
SALO

tunne elämyksellinen kaupunki



SALO

Asukkaita  noin 51 000
Kesäasuntoja  noin 7 200
Yrityksiä  noin 5 000
Maatiloja  noin 900

SALON 
MATKAILUNEUVONTA

puhelin: 044 778 7777
info@visitsalo.fi
VisitSalo.fi

Kesällä löydät infomme
Salon torilta sekä
Mathildedalin Ruukkikylästä.

SALON PAIKALLISLIIKENNE 
PAIKKU

www.salonpaikku.fi

MATKAHUOLTO & 
LINJA-AUTOASEMA

Vilhonkatu 14
puhelin: 0200 4000 
(1,98 €/minuutti +  
paikallisverkkomaksu)

VR ASIAKASPALVELU

joka päivä kello 7–22
puhelin: 060 041 900
(2 €/vastattu puhelu +  
paikallisverkkomaksu)

TAKSI

puhelin: 02 100 41 
(0,99 €/puhelu + 
paikallisverkkomaksu)

VARSINAIS-SUOMEN 
HYVINVOINTIALUEEN  
TERVEYSPALVELUT

puhelin: 02 7721
arkisin 7–17

TYKS AKUUTIN 
PUHELINNEUVONTA

puhelin: 02 313 8800

Anna Salon 
ihastuttaa
Lumoava luonto, palkitut ruukkikylät, kauniit kartanot ja  
idylliset saaristokohteet ihastuttavat – samoin kuin Suomen  
paras tori eli Salon tori, Salon keskusta palveluineen ja koko 
Salon rikas kulttuuri- ja tapahtumatarjonta. 

Mitä et Salosta löydä, sitä et tarvitse! – tuumasi todistetusti 
eräs salolainen. Se on rohkea väite, jonka allekirjoittavat monet 
muutkin. Vuosi toisensa jälkeen Salo hurmaa tänne saapu-
vat. Jotkut vierailijoista vaikuttuvat Salosta niin paljon, että 
hankkivat ensin kesäkodin täältä ja sitten ihastuvat ikihyviksi ja 
muuttavat Saloon kokonaan! 

Tämä esite kokoaa yhteen kiehtovimmat kohokohdat yksiin 
kansiin. Esitteestä löydät vierailukohteita ja vinkkejä jokaiselle 
vuodenajalle. Lukemisen jälkeen esite kannattaa pitää esillä, 
niin sen pariin pääsee palaamaan helposti.

Lämpimästi tervetuloa ihastumaan ikihyviksi Saloon!

SaloTaskussa.fi  
-mobiilisovellus näyttää  

sijaintisi mukaan lähimmät 
pysäkit, aikataulut, 

bussireitit, luontokohteet, 
majoituspaikat, tapahtumat, 
ravintolat ja muut kohteet. 

Asenna pikakuvakkeena  
puhelimesi näytölle,  

selaa tapahtumia ja kohteita  
ja tallenna suosikkisi.

SaloTaskussa.fi VisitSalo.fi/kauppa

Salon alueen
elämyksiä,  

aktiviteetteja  
ja majoitusta  

voi ostaa
myös verkosta. 
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Salossa 
tapahtuu

Salon tapahtumatarjonta ihastuttaa monipuolisuudel-
laan. Tarjolla on tapahtumia ja elämyksiä kaikenikäisille 
ja moneen makuun. Salon tori toimii paitsi kohtaamis- ja 
ostospaikkana myös lukuisten teematapahtumien kes-
keisenä näyttämönä. Jo käsiteeksi muodostuneet Iltatorit 
jatkavat tuomalla tasokkaat konsertit kaikkien ulottuville. 

Salon keskustan ympäristössä tapahtuu muulloinkin. 
Esimerkiksi urheilun parissa viihtyville jännitystä ja elä-
myksiä tarjoavat menestyvät urheilujoukkueet ja aktiivis-
ten liikuntaseurojen järjestämät liikuntatapahtumat Salon 
urheilupuistossa. 

Eivätkä tapahtumat tähän lopu, päin vastoin. Ruuk-
kikylien idyllissä, Halikossa ja Särkisalon ihastuttavissa 
saaristomaisemissa järjestetään tänäkin vuonna lukuisia 
suosittuja ja vielä ennenkokemattomia tapahtumia.

