työnhakijalle 

Tarvitsetko apua sopivan työpaikan löytämiseen? 
Mietityttääkö koulutusasiat? Haluatko edistää 
hyvinvointiasi? VÄYLÄ on Salon kaupungin koordi-
noima, Euroopan Unionin osittain rahoittama työllisyys- 
hanke, jonka tavoitteena on parantaa Salon alueen 
heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työnhakija-asi-
akkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Han-
ke on suunnattu salolaisille työttömille työnhakijoille, 
erityiskohderyhmänä alle 30-vuotiaat nuoret. Myös 
valmistumisvaiheen AMK-opiskelijat, osa-aikatyössä 
olevat tai lomautetut ovat kohderyhmää. Osatoteutta-
jana hankkeessa on Turun AMK. Tervetuloa tutustu-
maan VÄYLÄ ESR-hankkeen toimintaan!

Hankkeen työntekijät tavoittaa Voimalasta torstaisin ja 
perjantaisin klo 13–15 sekä muina aikoina puhelimitse 
tai muiden etäyhteyksien kautta. Tarjolla on henkilö-
kohtaista tukea koulutus- ja työpaikkojen etsintään 
tai urasuunnitteluun. Ohjaus on maksutonta. Lisää 
tietoa Salon kaupungin verkkosivuilta: www.salo.fi/
vaylahanke ja Facebook: fb.com/VaylahankeSalo ja 
Instagram: instagram.com/vayla_hanke/ 

Väylä-hanke tarjoaa kuntosalikurssin työttömille 
yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa ajalla 1.3.–5.4. 
keskiviikkoisin klo 9:30–10:30. Ilmoittautuminen 
Voimalaan helmikuun aikana! Kurssi on maksuton. 
Tervetuloa!
Seuraa ilmoitteluja Väylän ja Voimalan somessa!

Ota yhteyttä: 
Arto Lindholm, uraohjaaja,  
puhelin 050 573 7768, arto.lindholm@salo.fi  
Marjut Laaksonen, projektipäällikkö,  
puhelin 050 571 3744, marjut.laaksonen@salo.fi 
Juha Metsänoja, yrityskoordinaattori,  
puhelin 044 546 0043, juha.metsanoja@salo.fi

Väylä-hanke – työnantajalle  

VÄYLÄ on Salon kaupungin koordinoima, Euroopan 
Unionin osittain rahoittama työllisyyshanke, joka 
tarjoaa työnantajille tietoa, neuvoja ja apua työko-
keiluihin, rekrytoinnin ja palkkauksen tukiin ja niiden 
hakemiseen liittyen. Lisäksi toimimme kanavana työ-
kokeilu- ja palkkatukipaikkojen jättämiseen haettavak-
si. Edistämme korkeakoulutuksen ja työelämän välistä 
siirtymää Turun ammattikorkeakoulun kanssa ja 
teemme verkostoyhteistyötä paikallisten työllisyyden 
toimijoiden kanssa mm.  yritysvierailujen, tietoiskujen 
ja rekrytapahtumien merkeissä. 

RekryNurkka – helppoa rekrytointia 
työnantajalle

RekryNurkka on uusi, räätälöity rekrytointitapahtuma, 
jolla edistetään työnantajien ja työnhakijoiden kohtaa-
mista. RekryNurkkaan osallistuminen on vaivatonta. 
Käytännön järjestelyt hoidetaan puolestasi ja tilaisuus 
järjestetään toiveidesi mukaisesti. 

Informoimme työtä hakevia laajasti eri sosiaalisen  
median kanavissa. RekryNurkassa saat mahdollisuu-
den esitellä yritystäsi ja kirkastaa työnantajamieliku-
vaasi sekä esitellä tarjolla olevia työtehtäviäsi. 

Yritykset voivat varata oman vuoronsa  
RekryNurkkaan Salon Voimalaan (Vilhonkatu 2),  
ottamalla yhteyttä Juha Metsänojaan,  
juha.metsanoja@yrityssalo.fi, 044 546 0043.

Työllisyyspalvelut



19Salon kaupungin 
tiedotuslehti

Salon vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat vuonna 2022   

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista 26 § velvoitetaan kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedot 
siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.   

Keskimääräiset odotusajat vuonna 2022, 1.1.–31.12.2022 (suluissa vuosi 2021)   
Omaishoidon tuki: 19 vuorokautta (14 vuorokautta) 
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut: 41 vuorokautta (33 vuorokautta) 
Ympärivuorokautinen hoito: 41 vuorokautta (34 vuorokautta)

Tervetuloa asiakasohjaukseen! 

Asiakasohjaus sopii sinulle esimerkiksi silloin, kun 
• sinulla on paljon sairauksia, ja niiden hoito ja tutkimukset kuluttavat voimavarojasi 
• tarvitset monia palveluja ja haluat, että ne muodostavat järkevän kokonaisuuden 
• tarvitset arkesi tueksi selkeän suunnitelman hoitoosi ja palveluihisi 
• sinulla on uusi elämäntilanne tai sairaus ja tarvitset sen tueksi hyvän suunnitelman 

palveluista 
• tarvitset lisää tai erilaisia palveluja kuin sinulla nyt on. 

Asiakasohjaus alkaa aina nykyisen tilanteesi kartoituksella. Käyt yhdessä asiakasvastaa-
vien kanssa läpi terveydentilasi, arkesi, verkostosi, käyttämäsi terveys-, sosiaali- ja muut 
palvelut sekä voimavarasi. Sen jälkeen laaditaan tarvittaessa yhdessä hoito-/palvelu-
suunnitel¬ma, johon kootaan kaikki tarvitsemasi palvelut ja hoito. 

Hoito-/palvelusuunnitelman tavoitteena on, että saat oikea-aikaisia, sujuvia ja juuri 
sinulle sopivia palveluja terveytesi ja arkesi tueksi. 

Asiakasvastaavat ottavat tarvittaessa luvallasi yhteyttä hoitoosi osallistuviin ja palvelui-
ta tarjoaviin tahoihin ja luovat yhteistyössä heidän kanssaan sinulle sujuvan hoito- ja 
palvelukokonaisuuden. 

Asiakasohjausvastaanotto on asiakkaalle maksutonta

Voit tulla asiakasohjaukseen itse tai jonkun asioitasi hoitavan ammattilaisen ohjaamana. 
Et tarvitse lähetettä. Asiakasohjausta tehdään aina suostumuksellasi ja yhdessä kanssasi. 
 
Ota yhteyttä, yhteystiedot löydät alta. Voit soittaa asiakasvastaaville tai jättää soitto- 
pyynnön terveysasemallesi. Sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Asiakasvastaa-
vat työskentelevät Läntisellä terveysase¬malla, Vilhonkatu 25, 3. kerros, 24240 SALO. 
 
Anu Salin, asiakasvastaava, terveydenhoitaja, puhelin 050 523 4442
Päivi Lehtola, asiakasvastaava, sosiaaliohjaaja puhelin 050 449 1108

Tule mukaan Arkeen voimaa -ryhmään

Haluatko lisätä hyvinvointiasi ja arjessa jaksamistasi? Ryhmä sopii henkilöille, joiden arjen 
sujumiseen vaikuttaa esimerkiksi oma tai läheisen pitkäaikaissairaus, yksinäisyys, työttö-
myys, uuvuttava työ, kiireinen lapsiperhearki tai muu haastava elämäntilanne. Ryhmä antaa 
myös valmiuksia kohdata myöhemmin mahdollisesti eteen tulevia haasteita.

Elämäntilanteesta tai mahdollisesta diagnoosista riippumatta arjen haasteet ovat  
usein hyvin samanlaisia: esimerkiksi univaikeudet, huono ravitsemus, liikkumattomuus, 
painonhallinnan vaikeus, kivut, lääkkeiden käyttöön liittyvät kysymykset, stressi,  
ahdistus, mielialan lasku ja aloitekyvyttömyys. Kuuden ryhmätapaamisen aikana  
käsitellään edellä mainittuja aiheita ja opitaan itsehoitotaitoja, joiden avulla arjessa  
pärjääminen helpottuu ja armollisuus itseä kohtaan lisääntyy. Ryhmää ohjaavat  
koulutetut ohjaajat. Osallistuminen on maksutonta ja sisältää kahvitarjoilun.

Alkavat ryhmät:
perjantaisin 17.2.–24.3.2023 klo 10:00–12:30, Salon Syty ry, Helsingintie 6
perjantaisin 5.5.–9.6.2023 klo 10:00–12:30 Salon Syty ry, Helsingintie 6

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Katja Marjanen, puhelin 044 772 3556, katja.marjanen@varha.fi
Tutustu toimintaan: www.arkeenvoimaa.fi

SaloJazz Live -konsertit

SaloJazz järjestää ympäri vuoden korkeatasoisia ja samalla kodikkaita 
SaloJazz Live -konsertteja.  

