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Kuva: Mikko Pääkkönen

Arvoisat salolaiset!

Tervetuloa töihin Salon 
kaupungille!  

Kaupungin vuosikellossa kevät on aina tilinpäätöksen 
aikaa. Samalla kun viime vuoden talousluvut asettuvat 
euro eurolta oikeisiin sarakkeisiin tilinpäätösasiakir-
jassa, on myös aika paketoida yhteen mennyt vuosi 
tapahtumien osalta.

Taloudellisesti vuosi 2022 oli hyvä ja tilinpäätöksen yli-
jäämä on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Kaupungin 
verotulot kasvoivat ennakoitua enemmän ja toisaalta 
kaupungin menot pysyivät talousarvion raameissa. 
Tilinpäätös on myös siinä mielessä historiallinen, että 
kyseessä on kaupungin viimeinen tilinpäätös, jossa 
mukana on sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus.

Yleisesti viime vuotta leimasi valmistautuminen  
vuodenvaihteessa toteutuneeseen hyvinvointialue- 
uudistukseen ja tietysti Ukrainan tilanne, joka heijastui 
monin tavoin koko Suomen sekä myös yksittäisten 
kuntien toimintaan.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha on nyt toimi-
nut vajaat kolme kuukautta ja pääsääntöisesti kaikki 
sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet asukkaittem-
me saavutettavissa aivan samalla tavalla kuin ennen 
uudistusta. Noin 23 000 työntekijän organisaation 
toimintaa kehitetään koko ajan arjen työn rinnalla, 
samalla tavalla kuin mekin toimeenpanemme uutta 
kaupunkistrategiaa sekä kehitämme omaa organisaa-
tiotamme mittavan uudistuksen jälkeen.

Viime vuonna järjestettiin hyvinvointialueeseen liittyen 
aluevaalit ja tänä vuonna ovat vuorossa eduskun-
tavaalit. Euroopan epävakaasta tilanteesta johtuen 
tuntuu entistäkin merkityksellisemmältä, että jokai-
sella äänioikeutetulla on maassamme mahdollisuus 

äänestää oman näkemyksensä mukaisesti ja olla 
vaikuttamassa siihen, mitkä kysymykset ovat esillä 
kulloisissakin vaaleissa.

Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että riippumatta sii-
tä mitkä vaalit ovat kyseessä, kunnat vastaavat monil-
ta osin käytännön vaalijärjestelyistä, kuten esimerkiksi 
äänestyspaikoista ja vaalitoimitsijoiden rekrytoinnista. 
Jokainen vaalivuosi tuo siis oman erityispiirteensä kun-
tien vuoden kiertoon ja esimerkiksi seuraava vaaliton 
vuosi on vasta 2026. Ensi vuonna on presidentinvaali 
tammikuussa ja europarlamenttivaalit kesäkuussa 
sekä sitä seuraavan vuoden huhtikuussa puolestaan 
yhdistetyt alue- ja kuntavaalit.

Toivottavasti pandemia-ajan jälkeen äänestäjät 
löytävät jälleen sankoin joukoin vaalitapahtumiin ja 
uurnille. Tapahtumavuosi tuntuu ylipäätään koko ajan 
vilkastuvan ja salolaisille onkin kevään tullessa jälleen 
tarjolla erittäin monipuolinen kattaus tapahtumia ja 
yhteisöllisiä tilaisuuksia laidasta laitaan, vauvalorutuo-
kioista opistojen kevätnäytöksiin. Kaikki tapahtumat 
eivät aikataulusyistä aina ehdi kaupunkitiedotteeseen, 
joten kaupungin verkkosivuilla oleva tapahtumakalen-
teri on hyvä ottaa säännölliseen seurantaan paikallista 
mediaa luonnollisesti unohtamatta.

Tapahtumarikkain kevätterveisin

Anna-Kristiina Korhonen
Kaupunginjohtaja

Meillä työskentelee noin 1500 ammattilaista.  
Rekrytoimme eri alojen osaajia niin vakituisiin  
kuin määräaikaisiinkin tehtäviin. Kysytyimmät  
ammattiryhmät ovat opettajat, koulunkäynti- 
ohjaajat, varhaiskasvatuksen ammattilaiset,  
laitoshuoltajat ja ravitsemistyöntekijät.   

Meillä jokainen työpäivä on merkityksellinen. 
Haluamme luoda yhdessä salolaisille hyvän arjen.  

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme:  
www.Salo.fi/rekry
Lue lisää Salon kaupungista työnantajana:  
www.Salo.fi/rekrytointi    

Tervetuloa tekemään kanssamme Salosta 
entistä toimivampaa kaupunkiyhteisöä - kestävän  
menestyksen kotia. Odotamme jo sinua! 

Viljelypalstat
Salon kaupungilla on neljä viljelypalsta- 
aluetta. Ne sijaitsevat Kyntömiehenpuistossa 
Palometsässä, Tiilitehtaanpuistossa Ollik-
kalassa ja Jaanunpuistossa Pahkavuoressa. 
Kaikki alueet on varustettu vesipisteellä.

Palstan varaaminen

Palstojen jaossa etusijalla ovat edellisen  
vuoden viljelijät. Heillä on mahdollisuus 
vuokrata entinen palstansa 3.4.2023  
klo 8:00–20.4.2023 klo 21:00 välisenä  
aikana. Tämän jälkeen jäljelle jääneet  
palstat ovat kaikkien halukkaiden saatavilla. 
Vapaita palstoja voi varata 25.4.2023  
klo 9:00 alkaen. Yhden viljelypalstan  
hinta on 12 euroa vuodessa.

Ensisijaisesti varaus pitää tehdä varaus- 
palvelun kautta (https://kartta.salo.fi/ 
ePermit/fi/Reservation/). Varauksen voi 
tehdä myös Halikon virastotalolla, joka on 
avoinna ti–to klo 9–15 (suljettuna 6.–10.4).  
Osoite Hornintie 2-4, Halikko.
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Salon kaupungilla alkoi vuoden 2022 lopus-
sa Hiilineutraali Salo 2035 -hanke, joka on 
osaltaan tekemässä Salosta vastuullisempaa ja 
elinvoimaista tulevaisuuden kaupunkia Salon 
uutta avainstrategiaa mukaillen. Hankkeessa 
halutaan tuoda kestävä kehitys innostavalla 
tavalla osaksi Salon kaupunkia ja sen toimintaa 
sekä sitä kautta myös kuntalaisille.

Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hankkeen päämääränä 
on viedä käytäntöön Salon kaupungin vuonna 2021 
laadittu ilmasto- ja ympäristöohjelma. Ympäristöminis-
teriön osin rahoittama hanke kestää huhtikuuhun 2024 
saakka. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa Salon 
kaupunkiorganisaation johtajien sitoutumista ilmasto- 
ja ympäristötavoitteisiin. Lisäksi hankkeessa ediste-
tään kiertotalouden tavoitteita yhdessä Salo seudulla 
toimivien kiertotalousyritysten ja -hankkeiden kanssa. 
Kiertotalousyhteistyöllä pyritään tuomaan näkyväksi 
tulevaisuuden liiketoimintamalleja Salossa.  

Hankkeessa halutaan edistää kiertotaloutta kuntalaisten 
kanssa yhteistyössä. Ajankohtaisena hankkeessa kartoi-
tetaan tarvetta asukkaille suunnatusta tavaralainaamos-
ta. Tavaralainaamosta on avoinna asukaskysely, joka 
on mahdollista täyttää Salon kaupungin verkkosivuilla 
osoitteessa www.salo.fi tai täyttämällä ja palauttamalla 
oheinen lomake. Kyselyyn voi vastata 31.3.2023 saakka.

Hankkeen toteuttamisesta Salon kaupungilla  
vastaa projektipäällikkö Meri-Tuulia Hurri,  
erityisasiantuntija Anu Tuovinen sekä projekti- 
suunnittelija Birgit Nyman. Hankkeesta löytyy  
lisätietoja Salon kaupungin verkkosivuilta osoitteessa: 
https://salo.fi/asuminen-ja-ymparisto/ 
hiilineutraali-salo-2035/ 

Hiilineutraali Salo 2035 -hanke: 
tulevaisuuden Saloa rakentamassa

Asukaskysely: 
Tarvetta 
tavaralainaamolle?
Salon kaupungin kehittämispalveluiden Hiilineutraali Salo 
-hanke selvittää asukkaiden halukkuutta ja tarvetta lainata
erilaisia tavaroita. 

Tavaroita voisi lainata omaan käyttöön rajoitetuksi ajaksi 
veloituksetta. Kyselyn kautta asukkaat voivat kertoa toiveitaan 
ja ajatuksiaan tavaralainaamosta.

Hiilineutraali Salo 2035 -hanke edistää kestävää kehitystä ja kier-
totaloutta Salon seudulla. Tavaroiden lainaaminen on tehokas 
keino vähentää luonnonvarojen kulutusta, kun tavaraa tarvitsee 
valmistaa vähemmän. Tavaroiden lainaaminen ja yhteiskäyttö 
tukevat kiertotaloutta parhaimmillaan!

Leikkaa irti, täytä ja palauta kirjekuoressa kaupungin Kirjaamoon 31.3. 
mennessä postiosoitteella PL 77, 24101 Salo (omakustanteinen) tai Kir-
jaamon nimellä Kaupungintalon postilaatikkoon (Tehdaskatu 2, Salo).

1. Olisiko sinun mielestäsi Salossa lainaamolle tarvetta? (valitse yksi)

Kyllä       Ei                 En osaa sanoa

3. Mikä olisi mielestäsi sopiva laina-aika? (valitse yksi)

5 päivää         Kaksi viikkoa

2. Mitä esineitä toivoisit lainaamossa olevan saatavilla?
Esimerkiksi liikunta- ja urheilu, retkeily-, talousesineitä tai työkaluja.

4. Mikä olisi sopiva sijainti lainaamolle?

Kuva: Anu Tuovinen (2023). Matildanjärvi, Salo.

Joku muu?
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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 kuntalais-
ten ja kesäasukkaiden käytössä. Palveluliikenne noutaa 
tarvittaessa kotiovelta ja kuljettaja avustaa kaikissa mat-
kan vaiheissa tarpeen mukaan. Autossa on tilaa myös 
matkustajien apuvälineille ja ostoksille. 

Maksutapana palveluliikenteessä hyväksytään kätei-
nen raha. Pankki- ja luottokortit eivät käy maksu- 
välineenä. Yhdensuuntaisen matkan hinta on 3,30 €. 
Palveluliikenteessä ei myönnetä lapsialennusta. 

Palveluliikennettä ei ajeta pitkäperjantaina 7.4.2023 
eikä helatorstaina 18.5.2023.

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 vuorot ja linjalla olevat autot  
näkyvät SaloTaskussa.fi-sovelluksessa

Paikun pysäkit, kunkin pysäkin kautta kulkevat linjat 
ja pysäkkikohtaiset aikataulut ovat nähtävissä SaloTas-
kussa.fi-sovelluksessa. Sovelluksessa on mahdollista 
seurata myös linjalla olevien autojen sijaintia sekä 
etenemistä reitillä. Sovelluksen ilmoittamat pysäkki- 
ajat ovat linjojen keskimääräisiin ajoaikoihin 
perustuvia arvioaikoja. Matkustajamäärien vaihtelu, 
keli- ja liikenneolosuhteet saattavat vaikuttaa siten, 
että vuoro ohittaa pysäkin hieman ennen tai jälkeen 
arvioidun saapumisajan.

SaloTaskussa.fi toimii laiteriippumattomasti kaik-
kien mobiililaitteiden verkkoselaimessa, eikä sitä ole 
saatavilla sovelluskaupassa. Sovelluksen saa käyttöön 
menemällä osoitteeseen SaloTaskussa.fi. Sovelluksen 
pikakuvake kannattaa asentaa laitteen näytölle käyt-
töä helpottamaan.

Joukkoliikennetietojen lisäksi SaloTaskussa.fi-mobii-
lisovellus näyttää sijaintisi mukaan lähimmät luon-

tokohteet, majoituspaikat, tapahtumat, ravintolat ja 
muut kohteet. Voit selata tapahtumia ja kohteita ja 
tallentaa suosikkisi. Vikailmoitukset-toiminnolla voit 
ilmoittaa helposti kartan avulla, missä olet huomannut 
esimerkiksi hajonneen leikkivälineen.

Paikun päivävuoroissa aikuisen  
kertalippu alennettuun hintaan 

Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan 
13.12.2022 (§237) jatkaa Paikun keskipäivän vuo-
rojen alennetun aikuisen kertalipun hinnan kokeilua 
4.6.2023 saakka. Kokeilun aikana klo 10:00–12:59 
välillä ostettu aikuisen kertalippu maksaa 2,20 € (si-
sältää kulloinkin voimassaolevan alv). Lipun voi ostaa 
joko suoraan kuljettajalta tai maksamalla matkan ai-
kuisen arvokortilla. Alennus ei koske palveluliikentees-
sä tehtäviä matkoja, mobiililippuja tai itsepalvelukas-
sasta ostettuja lippuja. Kuljettajalta lippua ostettaessa 
pankkikortit eivät käy maksuvälineinä. 

Lasten kausilippu 25,00 € / 30 vrk 

Kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaisesi 
lapsen kausilipun hinta 7–15-vuotiaille on 25,00 € / 
30 vrk (sisältää voimassa oleva alv). Kausilippu on aina 
henkilökohtainen ja sen voi ladata lapsen Waltti-mat-
kakortille Waltin verkkokaupassa https://kauppa.
waltti.fi, linja-autoaseman itsepalvelukassalla tai jouk-
koliikenteen palvelupisteellä. Uuden matkakortin voi 

tilata Waltin verkkokaupasta tai ostaa joukkoliiken-
teen palvelupisteeltä. Haltijakohtaiselle matkakortille 
kausilippua ei voi ladata. Aikuisten lipputuotteet ovat 
16 vuotta täyttäneille.

Poikkeuksia Paikun liikennöinnissä

Paikun vuoroja ei liikennöidä pääsiäisenä 7.–
10.4.2023, eikä helatorstaina 18.5.2023.

Lähimaksun käyttöönotto viivästyy

Paikussa ollaan ottamassa käyttöön cEMV eli lähimak-
saminen, jonka oli tarkoitus tulla käyttöön maaliskuun 
alussa. Teknisistä haasteista johtuen sen käyttöönotto 
tulee viivästymään ja käyttöönoton aikataulusta tiedo-
tetaan, kun se tarkentuu.

Lähimaksun käyttöönoton myötä matkustaja voi mak-
saa linja-autossa henkilökohtaisen matkansa pankki-
kortilla, jossa on lähimaksuominaisuus (poisluettuna 
Diners ja American express). Matkasta veloitetaan 
aikuisen kertalipun hinta 3,30 euroa / matka, ja se 
sisältää kahden tunnin vaihto-oikeuden. Maksusta 
ei tulostu asiakkaalle matkalippua tai kuittia, mutta 
asiakkaan on mahdollista tarkastella maksutapahtu-
mia ja kuitteja asiakasportaalin kautta. Tarkemmin 
lähimaksusta ja sen käyttöönoton aikataulusta tullaan 
tiedottamaan helmikuun aikana Paikun verkkosivuilla 
www.salonpaikku.fi.

Salon joukkoliikenne 
– Paikku
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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 eduskuntavaalien vaalimainokset on 
poistettava 3.4.2023 klo 24:00 mennessä. Mainosten 
kiinnittäminen edellä mainituilla alueilla on sallittua 
vain kaupungin pystyttämiin vaalimainostelineisiin. 
Vaalimainospaikat määräytyvät vasemmalta oikealle eh-
dokaslistojen yhdistelmän järjestyksessä. Vaalimainoksia 
ei saa sijoittaa ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai 
niiden läheisyyteen siten, että ne näkyvät vaalihuoneis-
toon tai sen sisäänkäyntiin.

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. 
 
Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestys- 
paikalla virallisella, kuvallisella henkilöllisyystodistuk- 
sella. 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

Linjurin ennakkoäänestyspaikka on siirtynyt 
kerroksesta kaksi alakertaan apteekkia ja Kuiron 
kahvila Sulhoa vastapäätä. Käynti pääovesta.

Perniön ennakkoäänestyspaikka on siirtynyt kir-
jastosta Perniön kirkonkylän koululle. Paikoitus 
seurakuntatalon viereisellä koulun parkkipaikal-
la ja sieltä opastus koulun sivuovelle.

• 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,  
Soihtulantie 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 

Huom! Perniön ennakkoäänestyspaikka 
on siirtynyt kirjastosta Perniön kirkonkylän 
koululle. Paikoitus seurakuntatalon vierei-
sellä koulun parkkipaikalla ja sieltä opastus 
koulun sivuovelle.

• 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 kaupungin alueella on yhteensä  
10 alueellista palvelupistettä – jokaisessa  
vanhassa kuntakeskuksessa omansa.  
Kaupungintalossa sekä Halikon virasto- 
talossa on oma infopiste, muut palvelu- 
pisteet toimivat lähikirjastojen yhteydessä. 
Pääkirjastossa, Halikon kirjastossa ja  
kirjastoautoissa ei ole palvelupistettä.

Palvelupisteistä saa kaupungin toimintoihin  
liittyvää asiakasneuvontaa. Voit noutaa niistä  
mm. erilaisia esitteitä kaupungin palveluista tai  
nähtävyyksistä. Voit myös hakea sähköisiä  
lomakkeita, täyttää ja tulostaa ne sekä lukea  
kaupungin sähköistä ilmoitustaulua, esityslistoja  
ja pöytäkirjoja.

Asiakastietokone ja 
tulostusmahdollisuus

Palvelupisteissä asiakkaiden käytössä on tietokone, 
jonka avulla voi käyttää kaikkia julkisia ja yksityisiä 
digitaalisia palveluita toimielinten esityslistoista  
pankkiasiointiin. 

Jokaisessa palvelupisteessä on laadukas tulostin/ko-
piokone, jolla tulostaminen on helppoa ja edullista. 
Palvelupisteiden henkilökunta opastaa tietokoneen ja 
tulostimen käytössä.

palvelupisteistä voit ostaa
• Virkisty virtaa -kortteja (ei Muurlassa ja Kiikalassa)
• kopioita 
• Salon opaskarttoja
• Salo-tuotteita (ei Muurlassa, Perniössä ja Kiikalassa)
• Kulunvalvontatunnisteita paikallisille kuntosaleille  
 (ei Muurlassa, Kiikalassa ja Perttelissä)

ja varata
• Kiskosta: näyttelytilaa, kirjastosali kokouskäyttöön  
 sekä toripöytiä (15 kpl) ja tuoleja (185 kpl) juhliin ja  
 tapahtumiin.
• Kuusjoelta: Kuusjoen terveystalon ruokasali

Omatoimikirjastoina toimivissa lähikirjastoissa palvelu-
pisteen myynti- ja opastuspalvelut ovat käytössä vain 
silloin, kun henkilökunta on paikalla. 

Palvelupisteet:

Kirjastojen aukioloajat löytyvät Kirjastopalveluiden 
yhteydestä seuraavalta sivulta. Omatoimikirjastojen 
palveluajat on hyvä tarkistaa aina verkkosivulta 
www.salo.fi/palvelupisteet, sillä niihin voi tulla 
lyhyellä varoitusajalla muutoksia.

Kaupungintalon infopiste
Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo
puhelin 02 778 2060, info.kaupungintalo@salo.fi
Ma–to 8.00–16.00, Pe 8.00–14.45

Halikon virastotalon infopiste
Käyntiosoite: Hornintie 2–4, Halikko
puhelin 02 778 5301, palvelupiste.halikko@salo.fi
Ti–to 9.00–15.00

Kiikalan kirjasto (omatoimikirjasto)
Käyntiosoite: Kirkkotie 5, Kiikala
puhelin 02 778 4975, kirjasto.kiikala@salo.fi

Kiskon kirjasto (omatoimikirjasto)
Käyntiosoite: Kiskontie 2260b, Kisko
puhelin 044 778 4976, kirjasto.kisko@salo.fi

Kuusjoen kirjasto (omatoimikirjasto)
Käyntiosoite: Ylikulmantie 240, Kuusjoki
puhelin 02 778 4977, kirjasto.kuusjoki@salo.fi

Muurlan kirjasto (omatoimikirjasto)
Käyntiosoite: Muurlantie 340 A, Muurla
puhelin 02 778 4978, kirjasto.muurla@salo.fi

Perniön kirjasto
Käyntiosoite: Heikkiläntie 2, Perniö
puhelin 044 778 2035, kirjasto.pernio@salo.fi

Perttelin kirjasto 
Käyntiosoite: Tortosmäenkuja 1 B, Pertteli
puhelin 02 778 4940, kirjasto.pertteli@salo.fi

Suomusjärven kirjasto (omatoimikirjasto)
Käyntiosoite: Kitulantie 1, Suomusjärvi
puhelin 02 778 4979, kirjasto.suomusjarvi@salo.fi

Särkisalon kirjasto (omatoimikirjasto)
Käyntiosoite: Jennynkuja 2, Särkisalo
puhelin 02 778 4980, kirjasto.sarkisalo@salo.fi

Palvelupisteet 
– ikkuna 
kaupungin 
palveluihin

Kevätliukkauden varalle! 
Maksuttomia liukuesteitä yli 65-vuotiaille on vielä jäljellä ja jaossa palvelupisteissä. 

SaloTaskussa.fi -mobiilisovellus 
näyttää sijaintisi mukaan lähimmät 
pysäkit, aikataulut, bussireitit, bussit, 
tapahtumat, luontokohteet, majoitus-
paikat ja muut kohteet. 

Huomasitko – näet SaloTaskussa.fi  
-sovelluksesta reaaliajassa missä 
Paikun bussi on tulossa! Asenna  
SaloTaskussa.fi pikakuvakkeena  
puhelimesi näytölle ja tutustu.