Tervetuloa mukaan viihtymään, ja muistathan, myös 
muualla Salossa tapahtuu. Seuraavat sivut esittelevät 
kohokohtia vuodelle 2023.

Katso lisää tapahtumia VisitSalo.fi 
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Iloinen kelttiläispoljento kutsuu 
mukaan irkkufesteille 2.−4.3. 

Maaliskuun alussa kaupunki on taas täynnä iloista 
irkkutunnelmaa! Kahdeksannet Salo Irish -festivaalit 
tuovat irkkumusaa päiväkodista kirjastoon ja brunssi- 
konsertista iltaklubille. Pääkonsertti kuullaan 
lauantaina 4.3. Kulttuuritalo Kivassa. Lisäksi 16.6. 
vietetään Bloomsdaytä, jossa musiikki yhdistyy 
irlantilaiskirjailija James Joycen teoksiin. 
 
www.facebook.com/saloirishfest

Kuva: Veli-Matti Henttonen

SALON TORILLA & 
KESKUSTASSA

 
8.6.–10.8. Salon Iltatorit 
www.saloniltatori.fi 

Joka torstai 8.6.–10.8. Salon 
Iltatori täyttää torin sadoilla tori- 
ja kirpputorimyyjillä, tuhansilla 
ihmisillä ja iloisella puheensorinalla 
torin lukuisissa torikahviloissa. 
Kesällä 2022 Popeda houkutteli 
17 000 kävijää Iltatorille. 
Tarkista kesän iltatoritilanteen 
ajankohtaisin info Salon Iltatorin 
Facebook-sivuilta.

SaloJazz, www.salojazz.fi

SaloJazz järjestää ympäri vuoden 
korkeatasoisia ja samalla kodikkaita 
SaloJazz Live -konsertteja tuoden 
kaupunkiin jazzin kotimaisia huippuja, 
nuoria nousevia lahjakkuuksia sekä 
kansainvälisiä taitureita. 

Konserttisarja huipentuu vuosittain 
syyskuun lopussa järjestettävään  
SaloJazz Festival:iin. Tänä vuonna  
festivaali järjestetään jo kahden-
nentoista kerran. SaloJazz - jazzia 
parhaillaan ja parhaimmillaan.

Vuoden 2023 konsertit järjestetään 
tapahtumaravintola Musinessa,  
osoitteessa Helsingintie 2, liput  
verkko-osoitteesta lippu.fi/salojazz

25.1.  Mike & Leni Stern (Yhdysvallat  
 / Suomi) - moninkertainen  
 Grammy-ehdokas ja yksi  
 fuusiojazzin merkittävim- 
 mistä kitaristeista yhdistää  
 soitossaan rockin voiman  
 sulaviin jazz-harmonioihin.
4.2.  Antti Lötjönen Quintet East
3.3.  Jormin/Henriksen/Seim/ 
 Ounaskari (Norja / Ruotsi /  
 Suomi) - kokoonpanon  
 muusikot edustavat pohjois- 
 maisen jazzin huippua.
16.3.  Mika Kallio Gong Odyssey
20.4.  Martti Vesala Soundpost
11.5.  Jaska Lukkarinen One For Joe
29.9.–1.10. SaloJazz Festival
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Tapahtumia lapsille ja perheille Ylhäistentiellä 

Lasten lauantait valtaavat Kulttuuritila Näkkärin lavan joka 
kuun toisena lauantaina. Lue lisää ohjelmasta osoitteessa 
www.salo.fi/nakkari

Ohjelmistossa:
11.2.  Kulttuuriklubi: Tuhma Jussi
11.3.  Teatteri Mukamas: Hiirulainen ja suuri seikkailu
15.4.  Iida Vanttaja: Vuori, joka rakasti lintua
13.5.  SUPER Teatteri: Matkalaukkusatuja

Uutuutena Teatteriluokan Vauvaperjantait, jotka tarjoavat 
ihmeteltävää vauvaperheille kahtena kevätperjantaina:  
31.3. Silkkipaperitaivas-teatteriesitys ja 26.5. Mallan matkassa 
-konsertti kello 10. www.salo.fi/lastenkulttuuri

8.–11.6. Lasten Laulukaupunki -festivaali 
www.lastenlaulukaupunki.fi 

Lasten Laulukaupungin estradit ja tapahtumapaikat ovat Salon torilla ja 
ydinkeskustassa, jossa lasten, lapsiryhmien sekä kotimaisten tähtiesiintyjien 
ja ulkomaalaisvieraiden esitykset luovat vauhdikkaan festivaalin.