La 4.2. klo 19 Antti Lötjönen Quintet East – levynjulkaisukeikalla 
soittaa Suomen eturivin muusikoista koostuva kvintetti: Antti Lötjönen 
(kontrabasso), Verneri Pohjola (trumpetti, taskutrumpetti), Mikko Innanen 
(baritoni-, altto- ja sopraanosaksofoni), Jussi Kannaste (tenorisaksofoni) ja 
Joonas Riippa (rummut). Yhteistyössä: Salon kaupunki ja Musine.

Pe 10.2. klo 20 Local Stars Night – Blues Duo: Jouni ”JayKay”  
Kallenautio, Hannu ”Vito” Laurinen, Kauhia Äijä ja Core Group.  
Vapaa pääsy. Yhteistyössä: Musine.

Pe 3.3. klo 19 Jormin/Henriksen/Seim/Ounaskari (NO / SE / FI)  
– ensimmäistä kertaa Suomessa kuultavan kokoonpanon muusikot  
edustavat pohjoismaisen jazzin huippua: Trygve Seim (saksofonit),  
Arve Henriksen (trumpetti), Anders Jormin (basso) ja Markku Ounaskari 
(rummut). Yhteistyössä: Salon kaupunki ja Musine.

To 16.3. klo 19 Mika Kallio Gong Odyssey – ambientin ja improvi- 
soidun musiikin välimaastossa soittavat monilahjakkaat muusikot:  
Mika Kallio (gongit, syntetisaattori), Jussi Fredriksson (gongit, syntetisaat-
torit), Jaska Lukkarinen (gongit, syntetisaattori, lyömäsoittimet) ja  
Max Zenger (bassoklarinetti, kontrabassoklarinetti, lyömäsoittimet).  
Yhteistyössä: Salon kaupunki ja Jazz Finland.

Konsertit järjestetään tapahtumaravintola Musinessa, Horninkatu 17. 
Liput lippu.fi/salojazz. Lisätiedot: info@salojazz.fi, 044 2405219,  
www.salojazz.fi.

72 tuntia -varautumisen koulutukset 16.2. ja 2.3.

Miten sinä pärjäisit, jos sähköt ja vesi menisivät poikki kolmeksi vuoro-
kaudeksi? 72 tuntia -varautumisen koulutus pidetään klo 18 alkaen Salon 
kaupungintalon valtuustosalissa: 16.2.2023: https://www.lyyti.in/72tun-
tiaSalo3-23 ja 2.3.2023: https://www.lyyti.in/72tuntiaSalo4-23. Ilmoit-
tautumiset linkkien kautta. Tilaisuuden järjestäjänä toimii Salon alueen 
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Tilaisuus on maksuton.

Tapahtumia



20 Salon kaupungin 
tiedotuslehti

Yhdistykset

Eläkeläiset/seniorit

Eläkeliiton Halikon yhdistys

• Bocciaa pelataan Armfeltin koulun liikuntasalissa joka 
maanantai klo 15:15–16:30. Päivät ovat helmikuussa: 
06.,13., 20. ja 27. sekä maaliskuussa: 06., 13., 20. ja 
27. Vetäjänä Matti Alve.

• Tarinakerho on joka kuukauden ensimmäinen torstai 
klo 13:00 Ikäkeskus Majakassa. Päivät ovat 2.2. ja 2.3. 
Vetäjänä Sirpa Jaakkola.

• Runo- ja kirjallisuuskerho on joka kuukauden toinen 
torstai Ikäkeskus Majakassa klo 13:00. Päivät ovat 9.2. 
ja 9.3. Tutustutaan runoilijoihin, kirjoittajiin ja kirjalli-
suuteen. Vetäjänä Marja-Liisa Lindqvist.

• Kuukausikerho joka kuukauden kolmas torstai  
klo 13:00 Ikäkeskus Majakassa. Päivät ovat 16.2. 
(kaakkukahveilla ja ohjelmalla) ja 16.3. Vetäjät  
ovat Ismo Sainio ja Sirpa Jaakkola.

• Halikon Äijät joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 
17:00 Ikäkeskus Majakassa. Päivät ovat 7.2. ja 7. 3. 
(varmista tämä kotisivuilta). Vetäjänä Ismo Sainio.

• Virsilaulutilaisuus Halikon Karjalaisten kanssa Halikon 
seurakuntatalossa. klo 13:00. Päivämäärä maaliskuun 
lopulla vielä avoin (seuraa kotisivuja).  
Vetäjänä Jari J Laiho ja seurakunnan kanttori.

• Laivaristeily Turku–Tukholma–Turku 7. 3. 2023  
klo 20:55. Pakettihinta 57 €. Ilmoittautumiset  
Maija Järvinen, puhelin 050 323 0323 tai  
maija.jarvinen55@gmail.com. Tarkemmin kotisivuilla.

Eläkeliiton Kiikalan yhdistys

• 7.2. risteily Viking Gracella on siirtynyt maanantaille 
27.3. Matkan hinta 75 € /kahden hengen ja 85 € /yh-
den hengen A-luokan hytissä. Hintaan sisältyy matkat, 
buffee-lounas, kahvikuponki ja kokoustilan käyttö. Lai-
valla esiintyy muun muassa Saija Tuupanen. Aikataulu: 
Rekijoki 18:05, Kirkonkylä 18:15, Kitula 18:25, Kruusila 
18:40, Salo 19:00. Ilmoittautuminen 6.3. mennessä. 

• 21.2. klo 14:00 laskiaisen yhteislaulelot Kahvila-ravin-
tola Helarinteessä, Kirkkokatu 15. Liput 10 €. Sisältää 
iloista yhdessäoloa, pullakahvit, arvontaa. Tervetuloa! 

• 12.3. klo 15:00 Unto Monosen musiikkinäytelmä, kai-
hoisaa Satumaan tangoa, Wanhan Kanalan Kuivurisa-
lissa Loimaalla. Värikäs ja tunteikas tarina kertoo Unto 
Monosen lyhyeksi jääneestä elämästä. Matkan hinta 
55 €. Sisältää matkat, ohjelma ja näytöksen jälkeen 
niin sanotun herkkupöydän (suolaista ja makeaa). 
Rooleissa tangoprinssi Kalle Jussila, tangokuningas 
Teijo Lindström, tangofinalisti Raisa Laine ja Martta 
Saksa. Orkesterina Quattro-orkesteri. Aikataulu: Vai-
nion talli 12:30, Salo tori 12:35, Kruusila 12:45, Kitula 
13:00, Kiikala 13:10, Rekijoki 13:20. Ilmoittautumiset 
19.2. mennessä Eila, puhelin +358 40 596 5693 tai 
eila.laaksonen1@luukku.com.

Eläkeliiton Perttelin yhdistys

• Kuukausikerho, Salon kaupungin kerhohuoneella 
Inkereellä: 27.2. klo 14:00 (vieraana kuvataiteilija Sofia 
Maleike-Ruohola) ja 27.3. klo 14:00.

• Sauvakävely maanantaisin klo 10:00. Lähtö Terveysta-
lon parkkipaikalta.

• Bocciaa maanantaisin klo 15:00 Perttelin Urheilutalolla 
(paitsi 27.2. ja 27.3.).

• Yhteislaulut Perttelin Urheilutalolla 6.2. ja 6.3. klo 13:30.
• Keilaus Salon Keilahallissa (Salohallin alakerta) tiistaisin 

klo 13:00.
• Kuntosalivuoro tiistaisin klo 10:00–11:00 Inkereen 

kuntosalilla.

• Jumppa keskiviikkoisin Inkereen koululla klo 15:00, 
hinta 22,50 €.

• Päivämatka Helsinkiin 3.3. Lähtö Klo 9:00 Salon 
Tori, klo 9:20 Hähkänä, klo 9:30 Inkere, klo 9:40 
Kaivola. Kohteina Espoon modernin taiteen museo 
Emma (Kyösti Kakkosen keramiikka- ja lasikokoelma 
sekä Tapio Wirkkalan näyttely), Mannerheim- 
museo Helsingissä ja Cafe Fazerila Vantaalla.  
Kahvien jälkeen kotimatkalle noin klo 18:00.  
Hinta: 89 € /hlö. Sisältää: matkan, pääsymaksut 
ja opastukset, aamukahvi+suolainen pala, lounas, 
iltapäiväkahvi+pulla. Ilmoittautumiset ja maksu 
22.2.2023 mennessä: Hannele Nieminen, puhelin 
0400 432 136 tai matkat.el.pertteli@gmail.com. 
Maksut Eläkeliitto Perttelin tilille  
FI 94 5335062 00290 12. Paikkoja 40.

• Kylpylämatka Pärnuun 30.4.–6.5.2023 Stan-
dard-luokan huoneessa. Hinta: 540 € /hlö kahden 
hengen huoneessa ja 675 € /hlö yhden hengen 
huoneessa. Hintaan sisältyy: Salon Tilausmatko-
jen bussi mukana matkalla, laivamatkat Vikingillä 
Helsinki–Tallinna–Helsinki, kuuden yön majoitus 
kahden hengen huoneessa Viking SPA:ssa, kylpy-
takki huoneessa, täysihoitoruokailut kylpylässä al-
kaen tulopäivän päivällisellä ja päättyen lähtöpäivän 
aamiaisen sekä lääkärin tulotarkastus ja 3 erilaista 
hoitoa/päivä (maanantai–perjantai). Ilmoittautumi-
set ja maksu viimeistään 29.3.2023 matkavastaa-
va Hannele Nieminen, puhelin 0400 432 136 tai 
matkat.el.pertteli@gmail.com. Maksut Eläkeliitto 
Perttelin tilille FI 94 5335062 00290 12.