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.

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

Huom! Salon kirjastopalveluiden kaikki toimi-
pisteet ovat suljettuina 16.–17.5.2023 kirjas-
tojärjestelmän päivityksen vuoksi. Myöskään 
omatoimiasiointi ei ole mahdollista. Päivityksen 
aikana kirjastot eivät tarjoa lainauspalveluita: 
aineistoa ei voi lainata, uusia, varata tai palaut-
taa. Vaski-verkkokirjastoon kirjautuminen ei ole 
mahdollista.

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 
Kirjasto avoinna torstaina 6.4. klo 10:00–17:00.
Suljettu 7.–10.4., 1.5. ja 16.–18.5.

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 on omatoimikirjasto.  
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
Henkilökunta ei ole paikalla 7.–10.4., 1.5.  
eikä 18.5. Kirjasto on kokonaan suljettu 16.–17.5., 
omatoimiset kirjastopalvelut eivät ole käytössä.

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 paikalla
ma 12.00–15.00
pe 12.00–15.00
Henkilökunta ei ole paikalla 24.3., 7.–10.4., 1.5. ja 
19.5. Kirjasto on kokonaan suljettu 16.–17.5.,  
omatoimiset kirjastopalvelut eivät ole käytössä.

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  
1.3.–31.5.: ma–to 10:00–15:00
Henkilökunta ei ole paikalla 7.–10.4., 1.5. 
eikä 18.5. Kirjasto on kokonaan suljettu 16.–17.5., 
omatoimiset kirjastopalvelut eivät ole käytössä.

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 24.3., 31.3., 7.4.,  
14.4., 28.4., 12.5. ja 18.–19.5.
Kirjasto on kokonaan suljettu 16.–17.5.,  
omatoimiset kirjastopalvelut eivät ole käytössä.

Muurlan kirjasto
Muurlantie 340 A, 25130 Muurla
puhelin 02 778 4978, kirjasto.muurla@salo.fi
Muurlan 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, pe 12:00–15:00
ke 13:00–18:00
Henkilökunta ei ole paikalla 3.–10.4., 19.4., 
28.4.–3.5., 16.–19.5. eikä 24.5.
Kirjasto on kokonaan suljettu 16.–17.5., omatoimiset 
kirjastopalvelut eivät ole käytössä.

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
Suljettu 7.–10.4., 1.5. ja 16.–18.5.

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 23.3., 3.–10.4., 1.5. ja 16.–18.5.

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
Henkilökunta ei ole paikalla 5.–10.4. eikä 18.5.
Kirjasto on kokonaan suljettu 16.–17.5., omatoimiset 
kirjastopalvelut eivät ole käytössä.

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
Henkilökunta ei ole paikalla 10.4. eikä 1.5.
Kirjasto on kokonaan suljettu 16.–17.5., omatoimiset 
kirjastopalvelut eivät ole käytössä.

Pääkirjaston kirjastoauto
puhelin 044 778 4965, kirjastoauto@salo.fi
Kirjastoauto ei liikennöi pe 24.3., 7.–10.4., 1.5., 16.–18.5.

Halikon kirjastoauto
puhelin 044 778 4938, kirjastoauto.halikko@salo.fi
Kirjastoauto ei liikennöi 7.–10.4., 1.5. ja 16.–18.5.

Kirjastopalvelut

Salon kaupungin 
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Pääkirjaston kirjastoauton aikataulu

Viikot 13, 16, 19, 22  
Maanantai 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 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 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 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 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

Viikot 14, 17, 20
Maanantai 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 4.4., 25.4., 16.5.
8:30–13:15 Uskelan koulu,  
 Kavilankadun yksikkö, Kavilankatu 1

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

Torstai 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 28.4., 19.5.
8:30–12:30 Tupurin koulu, Taimistokatu 1

Viikot 12, 15, 18, 21
Maanantai 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 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 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 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 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
 11.4. ja 9.5.  
10:45–11:15  Kaivolan päiväkoti, Liipolantie 3
 11.4. ja 9.5.

Keskiviikko
14:30–15:00  Sinilinnun päiväkoti, Uuttelantie 9
 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
  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 
 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

Salon pääkirjastossa

Novellikoukku
Tule mukaan kuuntelemaan ääneen luettuja 
novelleja ja tekemään käsitöitä. Voit tulla paikalle 
vain kuuntelemaankin. Myös uudet vapaaehtoiset 
lukijat ovat tervetulleita.  

Kokoonnumme klo 17:00–18:45 pääkirjaston 
lehtisalissa torstaisin 30.3. ja 27.4. Lämpimästi 
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
• Marko Ikosen valokuvanäyttely  

”Tähtipölyä” 6.–25.3. 
• Vitriinissä Petter Hartzellin näyttely  

”Kasvoja kierrätysmateriaaleista” 6.–25.3.
• Hermannin koulun kuvataiteen  

oppilastöitä 17.4.–6.5.
• Moision koulun kuvataiteen  

oppilastöitä 8.–20.5.

Kuusjoen kirjastossa 
• Katja Silanto-Ruostekiven näyttely  

”Intohimona Islanti – kuvia matkoilta  
2012–2022” on esillä 30.3. asti  
henkilökunnan palveluaikoina.

Perniön kirjastossa 
• Salon kansalaisopiston Perniön piirustus- ja 

maalausryhmän kevätnäyttely 24.–28.4.

Perttelin kirjastossa 
• Inkereen koululaisten oppilastyönäyttely 

15.–25.5.

Suomusjärven kirjastossa 
• lukupiiri 4.4. ja 2.5. klo 14:00
• Kiertävän kuvataidekoulun Suomusjärven  

ryhmän kevätnäyttely 5.–25.4.

Kirjaston tapahtumia
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Kansalaisopiston kevätfestivaalin 2023 tulevaa ohjelmaa

ESTRADI ON MEIDÄN!  
-festivaali 26.4.–28.5.

Teatterikoululaisten esityksiä: 

Olkaa hiljempaa!  
– Tarinoita typeristä aikuisista
Kulttuuritila Näkkärissä ke 26.4. ja to 27.4. klo 18. 
Esiintyjinä TPO:n Teatterityön teemakurssin oppilaat. 

Mummoni on pankkirosvo
Kulttuuritila Näkkärissä ti 2.5 ja to 4.5. klo 18.
Koko perheen vauhdikas musiikkiteatteriesitys, jossa 
perinteinen isoäidin rooli heitetään romukoppaan. 
Esiintyjinä TPO:n Esitysprojekti-kurssin oppilaat. 

Bernarda Alban talo 
Kansalaisopiston teatteriluokassa ti 9.5. klo 19,  
ke 10.5. klo 19 ja la 13.5. klo 14. 
Federico Garcia Lorcan traaginen näytelmä Espanjan 
maalaiskylien naisista. Ohjaus Sarika Lipasti.
Esitys on Aikuisten teatteritaiteen perusopetuksen 
opiskelijoiden lopputyö. 

Elokuvailta 
Kulttuuritila Näkkärissä ma 15.5. klo 17:30.
Tarjolla TPO:n Elokuvaprojekti-kurssilaisten  
toteuttamia lyhytelokuvia. Vapaa pääsy. 

Entisaikaan Lukkarinmäessä
Liikkuva esitys lähtee Siniseltä talolta, Rummun- 
lyöjänkatu 2 ja päättyy Kivimiehenpuistoon. 
Esitykset la 20.5. klo 12 ja 14. Vapaa pääsy. 
Esiintyjinä aikuisten teatteritaiteen perusopetuksen 1. 
vuoden opiskelijat. 

Liput tulevat myyntiin Salon kaupungin verkkokaup-
paan maaliskuun aikana. Festivaalin muut esitykset 
julkistetaan myöhemmin keväällä! 

Kuvataiteen ja kädentaitojen näyttelyt

Piritan taidetalon kevätnäyttely 
Hämeentie 34, ti–la 25.–29.4.

Kuvataidekoulu, maalaus, piirustus, kuvanveisto, 
grafiikka, keramiikka, lasitaide ja posliininmaalaus

Piritan kutomon kevätnäyttely 
Hämeentie 34, pe–la 28.–29.4.
Kudonta ja neuleet

Perniön maalareiden näyttely
Perniön kirjasto, 24.–30.4. 

Kiertävän kuvataidekoulun näyttely
Suomusjärven kirjasto, 4.4.–25.4. 

Kuvanveistäjien näyttely
Galleria Levola, Perniöntie 1719, Perniö 4.–28.5.

Suomusjärven maalareiden näyttely
Suomusjärven kirjasto, 1.–30.6.

Perniön kudonnan ja Kuvataidekoulun 
näyteikkunanäyttely
Perniön kutomo, Lupajantie 2, 23.4.–1.5.

Perttelin kutomon näyttely
Perttelin vanha kunnantalo, Kaivolantie 258, 
su 23.4. klo 12–16

Suomusjärven kutomon näyttely
Apilatie 4, su 23.4. klo 12–16

Särkisalon kutomon näyttely
Särkisalokoti, Jennynkuja 2, to–pe 20.–28.4.

Kuusjoen kutomon näyttely
Kuusjoen kunnari, Ylikulmantie 240,  
su 23.4. klo 12–16

Kiskon kutomon näyttely
Kiskontie 2260 A, su 23.4. klo 12–16

Tanssia

Tanssin kevätnäytös lauantaina, 29.4.2023 
klo 13 ja klo 15 kulttuuritila Näkkärissä 
(osoite Ylhäistentie 2)

Liput 5 €/kpl ennakkoon verkkokaupasta 
https://verkkokauppa.salo.fi/

Musiikkituokioita, konsertteja

Aprillipäivän Pianotuokio 1.4. klo 14
Kansalaisopiston Isossa pianoluokassa 
(Ylhäistentie 2, 3. kerros) esiintyjinä pianon- 
soiton oppilaita

G.B. Pergolesi: Stabat Mater
La 25.3. klo 17 Perttelin kirkko
Ma 3.4. klo 18 Halikon kirkko
Heidi Pihakiven lauluoppilaat esiintyvät,  
säestäjänä Lauriina Hurtig.

Tango naiselle -kotisoittajien 
harmonikkaryhmän esitys
To 13.4. klo 18 Perniön kirkonkylän koulu

Lauluja Karjalasta 
pe 14.4. klo 18 Laulusiskot ja Yhteislaulajien ryhmä 
Ilolansalossa, Ilolankatu 6

Karaokelaulajien kevätesitys
Ma 17.4. klo 11 Kulttuuritila Näkkäri

Laulajien kevät -matinea,  
Eetu Sadeharjun ja Pekka Laakson 
oppilaat esiintyvät
to 27.4. klo 18 Perniön kirkonkylän koulu

Kevätkonsertti, opiston 
musiikinopiskelijoiden esityksiä
pe 28.4. klo 18 Perniön kirkonkylän koulu

Perniön mieskuoro 90-vuotisjuhlakonsertti
su 23.4. klo 17 Perniön Yhteiskoulun juhlasali

Sanataide

Tiehän on ja Tähdet -runomatinea 
la 6.5. klo 14 Kansalaisopiston runoryhmän esitys, 
Kulttuuritila Näkkäri
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Tässä vain pieni osa kevään ja kesän 
kursseistamme. Käy tutustumassa tarjon-
taan nettisivuillamme, www.salo.fi/kansa-
laisopisto. Löydät sieltä myös alla olevien 
kurssien tarkemmat kurssikuvaukset. 

Huhtikuun alussa julkaisemme Kansalais- 
opiston kevät ja kesä -digilehden, jossa on 
erikseen lueteltuna kaikki huhti-, touko- ja 
kesäkuun kurssit. Tarjolla muun muassa 
ukulelensoittoa, leirejä, kieliä, luentoja, 
kuntoilua ja muutakin mielenvirkistettä. 
Mukaan mahtuu sellaisiakin kursseja, joita 
ei kevään ohjelmassa vielä näy. Seuraa 
ilmoitteluamme!

010152 Maksuton yleisöluento: 
Sukututkija punaisten lyhtyjen  
Helsingissä 

Ma 18:00–19:30, 15.5.2023, 2 oppituntia
Auditorio D114, Ylhäistentie 2 
Tutkijaprofessori, OTT, FM Katja Tikka,  
Helsingin yliopisto 

Maksuton yleisöluento. Sukututkijat ja kaikki  
historiasta kiinnostuneet, tervetuloa matkalle  
pääkaupunkimme menneisyyden vaietuille  
kujille, hämäriin porttikäytäviin, bordelleihin  
ja salakapakoihin.

010252 Mielenterveyden ensiapu®2  
-koulutus | 70 €  

Ma ja ke 17:30–20:25, La 9:15–15:00, 
17.–22.4.2023, 14 oppituntia

Mielenterveyden ensiapu®2 -koulutuksien tarkoituk-
sena on lisätä tietoa tavallisimmista mielenterveyden 
häiriöistä, niiden oireista ja siitä, miten voi toimia, kun 
kohtaa mielenterveyden ongelmia. 

010153 Maksuton yleisöluento:  
Kiertotalous 

Ma 18:00–19:30, 27.3.2023, 2 oppituntia 
Auditorio D113 (1. kerros), Ylhäistentie 2 
Meri-Tuulia Hurri ja Jussi Somerpalo 

Maksuton yleisöluento toteutetaan yhteistyössä  
Lounapuisto-hankkeen sekä Hiilineutraali Salo -hank-
keen kanssa.

030364 Viaje al sol – Espanjaa 
matkailijoille, jatkokurssi, Salo | 30,40 € 

Ke 18:30–20:00, 3.5.–21.6.2023, 16 oppituntia 
Kieliluokka 1 (2. kerros), Ylhäistentie 2 

Kurssitapaamiset lähiopetuksena tai etänä Zoomin 
kautta. Tämä kurssi on jatkoa kevätkesällä 2022 
pidetylle espanjan kielen matkailukurssille. Kurssilla 
käydään läpi erilaisia matkalla vastaantulevia tilanteita 
ja niihin liittyvää sanastoa, kielioppi jää nyt taka-alalle. 

030456 Qua e là per l’Italia | 27,80 € 

Ke 16:45–18:15, 26.4.–31.5.2023, 12 oppituntia 
Etäopetus

Kurssitapaamiset toteutetaan reaaliaikaisena etä-
opetuksena Zoomissa. Seikkailumme halki Italian 
maakuntien jatkuu mukavasti nojatuolimatkaillen 
kotisohviltanne käsin! Tutustumme mm. Ligurian 
nähtävyyksiin. Pääpaino kurssilla on tekstien lukemi-
sessa ja sanavaraston sekä kulttuurintuntemuksen 
kartuttamisessa. 

031059 Jawohl! Saksaa toukokuussa,  
Salo | 30,40 €

Ti ja to 17:15–18:45, 9.5.–1.6.2023, 16 oppituntia 
Kieliluokka 2 (2. kerros), Ylhäistentie 2 

TAITOTASO A1-B1. Kurssitapaamiset lähiopetuksena. 
Loppuuko saksan opiskelu aivan liian aikaisin kevääl-
lä? Onko oppikirjoistasi joku seuraavista: Freut mich 
1, 2 tai 3/ Hallo 2 tai 3? Haluatko opiskella saksaa 
intensiivisesti kaksi kertaa viikossa? Jos vastauksesi on 
JAWOHL, tule mukaan! 

090257 Ompelu- ja saumurilanit,  
Salo | 31,10 €

La ja su 10:00–15:45, 15.–16.4.2023, 14 oppituntia 
Käsityöluokka (2. kerros), Ylhäistentie 2 

Näillä ompelulaneilla saat ommella juurikin niitä omia 
töitäsi, olet sitten aloittelija tai konkari. Käyn kuitenkin 
samalla läpi myös saumurin käyttöön liittyviä juttuja ja 
voit tulla kurssille ja rakentaa oman pienen portfolion 
saumurin käytöstä, sen erikoisompeleista ja muista 
käyttömahdollisuuksista.  

090259 Ompelulanit D, Salo | 31,10 €

La ja su 10:00–15:45, 20.–21.5.2023, 14 oppituntia 
Käsityöluokka (2. kerros), Ylhäistentie 2 

Korjaa, paikkaa, pienennä tai suurenna. Tee vanhasta 
uutta, viimeistele keskeneräinen ompelutyö tai aloita 
jotakin ihan uutta. Tutustu etukäteen ihaniin kankai-
siin ja malleihin, ompelulaneilla saat katkeamatonta 
ompeluaikaa ja -rauhaa omaan toteuttamiseen. 

090355 Kirjontaa Meritalon museolla,  
Salo | 27,80 €

Ma 9:30–11:45, 27.3.–24.4.2023, 12 oppituntia 
Meritalon museo, Moisionkatu 18 

Tutustutaan museon kirjontatöihin menneiltä vuosi-
kymmeniltä ja tehdään oma kirjontatyö tämän päivän 
henkeen, mutta perinnekirjontojen tyyliin.  

090754 Turkisparkintakurssi,  
Halikko | 51,90 €

La ja su 10:00–15:00, 15.–23.4.2023, 26 oppituntia 
Halikon lukion Paletti, Kuruntie 30 

Materiaalimaksu (2 €) ja mahdollinen raakanahka 
(noin 10 €) maksetaan opettajalle. Kurssilla opette-
lemme parkitsemaan turkisnahan perinteisellä rasva-
parkitusmenetelmällä.  

090856 Makramekorut, Salo | 16,10 €

Su 11:00–14:15, 23.4.2023, 4 oppituntia
Yleisluokka 4 (1. kerros), Ylhäistentie 2 

Ohjaajalta on mahdollista ostaa käteisellä koru-
materiaaleja (1–7€ /koru tai korupari). Kurssi sopii 
aloittelijoille ja perussolmut jo osaaville. Ohjaajalta 
löytyy ohjeita ja korumalleja erilaisiin ranne-, kaula- ja 
korvakoruihin, joita voi kurssin aikana toteuttaa ja 
soveltaa. Mukaan voit ottaa korutarvikkeiden lisäksi 
esim. helmiä, pieniä metalli- tai puurenkaita ja erilaisia 
lankoja ja nyörejä.  

090859 Mosaiikkia puutarhaan, 
Halikko | 18,10 €

La 12:00–14:30, su 12:00–15:15, 13.–14.5.2023,  
7 oppituntia 
Halikon lukion Paletti, Kuruntie 30 
Kudonnan ohjaaja Satu Nyberg 
Kurssimaksu 18,10 € 

Mosaiikkitekniikalla tehdään sommitelma lasi- tai kera-
miikkapaloista. Voit tehdä puutarhaan koristepalloja, 
päällystää kukkapurkin tai vaikka kivien päälle perhosia.

090861 Pääsiäismunien maalaamista  
vahatekniikalla, Salo | 27,80 €

La ja su 10:00–15:00, 1.–2.4.2023, 12 oppituntia 
Käsityöluokka (2. kerros), Ylhäistentie 2 

Väristä ja vahasta materiaalimaksu 4 € käteisellä 
opettajalle. Maalataan tyhjiä kananmunia perinteisellä 
ukrainalaisella vahatekniikalla. Menetelmällä jokainen 
saa onnistumisen elämyksen, mutta se mahdollistaa 
myös vaativamman työskentelyn.   

050662 Valu- ja patinointikurssi, 
Salo | 31,70 €

To 17:00–19:30, la ja su 11:00–15:45,  
15.4.–4.5.2023, 18 oppituntia 
Piritan kuvanveistoluokka, Hämeentie 34 

Kuvanveiston opiskelijat tekevät kipsivalun tai vii-
meistelevät teoksiaan patinoimalla niitä eri tavoilla. 
Materiaalilista käydään läpi ensimmäisellä kokoontu-
miskerralla. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti kuvan-
veistokurssin opiskelijoille.  

Kansalaisopisto

Salon kansalaisopiston
kevät ja kesä

2023
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050663 Ruukkuja, ruukkuja! 
Halikko | 38,40 €

Pe 17:00–20:15, la 11:00–16:00, 5.–20.5.2023,  
16 oppituntia, Halikon lukion Paletti, Kuruntie 30 

Keramiikan alkeiskurssi, jossa tutustutaan erilaisiin 
menetelmiin (myös dreijaus) ja valmistetaan niillä 
ruukkuja. Kokeillaan yksinkertaisia koristelutekniikoita 
ja lasitetaan esineet. 

050853 Miten katsoa nykytaidetta? | 33 €

Ma ja ke 18:00–19:30, 12.4.–17.5.2023, 20 oppituntia 
Kurssitapaamiset etäopetuksena. 

Keskustellaan nykytaiteesta ja avataan esimerkinomai-
sesti teosten merkityksiä ja tulkinnan mahdollisuuksia. 
Tavoitteena on madaltaa kynnystä kohdata ja ym-
märtää nykytaidetta sekä oppia näkemään teoksissa 
yhteyksiä taiteen historiaan sekä yhteiskuntaan. 

130357 Mökkikausi alkaa - Mitä herkkuja 
voi tehdä mökillä? Halikko | 17,40 €

Ti 18:00–20.:0, 18.–25.4.2023, 6 oppituntia 
Armfeltin koulun kotitalousluokka 3 Mankeli, K-ovi, 
Kuruntie 7 

Kurssin hintaan tulee erikseen materiaalimaksu  
n. 30 € /henkilö. Tehdään ensimmäisellä kerralla  
kesäisiä, nopeita ja helppoja mökkeilyyn sopivia  
ruokia. Toisella kerralla valmistetaan useamman  
ruokalajin menu esim. mökkikauden avajaisiin. 

130358 Salaattibuffet kevään ja kesän 
juhliin, Salo | 17,40 €

La 10:00–14:30, 6.5.2023, 6 oppituntia 
Kotitalousluokka B322, B317 (3. kerros, B-siipi), 
Ylhäistentie 2 

Kurssin hintaan tulee erikseen materiaalimaksu  
n. 25 € /henkilö. Tehdään monipuolisia salaatteja 
kevään ja kesän buffetpöytään. Ota mukaan essu  
ja pusseja/rasioita kotiin viemisille. 