20.8. Vilpas-päivä

Salon Vilpas esittelee 
toimintaansa Salon torilla. 
Koko perheen tapahtumassa 
pääsee kokeilemaan eri lajeja.

28.–30.7. 
Salo Circus Festival  
salocircus.com

Salon Torilla ja keskustassa 
järjestettävä kansainvälinen 
esittävän taiteen tapahtuma 
täynnä esityksiä sekä työpajoja 
aikuisille ja lapsille!  
 
Viidettä kertaa Salossa järjestettävä 
sirkusfestivaali levittäytyy ympäri 
kaupunkia tarjoten hämmästyttäviä 
elämyksiä. Sirkuksen taikaa,  
akrobaattista taituruutta ja iloisia 
kohtaamisia!

Kuva: Ville Saarikoski 

31.8. Taiteiden Yä 
www.taiteidenya.net

Salon keskustassa järjestettävä kaikille 
avoin yhteisöllinen kulttuuritapahtuma. 

28.–30.9. Salon Syysmarkkinat 
www.salontori.fi 

Perinteiset Salon Syysmarkkinat 
Salon torilla ja sen ympäristössä.

Marraskuussa Salon Suuret 
Joulumyyjäiset

Sanojen Salo -runoviikko 
3.−12.11.

Runot, sanataide ja kirjallisuus 
valtaavat jälleen marraskuussa 
niin keskustan, kaupunginosat 
kuin kylätkin. Luvassa esityksiä, 
klubeja, työpajoja, kahvilatun- 
nelmaa ja inspiroivia vieraita.
 
Sanojen ystäville tarjolla myös 
lukupiirejä, koulutuksia ja muita 
tapahtumia ympäri vuoden.

www.facebook.com/ 
sanojensalo

Iida Vanttaja: Vuori joka rakasti lintua, kuvaaja Jussi Virkkumaa



    VisitSalo.fi   |   7

SALON URHEILUPUISTOSSA

 
Korisliigaa Salohallissa

Herätä sisäinen viikinkisi ja tule paikan päälle 
kannustamaan Vilpas voittoon! Kaikki Vilppaan 
kotipelit löydät osoitteesta vilpasvikings.fi

21.–23.7. Salo Volley
Salo Volley tuo Salon 
Urheilupuiston ympäristöön 
satoja pelaajia. 
www.salovolley.fi 

Elokuussa Liikunnan 
Superlauantai Salon 
Urheilupuistossa.

27.5. Salon Seiska

Naisten liikunnallinen 
hyväntekeväisyystapahtuma 
Salon Urheilupuistossa. 
 
www.salonseiska.fi

Salon urheilupuisto – keidas keskellä kaupunkia

• Tilaa liikunnan harrastamiseen ja tapahtumien järjestämiseen  
 – sata lajia sadan hehtaarin alueella
•  Sijainti aivan kaupungin keskustan kainalossa ja monipuoliset  
 palvelut luovat oivan ympäristön kaiken kokoisten ja näköisten  
 tapahtumien järjestämiseen.
•  Salon Urheilupuisto mahdollistaa niin maajoukkueiden leiritykset,  
 liigatason pelit, turnaukset kuin konserttien ja kokousten järjestämiset.

salo.fi/urheilupuisto

Naislentopalloa maan huipulta

Tervetuloa mukaan tunnelmaan!  
Katso ottelumme osoitteesta lpviesti.fi

Heinäkuussa 
Salo Horse Show

Kansallisen tason 
kolmipäiväinen este- 
ratsastustapahtuma 
Salon Urheilupuistossa.
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TEIJON RUUKKIKYLILLÄ 