Eläkeliitto Salon yhdistys

• Bocciaa tiistaisin klo 10:15–11:45 Salon urheilutalol-
la, Perniöntie 9.

• 2.2. Tarinatupa klo 13–15 Kulttuuritalo Villi, Vähä-
sillankatu 9. Aihe: Sana on vapaa.

• 9.2. Yhteislaulut klo 15:00–16:30 Kultainen Tuoksu, 
Inkerinkatu 22. Seija, Veea ja Risto.

• 12.2. Tanssit klo 13–16 Salon VPK-talolla, Soit-
taa Antti Hakola ja Raimo Junnikkala. Liput 12 €. 
Buffet!

• 15.2. Kuukausitapaaminen klo 10–12 Salon 
Seurakuntatalo, Torikatu 6. Aiheena: Kalevalainen 
jäsenkorjaus.

• 16.2. Toimintatorstai klo 13–15 Kulttuuritalo Villi, 
Vähäsillankatu 9. Korttipelejä, käsitöitä, kahvittelua 
ja yhdessä oloa. 

• 2.3. Tarinatupa klo 13–15 Kulttuuritalo Villi, Vähä-
sillankatu 9.

• 7.3. Yhteislaulut klo 15:00–16.30 Kultainen Tuoksu, 
Inkerinkatu 22. Seija, Veea ja Risto.

• 12.3. Tanssit klo 13–16 Salon VPK-talolla, Soit-
taa Antti Hakola ja Raimo Junnikkala. Liput 12 €. 
Buffet!

• 15.3. Kuukausitapaaminen klo 10–12 Salon Seura-
kuntatalo, Torikatu 6. Aiheena: Kinkerit.

• 16.3. Toimintatorstai klo 13–15 Kulttuuritalo Villi, 
Vähäsillankatu 9. Korttipelejä, käsitöitä, kahvittelua 
ja yhdessäoloa.

Eläkeliiton Suomusjärven yhdistys

Sopivasti toimeliasta vuotta jäsenille ja yhteistyökump-
paneille. 
• Pulmapelit (esim. kortti- ja lautapelit) jatkuvat  

terveysasemalla (Aronkuja 2) maanantaisin  
klo 14:00. Voit tuoda oman pelisikin ja opettaa  
sen muille.

• Yhteislaulutilaisuus Antti Vainion säestämänä  
terveysasemalla sunnuntaina 26.2. klo 13:00.

Salon alueen Eläkeläiset ry

• Kerhot parillisten viikkojen maanantaisin 6.2., 20.2. 
ja 6.3. klo 12–15 ja 20.3. kerho kevätkokouksen jäl-
keen. Paikkana on Ikäkeskus Majakka, Hornintie 5, 
Halikko. Kerhoissa tietokilpailuja, bingoa, arpajaisia 
ja kahvittelua. Lisätiedot ja mahdolliset muutokset: 
https://yhdistykset.elakelaiset.ti/salon-alue/.

Palvelukeskus Ilolansalo / Salva

Ilolankatu 6, Salo
Palvelukeskus Ilolansalo on Ikäkeskus. Tapahtu-
mamme ovat avoinna kaikille. Tutustu viikoittaiseen 
ohjelmaamme www.salva.fi tai hae Ilolansalosta. 
Tervetuloa mukaan.  

• Ke 1.2. klo 14:00 Kuuletko, muistatko? Luento 
kuulemisen tärkeydestä muistin kannalta. Yhteis-
työssä Kuuloliitto, Salon Muistiyhdistys ja Salon 
Kuuloyhdistys.

• Pe 3.2. klo 14:00 Ilolansalo soi: Duo Anu ja Tinke
• Ti 7.2. klo 8:00–10:00 Verensokerin mittaus
• Ti 7.2. klo 14:00 Vertaistukiryhmä omaistaan aut-

tavalle
• Ti 14.2. klo 9:00–11:00 Verenpaineen mittaus
• Ti 14.2. klo 14:30 Pikakaveri-tapahtuma. Tule teke-

mään uusia kavereita leikkimielisillä ”pikatreffeillä”.
• Pe 17.2. klo 14:00 Ilolansalo soi: Kari Nieminen ja 

Janne Kuusinen
• Pe 24.2. klo 14:30 Ilolansalo soi: TunneMusiikki
• Pe 3.3. klo 14:00 Ilolansalo soi: Kielot
• Ti 7.3. klo 8:00–10:00 Verensokerin mittaus
• Ti 7.3. klo 14.00 Vertaistukiryhmä omaistaan aut-

tavalle
• Pe 10.3. klo 14:00 Ilolansalo soi: Markku Peimola & 

Henna Rajaniemi
• Ti 14.3. klo 9:00–11:00 Verenpaineen mittaus
• Pe 24.3. klo 14:00 Ilolansalo soi: Pepe Enroth
• Ti 28.3. klo 10:00 Seniorineuvola luento: Lihaskunto 

ja tasapaino kävelyn tukena -rollaattorikävelyn kulma-
kivet. Salvan kuntoutuksen fysioterapeutit kertovat 
mitä pitäisi huomioida rollaattorin kanssa kävellessä.

• Kuntoutus tutuksi tiistaina 14.2. klo 10:30. Miten pidät 
huolta kunnostasi? Salvan fysioterapeutit kertovat, mitä 
kuntoilun muotoja ja palveluita voit saada Ilolansalossa. 

• Tule mukaan Salvan fysioterapeuttien ohjaamiin 
ryhmiin. Vahvat leidit -kuntosaliryhmä maanantaisin 
ja perjantaisin klo 9:30. Tuolijumppa maanantaisin 
klo 11:00 ja keskiviikkoisin klo 9:30. Sisulla ja sydä-
mellä -kuntosaliryhmät apuvälineitä käyttäville maa-
nantaisin 10:45–11:45 ja 12:00–13:30. Ikämiesten 
kuntosaliryhmä tiistaisin klo 15:30. Leiditsumppa 
keskiviikkoisin klo 9:30. Lisätiedot fysioterapeutti 
Anu Kannarilta 044 7213 355.

• Ilolansalo tutuksi keskiviikkona 15.2. ja 15.3. klo 
11:00 Esittelemme palveluasumisen vaihtoehtoja. 
Ilmoittaudu etukäteen 044 7213 356. Tai varaa 
oma tutustumiskäyntisi. Ilolansalossa on hyvä ja tur-
vallinen asua. Voit tulla asumaan itsemaksavana tai 
kaupungin sijoittamana. Asuntotiedustelut palvelu-
johtaja Anu Hirvikorpi 044 7213 356. 

• Päivätoiminta tarjoaa virikkeellistä toimintaa esi-
merkiksi muistisairaalle. Päivä on myös hyvä vapaa 
omaishoitajalle. Tietoa päivätoiminnasta Henna 
Reunanen 044 7213 391. 

• Ravintola Ilolansalo on avoinna vuoden jokaisena 
päivänä. Ruokalistan voi hakea Ilolansalosta, katsoa 
Salon Seudun Sanomista tai www.salva.fi. Toimi-
tamme myös kotiaterioita Salon keskusta-alueelle ja 
aterian voi ostaa mukaan.  Jos on juhlien aika, kysy 
tarjous, Elina Tuominen 044 7213 353.  
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• Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan. Voit toimia ul-
koiluttajana, virikeryhmänvetäjänä tai vaikka henki-
lökohtaisena ystävänä. Etsitään sinulle sopivin tapa 
auttaa. Lisätiedot Anu Hirvikorpi 044 7213 356.

• Liity Salva ry:n jäseneksi. Vaikuta paikalliseen van-
hustenhuoltoon ja kehittää palveluita, jotka ovat 
yleiseksi hyödyksi ja ihmistä kunnioittavia. Jäsene-
tuina muun muassa kuntosali ja alennus lounaassa. 
Lisätiedot Heli Koskela 044 7213 352.

• www.salva.fi. Seuraa meitä Facebookissa ja Insta-
gramissa SALVAry/Palvelukeskus Ilolansalo

Salon Eläkkeensaajat

• Salon Eläkkeensaajien toimisto on auki asiointia 
varten torstaina helmikuussa 2., 9., 16. ja 23. päivä 
ja maaliskuussa 2., 9., 16., 23., 30. päivä klo 10–13, 
Raatihuoneenkatu 3, puhelin 050 331 5133.

• Jumppakerho kokoontuu maanantaina helmikuussa 
6., 13. ja 27. päivä ja maaliskuussa 6., 13., 20. ja 
27. päivä klo 9:30–10:30 Salon Urheilutalo/peilisali, 
Perniöntie 7.