130361 Voileipäkakut kevään juhliin,  
Salo | 16,80 €

Ti 17:30–21:15, 16.5.2023, 5 oppituntia 
Kotitalousluokka B322, B317 (3. kerros, B-siipi), 
Ylhäistentie 2 

Kurssin hintaan tulee erikseen materiaalimaksu  
n. 50 €/henkilö. Valmistetaan liha- sekä kalavoileipä- 
kakut mahdollisimman edullisista raaka-aineista,  
käytämme lohta. Ota mukaasi essu ja astioita 
kakkujen kotiin viemistä varten. 

110154 Tietokoneen kansioiden 
hallintaa ja kevätsiivousta, Salo | 24 €

Ma 13:00–15:30, 17.4.–15.5.2023, 12 oppituntia
ATK-luokka 1 (2. kerros), Ylhäistentie 2 

Kurssilla laitamme tietokoneen kansiot hyvään  
järjestykseen. Katsomme, kuinka sähköpostin  
liitetiedostot ja älypuhelimen kuvat tallennetaan  
tietokoneelle. Tutustumme myös tietokoneen  
ylläpitoon ja tietoturvaan. 

110251 Seniorit, otetaan some haltuun, 
Salo | 34 €

To 13:15–16:30,13.–27.4.2023, 12 oppituntia 
ATK-luokka 1 (2. kerros), Ylhäistentie 2 

Tule opettelemaan Facebookin, WhatsAppin ja 
muiden sosiaalisten medioiden käyttöä. Kurssilla voit 
halutessasi tehdä käyttäjätunnuksia ilmaisiin sosiaali-
sen median palveluihin ja ottaa ne heti käyttöösi. 

110352 Excel-taulukkolaskenta  
- tehokas viikonloppukurssi,  
Salo | 47 €

La ja su 10:00–15:00, 1.–2.4.2023, 12 oppituntia 
ATK-luokka 1 (2. kerros), Ylhäistentie 2 

Haluatko oppia hyödyntämään taulukkolaskennan 
eri ominaisuuksia paremmin kotikäytössä, yhdistys- 
toiminnassa ja työelämässä?

110552 RawTherapee  
- ilmainen kuvankäsittelyohjelma 
valokuvaajalle, Salo | 40,20 €

To 17:00–20:15, 30.3.–13.4.2023, 8 oppituntia 
ATK-luokka 1 (2. kerros), Ylhäistentie 2 

RawTherapee on erittäin monipuolinen, eri  
alustoilla, kuten Win, Mac ja Linux, toimiva  
valokuvien käsittelyjärjestelmä. Harjoittelemme  
yhdessä kouluttajan opastuksella ohjelman hienoja 
ominaisuuksia. Ohjelma tukee Raw-kuvien lisäksi 
JPEG-, PNG- ja TIFF-kuvia.  

080152 Runon esittäminen | 25 €

Su 10:30–17:30, 26.3.2023, 8 oppituntia 
Teatteriluokka (1. kerros, B-siipi), Ylhäistentie 2 

Mielikuvat, äänenkäyttö ja kehonkieli runon  
ilmaisussa. Lähestytään runon persoonallista  
esittämistä ja äänenkäyttöä fyysisen teatterityön  
näkökulmasta. Ota mukaasi joustavan mukavat  
vaatteet sekä vesipullo.

Musiikkiopisto
Innostava harrastus musiikin parissa tarjolla ensi lukuvuodeksi 2023–2024

Musiikkiopiston uusien opiskelijoiden haku toteutetaan 17.4.–15.5. videohaun perusteella.

Lyhyellä videolla hakija esittelee itsensä, kertoo soitintoiveestaan ja laulaa pienen laulun. 
Hakuvideo tulee palauttaa 15.5. mennessä.

Hakea voi yksinlauluun, pianoon, kitaraan, harmonikkaan, viuluun, alttoviuluun, selloon, 
kontrabassoon, huiluun, klarinettiin, saksofoniin, trumpettiin, kornettiin, käyrätorveen, 
pasuunaan, baritoniin, tuubaan, lyömäsoittimiin tai sähköbassoon.

Syksyn musiikkileikkikouluryhmiin ilmoittautuminen avautuu 8.5. Tarjolla on vauva-  
ja perhemuskariryhmiä sekä lasten musiikkileikkikoulu- ja soitinmuskariryhmiä. 

Opinnot alkavat elokuussa 2023

Tarkemmat haku- ja ilmoittautumisohjeet löytyvät nettiosoitteesta:  
www.salo.fi/musiikkiopisto.  

Lisätietoja: Vs. rehtori Jenni Jäske, puhelin 044 7784642, jenni.jaske@salo.fi ja  
toimistosihteeri Hannele Kilpeläinen, puhelin 044 778 4640, hannele.kilpelainen@salo.fi
musiikkileikkikoulun opettaja Sirpa Liinakari, sirpa.liinakari@salo.fi
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Yleiset kulttuuripalvelut

Kevään taide- ja 
kulttuuritapahtumia

Teatteri 

Salon Teatterin kevät on käynnistynyt kulttuuritila 
Kivassa (Horninkatu 21).  Kivassa seikkailee 6.5. saakka 
monille tuttu Mauri Kunnaksen Herra Hakkarainen 
esityksessä Herra Hakkarainen harrastaa. Liput ja lisätie-
dot: www.salonteatteri.fi

Teatteri Provinssin lavalla nähdään 14.4.2023 alkaen en-
simmäistä kertaa suositun Evakon kyyneleen tekijöiden 
uusi Tulitikkutyttö-musikaali. Luvassa on myös lukuisia 
vierailuesityksiä stand-up-komiikasta erilaisiin konserttei-
hin ja lastenesityksiin. Lisätiedot: www.teatteriprovinssi.fi

Elokuva- sekä baletti- ja  
oopperanäytökset

Bio-Salon laatuelokuvasarjan kevätkauden ohjelmisto 
tarjoaa monipuolisesti katsottavaa ja kuunneltavaa. 
Näytökset elokuvateatteri Bio-Salossa (Helsingintie 
11), elokuvaliput 8 euroa ja ooppera- ja balettiliput 18 
euroa sisältäen kahvitarjoilun. Sarjassa vuorossa 7.4. 
alkaen Close, 14.4. alkaen Rusalka ja 21.4. alkaen 
Sydämen asia(t). Katso tarkat esitysajat: www.biosalo.fi

Musiikki

16.4. klo 18 Kohta saapuu kesäyö -konsertti Teatteri 
Provinssissa (Salorankatu 5-7). Salon Viihdelaulajien ja 
lauluyhtye Virtuoson yhteiskonsertin laulut viittaavat 
kevääseen ja rakkauteen. Luvassa ikivihreitä ja uusia 
klassikkokappaleita kvartetti- ja kuorotulkintoina. Liput 
ja lisätiedot: www.salonviihdelaulajat.fi

SaloJazzin kodikkaat ja korkeatasoiset konsertit jatkuvat 
ravintola Musinessa, Horninkatu 17. Ohjelmassa 20.4. 
Martti Vesala Soundpost Quintet ja 11.5. Jaska Lukkari-
nen One For Joe. Liput ja lisätiedot: www.salojazz.fi

Kirjallisuus ja runous

• 26.3. klo 10.30−17.30 Runon esittämisen kurssi:  
Mirjami Heikkinen, Salon kansalaisopisto

• 2.4. klo 16 Perniön Runopiirin 20. Vuotisjuhla,  
galleria Levola

• 15.−16.4 Eroon kirjoitusjumeista -kurssi:  
Miska Karhu, kulttuuritalo Villi

• 20.4. klo 18 Open mic, kulttuuritalo Villi
• 29.–30.4. Lavarunokurssi: Juho Kuusi, kulttuuritalo Villi
• 6.5. klo 14 Tiehän on ja tähdet -runomatinea,  

Salon kansalaisopisto
• 17.5. klo 19 Runokahvila, kahvila Papu
• 20.−21.5. Runokurssi: Daniil Kozlov, kulttuuritalo Villi
• 25.5. klo 18 Open mic, kulttuuritalo Villi

Tapahtumayhteistyössä mukana Kirjan talo ry ja Pro Ran-
takivet ry, lisätiedot: www.facebook.com/sanojensalo

Kuvataide

Salon Taiteilijaseuran Taidelainaamo ja Galleria, Teh-
daskatu 18, Salo on avoinna ma-to klo 12–17, pe klo 
12–15 ja la klo 10–14. Esillä vaihtuvia näyttelyitä sekä 
omaksi iloksi vuokrattavia piirustuksia, grafiikkaa, maala-
uksia ja veistoksia. Lue lisää: www.salontaiteilijaseura.fi

Hyvää mieltä kulttuurista 
tapahtumaviikko 22.–28.5.2023

MIELI ry:n valtakunnallisen Mental Health Art Week – 
Hyvää mieltä kulttuurista -tapahtumaviikon teemana 
on tänä vuonna ”tunne tunteesi”. Ohessa muutama 
poiminto viikon tapahtumista, paljon lisää löydät sivuil-
ta www.salo.fi/kulttuuri.   

• 25.5. klo 18 Rautatietunneli ja klo 19 Salon tori, 
Salon Viihdelaulajat esiintyy

• 26.5. klo 10 Mallan matkassa -vauvakonsertti, Ylhäis-
tentie 2

• 26.5. klo 16–20 Toimarissa soi -festivaali, Perniön 
toimintakeskuksen piha-alue

• 26.5. klo 18 Suomi-Filmin Salaiset Kansiot – kadon-
nutta naisroolia etsimässä, kulttuuritila Näkkäri

Taidetta ja kulttuuria 
lapsille ja perheille

Lasten lauantait kulttuuritila Näkkärissä

Näkkärin Lasten lauantaiden kevätkausi jatkuu, kun 
huhtikuussa 15.4. vuorossa on Iida Vanttaja: Vuori, joka 
rakasti lintua. Alice McLerranin rakastettu satu yksinäi-
sen vuoren ja muuttomatkallaan sen luokse eksyvän lin-
nun ystävyydestä varjoteatteriesityksenä! Esitysaika klo 
13. Suositusikä 4+, esityksen kesto noin 35 minuuttia.

Toukokuun Lasten lauantaissa 13.5. on luvassa Lahdes-
ta tulevan SUPER Teatterin visuaalinen satuhetki Mat-
kalaukkusatuja. Luvassa on mukava yhteinen satuhetki, 
jossa lasten omille oivalluksille ja eläytymiselle annetaan 
tilaa. Esityksestä poikkeuksellisesti kaksi näytöstä klo 
11 ja klo 13! Suositusikä 3+, esityksen kesto noin 30 
minuuttia. 

Liput Lasten lauantaihin: peruslippu 10 euroa, perhe-
lippu 4 hengelle 28 euroa, alle 3-vuotiaat sekä avustajat 
maksutta. Liput verkkokaupasta tai ovelta korttimak-
sulla tai E-passilla. Meillä käy myös pääkirjaston infosta 
lainattavissa oleva Näkkäri-kortti, jolla 2 hengen sisään-
pääsy maksutta. Kulttuuritila Näkkäri sijaitsee osoitteessa 
Ylhäistentie 2, lisätiedot: www.salo.fi/nakkari. Astu 
peremmälle, elämykset odottavat!

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

Suomi-Filmin salaiset kansiot. Kuva: Esko Paavola
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Vauvaperjantait Ylhäistentiellä

Uutuutena lastenkulttuuritoiminnassamme aloitamme 
vauvaperheille suunnatut esitykset 31.3. alkaen. Kevään 
aikana on luvassa kaksi Vauvaperjantaita, esitykset näh-
dään Ylhäistentiellä, kansalaisopiston teatteriluokassa.  

31.3. klo 10 Vauvaperjantain esityksenä Suomen kier-
tueteatterin Silkkipaperitaivas-vauvateatteriesitys. Eppu 
Nuotion samannimiseen kirjaan perustuva Silkkipape-
ritaivas on aisteja hivelevä, rauhallinen ja lempeä vau-
vateatteriesitys. Runoista, musiikista ja visuaalisuudesta 
ammentava esitys soveltuu 3−12 kuukauden ikäisten 
vauvojen ensimmäiseksi teatterikokemukseksi.  Kesto 
30 min. Liput varattava etukäteen, paikkoja rajoitetusti!

Toinen kevään Vauvaperjantai on luvassa toukokuussa, 
26.5. klo 10 Mallan matkassa -vauvakonsertin rytmittä-
mänä. Suositusikä 3−10 kk, kesto 30 min.

Liput Vauvaperjantaihin: aikuinen ja vauva 10 euroa. 
Meillä käy myös pääkirjaston infosta lainattavissa oleva 
Näkkäri-kortti, jolla 2 hengen sisäänpääsy maksutta. 
Liput ja lippuvaraukset 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/nakkari

Lastenkulttuurin maaliskuu

Maaliskuussa on Salossa lastenkulttuurin teemakuukau-
si. Lastenkulttuurin maaliskuun ajatuksena on nostaa 
salolaisten lastenkulttuuritoimijoiden tarjontaa esille 
sekä tuottaa uusia elämyksiä lapsille ja lapsiperheille. 
Luvassa on taidetta ja kulttuuria kaikenikäisille lapsille 
vauvoista lähtien. Ohjelmassa on esityksiä, näyttelyitä 
sekä tapahtumia, tervetuloa mukaan! 

Osana lastenkulttuurin maaliskuun ohjelmaa toteute-
taan jälleen myös Salon Minimaailmannäyttely 21.3.–
11.4. Näyttely levittäytyy ympäri Salon keskustaa ja on 
omatoimisesti katseltavissa ulkotiloista käsin. Lähde 
löytöretkelle ja katso teoskartta nettisivuiltamme tai 
Salo Taskussa -sovelluksen reitit-osiosta!
Koko lastenkulttuurikuukauden ohjelman löydät sivus-
tolta www.salo.fi/lastenkulttuurin-maaliskuu.

Ollaan yhteydessä!

Ajankohtaiset uutiset, tapahtumapäivitykset ja lisätiedot 
löydät verkkosivuilta ja kaupungin tapahtumakalenteris-
ta sekä somesta Facebookissa facebook.fi/kulttuurisalo, 
Instagramissa tileillä @salovapaalla ja @kulttuuriassat.

Perniön museo
Museotie 9, 25500 Perniö, www.salomus.fi/perniönmuseo,  
puhelin 02 778 4883

Valtakunnallinen ikkunapäivä Perniön museossa  
13.5. klo 11–14

Perniön museossa on alkanut ikkunoiden entisöinti. Museon upeiden  
ikkunoiden parissa ahkeroivat Marika Mäkelä ja Mika Rautio ovat paikalla 
esittelemässä työn eri vaiheita ja kertovat miten vanhoja ikkunoita kannattaa 
korjata oikeaoppisesti vanhaa kunnioittaen. 

Valtakunnallisen ikkunapäivän idea on lähtöisin Ruotsista, jossa päivää 
vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Suomessa teemapäivää koordinoi 
Rakennusperinteen ystävät ry yhdessä muiden alalla toimivien kanssa. 
Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Salon historiallinen museo SAMU

Meritalon museo
Moisionkatu 18, 24100 Salo, www.salomus.fi/meritalonmuseo.

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

Meritalon museon pörriäispäivä 18.5. 

Helatorstaina vietetään Meritalon museolla iloista koko perheen pörriäis-
päivää. Tapahtuman aikataulu sekä ohjelma tarkentuvat myöhemmin. 

Silkkipaperitaivas. Kuva: Frans Rinne
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Yleisöopastukset ja tapahtumat
Pääsylipun hintaan kuuluva yleisöopastus Veturitallin näyttelyihin joka 
sunnuntai klo 14! Mukaan mahtuu maksimissaan 25 henkilöä.

Vielä ehdit tutustua taidegrafiikan tekoon! Työpajapäivässä la 25.3. 
klo 13–16 kokeillaan akvarellimonotypian tekoa kuvataiteilija Lotta 
Lekan kanssa. Sopii aikuisille tai lapsille oman aikuisen kanssa. Osal-
listuminen sisältyy museon pääsylipun hintaan ja etukäteen ei tarvitse 
ilmoittautua, mutta hetkittäin voi joutua jonottamaan vuoroaan. 
Työpajan kesto noin 30–45 min henkilöä kohden. 

Kakkubuffet Veturitallin kahviossa ke 5.4 klo 13–17.30, hinta 12 
euroa sisältäen kahvin tai teen tai 13,50 euroa sisältäen lisäksi lasin 
alkoholitonta kuohuvaa. Järjestäjänä Salon nuorten työpajatoiminnan 
Metka-kahvila yhdessä Salon seudun ammattiopiston kanssa. Tarjolla 
suolaista ja makeaa, tervetuloa herkuttelemaan!

Huhti- ja toukokuun maksuttomat museoperjantait jäävät väliin pää-
siäisen ja näyttelyiden vaihdon vuoksi, mutta jatkuvat taas kesäkuussa. 

Konsertti Veturitallilla ke 17.5. klo 18.30: Valkeat aamut – Einari Mar-
vian lauluja. Katri Jalonen sopraano, Esa Ylönen piano. Liput ovelta 15 
euroa / koululaiset ja opiskelijat 10 euroa.

Taidemuseo Veturitalli
Mariankatu 14, 02 778 4892
Avoinna ti–pe 10–18, la–su 11–17.
Poikkeavat aukioloajat: suljettu maanantaisin ja näyttelyiden vaihdon  
ajan 24.4.–5.5.2023. Pääsiäisen aukiolo: to 6.4. 10–17, pe 7.4.  
suljettu, la–su 8–9.4. 11–17 ja ma 10.4. 11–17. Helatorstaina 18.5. 11–17. 

Liput 10/7 euroa, Museokortti, alle 18-vuotiaille 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, 23.4.2023 saakka

Turun Taidegraafikoiden 90-vuotisjuhlanäyttely Painetut maailmat on tuore 
katsaus tämän päivän turkulaisen sekä kotimaisen taidegrafiikan tilaan ja sen 
eri menetelmiin. Näyttelyyn osallistuu 12 yhdistyksen jäsentaiteilijaa ja kokonai-
suuden on kuratoinut kuvataiteilija, taidegraafikko Juha Joro. Näyttely valottaa 
taidegrafiikan erityisyyttä kuvataiteen ilmaisukeinona, jonka jotkut menetelmät 
ovat jo vuosisatoja vanhoja.

Kesän näyttelyt avataan 6.5.2023

Gertrude Bellin (1868–1926) ja Meeri Koutaniemen (s. 1987) työt kohtaavat 
Veturitallin kesän päänäyttelyssä Hidden Freedom – Kätketty vapaus. Näyttely 
kertoo kahden kuvaajan tekemästä dokumentaatiosta samoissa Lähi-Idän ja 
Aasian maissa kahtena eri aikakautena. Samaan aikaan Galleria Sivuraiteella 
nähdään Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen vuorovaikutteinen media-
teos 101 kaikkien puolesta. Näyttelyt ovat esillä 6.5.–10.9.2023.

Galleria Sivuraide: Elämää elävästi ja todesti  
– Kuvanveistäjä Ben Renvall 1903–1979, 23.4.2023 saakka

Salolaislähtöinen kuvanveistäjä Ben Renvall oli taitava ja monipuolinen kuvan-
veiston materiaalien tuntija. Näyttelyn pienoisveistokset huokuvat Renvallin 
taiteen ilmeikästä 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 elokuvamaail-
man kestojulkkista Jussi-patsasta.

Ben Renvall ateljeessaan, 1970. Kuva: Ben Renvallin arkisto.Annika Dahlsten, Nelsonin kukka, serigrafia, 2021.

Meeri Koutaniemi, Burma, 2014.

Veturitallin 
museokauppa
Paikallisten taiteilijoiden ja käsityö-
läisten tuotteita, laaja valikoima 
Salon historiaa käsitteleviä teoksia ja 
taidekirjoja, kortteja sekä lahjatava-
roita. Täältä voit ostaa myös Museo-
kortin! Museokauppa on avoinna
aina museon auki ollessa.
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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: 0295 025 500,  
ma–pe klo 9–16.15

• Salon kuntakokeilun päivystys Voimalassa  
(Vilhonkatu 2, Salo), maanantaisin, keskiviikkoisin  
ja perjantaisin klo 9–12.

Lisätietoja: Krista Takatalo, koordinaattori,  
puhelin 050 4721720, krista.takatalo@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 työ-
kyvyn 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. 

• 20.4. klo 10–13 Koulutusten kevätmarkkinat.  
Tervetuloa Voimalaan etsimään uusia polkuja ja saa-
maan tietoa koulutusvaihtoehdoista. Vapaa pääsy.

• 12.5. Kirsikankukkapäivä Voimalassa – seuraa 
tiedotusta.

• 24.5 klo 12–14 Mental Health Art Weekin kuvataide-
työpaja Voimalassa, vapaa pääsy, ei ilmoittautumista.

Tarkista 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 hake-
misessa! 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 kysy-
myksissä.

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

• 20.4. klo 10–13 Koulutusten kevätmarkkinat.  
Tervetuloa Voimalaan etsimään uusia polkuja ja  
saamaan tietoa koulutusvaihtoehdoista. Vapaa pääsy.
• 12.5. Kirsikankukkapäivä Voimalassa – seuraa tiedo-
tusta.
• 24.5 kello 12–14 Mental Health Art Weekin kuvatai-
detyöpaja Voimalassa, vapaa pääsy, ei ilmoittautumista.

Seuraa Ohjaamon ilmoittelua tapahtumista Facebookissa 
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 nuorisotyöntekijöihin: 
etsivat@salo.fi / Maria Lammervo, puhelin 044 778 4833.