Mathildedalin Ruukkitehtailla

www.mathildedal.fi
8.4.  Kevään kutsu -tapahtuma ja Pääsiäistori
20.7.  kello 18 Jorma Uotinen -konsertti 
26.8.  Ruukkipäivä 
9.9.  Matilda Rock -tapahtuma
14.–31.10. Kummitusmuseo avoinna päivittäin
25.11. ja 2.12. kello 13–19 Mathildedalin Joulumarkkinat
 
Mathildan Marinassa

www.mathildanmarina.fi 
30.4.–31.8. Meriaiheinen taidenäyttely Merigalleria
30.4.  Veneilykauden avajaiset ja Mathildan Marinan  
 7-vuotissynttärit
23.6.  Juhannusjuhlat
28.6.–2.8. Laiturijoogaa keskiviikkoisin kello 9  
 ja äänimaljarentoutus kello 10.20
2.7., 16.7. ja 30.7. Aamujooga, kello 9–10.30
18.7. Auringonlaskun jooga, kello 21.30–22.30
26.8.  Venetsialaiset

30.6.–1.7. Siiderifestivaali 
Matildankartanossa

Perniön paikalliset käsityöläissiiderintekijät Lepola Drinks  
ja Hallonmäen Siideripanimo järjestävät Craft cider  
-festivaalin Mathildedalissa! Festivaali järjestetään 
Matildankartanon niityllä, jossa aidon siiderin ystävät 
voivat nauttia pientuottejien juomista ja rennosta kesä- 
tunnelmasta Mathildedalin kylän ytimessä. Bremerintie 4.

HALIKOSSA

Kurpitsaviikot 9.−22.10.

Lokakuussa järjestettävät Kurpitsaviikot tuovat 
Saloon syksyistä tunnelmaa ja upeita elämyksiä. 
Kurpitsaviikkojen keskiössä on halikkolaisen 
Rannikon puutarhan kurpitsapuisto, josta 
matkailija löytää tuhansia kurpitsalyhtyjä ja 
kurpitsapohjaisia makunautintoja. Kurpitsa-
viikoilla myös lähialueen ravintolat ja kahvilat 
tarjoilevat kurpitsapohjaisia herkkuja. 

Lue lisää: kurpitsaviikot.fi

Wiurilan kesä − nykytaidetta  
kartanomiljöössä 16.6.−27.8. 

Wiurilan kesässä Wiurilan kartanon historiallisista 
tiloista ja nykytaiteesta syntyy kokonaistaideteos, 
joka herättää katsojan ajattelua toisaalta hyvin 
hienovaraisesti ja filosofisesti, toisaalta taas rohkean 
ristiriitaisesti ja huumorilla höystettynä. 10-vuotis-
juhlavuoden näyttelyssä nousevat esiin ajalliset ker-
rostumat ja poiminnat, aikakautemme epävarmuus, 
nopeat muutokset ja hetkellisyys. 

www.wiurilankartano.fi/wiurilankesa

Rikalanmäen ja Wiurilan joulumarkkinat 
marras-joulukuussa.



    VisitSalo.fi   |   9

Teijon Masuunilla 
www.teijonmasuuni.fi 

1.3.–3.12. Teijon Masuunin monipuoli-
sissa galleriatiloissa vaihtuvia taidenäyt-
telyitä keväästä syksyyn. Vapaa pääsy.

8.4. kello 11–15 Pääsiäistori 
Käsityöläis- ja lähiruokatuotteita Teijon 
Masuunin lämpimissä sisätiloissa ja 
piha-alueella.

27.5. kello 11–16 Ruukki kukkii 
-käsityöläismarkkinat wanhan- 
ajan henkeen 
Perinteinen tunnelmallinen kesäkauden 
avaustapahtuma toukokuun kuvan- 
kauniissa Teijon ruukkimiljöössä. Koti-
maista taidetta, käsityötä ja lähiruokaa.

9.9. kello 11–15 Sadonkorjuutori
Monenlaisia lähiruoka- ja käsityö- 
tuotteita Masuunin piha-alueella ja
lämpimissä sisätiloissa, osana valta- 
kunnallista Lähiruokapäivää.