• Lauluryhmä Jäkälät kokoontuu tiistaina  
helmikuussa 7., 14., 21. ja 28. päivä ja  
maaliskuussa 7., 14., 21. ja 28. päivä. klo 11–13 
Salon työväentalo, Vilhonkatu 9.

• Askartelupiiri kokoontuu tiistaina helmikuussa  
7., 14., 21. ja 28. päivä ja maaliskuussa 7., 14., 21. 
ja 28. päivä klo 11–13 Salon Työväentalolla  
(yläkerta), Vilhonkatu 9.

• Bocciaa pelataan tiistaina helmikuussa 7., 14., 21.  
ja 28. päivä sekä maaliskuussa 7., 14., 21. ja 28. 
päivä klo 12:00–13:30 Salon Urheilutalolla,  
Perniöntie 5–7.

• Seurapelikerho kokoontuu tiistaina helmikuussa  
7., 14., 21. ja 28. päivä sekä maaliskuussa 7., 14., 
21. ja 28. päivä klo 13–16 Salon työväentalo  
(kahvilatila), Vilhonkatu .9

• Lauluryhmä Junkkarit kokoontuu keskiviikkona ja 
perjantaina helmikuun 1., 3., 8., 10., 15., 17., 22. 
ja 24. päivä sekä maaliskuun 1., 3., 8., 10., 15., 17., 
22., 24., 29. ja 31. päivä klo 9–12 Prykin kerho- 
huone, Salmenranta 2.

• Keilakerho kokoontuu keskiviikkona helmikuun  
1., 8., 15. ja 22. päivä sekä maaliskuun 1., 8., 15., 
22. ja 29. päivä klo 10–11 Salohalli / keilahalli, 
Pormestarinkatu 5. 

• Kuukausikerho kokoontuu keskiviikkona helmikuun 
8. ja maaliskuun 8. päivä Salon työväentalolla, Vil-
honkatu 9, klo 13:00. Kahvitarjoilu alkaa klo 12:00.

• Tanssiryhmä kokoontuu torstaina helmikuussa 2., 
9., 16. ja 23. päivä sekä maaliskuun 2., 9., 16., 23. 
ja 30. päivä klo 10–11 Salon Urheilutalo / peilisali, 
Perniöntie 5–7.

• Lentopallokerho kokoontuu torstaina helmikuussa 
2., 9., 16. ja 23. päivä sekä maaliskuun 2., 9., 16., 
23. ja 30. päivä klo 11:00–12:30 Salon Urheilutalo / 
palloilusali, Perniöntie 5-7.

• Bocciaa pelataan torstaina helmikuussa 2., 9., 16. ja 
23. päivä sekä maaliskuun 2., 9., 16., 23. ja 30. päivä 
klo 12:30–14:00 Salon Urheilutalolla, Perniöntie 5–7.

• Lukupiiri kokoontuu torstaina helmikuun 9. ja maa-
liskuun 9. päivä klo 13:30–15:00 Salon Eläkkeen-
saajien toimistolla, Raatihuoneenkatu 3.

• Vesijumppa kokoontuu perjantaina helmikuussa  
3., 10., 17. ja 24. päivä sekä maaliskuun 3., 10., 
17., 24. ja 31. päivä klo 10:00–10:45 Salon uima-
halli, Anistenkatu 6

• Kuntopiiri kokoontuu perjantaina helmikuussa  
3., 10., 17. ja 24. päivä sekä maaliskuun 3., 10., 
17., 24. ja 31. päivä klo 12–13 Salohalli / kuntosali, 
Pormestarinkatu 5.

• Tikkakerho kokoontuu perjantaina helmikuussa 3., 
10., 17. ja 24. päivä sekä maaliskuussa 3., 10., 17., 
24. ja 31. päivä klo 16:00–17:30 Salon Urheilutalo / 
peilisali, Perniöntie 5–7.

• Takkuileeko tietokone, tökkiikö ”tapletti” vai äksyi-
leekö älypuhelin tai kännykkä? Näissä asioissa teitä 
palvellaan Verkosta Virtaa -ryhmässä, joka kokoon-
tuu joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas kes-
kiviikko helmikuun 1. ja 15. päivä sekä maaliskuun 
1. ja 15. päivä klo 13–14 Vaalitupa. Annankatu 5. 
Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostilla verkostavrtaa.
salo@gmail.com ja puhelin 040 168 4443.

Kotiseututoiminta

Muurlan kotiseutuyhdistys

• Ke 15.2. klo 18:00. Toivotamme muurlalaiset yhdis-
tykset ja yhteisöt tervetulleiksi kirjaston Sopukkaan. 
Kerromme kukin kuulumisiamme ja suunnittelem-
me ensi kesän Muurlan Wanhanajan markkinoita.

Teatterit

Teatteri Provinssi

• Salorankatu 5–7 Salo /Astrum-keskus,  
puhelin 044 052 0260, myynti@teatteriprovinssi.fi, 
www.teatteriprovinssi.fi.

• Valon Pisaroita suurtuotanto teatterin päänäyttä-
möllä: Valon pisaroita on Tuure Kilpeläisen ja Kaihon 
Karavaanin musiikin siivittämä kantaesitys. Tunteiden 
täyttämä kasvutarina, jossa huumorin osuutta ei ole 
unohdettu tarinan kuljetuksessa. Mukana tätä päivää 
muun muassa sähköautoilun tulo, vihreät arvot 
yhteiskunnassa, monimuotoiset ihmissuhteet ja -koh-
talot sekä tähtihetket pitävät katsojan otteessaan. 
Käsikirjoitus Mika Räinä, Musiikki Tuure Kilpeläinen 
& Kaihon Karavaani, ohjaus Joonas Suominen, 
koreografia Kia Lehmuskoski, lavastus Niina Suvitie, 
puvustus Piritta Kämi-Conway, kampaukset ja meikit 
Jasmin Ora. Rooleissa: Heikki Mäkäräinen-Ikonen, 
Outi Ikonen, Tommy Haakana, Hannamaija Nikander, 
Esa Nummela, Kia Lehmuskoski ja Piia Koriseva, Aada 
Källvik, Eeva Laine, Rauli Häkkilä, Markku Leppänen, 
Tiitu Leppänen, Markku Mäkilä, Moona Mäkinen, 
Eija Suomela, Timo Törrönen, Ella Valanne. Orkes-
teri: kapellimestari Samuli Jokinen, Juha Keskinen/
Jesse Heikkinen, Mikael Salo, Pepe Lindholm, Valtteri 
Lehtinen, Sofia Kulju, Jussi Tuukkanen. Esitykset: 
3.2. klo 18:00, 8.2. klo 18:00, 16.2. klo 18:00, 18.2. 
klo 18:00, 25.2. klo 18:00, 3.3. klo 18:00, 4.3. klo 
18:00, 8.3. klo 18:00, 17.3. klo 18:00.

• Vierailut päänäyttämöllä: 25.2. Tatu ja Patu, 4.2. 
ja 5.2. Parasta ennen - Ilmari Saarelaisen super-
hauska komedia, 10.2. Kevät Blues bändit Doctors 
Special ja Tribal Moon, 11.2. Rakkauskirjeitä, Seela 
Sella ja Esko Roine, 17.2. Sarparanta (soolo), 22.2. 
Kulkukoirat tarina tien päältä. Reijo Taipaleen, Kari 
Tapion, Topi Sorsakosken musiikin draamallinen 
konsertti. Rooleissa: Tommi Soidinmäki, Marita 
Taavitsainen, Juse Venäläinen, Tiina Räsänen ja 
Jarkko Järvenpää, 24.2. Matka mahdottomaan -tai-
kurishow, Marcus Alexander, 26.2. Harmo ja minä 
– Vesa Vierikko & Petri Kumela. Esitys on Ukrainan 
hyväntekeväisyysesitys, 5.3. Jarkko Ahola, Päivänsä-

de & Menninkäinen -konsertti, 11.3. Kotirintaman 
naiset – sota-ajan radiohitit, esityspaikka Rikalan-
mäki, 11.3. Ali Jahangiri stand-up show: Uusi alku, 
esityspaikka Musine, 12.3. Repeileekö Junnu, Seppo 
Hovi & Hannu Lehtonen, 16.3. Pete Parkkonen 
konsertti, 18.3. The Soulsisters – Swing noir, 19.3. 
Samuli Putro konsertti, 22.3. Tatu ja Patu, 24.3. Erja 
Lyytinen – Waiting for the daylight, 25.3. Tanssii 
tähtiin – TTK opettajien tanssishow, 26.3. Piaf – 
Susanna Haavisto, 29.3. Sami Hedberg on the road 
(kaksi esitystä). Tulossa purevalla huumorilla höys-
tetty tuore draama Mestari, ensi-ilta 28.4.2023.

• Lipunmyynti palvelee teatterilla, Salorankatu 5–7 
Salo /Astrum-keskus ovi 3, tiistaista keskiviikkoon 
klo 11:00–14:00, puhelin 044 052 0260 myynti@
teatteriprovinssi.fi. Lippuja myös lippu.fi, Prismat, 
Citymarketit ja R-kioskit kautta maan.