Väylä-hanke – työnhakijalle

Tarvitsetko apua sopivan työpaikan löytämiseen? 
Mietityttääkö koulutusasiat? Haluatko edistää hyvinvoin-
tiasi? Väylä on Salon kaupungin koordinoima, Euroo-
pan Unionin osittain rahoittama työllisyyshanke, jonka 
tavoitteena on parantaa Salon alueen heikossa työmark-
kinatilanteessa olevien työnhakija-asiakkaiden työllis-

tymistä avoimille työmarkkinoille. Hanke on suunnattu 
salolaisille työttömille työnhakijoille, erityiskohderyhmä-
nä alle 30-vuotiaat nuoret. Myös valmistumisvaiheen 
AMK-opiskelijat, osa-aikatyössä olevat tai lomautetut 
ovat kohderyhmää. Osatoteuttajana hankkeessa on  
Turun AMK. Tervetuloa tutustumaan Väylä ESR -hank-
keen 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/vaylahan-
ke ja Facebook: fb.com/VaylahankeSalo ja Instagram: 
instagram.com/vayla_hanke/

• 20.4. klo 10–13 Koulutusten kevätmarkkinat.  
Tervetuloa Voimalaan etsimään uusia polkuja ja saa-
maan tietoa koulutusvaihtoehdoista. Vapaa pääsy.

• 12.5. Kirsikankukkapäivä Voimalassa – seuraa 
tiedotusta.

• 24.5 kello 12–14 Mental Health Art Weekin  
kuvataidetyöpaja Voimalassa, vapaa pääsy,  
ei ilmoittautumista.

Parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 12−15 Voimalassa 
tavattavissa Juha Metsänoja Yrityssalosta/Väylä-hank-
keesta: hyödynnä mahdollisuus kysellä Salon alueen 
yrityksistä ja työmahdollisuuksista niissä. Ei ajanvarausta.

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 työkokeiluihin, 
rekrytoinnin ja palkkauksen tukiin ja niiden hakemi-
seen liittyen. Lisäksi toimimme kanavana työkokeilu- ja 
palkkatukipaikkojen jättämiseen haettavaksi. Edistämme 
korkeakoulutuksen ja työelämän välistä siirtymää Turun 
ammattikorkeakoulun kanssa ja teemme verkostoyh-
teistyötä 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 mahdollisuuden 
esitellä yritystäsi ja kirkastaa työnantajamielikuvaasi 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
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HelppoSalo 
– maahanmuuttajien 
neuvontapiste

Meiltä saat henkilökohtaista neuvontaa  
sinulle tärkeissä asioissa.

Neuvontaa ja opastusta annetaan muun 
muassa seuraaviin asioihin liittyen:
• työelämä
• asuminen
• koulutus
• asiakirjojen läpikäyminen ja lomakkeiden 

täyttäminen
•  tarvittavien yhteystietojen saaminen
•  oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat

Palvelukielinä toimivat suomi, venäjä, englanti 
ja arabia. Osoite: Tehdaskatu 2, Salon kaupun-
gintalo, 1. kerros

Neuvontapiste on 
pääsääntöisesti avoinna:
maanantai klo 9–11.30 ja klo 12–15
tiistai klo 9–11.30 ja klo 12–15.30
keskiviikko klo 9–15 (vain ajanvarauksella)
torstai klo 9–11.30, klo 12–15

Muina aikoina voit ottaa yhteyttä:
Sofia Martyugova, 050 473 4746,  
helpposalo@salo.fi
Instagram: @helpposalo

HelppoSalo 
– an advisory service 
for immigrants

We will help you with matters important to 
you.

You can get counseling and guidance on 
the following matters and more:
• working life
• housing and accommodations
• school and education
• reviewing documents and filling out forms
• finding needed contact information
• residence permit and citizenship issues

Place: Tehdaskatu 2, Salo City Hall, 1st floor

We are open:
Monday 9 am–11:30 am, 12:30 pm–15 pm
Tuesdays 9 am–11:30 am, 12:30 pm–15:30 pm
Wednesdays 9 am–15 pm 
(By appointment only)
Thursdays 9 am–11:30 am, 12:30 pm–15 pm

At other times you may contact us:
Sofia Martyugova, 050 473 4746,  
helpposalo@salo.fi
Instagram: @helpposalo

Asumisoikeusasunnot
Asumisoikeusasuntoon tarvittavan järjestysnumeron hakeminen muuttuu – vanhat järjestysnumerot van-
henevat.

Asumisoikeusasunnon hakeminen on muutoksessa. Uuden asumisoikeuslain myötä järjestysnumeroa ei 
enää haeta omasta kaupungista tai kunnasta vaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA).

Vanha järjestysnumero

Kaupunki tai kunta myöntää järjestysnumeroita vielä vajaan vuoden ajan, 31.8.2023 saakka. Näitä järjes-
tysnumeroita voi käyttää paikallisesti asumisoikeusasunnon hakemiseen 31.12.2023 saakka, jonka jälkeen 
ne vanhenevat. 

Uusi järjestysnumero ARAsta

1.9.2023 alkaen uusia järjestysnumeroita haetaan ARAsta. Uudella järjestysnumerolla voi hakea asumisoi-
keusasuntoa valtakunnallisesti kaikista niistä kunnista, joissa asuntoja on. Numero maksaa noin 10 euroa 
ja on voimassa kaksi vuotta.

1.1.2024 alkaen asuntoa voi hakea vain ARAn järjestysnumerolla.

Toimita asuntohakemus sekä tieto järjestysnumerosta sille asumisoikeusyhteisölle, jonka asunnoista olet 
kiinnostunut. Kaupungin tai kunnan verkkosivustolta ja palveluneuvonnasta saat lisätietoa asumisoikeus-
yhteisöistä. 

Lisätietoja muutoksista:
• ARAn verkkosivut: ara.fi/uusi-asolaki 
• sähköposti: asumisoikeus@ara.fi
• puhelimitse 02952 50990 tiistaisin klo 9−11

Salon kaupunki
• verkkosivut: salo.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/asumisoikeusasunnot
• Kaija Kanervisto: kaija.kanervisto@salo.fi
• Marika Korpela: marika.korpela@salo.fi

Ikäkeskus Majakka
Hornintie 5, Koivulehdon alakerta, 24800 Halikko
Äijäkerho jatkaa kokoontumisia joka toinen tiistai klo 13–15, erillistä ohjaajaa toiminnassa ei ole. 
Mukaan pääsee tiistaista 28.3 alkaen. Kaikki eläkeläismiehet olette tervetulleita mukaan keskustelui-
hin. Lisätietoja antaa Teuvo Pietilä: puhelin 0400 530 203.

Kaksi oikein kaksi nurin -käsityöryhmä jatkaa kokoontumisia torstaisin klo 9–11, erillistä ohjaajaa 
toiminnassa ei ole. Mukaan pääsee torstaista 23.3. alkaen. Kaikki eläkeläisnaiset olette tervetulleita 
mukaan. Lisätietoja antaa Marjatta Piipponen: puhelin 040 563 4366.
Yhdistykset tiedottavat omasta toiminnastaan Majakassa itsenäisesti. Tilojen käyttö on yhdistyksille 
maksutonta.

Kannettava induktiosilmukkasalkku 
yhdistysten lainattavissa
Kannettava induktiosilmukkajärjestelmä on tilapäiseen käyttöön tarkoitettu ratkaisu, joka soveltuu 
käytettäväksi kokoontumistiloissa, joihin ei ole asennettu kiinteää induktiosilmukkaa. 

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

Salkun 33 metriä pitkällä silmukkajohdolla saadaan katettua varsin suuri kokoontumistila. Yleensä 
johto asennetaan tilan reunoille suorakaiteen muotoisesti. Mikäli kyseessä on suurempi tila, joh-
to 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 lainataan yhdistyksille. Lisätietoa ja kaupungin kiinteät induktiosil-
mukalla varustetut tilat löytyvät osoitteesta: www.salo.fi/tilavaraukset

HelppoSalo
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Liikuntapalvelut

Liikkuen läpi vuoden -kampanjakokonaisuus 

Liikkuen läpi vuoden on LiikUn ja osallistuvien kuntien uusi kolmen kampanjan kokonaisuus, jossa on 
Talviliikkuja-, Haastepyöräily- ja Syysliikkuja-kampanjat. Tällä kokonaisuudella kannustamme kaiken ikäisiä 
ja tasoisia lounaissuomalaisia liikkumaan ja kirjaamaan 18:ssa eri liikuntalajissa tehdyt suoritukset Liikkuen 
läpi elämän -mobiilisovellukseen. Näin osallistuja voi seurata omaa liikuntahistoriaansa ympäri vuoden 
sekä samalla osallistua kampanjoiden kuntakisoihin. Pyöräilyn ja maastopyöräilyn kilometrit lasketaan 
Haastepyöräily-kampanjan kuntakisaan, muut suoritukset näkyvät omassa liikuntahistoriassa.

 
Salo hyppää mukaan nyt Haastepyöräily-kampanjaan ja on jatkossa mukana kaikissa kolmessa (Talviliikku-
ja, Haastepyöräily, Syysliikkuja) kampanjassa.  
 
Haastepyöräily-kampanja vapusta juhannukseen 1.5.–25.6.2022 
Kirjaa päivittäinen liikkumisesi kilometreinä mobiilisovellukseen, joka on läpi vuoden ladattavissa sovellus-
kaupasta nimellä Liikkuen. Ellei sinulla ole mahdollisuutta kirjata kilometrejä mobiilisovellukseen, voit täyt-
tää pyöräilysuorituksesi ohessa olevalle lomakkeelle ja palauttaa sen 28.6. mennessä lähimpään kirjastoon 
tai liikuntatoimiston postilaatikkoon osoitteessa Perniöntie 7. Lisätietoja: https://bit.ly/3kVAW0K

Jalkautuminen 
kyläkeskuksiin  

Tule tutustumaan Salon kulttuuri- ja liikuntapalvelui-
den sekä kansalaisopiston kesätoimintaan ja samalla 
kertomaan, mistä ja miten toivoisit saavasi tietoa har-
rastustoiminnoista Salon alueella. Lisätietoja liikunta- 
palveluiden tiedotussihteeriltä terhi.sinnela@salo.fi tai 
puhelin 02 778 4717. 

5.4. 

Perniö 
Tavattavissa Melassuon ulkokuntosalilla klo 9–10.30 
S-Marketin pihalla klo 10.30–11.30   

Särkisalo  
Tavattavissa ulkokuntosalilla klo 12–13  
Tiirannan/vierasvenesataman parkkipaikka klo 13–14 

14.4.

Kuusjoki:  
Tavattavissa ulkokuntosalilla klo 9–10  

Pertteli:  
Tavattavissa Inkereen ulkokuntosalilla klo 11–12  

Muurla:  
Tavattavissa kirjastossa klo 13–14

19.4.   

Kisko: 
Tavattavissa ulkokuntosalilla klo 9–10  

Suomusjärvi: 
Tavattavissa ulkokuntosalilla klo 11–12   

Kiikala:
Tavattavissa kuntosalilla klo 12.30–13.30

Vakiovuorojen haku sisäliikunta- 
paikoille talvikaudelle 2023-2024 
Hakuaika talvivuoroille on 17.4.–7.5.2023 välillä. Talvikausi on 14.8.2023–30.4.2024, 
jäähallin osalta 7.8.2023–15.4.2024. Vuorojen haku tapahtuu aina Timmi-tilanvaraus- 
ohjelman kautta osoitteessa www.salo.fi/timmi. Aikaisemmin tulleita hakemuksia 
emme ota huomioon. 
 
Liikuntatilojen vuorojen haun sekä vuorojen jaon yleiset periaatteet löytyvät osoitteesta 
www.salo.fi/timmi.
 
Vuorojen hakuvaiheessa jokaisen hakijan tulee tarkkaan miettiä omat salitarpeensa: 
salin koko henkilömäärään sekä tasoon suhteutettuna, vuoron pituus, salin sijainti  
ym. Tämä koskee sekä kilpaurheilijoita että muita varaajia. Pääsääntöisesti ryhmien, 
joilla ei ole kilpaurheilua, tulisi hakea vuoronsa pienemmistä saleista.

Näin rekisteröidyt Timmi-käyttäjäksi
1. Yksityishenkilön tulee rekisteröityä käyttäjäksi osoitteessa www.salo.fi/timmi 
 (yksityishenkilön rekisteröityminen). Yksityishenkilö saa rekisteröinnin jälkeen  
 välittömästi tunnukset. 

2. Yhdistyksen edustajan tulee varmistaa, että yhdistys on toimittanut Timmi-käyttö- 
 oikeuslomakkeen liikuntapalveluille, ja tämän jälkeen voi rekisteröityä osoitteessa:  
 www.salo.fi/timmi (organisaation yhteyshenkilön rekisteröityminen). Rekisteröinnin  
 jälkeen saat tunnukset sähköpostiin 3–5 päivän kuluessa. 

3. Tunnukset saatuasi voit toimia Timmissä. 

4.  Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet Timmin käyttöön: www.salo.fi/timmi 

Nimi

Osoite

Työpaikka Kylä

Sähköposti

Puhelin

HAASTEPYÖRÄILYKORTTI
Merkitse kilometreinä päivittäinen liikkumisesi pyörällä 
1.5.–25.6.2023
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Poikkeavat 
aukioloajat 
liikuntapaikoilla 
 
Uimahalli 
• Pääsiäinen 7.–10.4. suljettu 
• Vapunaatto 30.4. suljettu 
• Vapunpäivä 1.5. suljettu 
• Helatorstai 18.5. suljettu 
• Ajalla 29.5.–2.7. viikonloput suljettu 
• 22.6. avoinna klo 6–14 
• Juhannus ja kesän huoltotauko  

3.7.–6.8. suljettu 
 
Salohalli 
• Pääsiäisenä 7.–10.4 suljettu 
• Vapunaatto 30.4. suljettu 
• Vapunpäivä 1.5. suljettu 
• Helatorstai 18.5. suljettu 
• 2.5.–21.6. ja 31.7.–13.8.  

avoinna ma–to klo 13–20.30 ja  
pe klo 12–18 

• 22.6. avoinna klo 8–15 
• 23.6.–30.7. suljettu 
• Kuntosali on suljettu remontin vuoksi 

2.5.–30.7. 
 
Urheilutalo 
• Pääsiäisenä 7.–10.4. suljettu 
• Helatorstai 18.5. suljettu 
• 22.6. avoinna klo 8–15 
• Juhannus 23.–25.6. suljettu 
 
Urheilupuiston kentät 
• Pitkäperjantai 7.4. suljettu 
• Pääsiäislauantai 8.4. avoinna  

klo 10–17.30 
• 1. Pääsiäispäivä 9.4. suljettu 
• 2. Pääsiäispäivä 10.4. suljettu 
• Vapunaatto 30.4. avoinna klo 10−17 
• Vapunpäivä 1.5. suljettu 
• Helatorstai 18.5. avoinna klo 10–17.30 
• Juhannus 23.–25.6. suljettu 
 
Jäähalli 
• Pääsiäisenä 7.–10.4. suljettu 
• Kesäsulku 18.4.–6.8. 
 
Liikuntatoimisto 
• 23.6.–30.7. suljettu

Yleisöluistelut  
Yleisöluistelut jatkuvat 13.4. asti 
torstaisin klo 17.45–18.45 ja  
sunnuntaisin klo 10.15–11.15.  
Tarkista mahdolliset lisävuorot 
jäähallin verkkosivulta www.salo.fi/
jaahalli kohdasta Yleisöluistelut.

Laavuretkelle  
www.salo.fi/retkeilykohteet 

Salossa on monia tulipaikkoja monen eri toimijan 
omistamina tai ylläpitäminä. Alla listattuna paikat, 
joissa voit vierailla. Ota omat puut mukaan. Kuljeta 
mahdolliset roskat mukanasi takaisin kotiin. Luontoon 
heitetyt roskat ovat hengenvaarallisia alueen linnuil-
le ja muille eläimille. Tulenteko muualla kuin reitin 
varren laavulla ja virallisilla tulipaikoilla on kielletty. 
Tulenteko tulipaikoilla on kielletty ruohikko- ja metsä-
palovaroitusten aikana.  

Helisnummen partiolaavu 
Laavu sijaitsee Salo-Lehmijärvi-retkeilyreitin varrella 
ja on seurakunnan mailla. Parkkipaikka osoitteessa 
Hämeenkyläntie 274.  

Tupurin laavu 
Lähin parkkipaikka Hiihtomajantiellä. Hiihtomajantien 
parkkipaikalla on opastaulu. Lyhin reitti, noin 1 km: 
Keskilenkiltä pääsee oikaisemaan frisbeegolfväylää 
pitkin laavulenkille, jonka varrelta pääsee laavulle.  

Muurlan laavu 
Muurlan Vihurin ylläpitämä laavu on noin 700 metrin 
päässä yleisurheilukentältä, Urheilutie 1.  

Kuusjoen laavu 
Koulun (Ylikulmantie 317) vieressä pallokentän ja 
kuntoradan välissä on koulun omistama laavu, jota 
saa käyttää.  

Bergvikin laavu 
Bergvikin luontopolku sijaitsee Bergvikin kartanon 
alueella (Bergvikintie 43) 18 km Salon keskustasta 
Helsinkiin päin, Muurlan ja Kruusilan välillä Hirsjärven 
luonnonkauniissa metsämaisemissa. Valittavana on 3,2 
km ja 4,7 km mittaiset merkityt reitit. Luontopolkujen 
puolestavälistä löytyy tilava laavu ja nuotiopaikka.  

Wartsalan kyläyhdistyksen laavu   
Vartsalan vanhan saha-alueen rannassa. Merkitty 
parkkipaikka luontopolun pohjoispäässä Pelkkakujan 

päässä ennen talotehtaan piha-aluetta, täältä pääsy 
laavulle Keskipaanaa kulkien, joko Kiramon kierron 
myötä rantareittiä tai suoraan paanaa kulkien ja 
Rimaprykin reitin kautta laavulle. Toinen pieni hiek-
kapohjainen parkkipaikka sijaitsee Tukkirannantien 
päässä, tältä paikalta laavulle pääosin esteetön kulku 
ns. Rimadonnan reittiä pitkin.  Laavun omistaa Wart-
salan kyläyhdistys ry. Laavu ja nuotiopaikka on tehty 
talkoovoimin ja niitä ylläpidetään talkoovoimin.  

Vuohensaaren grillikatos 
Vuohensaaren camping-alueella (Satamakatu 102), 
lähellä kahvilaa, on katoksessa tulipaikka. Tulipaikka 
on vapaasti käytössä mutta touko-syyskuussa iltaisin 
klo 20 alkaen tulipaikka on käytössä vain Vuohensaa-
ren camping-alueella majoittuville. 

Viitankruunun laavu 
Viitankruunun laavu sijaitsee Salossa Meripihkanka-
dun päästä lähtevän sorapintaisen huoltoreitin varrel-
la. Lyhin ja helppokulkuisin yhteys Meripihkankadun 
päästä, josta on noin 100 metrin matka laavulle.  

Vaskion Pentinniityn laavu  
Waskio-seuran ylläpitämä laavu on luontopolun 
varrella, Vaskionjoen rannan läheisyydessä. Nuohoo-
jankuja 27, Vaskio.  

Teijon kansallispuiston tulipaikat  
Teijon kansallispuiston alueelta löytyy yli 10 tulipaik-
kaa. Lisätietoja: https://naturaviva.fi/fi_FI/teijon-kansal-
lispuiston-palvelut/tulipaikat-teijon-kansallispuistossa

Iso-Kiskon uimapaikan grillikatos 
Kajalanrantatie 334, Kisko.  

Naarjärven uimarannan grillikatos  
Uimarannantie 245, Salo.  

Kokkilan uimarannan grillikatos 
Kokkilantie 880, Angelniemi.  
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Kesän ohjattu liikunta 
Kesän ryhmät ovat 1.4. alkaen nähtävillä Hellewissä: www.salo.fi/hellewi. 
Ilmoittautumiset ryhmiin alkaa 19.4. klo 17 osoitteessa www.salo.fi/hellewi.

Kaiken kansan vesijumpat uimahallissa 

Ei ilmoittautumista, uimahallin sisäänpääsymaksulla.  
Viikot 21–25 ja 31–4, ma klo 7:00–7:30, ke klo 15:00–15:30  

Kaiken kansan pesis  

Ke 18:00–19:30 Moision kenttä, Uskelankatu 13
12.7.–30.8.2023, Kunnari Pesäpalloseura  
Pesis toteutetaan yhteistyössä pesäpalloseura Kunnarin kanssa.  
Rentoa pesäpallon pelailua mukavalla porukalla. Tarvittaessa saat  
räpylän lainaksi paikan päällä. Ei ilmoittautumista. Maksuton.  
HUOM! Paikka ja aloitusajankohta (12.7.) muuttunut. 

Lapset ja perheet 
 
Lasten ja perheiden varmistunut toukokuussa  
alkava kesän toiminta tässä alla. Kokonaisuudessaan 
kesän ohjelma julkaistaan huhtikuussa osoitteessa 
www.salo.fi/lastenliikunta.

Uimahallin uimakoulut  

Uimakouluihin voi tutustua 15.4. alkaen osoitteessa  
www.salo.fi/hellewi, ilmoittautumiset 10.5. klo 17 alkaen 
Hellewissä. 

Uimakoulut toteutuvat alustavasti 
kolmessa jaksossa: 
1. jakso: 5.–9.6. ja 12.–16.6.  
2. jakso: 19.–22.6. ja 26.–30.6.  
3. jakso 24.–28.7. ja 31.7.–4.8. 