2.–3.12. kello 11–16 Teijon 
Masuunin Joulumarkkinat
Perinteiset kaksipäiväiset käsi- 
työläisten Joulumarkkinat Teijon  
Masuunin lämpimissä sisätiloissa  
sekä tunnelmallisella piha-alueella  
Teijon idyllisessä ruukkimiljöössä.  
Paikalla on käsityöläisiä ja lähi- 
tuottajia, monipuolisen ja laaduk- 
kaan tuotetarjonnan kera. Joulu- 
markkinat järjestetään jo 12. kerran.

Kaikissa Masuunin tapahtumissa 
taidenäyttelyt, kahvila, taide- ja
käsityöputiikki sekä muut puodit 
ovat avoinna.

Lisäksi Teijon Alueen Kyläyhdistys 
järjestää Teijon ruukissa perin- 
teikkäät Teijon Juhannusjuhlat 
sekä elokuussa Teijon Wanhanajan 
Markkinat.

SÄRKISALOSSA

Toukokuu–lokakuu

Valehtelijoiden taukopenkit, 
eri puolilla Särkisaloa. 
Penkit on sijoitettu Särkisalossa  
suosittujen ulkoilureittien varrelle 
tauon tai parlamentin pitoon.

23.6. kello 11–14, 
Juhannussalon pystytys, 
Villa Tallbacka

Perinteinen ohjelmallinen 
saaristolaistapahtuma koko 
perheelle.

1.7. SEBFMX FEST

Vauhdikas koko perheen  
freestyle motocross -tapahtuma. 
Saatavilla on rajoitettu määrä 
lippuja. Finnholmenintie 80.

22.7. kello 11–14,  
Särkisalopäivä, 
Meripirtti

Koko perheen tapahtuma,  
joka alkaa perinteisesti lasten 
juoksukilpailulla. 

22.7. Satamarannan 
tanssit, Tiirantori
Koko perheen illanvietto ja 
tanssit koululaisille varoja keräten.
 
26.8. Muinaistulien yö 

Kesäkauden päättymisen juhla 
saaristossa. Tapahtumia järjestetään 
eri puolilla Särkisaloa, muun muassa 
kirkonkylän alueella, Förbyssä ja 
Niksaaressa.
 
14.10. kello 11–14, Silakka-
markkinat, Tiirantori

Perinteinen markkinatapahtuma,  
jossa myydään silakkaa, kalatuotteita 
sekä käsitöitä ja maataloustuotteita.
 
16.12. Koko perheen 
joulunavaus Villa 
Tallbackassa kello 16–18 

Tapahtuma on suunnattu lapsille. 
Paikalla vierailee joulupukki. Tilaisuu- 
den päättää Saaren rauhan julistus.

Lempeä Rantajooga Förbyssä

Torstaisin 29.6.–3.8., 
kello 9.00–10.15, Särkisalontie 1361.
Tiistaina 4.7. ja 18.7., 
kello 18.00–19.30, Alastalontie 2.
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SALON TEATTERI

14.1.–11.2. Rakkauskirjeitä

Koskettava, yllättävä, vangitseva  
ja kaunis kuvaus rakkaudesta.  
Kulttuuritalo Kivassa. 

18.2.–6.5.  
Herra Hakkarainen harrastaa

Tassulan kuuluisin unissakävelijä lähtee kiertueelle! 
Esitys tilattavissa vierailulle 11.2.–7.5.2023, 
esitykset Kulttuuritalo Kivassa. 

8.7.–19.8. Ulvova mylläri

Klassikkokomedia täysin uutena sovituksena.  
Vuohensaaren kesäteatterissa.

23.9.–25.11. Rouva C.

Raikas tulkinta Minna Canthin 
nuoruusvuosista Kulttuuritalo Kivassa.

MUITA 
TAPAHTUMAPOIMINTOJA

11.3. Naisex-messut

Salon seudun ammattiopistolla  
järjestettäviä messuja tähdittää 
Sointu Borg.