Liikunta

Salon kylmäuimarit

• Tapahtumia Kokkilan uimalassa: Ystävänpäiväuinti 
tiistaina 14.2. klo 17:30–20:30 ja Kuutamouinti 
perjantaina 3.3. klo 17:30–21:30. Tervetuloa  
nauttimaan! www.salonkylmauimarit.fi

Maa- ja kotitalous

Muurlan Martat

• Airin liikuntapiiri torstaisin klo 10:00 alkaen.  
Lähtö Pandapuistosta, Koulutie 11, 25130 Muurla. 
Lisätiedot Airi Nummi 040 504 3643

• Marttailta 15.2.2023 klo 18:00 Muurlan  
seurakuntakodilla.

Perheet

MLL Halikon yhdistys

• Ystävyysluistelu 18.2.2023 Märynummen luisteluken-
tällä klo 15–17. Tarjolla mehua, pullaa, luisteluleikkejä 
ja lainaluistimia. Ei ennakkoilmoittautumista. Säävara-
us, jos ei ole jäätä, emme luistele. Tervetuloa!

• Palautumispysäkki-kurssi maanantaisin 27.2.–3.4. 
Halikon seurakuntatalon yläsalissa 17:30–19:00. Il-
moittautuminen auki MLL Halikon nettisivuilla 20.2. 
asti. Palautumispysäkillä rentoudutaan, palaudutaan 
ja lataudutaan Sirpa Hattusen ohjauksessa. Kurssiin 
sisältyy viisi 1,5 tunnin ohjauskertaa. 

• Alle kouluikäisten peuhu sunnuntaisin Halikon 
liikuntahallilla 15:30–17:00. Ei ennakkoilmoit- 
tautumista. Etsimme uusia vapaaehtoisia peuhu- 
valvojien tiimiin! Jos kiinnostuit, ota yhteyttä mll.
halikko@gmail.com.

• Halikon iltaperhekahvila torstaisin Pikkupappilassa, 
Kalliokuja 2, klo 17–19. Yhteistyössä Salon seura-
kunnan kanssa. Ei ennakkoilmoittautumista.  
Tarjolla pientä iltapalaa.

• Kokkilan iltaperhekahvila Angelniemen seurojen- 
talolla 28.2. ja 28.3. klo 17:30–19:00.  
Ei ennakkoilmoittautumista.
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Potilas- ja 
vammaisyhdistykset

IBD ja muut suolistosairaudet ry

• Maanantaina 6.3. klo 17:30 alkaen TYKS:n ravit-
semusterapeutin luento Salon SYTY ry:n tiloissa, 
Helsingintie 6, Salo. Ilmoittautumiset 4.3. mennessä 
Katjalle: salo@ibd.fi. Kahvitarjoilu. Lämpimästi terve-
tuloa mukaan!

Lounais-Suomen Avustajakeskus /  
Lounais-Suomen lihastautiyhdistys

• Tervetuloa Avustajakeskuksen vammaisavustaja-
kurssille ma–to 20.–23.3. noin klo 10:00–15:30 
Saloon! Kurssi on maksuton ja kaikille asiasta 
kiinnostuneille avoin. Et tarvitse aikaisempaa koke-
musta, pelkkä kiinnostus riittää. Tule siis rohkeasti 
mukaan! Kurssilla on asiaa vapaaehtoistoiminnasta, 
avustamisesta ja asiakkaan kohtaamisesta. Kurssi on 
käytännönläheinen, jossa kokemuspuhujat kertovat 
oman kokemuksensa vamman tai sairauden kanssa 
elämisestä. Kurssi sisältää myös erilaisia käytännön 
harjoituksia ja pohdiskelevia ryhmätehtäviä. Saat 
tietoa myös henkilökohtaisen avustajan työstä. 
Vapaaehtoistoiminta voi olla harrastus, jossa tapaat 
uusia ihmisiä, koet iloa ja onnistumisia. Vapaaeh-
toistoiminta on siis parhaimmillaan hyvää vasta-
painoa arjelle. Ilmoittaudu siis mukaan viimeistään 
viikkoa ennen kurssin alkua: puhelin 02 251 8549 
ma–to klo 13–15. Lisätietoja www.avustajakeskus.
fi. Avustajakeskus järjestää kurssin STEAn ja opinto-
keskus Siviksen avustuksella yhteistyössä hyvinvoin-
tialueiden ja vammajärjestöjen kanssa.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys / Salon 
seudun paikallisosasto

• Neuvonta-asema Salo-Karinassa (Helsingintie 52) 
maanantaisin klo 10–12. Mahdollisuus keskustella 
syöpään liittyvistä asioista paikan päällä tai puhelimit-
se 02 728 1670 (muulloin vastaaja). Tietoa jäsenyy-
destä, korvausten hakemisesta sekä vertaistuesta.  

• Luento Salo-Karinassa 21.2. klo 18:00. Aiheena 
Hyvä mieli auttaa jaksamaan, psykoterapeutti Elisa 
Lehtonen. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

• Vesijumppa Salon uimahallissa tiistaisin klo 9:00–
10:00 sekä Shindo (kehonhuoltotunti) Lempeän 
liikunnan keskuksessa keskiviikkoisin klo 11:00–
12:00. Lisätiedot ja ilmoittautumiset puhelin 040 
763 1862 /Eeva.

• Vesijumppa Lehmirannan lomakeskuksessa jatkuu 
torstaisin alkaen 23.2. klo 9:30–11:30. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset puhelin 044 357 5661 /Pirjo.

• Avoin vertaistukiryhmä eturauhassyöpään sairas-
tuneille sekä heidän läheisilleen joka kuukauden 
viimeinen torstai klo 18:00–20:00 Salo-Karinassa. Ei 
ennakkoilmoittautumista. 

Lisätietoa paikallisosaston toiminnasta  
www.sspo.fi ja Facebookista.

Mielenterveysyhdistys Salmi

• Vesijumppa maanantaisin 6.2., 13.2., 6.3., 13.3. ja 
20.3. klo 14:00–14:45 Salon uimahallin terapia-allas.

• Liikuntaryhmä torstaisin klo 14:00–15:00: 9.2. pöy-
tätennistä Vaihtoehto ry:n tiloissa, 23.2. sisäcurlin-
gia Salohallissa, 9.3. keilausta Salohallissa ja 23.3. 
tikanheittoa Vaihtoehto ry:n tiloissa.

• Käsityökerho keskiviikkoisin 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 
1.3., 8.3., 15.3., 22.3. ja 29.3. klo 12:00–14:00.

• Sulkapallo perjantaisin 17.2. ja 31.3. Sirkkulan kou-
lulla klo 16:00–17:30.

• Perjantaisin klo 13:00–16:00 perjantaikerho Salmilla.
• Kädentaitomessut Helsingissä sunnuntaina 

5.3.2023. Lähtö Salmin edestä klo 9:30. Maksimis-
saan 8 henkilöä. Viimeinen ilmoittautuminen 17.2. 
Omavastuu 20 € / 30 € ei jäsen. Omavastuuta ei 
palauteta ilman lääkärintodistusta. 

Toiminnoissa ja retkissä pieni omavastuu, retkille 
ilmoittauduttava etukäteen. Toiminnat kaikille avoinna. 
Äkilliset muutokset tapahtumiin ja ryhmiin ilmoitetaan 
kotisivuilla sekä Facebookissa. Tule rohkeasti mukaan 
toimintaan ja tutustumaan ryhmiin sekä niiden jäseniin. 
 
Mty Salmi Ry, Vuorikuja 1, 24100 Salo, käynti  
Tahkonkadun puolelta. Puhelin 044 295 5508  
arkisin klo 9:00–16:00, salmiry@gmail.com,  
www.salmiry.yhdistysavain.fi, Facebook: Salmi Ry

Salon Diabetes

• Keskiviikkona 1.3. jäsenillassa kahvit klo 17:30 ja 
klo 18:00 maustekutsut, Salon SYTY ry:n tiloissa, 
Helsingintie 6.

• Torstaina 30.3. Onnelliset-konsertti Turussa. Hinta 30 
/35 €. Lähtö klo 16:30 torilta. Ilmoittautumiset Tii-
nalle, puhelin 050 4119 235 viimeistään 1.3. Maksu 
yhdistyksen tilille FI71 5410 0220 2015 48 viestillä 
Onnelliset + nimi. Epäselvissä asioissa kysymyksiin 
vastaa puheenjohtaja Päivi numerossa 044 530 5795. 

Salon Luustoyhdistys

• Vesijumpat jatkuvat 28.4.2023 asti Uimahallin tera-
pia-altaalla maanantaisin klo 11:00 ja perjantaisin 
klo 13:00. Ei viikolla 8. Torstain ryhmä lopetettiin 
vähäisen kävijämäärän takia.

• Koski Tl:ssä jatkuu tuolijumppa yhdessä Härkätien 
Sydänyhdistyksen kanssa maanantaisin klo 14:00–
15:00 Yhdistystalolla. Tuula Rautoma ohjaa. Ryhmä 
on maksuton.