UUTTA! Perhepesis 

Ke 18:00–19:30 Moision kenttä, 31.5.–5.7.2023  
Perhepesis on perheen vanhempien ja kouluikäisten  
lasten yhteinen rento ja iloinen liikuntatuokio pesäpallon 
oheisharjoittelun ja kaikille sopivan pelailun merkeissä.  
Perhepesis toteutetaan yhteistyössä pesäpalloseura  
Kunnarin kanssa. Välineet saat paikan päältä. Ennakko- 
ilmoittautuminen, ilmoita kaikki perheestä osallistuvat. 
Maksuton. 

Ulkopeuhu  

Pe 9.15–11 Urheilupuisto, tekonurmikenttä, 
19.5.–16.6.2023  
Essi Kuivalainen, Emmi Rokka  
Klo 10.15 järjestetään lyhyt ohjattu leikkihetki.  
Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton.  

Superviikko 2010−2015 syntyneille lapsille  

Ma 9–14, ti 9–14, ke 9–14, to 9–14, pe 9–14  
Urheilupuisto, nurmikenttä, 5.–9.6.2023
Urheilupuisto, nurmikenttä, 12.–16.6.2023  

Molemmat Superviikot järjestetään Urheilupuistossa.  
Kokoontuminen tekonurmen ja huoltorakennuksen  
välissä. Viikon aikana pääset kokemaan monipuolista  
liikunnan riemua kivassa porukassa ja hyvässä ohjaukses-
sa. Sateen sattuessa liikutaan Urheilutalolla. Hinta sisältää 
lämpimän lounaan. Ilmoita mahdolliset ruoka-aineallergiat 
Hellewissä ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoja-kohdassa. 
Ilmoita myös mahdolliset diagnoosit ym. mitä ohjaajan on 
hyvä tietää. Superviikko järjestetään yhteistyössä Salpa ry:n 
kanssa ja ohjaajina toimivat SalPan ammattitaitoiset ohjaajat. 
Osallistumismaksu 60 euroa. Lisätietoja: Matias Willgren, 
puhelin 044 564 9460, matias.willgren@salpa.net 

Unelmien liikuntapäivä 10.5. 
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 koko Saloa liikuttavana tapah-
tumana. Tapahtuman tavoitteena on liikuttaa kaikenikäisiä salolaisia sekä edistää hyvinvointia ja 
terveyttä ja lisätä tietoisuutta erilaisista liikkumisen mahdollisuuksista Salon alueella. 
 
Tapahtuman järjestäjä: 
Liikuntapalvelut kannustaa mukaan mahdollisimman paljon alueen seuroja, järjestöjä ja yksityisiä 
toimijoita luomaan Salon Unelmien liikuntapäivästä valtakunnallisestikin näkyvä tapahtuma.  
Olethan mukana ja tehdään yhdessä Salon alueesta Suomen liikuttavin alue! 
 
Liikunnan- ja valmennuksen ammattitutkinto-opiskelija Minna Mäkelä suorittaa Salon liikunta- 
palveluissa näyttötutkinnon vastaamalla Unelmien liikuntapäivän kokonaisuudesta Salossa. 
Ilmoita Minnalle, minna.makela@edu.urheiluopisto3k.fi, oma tapahtumasi 10.5. mennessä ja  
kirjaa tai kirjatkaa yhdessä tapahtuma kaupungin tapahtumakalenteriin kaikkien nähtäville.  
Minnalta saat myös lisätietoja tapahtumaan liittyen. 

Tapahtumat nostetaan esiin myös sivulle www.salo.fi/unelmienliikuntapaiva.
Mainostathan myös itse tapahtumaasi sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla  
#unelmienliikuntapäiväsalo #unelmienliikuntapäivä 

Vuohensaaressa. Kuvaaja Henri Hanhimäki
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Nuoret 
Lataa liikettä – lukkarin ryhmistä kesäkaudella  
2.5.–20.6 jatkuu uinnin osalta tiistaisin ja  
perjantaisin klo 14:00–18:30 (sisälle uimahalliin  
klo 14:00–16:30). Seuraa Instagramissa “lataaliiketta”  
ja osoitteessa www.salo.fi/lataaliiketta.

Työikäiset
Ilmoittautumista vaativiin kursseihin ilmoittautumiset 
alkavat osoitteessa www.salo.fi/hellewi 19.4. klo 17 
alkaen. 

Aamuvirkkujen porrastreeni  

Ti 6:30–7:30 Uskelan portaat (Uskelankirkkotie 25)   
30.5.2023   
Essi Kuivalainen   
Aamuvirkkujen porrastreeni, jossa voit edetä omaan 
tahtiin ohjelman mukaan tai tehdä vai osan tai 
osia ohjelmasta. Kokoontuminen kuntoportaiden 
alapäässä. Vesipullo mukaan! Ennakkoilmoittautu-
minen, maksuton.   

Aamuvirkkujen bootcamp  

Ti 6:30–7:30 Urheilupuisto, keinonurmikenttä  
6.6.2023   
Essi Kuivalainen   
Aamuvirkkujen bootcamp pidetään urheilupuiston 
tekonurmen vieressä. Kokoontuminen yleisurhei-
lukentän kulmalla. Treeni sopii kaiken kuntoisille. 
Harjoitus koostuu lihaskuntoharjoitteista ja sykettä 
nostavista osuuksista. Ennakkoilmoittautuminen, 
maksuton.

Aamuvirkkujen kehonhuolto    

Ti 6:30–7:30 Urheilupuisto, keinonurmikenttä 
13.6.2023   
Essi Kuivalainen   
Kehonhuolto järjestetään Urheilupuiston tekonur-
men vieressä. Oma patja mukaan. Ennakkoilmoittau-
tuminen. Maksuton.   

Aamuvirkkujen polkulenkki 
Märynummella  

Ti 6:30–7:30 Märyn kuntoradan parkkipaikka  
20.6.2023   
Essi Kuivalainen   
Aamuvirkut kokoontuvat Märynummen kuntoradan 
parkkipaikalla opastaulun luona osoitteessa Hirvitie 
92, Tassukalliota vastapäätä. Ohjaajana Essi Kuivalai-
nen. Ennakkoilmoittautuminen, maksuton. 

Ikääntyneet 
Ilmoittautumista vaativiin kursseihin  
ilmoittautumiset alkavat osoitteessa www.salo.fi/
hellewi 19.4. klo 17 alkaen.  

UUTTA! Tehovesijumppa ikääntyneille  

Ma 13:20–14:00 Uimahalli, terapia-allas 
15.5.–19.6.2023  
Kurssimaksu 33 euroa

Vesijumppaa ikääntyneille  

Ti 10:00–10:40 Uimahalli, terapia-allas 
16.5.–20.6.2023  
Kurssimaksu 33 euroa 
Monipuolista liikuntaa nivelille sekä veden vastuksen 
hyödyntämistä lihaskunnon ylläpitämiseksi ja paran-
tamiseksi välineillä ja ilman. Lopussa lyhyt venyttely. 
Vesijumppa on terapia-altaassa, jossa lämpimämpi vesi.  

Vesijumppaa ikääntyneille  

To 10:00–10:40 Uimahalli, terapia-allas 
25.5.–22.6.2023  
Kurssimaksu 27,50 euroa
Monipuolista liikuntaa nivelille sekä veden vastuksen 
hyödyntämistä lihaskunnon ylläpitämiseksi ja paran-
tamiseksi välineillä ja ilman. Lopussa lyhyt venyttely. 
Vesijumppa on terapia-altaassa, jossa lämpimämpi vesi. 

Katsomotuolijumppa  

Ti 9:00–9:30 Urheilupuisto, yleisurheilukenttä   
16.5.–20.6.2023  
Katsomotuolijumpassa jumppaajat ovat urheilupuis-
ton yleisurheilukentän katsomossa. Aloita päiväsi ja 
lähde mukaan reippaaseen tuoli- ja tasapainojump-
paan. Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton.  

Katsomotuolijumppa  

To 9:00–9:30 Urheilupuisto, yleisurheilukenttä  
25.5.–22.6.2023  
Katsomotuolijumpassa jumppaajat ovat urheilupuis-
ton yleisurheilukentän katsomossa. Aloita päiväsi ja 
lähde mukaan reippaaseen tuoli- ja tasapainojump-
paan. Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton. Jump-
paa ei pidetä 26.5.

Kesäpilatesta ikääntyneille  

To 10:00–10:45 Uimahallin takanurmi  
25.5.–22.6.2023  
Hanna-Mari Ruotsalainen  
Lempeää alkeistason pilatesta uimahallin takanurmel-
la. Pilates on rauhallinen, mutta tehokas kehonhal-
lintamenetelmä, jossa keskitytään erityisesti vartalon 
keskialueeseen. Pilatesharjoittelu kehittää voimaa, liik-
kuvuutta, tasapainoa ja ryhtiä. Liikkeet tehdään oman 

hengityksen tahtiin. Oma jumppamatto ja juomapullo 
mukaan. Kulku tapahtuu henkilökunnan parkkipaikan 
yhteydessä olevasta portista. Tunnilla on säävaraus. 
Ennakkoilmoittautuminen. Maksuton.  

Puistojumppaa ikääntyneille  

Ke 10:15–11:00 Uimahallin takanurmi  
17.5.–21.6.2023  
Hanna-Mari Ruotsalainen  
Helppoa perusjumppaa uimahallin takanurmella. Tunti 
sisältää lämmittelyn, lihaskunto-osuuden sekä venyt-
telyn. Kulku nurmelle tapahtuu uimahallin parkkipai-
kan yhteydessä olevasta portista. Ota mukaan oma 
jumppamatto ja juomapullo. Jumppiin on säävaraus. 
Ennakkoilmoittautuminen. Maksuton.

Ikääntyneiden ulkoilutunti   

Ke 11:30–12:30 Inkereen urheilukenttä   
17.5.–21.6.2023  
Ohjelmassa ulkoliikuntaa, lihaskuntoharjoittelua ja pe-
lejä. Ennakkoilmoittautuminen. Maksuton. Säävaraus. 

Ikääntyneiden ulkoilutunti  

Ke 10–11 Kuusjokitalon piha  
17.5.–21.6.2023  
Ohjelmassa ulkoliikuntaa, lihaskuntoharjoittelua  
ja pelejä. Ennakkoilmoittautuminen. Maksuton.  
Säävaraus. 

Ikääntyneiden ulkoilutunti  

Ke 10–11 Melassuon liikuntakeskus  
17.5.–21.6.2023  
Ohjelmassa ulkoliikuntaa, lihaskuntoharjoittelua ja pe-
lejä. Ennakkoilmoittautuminen. Maksuton. Säävaraus. 

Ikääntyneiden ulkoilutunti  

Pe 10–11 Halikon liikuntahalli 
19.5.–16.6.2023  
Ohjelmassa ulkoliikuntaa, lihaskuntoharjoittelua ja pe-
lejä. Ennakkoilmoittautuminen. Maksuton. Säävaraus.  

Ikääntyneiden ulkoilutunti  

Ma 10:30–11:30 Suomusjärven urheilukenttä  
15.5.–19.6.2023  
Ohjelmassa ulkoliikuntaa, lihaskuntoharjoittelua ja 
pelejä. Ennakkoilmoittautuminen. Maksuton. Kokoon-
tuminen urheilukentän parkkipaikalla. Säävaraus.

Ikääntyneiden ulkoilutunti  

Ma 10–11 Kiskohalli 
15.5.–19.6.2023  
Ohjelmassa ulkoliikuntaa, lihaskuntoharjoittelua ja 
pelejä. Kokoontuminen Kiskohallin pihalla. Ennakkoil-
moittautuminen. Maksuton. Säävaraus. 
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Nuorisopalvelut

Lasten liikennepuisto

Lasten liikennepuistossa 5−12-vuotiaat lapset pääsevät opettelemaan liikennesääntöjä ja  
kokemaan polkuautoilun riemua turvallisesti. Salon nuorisopalveluiden ylläpitämä vapaa-ajan  
paikka on maksuton ja toiminnallinen.

Puisto on kuin pienoismaailma, josta löytyy liikennesääntöjä opetteleville lapsille mm. lainattavat  
polkuautot, liikennevaloja, tankkauspiste, suojatiet, liikenneympyrä ja jalkakäytävät. Ajaessa on oltava 
oma kypärä mukana.

Aidon vaikutelman luomisesta puistoon huolehtivat nuoret kesätyöntekijät, jotka auttavat autojen  
valinnassa, ohjeistavat niiden käytössä ja opastavat liikennesäännöissä. 

Yhdessä oppiminen on hauskaa, ja lapset ovat liikennepuistossa aina huoltajiensa vastuulla.  
Turvallisuudesta ja opastuksesta liikennepuistossa huolehtivat vanhemmat ohjaajien kanssa yhdessä. 

Liikennepuistoon on suunnitteilla kesän aikana myös erilaisia teemapäiviä ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa järjestettäviä tapahtumia.

Liikennepuiston kesän aukioloajat ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla ja eri somekanavilla ennen  
avajaisia. 
Liikennepuisto sijaitsee Annanpuistossa, Hämeentie 34, 24240 Salo
Lisätiedot: liikennepuisto@salo.fi

Liikennepuiston avajaiset

Keskiviikkona 10.5.2023 
Avajaispäivänä puisto on auki kello 12–19

Alustava ohjelma:
klo 12  Puiston portit aukeavat, tervetuloa!
klo 13  Viralliset, iloiset avajaiset
klo 16  Ohjattua tutustumistoimintaa kaikille  
 kaupunkilaisille
klo 19  Puiston portit sulkeutuvat!

Paikalla myös nuorison pajatoiminnan  
Metkakahvilan buffetti.

Avajaispäivä 10.5. on myös valtakunnallinen Unelmien liikuntapäivä, ja sen aikana etenkin lapset  
voivat osallistua puistossa unelmien liikennepuiston kehittämiseen vaikkapa kirjoittamalla ja piirtämällä. 
Osallistujien kesken arvotaan mukavia palkintoja.

Kannattaa seurailla kaupungin somekanavissa liikennepuiston heräämistä talviunilta. Tervetuloa!

Kesäleirit ja 
Kesäkaara

Leirikesä 2023

Salon kaupungin nuorisopalvelut järjestää 
lasten ja nuorten kesäleirit Salon kaupun-
gin leirikeskuksessa Leirisalossa, Kemiön-
saaressa. Leirejä on tarjolla 2009–2015 
syntyneille salolaisille lapsille ja nuorille. 
Luvassa on hauskaa kesätekemistä, uintia, 
pelejä, kisoja, kädentaitoja, hyvää ruokaa 
ja muuta mukavaa! Leirin hinta sisältää 
ohjelman, ruokailut, sisämajoituksen ja 
kuljetuksen Salosta. Sitova ilmoittautu-
minen leireille alkaa torstaina 30.3. klo 
9 osoitteessa https://verkkokauppa.salo.
fi/tuote-osasto/nuorisopalvelut/leirit/. 
Leirimaksu suoritetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä.

Leirien hinnat:
5.–7.6. (2014–2015) 40 euroa
7. –9.6. (2014–2015) 40 euroa
12. –15.6. (2011–2013) 60 euroa
19. –22.6. (2009–2011) 60 euroa
26. –29.6. (2011–2013) 60 euroa

Lisätietoja kesäleireistä antaa nuorisotyön 
suunnittelija Maisa Heinonen: maisa.
heinonen@salo.fi, puhelin 044 778 4664, 
www.nuortensalo.fi.

Kesäkaara − varaa jo ennakkoon!

Kaipaako kyläsi kesällä nuorille tekemis-
tä ja kohtaamista? Nuorisopalveluiden 
Kesäkaara on liikkuva nuokkari, joka on 
lastattu kivalla kesätekemisellä ja nuori-
so-ohjaajilla. Voit tilata kesäkaaran ennak-
koon 28.4. mennessä numerosta 050 304 
1508 tai sähköpostitse tanja.kuusela@salo.
fi sekä joni.taipalvesi@salo.fi
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Erityisnuorisotyö

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

Salon kaupungin nuorisopalveluiden erityisnuorisotyö 
tarjoaa sinulle ja nuorellesi tueksi Omin Jaloin -toimin-
taa. Toiminnalla pyritään lisäämään nuoren tietoi-
suutta omista voimavaroistaan sekä kartoittamaan 
mahdollisia riskitekijöitä. Tarkoituksena 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 luottamuk-
sellista 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 sel-
vää ja tehdä jatkossa elämässä enemmän valintoja, jotka 
lisäävät omaa hyvinvointia ja kasvattavat onnellisuutta.  

Reiss Motivaatioprofiili® on erinomainen itsetuntemuk-
sen työkalu, jonka saamisesta on hyötyä jokaiselle, 
joka haluaa kehittää itseään. Kun itseymmärrys omista 
tarpeista ja motiiveista lisääntyy, auttaa se samalla 
ymmärtämään paremmin 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. Selvite-
tään sinun motivaatioprofiilisi ja lähdetään tekemään 
elämästäsi entistä hyvinvoivempaa ja onnellisempaa. 
Toiminta on luottamuksellista ja maksutonta. 

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

15–29-vuotiaat: Etsivä nuorisotyö

Mistä saan apua? Tarviitko tekemistä?  
Etsitään yhdessä vastauksia ja suuntaa sun tulevaisuudelle! 

Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa voi luottamuksellisesti keskustella itselle tärkeistä 
asioista. Meidän kanssamme voi käydä asioimassa virastoissa tai lähteä tutustumaan 
esimerkiksi oppilaitoksiin ja nuorten työpajatoimintaan. Yhteyttä voi ottaa nuori itse, 
hänen vanhempansa, ystävät, lähipiiri tai muut nuoren kanssa työskentelevät. Voit soit-
taa tai laittaa viestiä ja sopia tapaamisen. Me autamme, se on meidän työmme. 

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

Etsivien ”Tönö” − Avointa toimintaa 
18–29-vuotiaille nuorille

Tiedossa kaikenlaista toimintaa Mariankadun Steissillä, tule käymään tai vain oleilemaan! 
Seuraa ajankohtaista tiedotusta Facebookissa: Etsivä nuorisotyö Salo sekä 
Instagramissa: ent_salo

MaanantaiTönö maanantaisin klo 16–19, TorstaiTönö torstaisin klo 14–16 

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

Tapahtumia

Tapahtumien ilta 11.4. klo 17:30

Paikka: Kaupungintalon valtuustosali Tammi. 
Ohjelmassa puhujat poliisista ja pelastus-
laitokselta, jotka kertovat tapahtumiin 
liittyvistä luvista ja sen jälkeen keskustelua 
tapahtumiin liittyvästä yhteistyöstä. Kaupun-
gin tapahtumakoordinaattori Karolina Blom 
esittäytyy. Tervetuloa kaikki tapahtumia 
järjestävät tahot! Kahvitus ja pientä purta-
vaa klo 17:00 alkaen. Ilmoittautuminen 5.4. 
mennessä karolina.blom@salo.fi.

12.4. Luento- ja keskustelutilaisuus: 
Kokemusasiantuntijuus 
mielenterveys- ja päihdepalveluissa 

Salon alueen koulutetut kokemusasian- 
tuntijat ry (www.katsalo.fi) järjestää 
keskiviikkona 12.4. klo 10.30–12.30 
luento- ja keskustelutilaisuuden kaupungin-
talon valtuustosalissa.

Psykologi Pirkko Lahti luennoi aiheesta 
Kokemusasiantuntijuus mielenterveys- ja 
päihdepalveluissa. Salon hyvinvointi- 
koordinaattori Hilpi Tanska pitää puheen-
vuoron liittyen hyvinvoinnin edistämiseen 
kaupungin toimin. 

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille 
kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan!

SaloJazz Live -konsertit

SaloJazz järjestää ympäri vuoden korkea-
tasoisia ja samalla kodikkaita SaloJazz Live 
-konsertteja.  

20.4. klo 19 Martti Vesala Soundpost 
Quintet
Jo 10 vuotta Suomi-jazzin kentällä vaikut-
tanut yhtye koostuu suomalaisen jazzin 
kärkikaartin soittajista: trumpetisti-säveltäjä 
Vesala, saksofonisti Petri ”Pope” Puolitaival, 
pianisti Joonas Haavisto, rumpali Ville Pynssi 
ja kontrabasisti Juho Kivivuori. Yhteistyössä: 
Salon kaupunki, OP Lounaismaa, MES

11.5. klo 19 Jaska Lukkarinen One For Joe
Rumpali Jaska Lukkarisen sooloprojekti  
One For Joe on kunnianosoitus jazzrumpali 
Philly Joe Jonesille, joka tunnetaan parhaiten 
Miles Davis Quintetin rumpalina 1955–58. 
Lukkarisen mukana lavalle nousee joukko 
Suomen eturivin jazzmuusikoita: saksofonisti 
Timo Lassy, kitaristi Varre Vartiainen  
ja basisti Antti Lötjönen. Yhteistyössä:  
Salon kaupunki, OP Lounaismaa, MES

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

Lainaa keikkakortti kirjastosta! Salon pää- 
kirjastossa on lainattavissa yksi SaloJazz- 
keikkakortti. Kortin laina-aika on yksi viikko 
ja sillä pääsee kaksi henkilöä sisään kaikkiin 
SaloJazz Live -konsertteihin.
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Ikääntyneiden palvelut

Ikäihminen, tarvitsetko apua? Ikäihmisten palveluohjaus auttaa ilman ajanva-
rausta.

Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa ikäihmisten asioista ilman ajanvara-
usta saa Salon kaupungintalon alakerrasta maanantaista torstaihin klo 9–12 
kaupungintalon aukiolopäivinä. 

Voit ottaa myös yhteyttä soittamalla neuvontanumeroon 
Ota yhteyttä, jos sinulla on arjessa selviytymiseen liittyviä kysymyksiä tai huo-
lia. Voit soittaa meille neuvontanumeroon 02 262 6164 arkisin klo 9–15. 