8.–14.7. 
Raatalan Humpparalli 
– kevyen musiikin festivaali

Raatalan Humpparalli on viikon kes-
tävä iskelmämusiikin suurtapahtuma, 
jossa esiintyy yhteensä 21 tanssior-
kesteria ja lisäksi ulkoalueella muita 
esiintyjiä. Tanssimusiikkia on joka ilta 
kello 19–01 sisältäen noin 30 minuu-
tin humppaspurtin. Lauantaina 8.7. 
kello 17 alkaen järjestetään Burning 
love rockn’ party -harrasteajoneuvo-
tapahtuma. Alueella on runsaat tilat 
maksuttomaan paikoitukseen ja lei-
riytymiseen. www.humpparalli.fi  

12.8. BOP’23 36th 
Kiikalassa kello 10

Kiikalan lentokentällä 36th Burnout 
Party -katuautojen kiihdytyskilpailu.

30.9. Trialin SM- ja  
Suomen Cup osakilpailu

Kavilannummen maastossa järjes-
tettävään tapahtumaan on yleisöllä 
vapaa pääsy.

Marras–joulukuussa järjes- 
tetään joulumarkkinoita  
eri puolilla Saloa.

KATSO LISÄÄ 
TAPAHTUMIA JA  

TARKISTA 
AJANTASAISET TIEDOT 

VISITSALO.FI/ 
TAPAHTUMAT

Muutokset ovat mahdollisia.
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Rikalanmäen kesäteatteri esittää
KYLLÄ ISÄ OSAA
90-luvun tv-komedian  
riemukas teatteriversio
Käsikirjoitus: Pekka Lepikkö
Ohjaus: Joonas Suominen

Esitykset
pe 16.6.  kello 18.00 (ensi-ilta)
su 18.6. kello 15.00
ti 27.6. kello 18.00
ke 28.6. kello 18.00
su 2.7. kello 15.00
ke 5.7. kello 18.00
pe 7.7. kello 18.00
su 9.7. kello 15.00
ti 11.7. kello 18.00
ke 12.7. kello 18.00
to 13.7. kello 18.00
su 16.7. kello 15.00
ti 18.7. kello 18.00
ke 19.7.  kello 18.00
pe 21.7.  kello 18.00
su 23.7. kello 15.00
ti 25.7. kello 18.00
ke 26.7. kello 18.00
pe 28.7.  kello 18.00
su 30.7. kello 15.00
ti 1.8. kello 18.00
ke 2.8. kello 18.00
su 6.8. kello 15.00
ti 8.8. kello 18.00
ke 9.8. kello 18.00
pe 11.8.  kello 18.00

Liput
28 € Peruslippu
26 € Eläkeläinen, opiskelija,  
työtön, varushenkilö
20 € Lapset alle 12-v.

Tiedustelut ja varaukset
Puhelin 044 052 0260
www.teatteriprovinssi.fi

Paikka
Rikalanmäen Teatterivintti
Rikalantie 74, 24800 Salo

Mathildedalin kesäteatterissa
PIKKUPOJAT
Kunnianosoitus Vesa-Matti Loirille, 
Simo Salmiselle ja Spede Pasaselle
Käsikirjoitus: Spede Pasanen
Ohjaus: Toni Enholm

Esitykset
pe 30.6. kello 18.00 (ensi-ilta)
ma 3.7. kello 18.00
ti 4.7. kello 18.00
ke 5.7. kello 18.00
su 9.7. kello 17.00
ma 10.7. kello 18.00
ti 11.7. kello 18.00
ke 12.7. kello 18.00
su 16.7. kello 17.00
ma 17.7.  kello 18.00
ti 18.7. kello 18.00
ke 19.7. kello 18.00
su 23.7. kello 17.00
ma 24.7.  kello 18.00
ti 25.7. kello 18.00
ke 26.7. kello 18.00
su 30.7. kello 17.00
ma 31.7.  kello 18.00
ti 1.8. kello 18.00
ke 2.8. kello 18.00
su 6.8. kello 17.00
ma 7.8. kello 18.00
ti 8.8. kello 18.00
ke 9.8. kello 18.00
su 13.8. kello 17.00

Liput
28 € Peruslippu
26 € Eläkeläinen, opiskelija,  
työtön, varushenkilö
20 € Lapset alle 12-v.