• Jäsentapaaminen torstaina 2.2.2023 SYTY:llä klo 
16:00–18:00. Luento Hampaiden hoito, hammas-
lääkäri Liisa Puhakka.

• Jäsentapaaminen torstaina 2.3.2023 SYTY:llä klo 
16:00–18:00. Luento, Matias Niemi Yliopiston aptee-
kista kertoo lääkkeistä ja niiden yhteensopivuudesta.

Salon Muistiyhdistys

• Tietoa, ohjausta ja neuvontaa, puhelin 044 333 
7853, muistiyhdistys@muistisalo.fi, www.facebook.
com/muistisalo. 

• Muistiyhdistys tarjoaa monenlaista toimintaa 
muistisairautta sairastaville, heidän läheisilleen sekä 
muistinhuollosta kiinnostuneille. Varaa aika maksut-
tomaan neuvontaan. Tarjolla vertaistukiryhmiä sai-
rastuneille, omaisille sekä pariskunnille. Kysy lisää. 

• Muistikuntoutusta tarjolla Päiväpaikassa muisti-
sairautta sairastaville maanantaisin ja perjantaisin. 
Mukaan pääsee hyvinvointialueen päätöksellä tai 
omakustanteisesti. Kysy lisää puhelin 044 031 9872 
/Päiväpaikka, 044 333 7853 /yhdistys.

• Muistikahvila torstaisin 9.2., 23.2., 9.3., 23.3. klo 
10:00–11:30, Turuntie 21. Muistikahvila Suomusjärvi 
tiistaisin 7.2., 21.2., 7.3., 21.3. klo 10:00–11:30, Kitu-
lan srk-keskus, Kitulantie 7. Muistikahvila Kisko maa-
nantaisin 13.2., 27.2., 13.3. ja 27.3. klo 13:00–14:30, 
Toijan Valopilkku, Kuusitie 8. Perniön Aivotreenit 
torstaisin 9.2., 23.2., 9.3. ja 23.3. klo 10:00–11:30, 
MLL:n Popukka, Salontie 1, Perniö. Nuppi ja Noppa 
-ryhmä perjantaisin 3.2., 17.2., 3.3., 17.3. ja 31.3. 
klo 13:00–14:30, Tammilehto, Hornintie 7, Halikko. 
Kaikille avoin ryhmä, jossa tehdään aivoja aktivoivia 
tehtäviä. Ikuiset lapset -vertaistukiryhmä muistisairaan 
vanhemman aikuisille lapsille 15.2. klo 17:00–18:30 
Turuntie 21, Salo. Tapaamiset kerran kuukaudessa.  

Salon Omaishoitajat

Toimintamme on avointa sinulle, joka huolehdit 
läheisestäsi.
• OivaKahvila avoinna 6.2. alkaen joka maanantai 

klo 10:00–14:00, Torikatu 12. OivaKahvilaan olet 
tervetullut yksin tai yhdessä läheisesi kanssa. 

• Vertaistukiryhmiä omaistaan hoitavalle: 7.2. ja 7.3. 
klo 13:00–14:30 Halikon seurakuntatalo, 7.2. ja 
7.3. klo 14:00–15:30 Salossa Ilolansalon palvelu-
keskus, 16.1. ja 16.3. klo 13:00–14:30 Perniön 
seurakuntatalo, 13.2. ja 20.3. klo 16:00–17:30 
Kiskon Valopilkku, 20.3. klo 13:00–14:30 Kuusjoen 
seurakuntatalo. 28.2. ja 21.3. klo 17:30–19:00 
Miesomaishoitajat Omaishoitokeskus.

• Katse huomiseen -ryhmä omaishoitajille, joiden 
hoidettava siirtynyt pitkäaikaishoitoon 16.2. ja 16.3. 
klo 10:00–11:30.

• Leskenlehdet, vertaistukiryhmä puolisonsa menettä-
neille 14.2. ja 14.3. klo 16:30–18:00, Omaishoito-
keskus.

• Kässäkahvila Omaishoitokeskuksella 22.2. ja 22.3. 
klo 17–19.

Lisätietoa toiminnasta työntekijöiltä: Milka 044 734 
8115 tai Anniina 044 734 8116.

Salon seudun keliakiayhdistys

• Perjantaina 10.2. klo 18:00 Viini-ilta Sytyssä, Hel-
singintie 6. Viinit + juustot jäsenhinta 5 € sekä yksi 
avec hinta 5 €. Voit maistella juustojen ja viinien 
makuyhdistelmiä myös alkoholittomasti. Sitovat il-
moittautumiset Sirkalle 040 5312 760 sunnuntaihin 
5.2. mennessä. Maksu kerätään tilaisuudessa.

• Lauantaina 25.3. klo 12:00–13:00 toiminnan suun-
nittelukokous Sytyssä, Helsingintie 6. Kokoukseen 
osallistuville jäsenille jaetaan elokuvalippu, voit käyt-
tää sen haluamasi päivänä. Jotta osaamme varata 
oikean määrän lippuja, ilmoittautuminen Sirkalle 
040 5312 760 sunnuntaihin 19.3. mennessä.

Salon SYTY

• Pelipäivät ja yhteislaulut joka kuun ensimmäinen ja 
toinen torstai klo 12:00–14:00: 2.2. Pelipäivä, 9.2. 
Yhteislaulut, 2.3. Pelipäivä, 9.3. Yhteislaulut.

• Keskiviikko 15.2. klo 17:00–19:00 PTV-info yhdis-
tyksille. Tietoa yhdistyksille palvelutietovarannosta ja 
yhdistyksen palveluiden kuvauksesta palvelutietova-
rantoon. Kouluttajana Lauri Kivelä. Ennakkoilmoit-
tautuminen. 

• Tiistai 21.3. klo 17:00–21:00 ja ti 28.3. klo 17:00–
19:00 Ulkoiluystäväkoulutus (2. ilta vain koiranomis-
tajille, koirat mukaan). Haluaisitko sinä olla avuksi ja 
iloksi koirasi kanssa? Vapaaehtoinen ulkoiluystävä 
tarjoaa ulkoiluapua ja -seuraa sitä kaipaavalle iäk-
käälle. Ulkoiluystäväksi voi ryhtyä joko koiran kanssa 
tai ilman koiraa. Ennakkoilmoittautuminen. 

• Maanantai 27.3. klo 17:00–19:00 Tehoa yhdis-
tyksen Facebook viestintään -luento. Luennolla 
käydään läpi Facebookin työkaluja yhdistyksen vies-
tinnän tehostamiseen. Tutustumme muun muassa 
Business Managerin käyttöön julkaisujen ajastami-
sessa ja pieniin keinoihin, joilla voit saada enemmän 
näkyvyyttä julkaisuillesi. Kouluttajana Lauri Kivelä. 
Ennakkoilmoittautuminen. 

• Ennakkoilmoittautumiset tapahtumiin www.salon-
syty.fi/ilmoittaudu tai suoraan toimistollemme.

• Lisätietoja Sytyn Facebookista: www.facebook.com/
SalonSyty ja kotisivuilta: www.salonsyty.fi

• Käyntiosoite: Helsingintie 6, Salo,  
puhelin 040 356 2016, toimisto@salonsyty.fi 
Toimisto on avoinna ma, ke ja pe klo 9:00–15:00,  
ti ja to klo 9:00–18:00. 
Muutokset mahdollisia. Seuraa sivujamme,  
pysy mukana!
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Suur-Salon selkäyhdistys

• Kuntosalivuorot jatkuvat Salohallilla maanantaisin 
14:30–15.30 ja torstaisin 14:00–15:00. Kuntosa-
livuorojen hinnat koko kevään osalta 20 €, mikäli 
valitsee molemmat päivät ja 10 € mikäli käy kunto-
salilla vain kerran viikossa. Maksut yhdistyksen tilille: 
FI7954100220180452, viite 7171. 

• Vesijumpat uimahallilla tiistaisin klo 15:10–16:00 
ja torstaisin klo 16:15–17.00. Ilmoittautuminen 
tekstiviestillä numeroon 045 279 2721 ja saat tietää 
maksut. Vesivoimisteluja ei viikolla 8. 

• Venyttely tiistaisin klo 16:10–17:00 Salon uimahallin 
liikuntasalissa. Ilmoittautuminen kuin edellä.  
Maksu 60 €. Venyttelyä ei viikolla 8.

• Keskiviikkona 22.2. klo 17:00–18:00 vertaistuki-
keskustelu kokemuksistamme ja kuntoutuksesta. 
Ilta jatkuu kerhoiltana Salon Sytyssä, Helsingintie 6. 
Martti Attilan luento sukututkimuksesta.

• Keskiviikkona 22.3. klo 17:00–18:00 vertaistukikes-
kustelu. Ilta jatkuu kerhoiltana Salon Sytyssä.  
Virpi Lehdon luento selän kuntoutuksesta.

• Parilliset maanantait klo 10:00–12:00 rupattelurinki 
Salon Sytyssä. Askartelua + muuta.