Palvelemme myös sivustolla asiakasneuvonta.fi. Verkkosivustolla voit kes-
kustella asiakasohjaajan kanssa chatissa tai jättää yhteydenottopyynnön. 
Otamme yhteydenotot käsittelyyn arkisin vuorokauden sisällä. Älä huolehdi 
yksin. Me autamme.

Syöpäsairauksien  
joukkoseulonnat Salossa

Erilaisten syöpäsairauksien seulontatutkimuksia järjestetään valtakunnallisen 
seulontaohjelman mukaisesti. Seulonnat järjestetään pääasiassa ostopalvelu-
na. Kohderyhmään kuuluvat saavat kotiinsa kutsun, joka sisältää tarkemmat 
ohjeet osallistumisesta. Seulonnat ovat asiakkaalle maksuttomia. 

Kohdunkaulansyövän seulonta
Kohdunkaulansyövän seulontaan kutsutaan 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 
60- ja 65-vuotiaat naiset, joiden kotikunta on tammikuussa ollut Salo. Mikäli 
olet muuttanut Saloon tammikuun jälkeen, saat kutsun vanhan kotikuntasi 
palveluihin. Ota siinä tapauksessa yhteyttä suoraan Salon Mehiläiseen. Kut-
suttu voi halutessaan valita myös jonkun muun Varsinais-Suomen hyvinvoin-
tialueella sijaitsevan Mehiläisen toimipisteen, jossa tehdään joukkoseulontaa. 
Seulontatutkimuksena käytetään niin sanottua papa-koetta. Näytteenotto-
paikkana on Mehiläinen Salo.

Rintasyövän seulonta
Rintasyövän seulontaan kutsutaan kahden vuoden välein 50–69-vuotiaat nai-
set. Vuonna 2023 seulontamammografiatutkimukseen kutsutaan seuraavina 
vuosina syntyneet: 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 
1973. Tutkimus suoritetaan Terveystalo Salossa.

Suolistosyövän seulonta
Suolistosyövän seulontaan vuonna 2023 kutsutaan 60, 62, 64, 66 ja 68 vuot-
ta täyttäneet henkilöt. Kotiin tuleva kirje sisältää testin, tietoa seulonnasta 
ja ohjeet näytteenottoon. Tulevaisuudessa suolistosyövän seulonnan laajen-
tumisen myötä seulontaan kutsutaan kaikki 56–74-vuotiaat. Tutkimukset 
toteuttaa Fimlab yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa.

Asiakasohjaus Soihtu -yksikön  
toiminta on käynnistynyt Salossa

Sosiaalihuoltolain mukainen ohjaus, neuvonta sekä palvelu- 
tarpeen ja lastensuojelutarpeen arviointi tullaan Varsinais- 
Suomen hyvinvointialueella, Varhassa, toteuttamaan alueellisissa 
Soihtu-tiimeissä. Tiimien toimintaa pilotoidaan 1.3.2023 alkaen 
kahdella alueella, josta toinen on Salo–Somero.

Lapsiperheille ja alle 65-vuotiaille
Soihtu-tiimit palvelevat lapsiperheitä sekä alle 65-vuotiaita 
aikuisia. Yli 65-vuotiaiden osalta palvelun tarve kartoitetaan 
ikääntyneiden asiakasohjauksessa tai gerontologisen sosiaalityön 
yksikössä.

Tiimi koostuu monialaisesti sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
ammattilaisista, jotka yhdessä asiakkaan kanssa kartoittavat  
asiakkaan tilanteen ja ohjaavat oikeiden palveluiden piiriin.  
Tiimi ottaa vastaan kiireettömät sosiaalihuoltolain mukaiset 
yhteydenotot, lastensuojeluilmoitukset ja vastaa Pyydä apua 
-yhteydenottoihin. Hyvinvointialueen asukkaat ja viranomaiset 
voivat olla yhteydessä tiimiin sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. 
Kiireellisissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä sosiaali- ja kriisi- 
päivystykseen tai hätäkeskukseen.

Tiimien toimintaa kehitetään yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- 
ja terveyskeskus -hankkeen kanssa.

Sointu on nyt Soihtu
Aikaisemmin Salossa toiminut Sointu-tiimi muodostaa Salo– 
Someron alueen uuden Soihtu-tiimin, joka palvelee 1.3. alkaen 
salolaisten lisäksi myös somerolaisia. Kyseinen tiimi sijaitsee  
fyysisesti Salossa. Työntekijät tapaavat asiakkaita Varhan toimi- 
pisteissä ja jalkautuvat asiakkaiden koteihin.

Ohjausta ja neuvontaa on Soihtu-toiminnan pilotin aikana 
saatavilla puhelimitse. Tarvittaessa on mahdollista varata myös 
käyntiaika. Salo–Someron alueen Soihtu-tiimin tavoittaa arkisin 
klo 8:30–15:00 numerosta 044 778 3121.

Soihtu-tiimin tarjoaman tuen lisäksi työikäisten palvelut  
tarjoavat neuvontaa ja ohjausta liittyen taloudellisiin asioihin  
ma–pe klo 9–12 numerossa 02 772 3050.
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Yhdistykset

Eläkeläiset/seniorit

Eläkeliiton Kiskon yhdistys

• 12.4. klo 12 ulkoilutapahtuma Kiskon Kiskojen majalla
• 10.5. Orvokkien ostosmatka Siimekseltä. Yhteislähtö 

Kiskolan pihalta klo 12.

Eläkeliiton Salon yhdistys

• Bocciaa tiistaisin klo 10.15–11.45 Salon Urheilutalo, 
Perniöntie 9.

• Rallattajat torstaisin klo 11–12.45 Kulttuuritalo Villi, 
Vähäsillankatu 9.

• 23.3. Kevätkokous klo 13 Kulttuuritalo Villi, Vähäsillan-
katu 9. Kahvitarjoilu ennen kokousta klo 12.30.

• 29.4. Ilkka Vainio Elämän Juhlakonsertti. Juha ja Ilkka 
Vainion lauluja klo 19 Turun konserttitalo. Matkan 
hinta 52 euroa sisältäen kuljetukset, konserttilipun ja 
väliaikatarjoilun. Sitovat ilmoittautumiset 24.3. men-
nessä Merja Mäki, puhelinnumeroon 040 562 8270. 
Maksu EL-Salon yhdistyksen tilille FI21 4327 2120 0274 
81 viite 1481. Aikataulu: lähtö Pertteli Kaivola 16.45, 
Inkere 16.55, Hähkänä 17.00, Salon tori 17.20 ja Hali-
kon kirjasto 17.30.

• Viking Grace-risteily 4.–5.4. Hinta 83 euroa henkilö 
kahden hengen ikkunallisessa hytissä, tai 90 euroa 
yhden hengen ikkunallisessa hytissä. Sisältää kuljetuk-
sen satamaan ja pois sekä buffet-lounaan klo 14.30, 
Suomen aikaa. Lähtö Salon tori klo 18.35, Farmoksen 
pysäkki klo 18.50. Laivalla esiintyy yhtye Komiat ja 
Janne Porkan PAF- Onnenpallot tietokilpailu. Sitovat il-
moittautumiset 21.3. mennessä 040 562 82 70, Merja. 
Maksu EL-Salon yhdistyksen tilille FI21 4327 2120 0274 
81, viite 2341.

• 6.4. Tarinatupa klo 13–15 Salon pääkirjasto, Laurinsali, 
Vilhonkatu 2. Aiheena: Perinteet

• 13.4. Yhteislaulut klo 15–16.30 Kahvila Kultainen Tuok-
su, Inkerinkatu 22. Laulattajana Seija, Veea ja Risto.

• 16.4. Tanssit klo 13–16 Salon VPK-talo, Asemakatu 3. 
Raimo Junnikkala ja Antti Hakonen. Liput 12 euroa. 
Buffet!

• 19.4. Kuukausitapaaminen klo 10–12 Salon seurakun-
tatalo, Torikatu 6. Aiheena: Bingo tai tietovisa.

• 20.4. Toimintatorstai klo 13–15 Kulttuuritalo Villi, 
Vähäsillankatu 9. Korttipelejä, käsitöitä, digiopastusta, 
kahvittelua.

• 4.5. Tarinatupa
• 11.5. Toimintatorstai klo 13 Kulttuuritalo Villin pihalla, 

lettukestit.
• 16.5. Kevätretki Porkkalan Kirkkonummen alueelle. 

Aamiainen Lohja Spa, Hvitträsk Suomen kansallismu-
seo, Lounas, Pokrovan kirkko ja Maatilapuoti. Hinta 70 
euroa henkilö. Sisältää matkan, aamupalan, lounaan, 
iltapäiväkahvit, pääsymaksut ja oppaan. Lähtö Salon 
tori klo 8.15 ja Farmoksen pysäkki klo 8.20. Takaisin 
Salossa noin klo 18.00. Sitovat ilmoittautumiset 8.5. 
mennessä 040 562 8270, Merja. Maksu EL-Salon yhdis-
tyksen tilille FI21 4327 2120 0274 81, viite 1588.

• 17.5. Kuukausitapaaminen klo 10–12 Salon Seurakun-
tatalo, torikatu 6.

• Seuraile ilmoitteluamme nettisivuilta https://www.
elakeliitto.fi/yhdistykset/salo  ja Facebook-sivuilta.

Eläkeliiton Suomusjärven yhdistys

• Ilkka Vainion juhlakonsertti lauantaina 29.4. Turun 
konserttitalolla. Lippu ja matka 50 euroa. Ilmoittautu-
minen 25.3. mennessä Ritva Terho, puhelinnumeroon 
050 568 7272.

• Viking Line -risteily 8.5. iltalähtö. Hinta 60–70 euroa 
riippuen hyttiluokasta. Ilmoittautuminen viimeistään 
6.4. Lauri Sahla, puhelinnumeroon 050 528 3612. Ku-
luton peruutuspäivä 26.4. Maksetaan yhdistyksen tilille 
FI855441 0350 0292 33.

• Kirkkopyhä 23.4. Kirkon jälkeen kahvitilaisuus seura-
kuntakeskuksessa.

Eläkeliiton Perttelin yhdistys

• Kuukausikerho 27.3. ja 24.4. klo 14 Salon kaupungin 
kerhohuone Inkereellä. 

• Sauvakävely maanantaisin klo 10, lähtö Terveystalon 
parkkipaikalta.

• Boccia maanantaisin 27.3. ja 3.4. klo 15 Perttelin 
Urheilutalolla.

• Yhteislaulut Perttelin Urheilutalolla 3.4. ja 8.5. klo 
13.30, vetäjänä Atte Jäntti.

• Keilaus Salon Keilahallissa, Salohallin alakerta, tiistaisin 
klo 13–14. Varattuna kolme rataa, osallistuja maksaa 
5 euroa kerralta ja yhdistys loput. Lisätiedot: Hannu 
Mäkinen, puhelin 0400 765148.

• Kuntosalivuoro tiistaisin klo 10–11 Inkereen kuntosalilla.
• Jumppa keskiviikkoisin klo 15 Inkereen koululla. Viimei-

nen kerta 26.4. Ohjaajana H. Loimusto, hinta 22,50 
euroa. Ilmoittautuminen: salo.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/
liikunta/ohjattuliikunta, puhelin 02 778 4710.

• Kylpylämatka Pärnuun 30.4.–6.5.2023. Hinta 540 
euroa henkilöltä kahden hengen huoneessa tai 675 
euroa yhden hengen huoneessa. Salon Tilausmatko-
jen bussi mukana koko matkan. Laivamatka: Viking 
XPRS. Majoitus: Viiking Spaa Hotel. Lisätiedot, sitova 
ilmoittautuminen ja maksu 29.3. mennessä: Hannele 
Nieminen, puhelin 0400 432 136 tai matkat.el.pertte-
li@gmail.com. Maksut Eläkeliitto Perttelin tilille: FI 94 
5335062 00290 12.

Palvelukeskus Ilolansalo/Salva

• Ilolankatu 6, Salo. Palvelukeskus Ilolansalo on Ikäkes-
kus. Tapahtumamme ovat avoinna kaikille. Tutustu 
viikoittaiseen ohjelmaamme: www.salva.fi tai hae 
Ilolansalosta. Tervetuloa mukaan. 

• Pe 24.3. klo 14 Ilolansalo soi: Pepe Enroth
• Ti 28.3. klo 10 Seniorineuvolan luento: Lihaskunto ja 

tasapaino kävelyn tukena − rollaattorikävelyn kulmaki-
vet. Salvan kuntoutuksen fysioterapeutit kertovat mitä 
pitäisi huomioida rollaattorin kanssa kävellessä.

• Ke 29.3. klo 14 Kanttorin lauluhetki
• Pe 31.3. klo 14 Ilolansalo soi: Junkkarit
• Ti 4.4. klo 8–10 Seniorineuvola: Verensokerin mittaus
• La 8.4. klo 15 Ilolansalo soi: Anu Kivelä & Seppo Mäkikalli
• Ti 11.4. klo 9–11 Seniorineuvola: Verenpaineen mittaus
• Ti 18.4. klo 14 Aleksis Kivi – elämä ja runotuotanto. 

Lisensiaatti Hans Vogt kertoo toisenlaisen puolen kan-
salliskirjailijasta.

• Ke 19.4. klo 17.30 Ilolansalo soi: Oopperaa, operettia, 
musikaalia ja romantiikkaa. Veli-Pekka Väisänen, Klaus 
Pennanen ja Jussi Viilunpalo esiintyvät.

• Pe 21.4. klo 14 Ilolansalo soi: Salon Harmonikkakerho
• Ti 25.4. klo 10 Seniorineuvolan luento: Hyvää yötä  

– Näin huolehdit nukkumisestasi
• Ke 26.4. klo 14 Kanttorin lauluhetki
• Pe 28.4. klo 14 Ilolansalo soi: Junkkarit
• Su 30.4. klo 14 Ilolansalo soi: Sonja laulattaa
• Ti 2.5. klo 8–10 Seniorineuvola: Verensokerin mittaus
• Ti 9.5. klo 9−11 Seniorineuvola: Verenpaineen mittaus
• Pe 12.5. klo 14.30 Ilolansalo soi: TunneMusiikki
• La 13.5. klo 14 Ilolansalo soi: Äitienpäivän runoja ja lauluja
• Ti 16.5. klo 14.30 Ilolansalo soi: Pispalan sälli ja sinirytmi
• Pe 19.5. klo 14 Ilolansalo soi: Evergreen
• Ti 23.5. klo 10 Seniorineuvolan luento: Asiaa allergioista
• Ke 24.5. klo 14 Kanttorin lauluhetki
• Pe 26.5. klo 14 Ilolansalo soi: Jäkälät
• Su 28.5. klo 14 Ilolansalo soi: Sonja laulattaa
• Kutsumatta kylään -päivä 13.4. Vieraile ystävän, suku-

laisen tai vaikka naapurin luona. Kysy mitä läheiselle 
kuuluu ja ilahdutat toista pienellä teolla. Palvelukeskus 
Ilolansalossa avoimet ovet, tervetuloa tutustumaan. 

• Pikakaveritempaus klo 14–15: Tutustu uusiin ihmisiin.
• Tule mukaan Salvan fysioterapeuttien ohjaamiin ryhmiin:
• Vahvat leidit -kuntosaliryhmä maanantaisin ja perjantai-

sin klo 9.30. 
• Tuolijumppa maanantaisin klo 11 ja keskiviikkoisin klo 

9.30.

• Sisulla ja sydämellä -kuntosaliryhmät apuvälineitä 
käyttäville maanantaisin 10.45–11.45 ja 12–13.30. 
Ikämiesten kuntosaliryhmä tiistaisin klo 15.30.

• Leiditsumppa keskiviikkoisin klo 9.30. Lisätiedot fysiote-
rapeutti Anu Kannarilta, puhelin 044 7213 355.

• Ilolansalo tutuksi keskiviikkona 12.4. ja 10.5. klo 11 Pal-
velukeskus Ilolansalossa. Ilolankatu 6, Salo. Esittelemme 
palveluasumisen vaihtoehtoja. Ilmoittaudu etukäteen, 
puhelin 044 7213 356 tai varaa oma tutustumiskäyn-
tisi. Ilolansalossa on hyvä ja turvallinen asua. Voit tulla 
asumaan itsemaksavana tai kaupungin sijoittamana. 
Asuntotiedustelut: palvelujohtaja Anu Hirvikorpi, puhe-
lin 044 7213 356. 

• Päivätoiminta tarjoaa virikkeellistä toimintaa esimerkiksi 
muistisairaalle. Päivä on myös hyvä vapaa omaishoitajal-
le. Tietoa päivätoiminnasta: Henna Reunanen, puhelin 
044 7213 391.

• Ravintola Ilolansalo on avoinna vuoden jokaisena päi-
vänä. Ruokalistan voi hakea Ilolansalosta, katsoa Salon 
Seudun Sanomista tai www.salva.fi. Jos on juhlien aika, 
kysy tarjous: Elina Tuominen, puhelin 044 7213 353. 

• Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan. Voit toimia ulkoi-
luttajana, virikeryhmän vetäjänä tai vaikka henkilökoh-
taisena ystävänä. Etsitään sinulle sopivin tapa auttaa. 
Lisätiedot: Anu Hirvikorpi, puhelin 044 7213 356.

• Liity Salva ry:n jäseneksi. Vaikuta paikalliseen vanhus-
tenhuoltoon ja kehitä palveluita, jotka ovat yleiseksi 
hyödyksi ja ihmistä kunnioittavia. Jäsenetuina muun 
muassa kuntosali ja alennus lounaasta. Lisätiedot: Heli 
Koskela, puhelin 044 7213 352. 
www.salva.fi. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagra-
missa: SALVAry/Palvelukeskus Ilolansalo

Salon Eläkkeensaajat

• Salon Eläkkeensaajien toimisto on auki asiointia 
varten torstaina maaliskuun 23. ja 30. päivä, huhti-
kuun 6., 16., 20. ja 27. päivä sekä toukokuun 4. ja 
11. päivä klo 10–13. Raatihuoneenkatu 3, puhelin 
050 331 5133.

• Jumppakerho maanantaina maaliskuun 27. päivä sekä 
huhtikuun 3., 17. ja 24. päivä klo 9.30–10.30, Salon 
Urheilutalon peilisali, Perniöntie 7. 

• Lauluryhmä Jäkälät tiistaina maaliskuun 28. päivä, huh-
tikuun 4., 11., 18. ja 25. päivä sekä toukokuun 2. ja 9. 
päivä klo 11–13, Salon työväentalo, Vilhonkatu 9.

• Askartelupiiri tiistaina maaliskuun 28. päivä, huhtikuun 
4., 11., 18. ja 25. päivä sekä toukokuun 2. ja 9. päivä 
klo 11–13, Salon Työväentalon yläkerta, Vilhonkatu 9.

• Bocciaa pelataan tiistaina maaliskuun 28. päivä sekä 
huhtikuun 4., 11., 18. ja 25. päivä klo 12–13.30, Salon 
Urheilutalo, Perniöntie 5−7. 

• Seurapelikerho tiistaina maaliskuun 28. päivä, huhti-
kuun 4., 11., 18., 25. päivä sekä toukokuun 2., 9., 16. 
ja 23. päivä klo 13–16, Salon työväentalon kahvilatila, 
Vilhonkatu 9. 

• Lauluryhmä Junkkarit keskiviikkona ja perjantaina maa-
liskuun 29. ja 31. päivä, huhtikuun 5., 12., 14., 19., 21., 
26. ja 28. päivä sekä toukokuun 3., 5., 10., 12., 17., 19. 
päivä klo 9–12, Prykin kerhohuone, Salmenranta 2.

• Keilakerho keskiviikkona maaliskuun 22. ja 29. päivä, 
huhtikuun 5., 12., 19. ja 26. päivä sekä toukokuun 3., 
10. ja 17. päivä klo 10–11, Salohallin keilahalli, Pormes-
tarinkatu 5.  

• Kuukausikerho keskiviikkona huhtikuun 12. päivä sekä 
toukokuun 10. päivä klo 13, Salon työväentalo, Vilhon-
katu 9. Kahvitarjoilu alkaa klo 12.

• Tanssiryhmä torstaina maaliskuun 23. ja 30. päivä sekä 
huhtikuun 6., 13., 20. ja 27. päivä klo 10–11, Salon 
Urheilutalon peilisali, Perniöntie 5−7. 

• Lentopallokerho torstaina maaliskuun 23. ja 30. päivä 
sekä huhtikuun 6., 13., 20. ja 27. päivä klo 11–12.30, 
Urheilutalon palloilusali, Perniöntie 5−7 Salo. 

• Bocciaa pelataan torstaina maaliskuun 23. ja 30. päivä 
sekä huhtikuun 6., 13., 20. ja 27. päivä klo 12.30–14, 
Salon Urheilutalo, Perniöntie 5−7. 

• Lukupiiri torstaina huhtikuun 13. päivä sekä toukokuun 
11. päivä klo 13.30–15, Salon Eläkkeensaajien toimisto, 
Raatihuoneenkatu 3.

• Vesijumppa kokoontuu perjantaina maaliskuun 24. 
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ja 31. päivä sekä huhtikuun 14., 21. ja 28. päivä klo 
10–10.45, Salon uimahalli, Anistenkatu 6. 

• Kuntopiiri kokoontuu perjantaina maaliskuun 24. ja 31. 
päivä sekä huhtikuun 14., 21. ja 28. päivä klo 12–13, 
Salohallin kuntosali, Pormestarinkatu 5. 

• Tikkakerho kokoontuu perjantaina maaliskuun 24. 
ja 31. päivä sekä huhtikuun 14., 21. ja 28. päivä klo 
16–17.30, Urheilutalon peilisali, Perniöntie 5−7 Salo. 