Tiedustelut ja varaukset
Puhelin 044 052 0260
www.teatteriprovinssi.fi

Paikka
Mathildedalin kesäteatteri
Ruukinrannantie 6,  
25660 Mathildedal

KESÄTEATTERIIN 
SALOON

Salon kesäteatterit  
tarjoavat taas parastaan. 
Tervetuloa kesäteattereihin 
kokemaan, miten  
innostus, tekemisen 
riemu ja ilo välittyvät 
lavalta katsomoon.

Tutustu kesän tarjontaan 
kesäteattereiden nettisivuilla.
 
Kiikalan KiPiNät 
Kiikalan seuratalo 
Rekijoentie 1380 D, Kiikala 
www.kipinat.com

Kirakan kesäteatteri
Kirakantie 240, Ylönkylä 
www.kirakankesateatteri.fi

Mathildedalin kesäteatteri
Ruukinrannatie 6, Mathildedal 
www.teatteriprovinssi.fi

Rikalanmäen kesäteatteri
Rikalantie 74, Halikko 
www.teatteriprovinssi.fi

Suomusjärven kesäteatteri
Näytelmäpiiri Suonäpit ry 
Jamentie 9,  Suomusjärvi  
www.suonapit.fi

Teatteri Puutaivas
Vaskion Perinnemäki 
Kavalontie 68, Vaskio 
www.puutaivas.net

Vuohensaaren kesäteatteri
Satamakatu 102, Salo 
www.salonteatteri.com
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Made in Finland -sarja

tuo Salon 
parrasvaloihin
Salossa kuvattu sarja kertoo Nokian ensiaskeleista 
kohti maailmanlaajuista menetystä.

Salo saa maanlaajuista näkyvyyttä 
tänä keväänä, kun MTV3 alkaa 
esittää Made in Finland -sarjaa, joka 
kertoo matkapuhelinvalmistaja  
Nokian tarinan. Sarjaa on kuvattu 
Salossa autenttisilla tapahtuma-
paikoilla, kuten Nokian vanhoissa 
toimitiloissa Salon IoT Campuksella. 
Sarjaa on kuvattu myös muun muassa 
salolaisessa Hotelli Fjalarissa sekä 
Kuusjoen vanhassa Osuuspankissa.
 
Made in Finland on tositapahtumiin 
pohjautuva draamasarja Nokian 
ensiaskelista kohti maailmanlaajuis-
ta menestystä. Kuusiosainen sarja 
sijoittuu vuosiin 1988−1990. Sen 
keskiössä ovat nuoret asianajajat, 
nerokkaat insinöörit ja ajan hermolla 
oleva johtaja, jotka mahdollistivat 
Nokian nousun maailman suurim-
maksi matkapuhelinvalmistajaksi.

Nojatuolimatka Saloon  
– ja sitten oikea reissu
Made in Salo -sarjan pääosissa  
loistaa tämän hetken kiinnostavimpia 
näyttelijöitä, kuten Satu-Tuuli  

Karhu, Emil Kihlström, Aku Sipo-
la, Oona Airola ja Sampo Sarkola. 
Sarjan on käsikirjoittanut ja ohjannut 
Maarit Lalli. Keväällä 2022 julkaistu
sarja on katsottavissa suoratoisto- 
palvelu C Moressa.

Tänä keväänä kannattaa ottaa 
kotimainen huippusarja seurantaan 
ja tehdä nojatuolimatka muuta-

man kymmenen vuoden takaiseen 
Saloon. Sarjan innoittamana onkin 
aika alkaa suunnitella oikeaa reissua 
Saloon. Nokialaista henkeä pääsee 
aistimaan melko lähellä IoT Cam-
pusta sijaitsevassa Salon elektroniik-
kamuseossa. Museon Made in Salo 
-näyttelyssä on esillä muun muassa 
Nokian matkapuhelintehtaan 
tuotantosolu.

Kuva: Laura Mainiemi Kuva: Laura Mainiemi

Kuva: Laura Mainiemi
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Astrum-Keskus, historiallinen Saloran televisio-tehdas, 
tarjoaa kulttuuria, elämyksiä ja toimitiloja!