• Teatteriretki Turun Samppalinnaan la 17.6.  
klo 14:00. Esityksenä ”9 to 5 - hommat hoituu”. 
Lähtö Farmoksen tontilta klo 12:15 ja takaisin 
noin klo 18:00. Sitovat ilmoittautumiset 26.4. 
mennessä maksamalla 60 € yhdistyksen tilille 
FI7954100220180452, viite 23016. Hinta sisältää 
matkan, lipun sekä kahvi + pulla.

Varsinais-Suomen  
mielenterveysomaiset – FinFami ry 

• Tietoa, tukea, toimintaa ja toivoa jokaiselle, jonka 
läheinen oireilee, sairastaa psyykkisesti tai on päih-
deriippuvainen. Toiminta on maksutonta. Ajanvaraus 
keskustelutukeen Salon toimistolle (Turuntie 8):  
puhelin 044 793 0580 / toimisto@vsfinfami.fi. 

• Halikon sairaalan omaisneuvontapisteeseen (Märyntie 
1) voi tulla keskustelemaan yhdistyksen työntekijän 
kanssa ajanvarauksella torstaisin klo 12:00–14:30. 
Ajanvaraukset puhelin 040 722 4961 / jaana.knaa-
pi-lehtonen@vsfinfami.fi.

• Avoin chat mielenterveysomaisille keskiviikkoisin 
Tukinetissä klo 17:00–19:00. Tukinetin kautta on 
saatavilla myös keskustelutukea anonyymisti.  
Lisätietoja: www.tukinet.net. 

• Tukea ja toimintaa 15–29-vuotiaille nuorille verkossa: 
Vertaistuki verkossa -hankkeessa kehitetään verkossa 
tapahtuvaa yksilö- ja ryhmämuotoista tukea nuorille, 
joilla on kokemusta siitä, kun läheinen oireilee psyyk-
kisesti tai käyttää päihteitä väärin. Voit varata  
etäyksilöajan WhatsAppissa, soittamalla tai  
sähköpostilla, puhelin 044 793 0584 /  
noora.tamminen@vsfinfami.fi.

• Vertaistukea Discordissa: Vertaistuki verkossa – 
serveri on valtakunnallinen nuorten ja nuorten 
aikuisten läheisten kohtaamis- ja keskustelupaikka 
Discord-viestintäsovelluksessa. Mukaan voit liittyä 
halutessasi täysin nimettömästi.

Muut

AA

Onko alkoholi sinulle ongelma? AA tarjoaa alkoho-
liongelmaisille ratkaisun ja tien kohti parempaa, raitis-
ta elämää. Kokemuksemme on osoittanut, että paras 
auttaja on saman läpikäynyt vertainen. Me voimme 
auttaa silloinkin, kun muut eivät voi. Tule rohkeasti 
kokeilemaan vertaistuen voimaa. 

AA kokoontuu Salossa seuraavasti: Halikon Rysä-ryh-
mä maanantaisin klo 19:00, Kirkkorinne 5, Halikko. 
Salon AA -ryhmä: tiistaisin ja perjantaisin klo 19:00. 
Joka kuukauden parillisen viikon maanantaina naisten 
AA-ryhmä klo 18:00. Ollikan seurakuntatalo, Hämeen- 
ojankatu 19. Kuun viimeinen tiistai on avopalaveri.
Voit myös soittaa nimettömänä AA:n auttavaan pu-
helimeen 050 441 1115 (klo 10:00–21:00 joka päivä). 
Lisätietoja AA:sta: www.aa.fi, www.vsaa.fi.

Salon kansalaisopiston Opiskelijakunta

Rantapirttiä voivat vuokrata yhteisöt, yhdistykset, yrityk-
set ja Salon kansalaisopiston opintoryhmät kesäkuukau-
sina. Keskiviikkoillat on varattu opiskelijakunnan omaan 
käyttöön. Rantapirtin varauksia kesäkaudelle 2023 
vastaanottaa Aarno Jokinen, puhelin 050 561 1345.

Salon Omakotiyhdistys

Salon Omakotiyhdistyksen omakotitalkkareina toimivat: 
Timo Kakko puhelin 0440 688 872 (Salon keskusalue), 
Marko Moberg puhelin 0440 688 540, Janne Tiilikka pu-
helin 041 315 1289, omakotitalkkari puhelin 0440 688 
871 ja Timi Wahlsten puhelin 041 318 0020. Työtilauk-
set suoraan heille arkisin klo 9:00–15:00. Tuntiveloitus 
on 9 € /tunti. Mikäli kaksi talkkaria työskentelee kohtees-
sa samanaikaisesti, veloitus on 16 € /tunti. Kilometriveloi-
tus 0,53 € /kilometri. Myös muut asiakkaan tilaamat ajot 
laskutetaan verottajan ohjeiden mukaan. Yhdistyksen 
vuokralaitteita voi tiedustella puhelimitse 044 333 3141. 
Lisätietoja: salonoky@omakotiliitto.fi, puhelin 045 773 
40255 ja kotisivut www.omakotiliitto.fi/salo

Salon Suomi-Viro-seura

• Viron Itsenäisyyspäiväjuhla lauantaina 25.2.2023 
Turussa. Osallistumme Turun Yliopistolla pidettävään 
juhlaan, joka alkaa klo 14:00. Juhlaesitelmän pitää Vi-
ron Sosiaaliministeriön asiantuntija Helmen Kütt, joka 
on aiemmin toiminut myös ministerinä. Juhlan jälkeen 
vastaanotto jatkuu aulassa kahvitarjoilulla. Linja-auto 
lähtee Salon torilta klo 12:45 ja juhlan jälkeen pala-
taan samaan paikkaan. Ilmoittautumiset 11.2.2023 
mennessä Maritalle 050 5116 835 tai maritta_alho@
hotmail.com. Yhdistys tarjoaa linja-automatkan. Ter-
vetuloa juhlimaan Viron itsenäisyyspäivää (24.2.).

• Matka Elvaan ja Valgaan 17.–19.3.2023. Tutus-
tumismatka Salon ja erityisesti Perniön alueen 
ystävyysseurakuntaan Elvaan sekä eteläisen Viron 
historiaan. Salon seurakunta järjestää maaliskuussa 
17.–19.3. matkan Viroon ja yhdistyksemme jäsenet 
ovat tervetulleita mukaan. Kirkkoherra Vallo Ehasalun 
opastuksella tutustutaan myös Tarttoon sekä Latvian 
rajalla sijaitsevaan Valgaan. Ajoreitti kulkee Sangasten 
ja Viron talvipääkaupungin, Otepään kautta. Yöpy-
miset Tarton keskustassa hotelli Dorpatissa. Matkan 
hinta 220–255 € osallistujamäärästä riippuen. Siihen 
sisältyvät bussi- ja laivamatkat, 2 yötä hotellissa /2 
hengen huoneessa aamiaisen kera, lounas Valgassa 
ja 2 buffet-ateriaa laivalla. Ilman laivan aterioita hinta 
on 156–191 €. Lisämaksu yhden hengen huoneesta 
53 € ja lauantai-illan konsertista 25 €. Lisätietoja 
Salon seurakunnan verkkosivulta ”Matkat ja retket” 
sekä matkanjohtajilta Martti Rouhiainen puhelin 044 
977 0944 rouhiainenmartti46@gmail.com ja Timo 
Viitanen timo.viitanen@evl.fi puhelin 044 774 5295.  
Ilmoittautuminen alkaa 11.1.2023 klo 8:00. Viimei-
nen ilmoittautumispäivä on 15.2.2023. Paikkoja on 
rajoitetusti. Viroon (ja Latviaan) matkustettaessa tarvi-
taan kuvallinen henkilökortti tai passi. Kansainvälinen 
KELA-kortti on hyvä ottaa mukaan. Seurakunta on 
vakuuttanut matkalaiset (ei yli 80-vuotiaita). Vas-
tuullinen matkanjärjestäjä on Salon Matkatoimisto. 
Tarkempi ohjelma https://www.salonseurakunta.fi/
tule-mukaan/matkat-ja-retket

Salon tähtitieteellinen yhdistys UrSalo 

Sunnuntai 5.2. tähtinäytäntö, torstai 9.2. kuukausi- 
kokoontuminen, sunnuntai 19.2. tähtinäytäntö, torstai 
2.3. kuukausikokoontuminen, sunnuntai 5.3. tähti- 
näytäntö, sunnuntai 19.3. tähtinäytäntö. Kuukausi- 
kokoontumiset Salon pääkirjaston Laurinsalissa klo 
17:30 alkaen. Tutustu UrSalon ajankohtaiseen toimin-
taan, kuten esimerkiksi tähtinäytäntöihin ja kuukausi-
kokousten aiheisiin kotisivuillamme osoitteessa:  
www.ursa.fi/yhd/ursalo/ajankohtaista.html

Salon yrittäjänaiset / Salon seiska

Salon Seiska uudistuu! Tervetuloa jälleen naisten hyvän 
mielen liikunnalliseen hyväntekeväisyystapahtumaan. 
Vuoden 2023 Salon Seiska järjestetään la 27.5. Salon 
urheilupuistossa. Hyväntekeväisyyskohteena lapsiper-
heet. Luvassa vanhaa tuttua, pirteä menoa ja uutta 
hauskaa. Tapahtuman järjestävät Salon yrittäjänaiset ja 
Salon Viesti. Liput ovat myynnissä www.salonseiska.fi

Sotien 1939–1945 Salon Perinneyhdistys

Helmi-maaliskuun 2023 tapahtumat Perinnepajalla, 
Torikatu 7. Perinnepaja on avoinna torstaisin klo 
11:00–13:30. Ohjelmat alkavat klo 12:00. Muista 
turvavälit, käytä maskia ja käsidesiä!
• 2.2. ”Isonvihan aika Suomessa”, ikiveteraani Ilmari 

Koppinen esitelmöi, Perinnepaja klo 12:00–13:00.
• 9.2. ”Lottien toiminta Salon seudulla”,  

Lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja 
Tuula Keskitalo kertoo, 12:00–13:00. 