• Takkuileeko tietokone, Tökkiikö ”tapletti”? Äksyileekö 
älypuhelin tai kännykkä? Näissä asioissa teitä palvel-
laan Verkosta Virtaa -ryhmässä, joka kokoontuu joka 
kuukauden ensimmäinen ja kolmas keskiviikko huh-
tikuun 5. ja 19. päivä sekä toukokuun 3. ja 17. päivä 
klo 13–14, Vaalitupa, Annankatu 5. Yhteyttä voi ottaa 
myös sähköpostilla: verkostavrtaa.salo@gmail.com ja 
puhelimella numeroon 040 168 4443.

• Karaoketanssit lauantaina 25.3. klo 19–00, Salon Työ-
väentalo, Vilhonkatu 9. Tapahtuma on maksullinen.

Salon kansalliset seniorit

• 28.3 klo 14 Laulukerho Ilonpisarat Franssintalolla Halikos-
sa. Lisätiedot Helena Savolainen, puhelin 040 8496430 

• 30.3. klo 14 Kirjallisuuspiiri Esterissä, Esterinkatu 4. 
Lisätietoja Anne Järvinen, puhelin 040 5726153.

• 3.4. klo 14 Sukututkimuskerho Esterissä. Lisätiedot 
Martti Attila, puhelin 040 5847804.

• 5.4. klo 10 Pelikerho Esterissä. Lisätiedot Seppo Mäke-
lä, puhelin 044 2124424.

• 5.4. klo 10 Kävelykerho, mikäli lumi tai liukkaus ei estä. 
Vakiopaikat, parillisina viikkoina Isohärjänmäki 4 ja pa-
rittomina viikkoina Tupurin kuntoparkki, Kalkkimäenrin-
ne 80. Lisätiedot: Heikki Lange, puhelin 044 5929529.

• 11.4. klo 13.30 Laulukerho Ilonpisarat Franssintalolla 
Halikossa

• 12.4 klo 10 Kävelykerho
• 13.4. klo 10.30 Virikekerho Esterissä. Lisätiedot: An-

na-Liisa Wesslin, puhelin 040 8461815.
• 17.4. klo 14 Sukututkimuskerho Esterissä
• 19.4. klo 13 Kuukausitapaaminen ja lounas Astrum Aree-

nalla, kirjallisuustieteen professorin, kirjailija Hanna Mere-
tojan esitelmä Elämää läheisen sairastaessa vakavasti

• 19.4. klo 10 Kävelykerho
• 25.4. klo 14 Laulukerho Ilonpisarat Franssintalolla 

Halikossa
• 26.4 klo 14 Seniorileffa Lumossa. Maksu 7 euroa.  

Lisätiedot: Pekka Rinne, puhelin 040 0328945
• 27.4. klo 14 Kirjallisuuspiiri Esterissä
• 3.5. klo 10 Kävelykerho
• 9.5. klo 13.30 Laulukerho Ilonpisarat Franssintalolla 

Halikossa
• 10.5. klo 10 Kävelykerho
• 11.5. klo 10.30 Virikekerho Esterissä
• 17.5. klo 10 Kävelykerho
• 17.5. klo 13 Kuukausitapaaminen ja lounas Astrum 

Areenalla, esitelmä historiateoksen laatimisesta, Janne 
Väistö

• 23.5. klo 14 Laulukerho Ilonpisarat Franssintalolla 
Halikossa.

• Kansallisten seniorien keilakerho kokoontuu Hanhi-
vaaran keilahallissa joka tiistai klo 9–10, lisätietoja Ilpo 
Sairaselta, puhelin 044 553 5455.

• Kuntosalicircuit senioreille maanantaisin klo 9 ja toimin-
nallinen ryhmäliikunta torstaisin klo 9 Hanhivaarassa. 
Ilmoittautuminen molempiin on välttämätöntä, netissä 
www.hanhivaara.fi tai soittamalla vastaanottoon 010 
321 5011. Lisätietoja: Anne Järvinen, puhelin 040 
5726153.

Salon senioriopettajat

• Seniorivenyttely jatkuu tiistaisin klo 11–12 Salon uima-
hallin liikuntatilassa.

• Seniorikuntoilua torstaisin klo 10–11 Salohallin kuntosalissa.
• Pilates-ryhmä kokoontuu edelleen perjantaisin klo 

13–14 Salon uimahallin liikuntatilassa, ohjaajana toimii 
Hanna-Mari Ruotsalainen.

• Käsityökerho kokoontuu kahvila-puoti Muffiinassa, 
Ketomaankatu 2 B, parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
klo 14–16.

• Tutustumisretki Lounavoimaan, Korvenmäen ekovoi-
malaitokseen, torstaina 13.4.2023 klo 14. Paikalle men-
nään kimppakyydeillä. Osoite on Helsingintie 541, Salo. 
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian, viimeistään 
26.3.2023 paivikki.salko@ebaana.net tai tekstiviestillä 
puh. 044 353 6374.

• Retki Helsinkiin, tutustuminen eduskuntataloon ja 
Fame-musiikkimuseoon tiistaina 18.4.2023. Mahdol-
lisuus lähteä mukaan käyttäen eduskuntatalovierailun 
aika omatoimisesti. Lähtö torin turistipysäkiltä klo 11.15 
ja paluu noin klo 18–18.30. Retken hinta museokortin 
omistajille 37 euroa ja ilman museokorttia 52 euroa. 
Lounas syödään omakustannushintaan jossakin vai-
heessa retken aikana.

• Kevään liikuntapäivä Eerikkilän urheiluopiston tilois-
sa torstaina 27.4.2023. Bussi Eerikkilään lähtee torin 
pysäkiltä klo 9.00 ja palaa samaan paikkaan noin klo 16. 
Luvassa mukavaa liikuntaohjelmaa muun muassa frisbee-
golfia. Ulkoiluvarusteet mukaan. Retken hinta on kaikilta 
50 euroa, myös mahdollisilta aveceilta. Hinta sisältää 
bussikuljetukset, aamukahvin sämpylän kera, lounaan ja 
tietysti ohjelman. Ilmoittautumiset 27.3.2023 mennessä 
kirppusky@gmail.com tai tekstiviestillä 040 738 1096.

• Kevätretki Bengtskärin majakalle torstaina 18.5.2023. 
Matkalle lähdemme Salon torin pysäkiltä klo 9.00 ja 
palaamme noin klo 19. Matkan hinta on 80 euroa, 
johon sisältyvät bussikuljetukset Kasnäsiin, laiva-
matkat Bengtskäriin, sisäänpääsymaksu majakkaan, 
opastukset, keittolounas majakalla sekä iltapäiväkah-
vit. Ilmoittautumiset 18.4.2023 mennessä kirppusky@
gmail.com tai tekstiviestillä 040 738 1096. Ilmoit-
tautumisen yhteydessä kertokaa myös mahdolliset 
ruoka-ainerajoitukset! 

Teatterit

Salon teatteri

• Lipunmyynti: torstaisin klo 11−17, Annankatu 10 Salo, 
puhelinvaraukset ma−to klo 11−17, 044 0316055, 
myynti@salonteatteri.com. Liput myös lippu.fi. Esitykset 
kulttuuritalo Kivassa, Horninkatu 21.

Herra Hakkarainen harrastaa
• Herra Hakkaraisella on ongelma – hän nukkuu 

huonosti. Aamuisin herätessään hän on yhä väsynyt, 
eikä ihme: hän on Tassulan kuuluisin unissakävelijä. 
Herra Hakkaraista harmittaa, kun muulla Tassulan 
väellä on hienoja harrastuksia, joita hänellä ei ole…
päivisin. Öisin Herra Hakkarainen voi harrastaa mitä 
vain: kerätä ihmeellisiä asioita, liikkua miten vain, 
jopa toteuttaa itseään taiteen kautta. Tosin hän ei itse 
tiedä tästä kaikesta, sillä hänhän nukkuu. Onneksi 
Herra Hakkaraiselle löytyy lopulta juuri hänelle sopiva 
harrastus, josta hänkin voi olla ylpeä. 
 
Mauri Kunnaksen kirjoittaman ja Sami Rannilan 
dramatisoiman tarinan ohjaa teatterialan moniosaaja 
Jaakko Loukkola eli lapsiperheille tuttu Reppu-Hep-
pu. Herra Hakkaraisen (Jerry Sarlin), hänen lemmik-
kinsä Masa Marsun (Mikko Saari) sekä monet muut 
Tassulan hahmot voit nähdä keväällä 2023 Kulttuu-
ritalo Kivan lavalla tai tilata heidät vierailulle luoksesi! 
Esitykset: la 1.4. klo 11 ja klo 16, ma 10.4. klo 17 
sekä la 6.5. klo 11 ja klo 16. Kesto: noin 50 min. 
Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille

Antti Ketonen acoustic
• Soolouransa komeasti Olisitpa sylissäni -jättihitillään 

aloittanut, Suomen suosituimpiin miesartisteihin 
lukeutuva Antti Ketonen esiintyy kulttuuritalo Kivassa 
lauantaina 15.4.2023 klo 18. Konsertin kesto 90 min.

Teatteri Provinssi

• Salorankatu 5–7 Salo, Astrum keskus, puhelin  
0440 520260, myynti@teatteriprovinssi.fi,  
www.teatteriprovinssi.fi

Mestari 
• Purevalla huumorilla höystetty tuore draama ja mielenkiin-

toinen teatterikokemus. Näytelmässä Martin Wegner on 
nuori nouseva näytelmäkirjailija, joka osallistuu taide-
säätiön viikon kestävään mentorointijaksoon kuuluisan 
Benjamin Rubinin kanssa. Näytelmän teksti on huumorilla 
höystetty tarina ihmisistä, heidän ajatuksistaan ja sukupol-
vien välisestä ajatuksen vaihdosta.  
 
Käsikirjoitus Daniel Kahlmann, suomennos Liisa Urpelai-
nen, ohjaus Hannes Suominen ja lavastus Niina Suvitie. 
Rooleissa: Erik Suomela, Eija Suomela, Jussi Vänttinen 
sekä Saara Rauvala/Ella Valanne. Esitykset: ensi-ilta  
28.4 klo 19, muut esitykset 5.5. klo 19, 7.5. klo 15, 
10.5. klo 19 ja 12.5. klo 19.

Tulitikkutyttö
• Musikaali kertoo tarinan ystävyydestä ja epäreiluudesta. 

Teos kertoo ja käsittelee myös tasa-arvoa tulevaisuuden 
yhteiskunnassa, lapsen mielikuvituksen voimaa sekä toivoa 
synkkienkin hetkien keskellä. Tarinaa kuljettaa suuri en-
semble näyttävillä musiikki- ja tanssinumeroilla. 
 
Käsikirjoitus ja ohjaus: Martta Entonen, sävellys, sovitus ja 
musiikkien ohjaus: Petra Myllyperkiö, tuotanto: Musical 
Crew MODE. Esitykset: ensi-ilta 14.4. klo 19, muut esityk-
set 16.4. klo 13, 18.4. klo 19 ja 19.4. klo 19

Vierailut päänäyttämöllä
• 24.3. Erja Lyytinen: Waiting for the daylight -kon-

sertti, 25.3. Tanssien tähtiin show – Tanssii Tähtien 
kanssa (TTK) opettajien tanssishow-kiertue, 26.3. 
Susanna Haavisto: Piaf − pakko saada laulaa, 29.3. 
Sami Hedberg on the road show (kaksi esitystä), 30.3. 
Samuli Putro: Automatka Ruotsiin -kiertue, 31.3. Tuure 
Kilpeläinen: Kevätaika-konsertti, 1.4. Jacke Björklund 
stand-up, 12.4. Lisää Saikkua, kiitos! Osa 2, 15.4. Pete 
Poskiparta: Mentalisti, 16.4. Lauluyhtye Virtuoso & 
Salon Viihdelaulajat: Kohta saapuu kesäyö -konsertti, 
21.4. Rakkauskirjeitä, Seela Sella & Esko Roine, 22.4. 
Laulaja Olavi Virta – Kyösti Mäkimattila, Leif Lindeman 
& Varjokuva-yhtye, 6.5. Puolustusvoimien Varusmies-
soittokunta: Hyvää ja Kaunista -konsertti.

• Lipunmyynti palvelee teatterilla, Salorankatu 5–7 Salo, 
Astrum-keskus, ovi 3, ti−ke klo 11–14, puhelin 0440 
520260, myynti@teatteriprovinssi.fi. Lippuja myös: 
lippu.fi, Prismat, Citymarketit ja R-kioskit kautta maan. 

Maa- ja kotitalous

Muurlan Marttayhdistys

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

• 12.4. klo 18 Marttailta Muurlan seurakuntakodilla,  
teemana Kotivara.

• 26.4. Ketun jäljillä – pajukurssi Suomusjärvellä. Lisätiedot  
ja ilmoittautuminen Maija Saarinen: puhelin 0500 533648  
tai maija.saarinen@ebaana.net. Kurssimaksu 30 euroa.

• 10.5. Marttailta Lehmirannassa vesijumpan merkeissä. 
Jumpan jälkeen tarjolla pieni iltapala. Maksu 14 euroa,  
Eläkeliiton jäsenille 10 euroa. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
nen: Merja Leppävirta, puhelin 044 2854172 tai leppa- 
virta@hotmail.com.

Salon Marttayhdistys

• Marttaillat ja kässäkerho Salon seurakuntatalon keskisalissa:
• Torstai 30.3. klo 18 Marttailta, pääsiäisaskartelut 
• Torstai 13.4. klo 18 Kässäkerho 
• Tiistai 18.4. klo 18 Marttailta, aiheena geokätköily
• Torstai 11.5. klo 18 Kässäkerho 
• Tiistai 16.5. klo 18 Äitienpäiväjuhla, Sokerisali, Sokerikatu 1
• Lauantaina 27.5. Retki Kemiönsaarelle, lisätiedot  

myöhemmin.
• Kesäkuun loppupuolella sokkomatka, lisätiedot  

myöhemmin.
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Salon VoimaMartat

• Salon VoimaMarttojen maanantaitapaamiset jatkuvat 
parillisten viikkojen maanantaina klo 10.30–12.30 
seurakuntakoti Paunalassa. Huhtikuussa kuullaan esitys 
varautumisesta ja toukokuussa retkeillään. Tervetuloa 
mukaan ja kuulemaan lisää toiminnastamme. 

Potilas- ja  
vammaisyhdistykset

IBD ja muut suolistosairaudet ry

• Maanantaina 3.4. klo 17.30 alkaen vertaistapaa- 
minen Salon SYTY ry:n tiloissa, Helsingintie 6, Salo. 
Ilmoittautumiset 2.4. mennessä Katjalle sähkö- 
postitse: salo@ibd.fi. Kahvitarjoilu. Lämpimästi  
tervetuloa mukaan!

• Piknik-risteily Turusta lauantaina 6.5. Menomatkalla 
laivana uusi Viking Glory, Maarianhaminasta  
takaisin Turkuun Viking Grace. Menomatkalla käytös-
sämme kokoustilat, jossa tarjolla kahvia ja hedelmiä 
sekä sämpylät. Buffet-ruokailu klo 17.  
Laiva lähtee klo 8.45, takaisin Turussa noin  
klo 19.50. Matkat satamaan omin kyydein.  
Hinta jäsenelle 46 euroa, muille 56 euroa.  
Lisätietoja saat Katjalta. Sitovat ilmoittautumiset 30.3. 
mennessä sähköpostitse: salo@ibd.fi.

Mielenterveysyhdistys Salmi

• Vesijumppa maanantaisin 3.4. ja 17.4.  
klo 14–14.45, Salon uimahallin terapia-allas.

• Liikuntaryhmä torstaisin klo 14–15: 23.3. tikanheittoa 
Vaihtoehto Ry:n tiloissa, 6.4. biljardia Salohallissa, 20.4. 
tennistä Salon Tenniskeskuksessa, 4.5. pöytätennistä 
Vaihtoehto Ry:n tiloissa.

• Matalan kynnyksen liikuntaryhmä tiistaisin 28.3., 4.4., 
11.4., 18.4., 26.4., 2.5., 9.5., 16.5. ja 23.5. klo 12–14.

• Käsityökerho keskiviikkoisin 22.3., 29.3., 5.4., 12.4., 
19.4., 26.4., 3.5., 10.5. ja 17.5. klo 12–14.

• Sulkapalloa perjantaisin Sirkkulan koululla 31.3. ja 28.4. 
klo 16–17.30.

• Perjantaisin klo 13–16 perjantaikerho Salmilla
• Hyvän olon ryhmä torstaisin 30.3., 13.4., 27.4. ja 11.5. 

klo 14–16. Ohjaajana Pirjo Hovi.
• Luova minä -työpaja torstaisin 13.4., 27.4. ja 11.5.  

klo 17–18.30. Ohjaajana Satu Pasio.
• 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 9–16, salmiry@gmail.com, www.salmiry.yhdistys-
avain.fi, Facebook: Salmi Ry

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-
numeroon 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 puhelimitse 040 722 4961,  
jaana.knaapi-lehtonen@vsfinfami.fi.

• Avoin chat mielenterveysomaisille keskiviikkoisin 
Tukinetissä klo 17–19. Tukinetin kautta on saatavilla 
myös keskustelutukea anonyymisti, Teemat & palvelut: 
”Tukea psyykkisesti oireilevien tai sairastavien omaisille 
ja läheisille”. Lisätietoja: www.tukinet.net.

• Alkavia ryhmiä: Ensiaskel-ryhmä mielenterveys- ja 
päihdeomaisille tiistaina 25.4. ja 23.5. klo 17–19. 

Ryhmään voi tulla tapaamaan muita omaisia, riippu-
matta läheisen diagnoosista tai suhteesta sairastavaan. 
Ilmoittaudu puhelimitse 041 318 0228,  maria.virkki@
vsfinfami.fi. Etäprospect keskiviikkoisin 12.4.–31.5. klo 
17.30–19. Salon toimistolla toteutetaan myös Prospe-
ct-ryhmä, kun ilmoittautuneita on tarpeeksi. Kysy lisää 
Prospect-ryhmämallista puhelinnumeroon 044 793 
0580, toimisto@vsfinfami.fi.

Salon Diabetes

• Keskiviikkona 5.4. klo 17.30 kahvitus, klo 18 luento 
hiilihydraateista ja klo 19 vuosikokous Salon Sytyllä, 
Helsingintie 6. Rauhallista pääsiäistä ja tervetuloa mu-
kaan iloiseen toimintaan! 

Salon kuuloyhdistys

• Keskiviikkona 29.3 klo 12–14 Salon kuuloyhdistyksen 
kuukausitapaaminen Salon Sytyssä, Helsingintie 6. 
Ohjelmassa klo 12 Kuulolähipalvelua, klo 12.45 Digitai-
dot-vartti ja klo 13 jalkahoitaja sh Johanna Metsänperä 
Naviculare jalkaterapiakeskuksesta, aiheena jalkojen 
omahoito. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

• Keskiviikkona 29.3 klo 17.30–19.30 Sisäkorvaistuteker-
ho käyttäjille ja harkitseville Salon Sytyssä, Helsingintie 
6. Tervetuloa.

• Maanantaina 17.4 klo 13–15 Salon kuuloyhdistyksen 
Kuulolähipalvelua Salon Sytyssä, Helsingintie 6. 

• Keskiviikkona 26.4. klo 12–15 Salon kuuloyhdistyksen 
kuukausitapaaminen Salon Sytyssä, Helsingintie 6. 
Ohjelmassa klo 12 Kuulolähipalvelua, klo 12.45 Digi-
taidot-vartti ja klo 13 Hoivamuusikko Terhi Lehtovaara, 
Salon srk, aiheena hoivamuusikon työ. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa.

• Keskiviikkona 26.4 klo 17.30–19.30 Sisäkorvaistuteker-
ho käyttäjille ja harkitseville Salon Sytyssä, Helsingintie 
6. Tervetuloa.

• Maanantaina 15.5. klo 13–15 Salon kuuloyhdistyksen 
Kuulolähipalvelua Salon Sytyssä, Helsingintie 6. 

• Kuulolähipalvelu on kaikille avointa ja maksutonta. Saat 
neuvoa ja ohjausta kuuloon liittyvistä asioista, kuten 
apua kuulokojeen korvakappaleen puhdistuksessa ja 
letkun vaihdossa. Myynnissä myös paristoja ja puhdis-
tustarvikkeita.

Salon Luustoyhdistys

• Vesijumpat jatkuvat 28.4.2023 asti uimahallin tera-
pia-altaalla maanantaisin klo 11 ja perjantaisin klo 13. 

• Koski Tl:ssä jatkuu tuolijumppa yhdessä Härkätien 
Sydänyhdistyksen kanssa 24.4.2023 asti maanantaisin 
klo 13–14 Koskisalissa kirjaston yläkerrassa. Sisään-
käynti takaovesta pankin puolen sivulta. Vetäjänä Tuula 
Rautoma, puhelin 044 4841898.

Salon Muistiyhdistys

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

• Muistiyhdistys tarjoaa monenlaista toimintaa  
muistisairautta sairastaville, heidän läheisilleen  
sekä muistinhuollosta kiinnostuneille. Varaa aika mak-
suttomaan neuvontaan. Tarjolla vertaistuki- 
ryhmiä sairastuneille, omaisille sekä pariskunnille. Kysy 
lisää. 

• Muistikuntoutusta tarjolla Päiväpaikassa muistisairautta 
sairastaville maanantaisin ja perjantaisin. Mukaan pää-
see hyvinvointialueen päätöksellä tai omakustanteisesti. 
Kysy lisää: puhelin 0440 319872 / Päiväpaikka, 044 
333 7853 /yhdistys.

• Muistikahvila torstaisin 23.3., 6.4., 20.4. ja 4.5.  
klo 10–11.30, Turuntie 21.

• Muistikahvila Suomusjärvi tiistaisin 21.3., 4.4., 18.4., 
2.5. ja 16.5. klo 10–11.30 Kitulan seurakuntakeskus, 
Kitulantie 7.

• Muistikahvila Kisko maanantaisin 27.3., 24.4. ja 8.5. 
klo 13–14.30 Toijan Valopilkku, Kuusitie 8.  

• Perniön Aivotreenit torstaisin 23.3., 6.4., 20.4. ja 4.5. 

klo 10–11.30 MLL:n Popukassa, Salontie 1, Perniö. 
• Nuppi ja Noppa -ryhmä perjantaisin 31.3., 14.4., 28.4. 

ja 12.5. klo 13–14.30 Tammilehdossa, Hornintie 7, 
Halikko. Kaikille avoin ryhmä, jossa tehdään aivoja 
aktivoivia tehtäviä. 

• Ikuiset lapset -vertaistukiryhmä muistisairaan  
vanhemman aikuisille lapsille 19.4. klo 17–18.30  
Turuntie 21, Salo. 

• Tulossa ikääntyneiden Hyvinvointi-iltapäivä 25.4.  
klo 13−15, Perniön seurakuntatalolla, Lupajantie 9. 
Tietoa vanhuspalveluista, yhdistysten esittelypöytiä, 
kahvitarjoilu.

• Ensitieto-kurssit muistisairautta sairastaville ja heidän 
läheisilleen. Tietoa muistisairaudesta, erilaisista palve-
luista ja tukimuodoista. Ensitietopäivä pariskunnille 3.4. 
klo 10–16 Astrum-keskus, Salo. Ensitietoa läheisille 
kahden illan kurssilla 18.4. ja 25.4. klo 17–20, Turuntie 
21, Salo.

• Ensitietoa läheisille ja sairastuneille yhdessä kahden 
iltapäivän kurssilla 27.4. ja 4.5. klo 13–16, Turuntie 21. 
Kurssit ovat maksuttomia. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
044 333 7853.

Salon Omaishoitajat

• Toimintamme on avointa sinulle, joka huolehdit lähei-
sestäsi. 

• OivaKahvila avoinna 6.2. alkaen joka maanantai  
klo 10–13, Torikatu 12. OivaKahvilaan olet tervetullut 
yksin tai yhdessä läheisesi kanssa. 

• Avoimia vertaistukiryhmiä omaistaan hoitavalle:
• Halikon seurakuntatalo, 4.4. ja 2.5. klo 13−14.30
• Ilolansalon palvelukeskus, 4.4. ja 2.5. klo 14−15.30
• Perniön seurakuntatalo, 20.4. ja 11.5. klo 13−14.30
• Kisko Valopilkku, 17.4. klo 16−17.30. Mukana Suomen 

sairaalatukun esittelijä, pienapuvälineet ja hoitotarvikkeet.
• Kuusjoen seurakuntatalo, 22.5. klo 13−14.30
• Miesomaishoitajat, Omaishoitokeskus, 18.4. ja 16.5. 

klo 17.30–19
• Katse huomiseen -ryhmä omaishoitajille, joiden hoi-

dettava siirtynyt pitkäaikaishoitoon, 13.4. ja 11.5. klo 
10–11.30, Omaishoitokeskus.

• Leskenlehdet, vertaistukiryhmä puolisonsa  
menettäneille, 11.4 ja 9.5. klo 16.30–18,  
Omaishoitokeskus.

• Kässäkahvila 26.4. ja 24.5. klo 17–19, Omaishoitokeskus.
• OivaKioskit, tietoa omaishoidosta, 29.3. klo 9–11 Salon 

Citymarket, 30.3. klo 11–13 Halikon apteekki, 6.4. klo 
11–13 Perniön apteekki, 21.4. klo 10–12 Suomusjärven 
Sale ja klo 13–15 Kiikalan apteekki, 2.5. klo 10–12 
Kuusjoen apteekki, 9.5. klo 12–14 Kiskon apteekki, 
12.5. klo 11–13 Muurlan lasi

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

Salon Reumayhdistys

• Salon Reumayhdistyksen palvelupiste avoinna joka kuu-
kauden toinen ja neljäs tiistai kello 12–14, Salon Sytyn 
tiloissa, Helsingintie 6. Tervetuloa!

• Kuukausikerho on tarkoitettu kaikille avoimeksi ja yhtei-
seksi tiedonsaanti- ja vertaistukitilaisuudeksi. 

• To 23.3. klo 18 reumatologi Markku Malin Lääkärin 
kyselytunti, johon toivotaan osallistumista myös kysy-
mysten muodossa.

• To 27.4. klo 18 terveydenhoitaja Tiina Micklinin aihee-
na värit ja hyvinvointi!

• Hyväolo-ryhmä tiistaisin klo 12–14: 28.3. keskustelua 
ikäihmisten ruokailusta, 11.4. vertaiskeskustelua, 25.4. 
piknikretki perhepuistoon säävarauksella, 9.5. Tiistaiker-
hojen yhteinen kevätretki, kimppakyydeillä lähialueelle. 
Ilmoittautuminen kerhoissa tai suoraan Pirjolle.

• Tiistaina 18.4. klo 12–14 Kirjapiiri, kevään viimeinen 
kokoontuminen. Syksyllä jatketaan!

• Tiistaisin 4.4. ja 2.5. klo 12–15 Salmen Virikeryhmä
• Kaikki kerhot ja ryhmät sekä sairauskohtaiset vertaistu-

kiryhmät kokoontuvat Salon Sytyn tiloissa, Helsingintie 
6. Tarkemmat tiedot ryhmistä löydät kotisivuiltamme 
www.salonreumayhdistys.fi tai viimeisestä jäsentiedot-
teesta. Löydät meidät myös Facebookista!
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Salon seudun Parkinsonkerho

• Salon seudun Parkinsonkerho kokoontuu joka kuukau-
den toinen perjantai klo 14−16 Syty ry:n tiloissa, Helsin-
gintie 6. Maaliskuussa ei poikkeuksellisesti ole kerhoa, 
kun juhlimme kerhon 30-vuotista toimintaa. Kerho on 
tarkoitettu Parkinson-potilaille ja heidän läheisilleen. 

• Pyrimme tarjoamaan kerholaisille tietoa Parkinsonin 
taudista ja siihen liittyvistä asioista sekä vertaistukea 
ja mukavaa yhdessäoloa kahvitellen. Puheenjohtaja 
Hannu Latvanen, puhelin 0400 507 525 ja sähköposti 
hannu.latvanen@gmail.com.

Salon SYTY

• Pelipäivät ja yhteislaulut joka kuun ensimmäinen ja toi-
nen torstai klo 12–14: 6.4. pelipäivä, 13.4. yhteislaulut, 
4.5. pelipäivä, 11.5. yhteislaulut.

• Muuta ohjelmaa: to 23.3. klo 12–14 Lanka- ja käsityö-
liike Anjalin: tuote-esittely. Vapaa pääsy.

• Maanantai 27.3. klo 17–19 Tehoa yhdistyksen Face-
book viestintään -luento. Kouluttajana Lauri Kivelä. 
Ennakkoilmoittautuminen.

• Torstai 30.3. klo 17 luento: Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen Länsi-Suomen yhteistyöalueen aluekoor-
dinaattori Piia Astila luennoi aiheesta Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskusohjelma luomassa sisältöä 
hyvinvointialueille.

• Torstai 20.4. klo 12–13 Salon palvelutalosäätiön info. 
Puhumassa säätiön toiminnanjohtaja Anne Rantalaiho.

• Torstai 27.4. klo 10–12 Microsoft 365 -sovellusten 
ilmaiset Verkkoversiot tutuiksi -koulutus. Kouluttajana 
Lauri Kivelä. Ennakkoilmoittautuminen.

• Keskiviikko 17.5. klo 10–12 Tutki ympäristöäsi Google 
Lens sovelluksella -koulutus. Kouluttajana Lauri Kivelä. 
Ennakkoilmoittautuminen.

• Ennakkoilmoittautumiset tapahtumiin: www.salonsyty.
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 maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–15, tiistaisin ja torstaisin klo 9–18.

• Pääsiäisenä toimistomme on suljettu 7.4.–10.4. ja 
kiirastorstaina 6.4. suljemme jo klo 15. Muutokset 
mahdollisia. Seuraa sivujamme, pysy mukana!

Salon Sydänyhdistys

• Sydänjumppa, kaikille avoin, perjantaisin Salohallissa klo 
14.30–15.30.  Hinta: 5 euroa per kerta, fysioterapeutti 
Jaana Isotalo, puhelin 050 5668861.

• Kädentaitoryhmä Ruususet kokoontuu kaksi kertaa 
kuukaudessa, Salon Syty, Helsingintie 6. Käsityö- ja tai-
deaineiden opettaja Elsi Pohjavirta. Tiedustelut Ullalta, 
puhelin 050 5470242.

• Sydänkerho 4.4. klo 13−15, Salon Seurakuntatalo, 
Kirkkokatu 6. Luentoja, yhteislaulua, kahvitarjoilu 
(maksullinen).

• Sydänkahvila, keskusteluryhmä sydänpotilaille, joka 
kuukauden kolmas tiistai klo 13, Kahvila Kultai-
nen Tuoksu. Tiedustelut Lasse Lehtiö, puhelin 040 
8496248. 

• Voimaa ruuasta -yleisöluento 27.4. klo 15.30–16.30 
Salon Sytyssä. Ennen tilaisuutta kahvitarjoilu alkaen klo 
15.

• Koko perheen ulkoilupäivä 7.5. klo 13, Veitakkala, 
Vanha Perttelintie 380. Järjestäjänä Salon Samoojat ja 
Salon Sydänyhdistys.

Suur-Salon selkäyhdistys

• Kuntosalivuorot jatkuvat Salohallilla 27.4. asti ma 
14.30–15.30 ja to 14–15. Kuntosalivuorojen hinnat 
koko kevään osalta 20 euroa, mikäli valitsee molemmat 
päivät ja 10 euroa mikäli käy kuntosalilla vain kerran vii-
kossa. Maksu yhdistyksen tilille: FI7954100220180452, 
viite 7171.

• Maaliskuun kerhoilta 22.3. klo 18 Salon Sytyssä. Virpi 

Lehdon luento selän kuntoutuksesta ja sitä ennen klo 
17 vertaistukikeskustelu. Huhtikuun kerho 26.4. klo 18 
Salon Sytyssä. Visailua ja yhteistä oloa ja sitä ennen klo 
17 vertaistukikeskustelu.

• Kuukauden parillisten viikkojen maanantaisin klo 10–12 
rupattelu- ja askartelurinki Salon Sytyssä.

• 17.6. Teatteriretki Turun Samppalinnaan, esityksenä 
9 to 5 − hommat hoituu, joka alkaa klo 14. Lähtö 
Farmoksen tontilta klo 12.15 ja paluu noin klo 18. 
Sitovat ilmoittautumiset 26.4. mennessä maksamalla 
60 euroa yhdistyksen tilille: FI7954100220180452, viite 
23016. Varmista, että on vielä paikkoja. Hinta sisältää 
matkan, lipun sekä kahvin ja pullan. Kari Lehti: puhelin 
040 7275436.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Salon 
seudun paikallisosasto

• Neuvonta-asema Salo-Karinassa, Helsingintie 52, maa-
nantaisin klo 10–12. Mahdollisuus keskustella syöpään 
liittyvistä asioista paikan päällä tai puhelimitse 02 728 
1670, muulloin vastaaja. Tietoa jäsenyydestä, korvaus-
ten hakemisesta sekä vertaistuesta.  

• Matkalla mukana -ilta 18.4. klo 17–19 Salo-Karinassa. 
Lounais-Suomen syöpäyhdistys ja Salon seudun paikal-
lisosasto esittäytyvät. Tietoa niiden tarjoamasta tuesta 
syöpää sairastavalle ja hänen läheisilleen. Henkisestä 
jaksamisesta puhumassa teologian tohtori Johannes 
Alaranta. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

• Vesijumppa Salon uimahallissa tiistaisin klo 9–10 sekä 
Shindo-kehonhuoltotunti Lempeän liikunnan keskuk-
sessa keskiviikkoisin klo 11–12. Lisätiedot ja ilmoittautu-
miset puhelin 050 053 8577, Katriina.

• Vesijumppa Lehmirannan lomakeskuksessa torstaisin 
klo 9.30–11.30. Lisätiedot ja ilmoittautumiset puheli-
mitse 044 357 5661, Pirjo.

• Avoin vertaistukiryhmä eturauhassyöpään sairastuneille 
sekä heidän läheisilleen joka kuukauden viimeinen 
torstai klo 18–20 Salo-Karinassa. Ei ennakkoilmoittau-
tumista. 

• Lisätietoa paikallisosaston toiminnasta www.sspo.fi ja 
Facebook-sivulta. 

Muut

Pro Rantakivet

• Villissä tapahtuu, Vähäsillankatu 9: 
• Villin runoryhmä kokoontuu maanantaina 17.4. klo 

14–16 Villissä. Toukokuun kokoontuminen on 15.5.
• Villi Open mic -runokahvila järjestetään torstaina 20.4. 

ja 25.5. klo 18. Voit tulla lukemaan omia runojasi. 
Kahvila avoinna, vapaa pääsy!

• Runosta kiinnostuneille Kirjan talon kursseja Villissä: 
15.–16.4. Eroon kirjoitusjumeista, vetäjänä Miska 
Karhu. 29.–30.4. Lavarunokurssi, vetäjänä Juho Kuusi. 
20.−21.5. Runokurssi, vetäjänä Daniil Kozlov. Kurssit 
ovat maksullisia.

• Kulttuuritalo Villiä voi vuokrata kevään ja kesän juhliin, 
kokouksiin, tapahtumiin ja näyttelyihin. Lisätietoja: 
www.prorantakivet.fi

Salon kansalaisopiston Opiskelijakunta

• Rantapirtin varaustiedusteluja kesäkaudelle 2023 
vastaanottaa Leena Alanko: puhelin 041 544 7390 tai 
tekstiviesti.

• Rantapirttiä voivat vuokrata yhteisöt, yhdistykset, 
yritykset ja Salon kansalaisopiston opintoryhmät kesä-
kuukausina. Keskiviikkoillat on varattu opiskelijakunnan 
omaan käyttöön.

Salon Omakotiyhdistys

• Retki Turun Messukeskuksessa 25.3. järjestettäville Piha 
& Puutarha ja Mökki & Vene -messuille. Lähtö 25.3. 
klo 9.15 Farmoksen tontilta, Helenankatu 3. Kotimat-
kalle lähdemme klo 15. Bussimatkan hinta 10 euroa 

osallistujalta, maksu Salon Omakotiyhdistyksen tilille 
FI98 5410 7820 0436 83, viestikenttään lähtijöiden 
nimet. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Seppo Siilolle: 
zepi1957@gmail.com tai puhelin 040 545 5172. Ret-
ken hinta sisältää vain matkan, joten messuliput tulee 
ostaa itse. Omakotiyhdistyksen jäsenet voivat ostaa 
liput messujen verkkokaupasta, kaksi lippua yhden 
hinnalla, koodilla: OKLKEVAT23.

• Lauantaina 1.4.2023 klo 10–14 Tee linnulle koti -lin-
nunpönttötalkoot RTV:n myymälässä, Joensuunkatu 
12, Salo. Tapahtuma on Salon Omakotiyhdistyksen ja 
RTV:n yhteinen tilaisuus. Tarvikkeita on noin 50 pönt-
töä varten. Kahvitarjoilu! Tervetuloa mukaan tekemään 
linnuille uusi koti!

• Salon Omakotiyhdistyksen omakotitalkkareina toimivat: 
Harry Aaltonen: puhelin 040 4493 4653, Timo Kakko: 
puhelin 0440 68 8872 (Salon keskusalue), Marko Mo-
berg: puhelin 0440 688 540,  
Juha Paananen: puhelin 041 315 1289, Heikki  
Tuominiemi: puhelin 0440 688 871 ja Timi Wahlsten: 
puhelin 041 318 0020. Työtilaukset suoraan heille 
arkisin klo 9–15. Tuntiveloitus on 9 euroa.  
Mikäli kaksi talkkaria työskentelee kohteessa  
samanaikaisesti, veloitus on 16 euroa tunnilta.  
Kilometriveloitus 0,53 euroa per kilometri.  
Myös muut jäsenten tilaamat ajot laskutetaan  
verottajan ohjeiden mukaan. Omakotitalkkarien palve-
lut ovat vain yhdistyksen jäsenten käytössä. 

• Yhdistyksen vuokralaitteita voi tiedustella, puhelin 044 
333 3141.

• Lisätietoja: salonoky@omakotiliitto.fi,  
puhelin 045 773 40255 ja kotisivut  
www.omakotiliitto.fi/salo

Salon Taiteilijaseuran  
Taidelainaamo ja Galleria

• Salon Taiteilijaseuran Taidelainaamo ja Galleria  
toimii osoitteessa Tehdaskatu 18, salontaiteilija- 
seura.fi.

• Galleria ja taidelainaamo avoinna ma−to klo 12–17,  
pe klo 12–15 ja la klo 10–14. Vapaa pääsy.

• Taidelainaamossa on tarjolla Salon taiteilijaseuran 
jäsenten piirustuksia, grafiikkaa, maalauksia, keramiik-
kaa ja veistoksia. Lainaamo myy ja vuokraa taideteoksia 
yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Gallerian 
näyttelyt vaihtuvat kuukausittain. Tervetuloa tutustu-
maan tarjontaan! 

Kevään ohjelmaa:
• 18.3. Lasten taidetyöpajat klo 11–12.30 ja  

13–14.30. Ennakkoilmoittautuminen: 
salontaiteilijaseura@gmail.com

• 21.3.–11.4. Salon Minimaailmannäyttely −  
Seppo Piiraisen pienoismaailmat. Lastenkulttuurin  
maaliskuu -teemakuukauden ohjelmaa.

• 24.3. Elävän mallin piirustusilta klo 18–20.  
Käteismaksu 5 euroa.

• 1.4. Taiteilijatapaaminen klo 13–14. Esa Laaksonen, 
Marleena Linnakoski ja Esa Piirainen esittelevät näytte-
lyään Gravure – metalligrafiikkaa. 

Salon Taiteilijaseuran  
Gallerian alkuvuoden  
näyttelykalenteri 2023:
• 28.2.–1.4. Laaksonen − Linnakoski − Piirainen: Gravure
• 4.–29.4. Turun Taiteilijaseura
• 2.–27.5. Oiva Gillsten
• 30.5.–22.6. Anssi Ruokokoski
• 27.6.–29.7. Pirkko Mäkelä-Haapalinna
• 1.–26.8. Jouni Onnela

Salon tähtitieteellinen yhdistys UrSalo 

• To 13.4. ja to 4.5. klo 17.30 kuukausikokoontuminen, 
Salon pääkirjaston Laurinsali

• Tutustu UrSalon ajankohtaiseen toimintaan, kuten 
tähtinäytäntöihin ja kuukausikokousten aiheisiin 
kotisivuillamme osoitteessa: www.ursa.fi/yhd/ursalo/
ajankohtaista.html



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

Seuraava kaupunkitiedote jaetaan koteihin 24.5.2023. 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 9–15 Käyntiosoite: Hornintie 2–4, Halikko 
puhelin 02 778 530, palvelupiste.halikko@salo.fi 
Suljettu torstaina 6.4.2023 (kiirastorstai) sekä perjantaina 19.5.2023 
(helatorstain jälkeinen perjantai).

Kaupungintalo 

Sivistystoimen palvelut, hallintopalvelut, talous- ja henkilöstöpalvelut, kehittämispalvelut, 
ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut sekä Varhan sosiaalityön palvelut ja vanhuspalvelut.
Avoinna ma–to klo 8–16, pe klo 8–14.45 
Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo 
puhelin 02 778 2060, info.kaupungintalo@salo.fi 
Suljettu torstaina 6.4.2023 (kiirastorstai) sekä perjantaina 19.5.2023  
(helatorstain jälkeinen perjantai).

Kahvila-ravintola Kaneliomena 
Avoinna kaupungintalon aukiolopäivinä ma–to 8–15, pe 8–14.45

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 7–17
 
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 15.30–7 ja  
pe–ma 13.30–7
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 7–17 
 
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
 
Sosiaalipäivystys:
• Virka-ajan päivystys: puhelin 044 778 3121  

ma–to 8–15.30, pe ja aattoa edeltävänä päivänä 
8–14.30

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

• Hätäkeskuksen kautta (112) vuoden jokaisena 
päivänä ympäri vuorokauden

Salon keskusta-alue
Klo 11 Seppeleen lasku Vapauden 
liekki -muistomerkillä Sibeliuspuistossa

Seppeleen laskun jälkeen kahvitilaisuus  
Veteraanipajalla (Torikatu 7)

Perniö
Klo 12 Seppeleen lasku Perniön  
veteraanikivellä

Särkisalo
Klo 12 Kunniakäynti veteraani- 
muistomerkillä (Ankkuritie 4)

Kuusjoki
Klo 11 Seppeleen lasku  
sankarihaudalla 

Pertteli
Klo 12 Seppeleen lasku  
veteraanikivellä 

Kansallinen veteraanipäivä on  
valtioneuvoston päätöksellä yleinen  
liputuspäivä. Liputus klo 8–21.

Veteraanijärjestöt
Kansalaisjärjestöt
Salon kaupunki
Salon seurakunta

Kansallisen veteraanipäivän 
vietto Salossa 27.4.2023

Klo 11 Seppeleiden lasku veteraanikiville tai sankarihaudoille Angelniemellä,  
Halikossa, Kiikalassa, Kiskossa, Muurlassa ja Salossa veteraani- ja reserviläis- 
yhdistysten toimesta

Klo 13 Seppeleen lasku veteraanikivelle Suomusjärvellä veteraani- ja reserviläis- 
yhdistysten toimesta