• 16.2. Hartaushetki, Marita Toivoniemi ja srk:n  
pappi, Perinnepaja klo 12:00–13:00.

• 23.2. Yhteislaulut, Pertti ja Heikki laulattavat,  
Perinnepaja klo 12:00–13:00.

• 2.3. Haitarin soittoa juttujen lomaan,  
Raimo Tuominen, Perinnepaja klo 12:00–13:00. 

• 9.3. Hartaushetki, Marita Toivoniemi ja srk:n pappi, 
Perinnepaja klo 12:00–13:00.

• 16.3. ”Työuran ja menetelmien kehittyminen  
maataloudessa”, Simo Stocklin esitelmöi,  
klo 12:00–13:00.

• 23.3. ”Suomen turvallisuus”, kommodori evp.  
Olavi Jantunen esitelmöi, Paja klo 12:00–13:00.

• 30.3. Yhteislaulua Pertti ja Heikki laulattavat,  
Perinnepaja klo 12:00–13:00.

Vaihtoehto 90 ry

Vaihtoehto 90 ry on perustettu ylläpitämään jäsenis-
tönsä hyvinvointia ja antamaan ihmisille tekemisen 
mahdollisuuksia. Jäsenmaksu 15 € / vuosi. Järjestäm-
me jäsenillemme toimintaa mm. retkiä teatteriin ja 
urheilutapahtumiin sekä muihin jäsenistöä kiinnos-
taviin kohteisiin. Meillä on myynnissä kunnostettuja 
polkupyöriä, myös pyörähuollot onnistuvat.  
Olet tervetullut tutustumaan toimintaamme.  
Toimintakeskus Vaihtoehto, Kaivokatu 4, Salo. Avoin-
na arkisin klo 8:00–16:00. Usein myös viikonloppuisin. 
Lisätietoja puhelin 040 1368 125 (arkisin 8–16), Face-
book: Vaihtoehto 90 ry, tai www.vaihtoehto90.fi.

Salon TasausKohtuusPaja

Osallistumme torstaina 2.3. Panu ja Sanna-Mari 
Kuntun kirjailijavierailuun pääkirjastossa klo 17:00-
18:30, jonka jälkeen jatkamme keskustelua heidän ja 
kaikkien kiinnostuneiden kanssa kulttuuritalo Villissä 
iltateen kera, Vähäsillankatu 9. Kirjan nimi on Kaikki 
luodon linnut (2022). Tervetuloa! 
Perjantaina 3.3. osallistumme kansainväliseen ilmasto-
lakkoon Salon kaupungintalon edustalla klo 10–12.
Lisätietoja: www.tasauskohtuuspaja.net



Avustukset
Salon kaupungin myöntämät yleis- ja/tai kohdeavustukset tulevat haettavaksi 1.3.2023 alkaen. 
Hakuaika päättyy perjantaina 31.3.2023 kello 12, jolloin hakemukset vaadittavine liitteineen 
tulee olla toimitettuna.

Haettavana on hyvinvoinnin edistämisen, kansainvälisen toiminnan, kulttuuritoiminnan, liikunta- 
toiminnan ja nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset, yleissivistävän kansalaistoimin-
nan / asukas- ja aluetyön tukemiseen tarkoitetut avustukset sekä ympäristönsuojeluavustukset.

Tarkempi hakuilmoitus on 24.2.2023 alkaen kaupungin ilmoitustaululla www.salo.fi/kuulutukset. 
Eri avustusten omat hakulomakkeet ja hakuohjeet löytyvät hakuajan alettua Salon kaupungin 
verkkosivuilta www.salo.fi/avustukset sekä ovat lisäksi saatavilla kaupungintalon infopisteestä ja 
alueellisista palvelupisteistä.

VisitSalo.fi 
Kurkkaa vinkkejä 

vapaa-aikaan ja lähde 
rinteeseen, ladulle, 
kansallispuistoon, 

kahviloihin 
sekä ravintoloihin.

Kaupunkitiedote
Kaupunkitiedotteessa voivat kaupungin lisäksi toiminnastaan lyhyesti ilmoittaa yleishyödylliset, voittoa tavoittelemattomat  
– ei uskonnolliset – salolaiset yhdistykset ja urheiluseurat.

Seuraava kaupunkitiedote jaetaan koteihin 22.3. 2023. Ilmestymisaikataulu ja ohjeistus ilmoitusten jättämiseen löytyy sivulta 
www.salo.fi/kaupunkitiedote. Ilmoita meille, jos et ole saanut kaupunkitiedotetta, puhelin 02 778 4882, kaupunkitiedote@salo.fi. 

Virastot
Muutokset aukioloaikoihin ovat mahdollisia. Muutoksista tiedotetaan kaupungin  
viestintäkanavissa ja paikallismediassa sekä osoitteessa www.salo.fi/aukioloajat. 

Halikon virastotalo 

Maankäyttöpalvelut, tilapalvelut, yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen 
sekä rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto 
Avoinna ti–to klo 9:00–15:00 Käyntiosoite: Hornintie 2–4, Halikko 
puhelin 02 778 5301, palvelupiste.halikko@salo.fi 

Kaupungintalo 

Sivistystoimen palvelut, hallintopalvelut, talous- ja henkilöstöpalvelut, kehittämispalvelut, 
ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut sekä Varhan sosiaalityön palvelut ja vanhuspalvelut.
Avoinna ma–to klo 8:00–16:00, pe klo 8:00–14:45 
Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo 
puhelin 02 778 2060, info.kaupungintalo@salo.fi 
Kahvila-ravintola Kaneliomena 
Avoinna kaupungintalon aukiolopäivinä 
ma–to 8:00–15:00, pe 8:00–14:45

Tapahtumakalenteri
Salon tapahtumakalenteri löytyy osoitteesta www.salo.fi/tapahtumakalenteri. Mikäli järjestät 
tapahtuman, lisääthän sen Salon yhteiseen tapahtumakalenteriin. Kalenteriin voi ilmoittaa 
kaikille avoimet tapahtumat, joiden tapahtumapaikkana on Salo.

Vaihde- ja 
päivystysnumerot

Salon kaupunki, vaihde   
02 7781, ma–pe 7:00–17:00
 
Liikenneväylien kunnossapito talvikaudella/ 
päivystys virka-ajan ulkopuolella 044 778 5353
Kiinteistöjen hälytyspäivystys virka-ajan ulkopuolella:
• entisten ympäristökuntien alueella sijaitseviin 

kiinteistöihin liittyvät asiat, puhelin 050 522 1200
• vanhan Salon alueen kiinteistöihin liittyvät asiat, 

puhelin 044 778 5511
 
Vesihuollon vikapäivystys työajan ulkopuolella: 
044 778 5800 ma–to 15:30–07:00 ja  
pe–ma 13:30–07:00
Kaukolämpö, vikapäivystys 24 h: 044 778 5611

Pieneläinpäivystys: 0600 12 444 Eläinsairaala 
Evidensia Vettori, Raisio virka-ajan ulkopuolella 
Hyötyeläinpäivystys: 0600 041 451 virka-ajan 
ulkopuolella

1.1.2023 hyvinvointialueelle siirtyneet palvelut:
Sosiaali- ja terveyspalvelut, vaihde: 02 7721  
ma–pe 7:00–17:00 
 
Päivystyshoidon tarpeen ja kiireellisyyden  
arviointi: Tyks Akuutin puhelinneuvonta  
02 313 8800 ympäri vuorokauden

Suun terveydenhuollon päivystyspuhelin/ 
kiireellinen hammashoito: 
02 772 3856 arkisin klo 7:30–16:00
 
Sosiaalipäivystys:
• Virka-ajan päivystys: puhelin 044 778 3121  

ma–to 8:00–15:30, pe ja aattoa edeltävänä 
päivänä 8:00–14:30

• Virka-ajan ulkopuolella Turun sosiaalipäivystys:  
puhelin 02 2626 003

• Hätäkeskuksen kautta (112) vuoden jokaisena 
päivänä ympäri vuorokauden