Lounas- ja tilausravintola Mama’s tarjoaa niin päivittäisen lounaan 
kuin herkut sekä juhliin että yritystilaisuuksiin. Salon suurin liikunta- 
keskus Hanhivaara, tarjoaa useita pallolajeja kuten padel ja sulkapallo, 
kuntosalin ja ryhmäliikuntunteja. Exit Games Salosta löytyy 3 pako- 
huonetta. Salon elektroniikkamuseo vie rakennuksen historiaan.  
Teatteri Provinssista löytyy kulttuuria. Keilahallissamme voit  
valita viihde- tai kilpakeilaa. Osteopaatti Praxiassa tarjoaa kokonais- 
valtaista kehon hoitoa.
 
Juhlatila Areenasta löytyy täyden koon lava äänentoistolla ja valoilla 
kuten baari A-oikeuksin. Teatterisali tarjoaa nousevan katsomon. 
Pienemmät kokoustilat saunaneukkaria unohtamatta täydentävät  
tarjontaa. Pyydäthän laajan aktiviteettikalenterimme, josta esimerkkeinä 
muun muassa housebändimme, live-karaoke tai pokeri-ilta. Liikunta-, 
hyvinvointi- ja kulttuuritarjonta antaa vaihtoehtoja budjettia rikkomatta!  
Päivän päätteeksi voitte majoittua Hotel Saloran tilaviin huoneisiin.
 
Astrum Keskuksesssa toimii kymmeniä eri alan yrityksiä kuten  
Solar Finland, jonka samassa rakennuksessa tuotetut aurinkopaneelit 
tuottavat ison osan sähkön tarpeestamme. Jos etsit toimitilaa Salosta, 
tervetuloa Astrum Keskukseen! 

Salorankatu 5–7, 24240 Salo 
puhelin: 044 777 3999 
info@astrumkeskus.fi 
www.astrumkeskus.fi
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Kulttuuria &
kokemuksia

Tutustu vaihtuviin taidenäyttelyihin ja 
historian kiehtoviin ilmiöihin Salon 
museoissa, fiilistele jazzkonserteissa, 
nauti teatterin taiasta, ihmettele sirkus- 
esityksiä, ihastu kulttuurielokuviin ja 
intoudu yhteislauluun!
 
Salo on virkeä ja vetovoimainen kulttuuri-
kaupunki, jossa tapahtuu ympäri vuoden 
keskustassa, kylissä ja kaupunginosissa.
 
Tervetuloa mukaan läheltä ja kaukaa!

Salon kaupunki, Kulttuuripalvelut

Kuva: Satu-Maaria Mäkipuro

Teatteri Mukamas, 
Hiirulainen ja suuri seikkailu
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Salon taidemuseo 
Veturitalli

salontaidemuseo.fi
Mariankatu 14 
puhelin: 02 778 4892. 

Avoinna 
tiistai–perjantai 10–18, 
viikonloppuisin 11–17. 

Pääsymaksu
10 / 7 €, museokortti, 
alle 18-vuotiaille maksuton. 
Vapaa pääsy kunkin kuukauden 
ensimmäisenä perjantaina. 
Yleisöopastus sunnuntaisin kello 14.

Asiakaspalvelu ja  
museokauppa
puhelin: 02 778 4892
veturitalli@salo.fi

Annika Dahlsten, Kliivia kukassa, 
serigrafia, 2021

Meeri Koutaniemi, Iran, 2019 Jarno Vesala, Isän ja tyttären muotokuva, 
videoinstallaatio, 2021

28.1.–23.4. Turun Taidegraafikot 90 vuotta:  
Painetut maailmat

Painetut maailmat on tuore katsaus tämän päivän turkulaisen sekä koti-
maisen taidegrafiikan tilaan ja sen eri menetelmiin. Näyttelyyn osallistu-
vat 12 taiteilijaa ovat Annika Dahlsten, Markku Haanpää, Katri Ikävalko, 
Sirkku Ketola, Heli Kurunsaari, Miina Laine, Teija Lehto, Sara Manninen, 
Laura Miettinen, Tiina Vainio, Hanna Varis ja Jirko Viljanen. Näyttelyn on 
kuratoinut kuvataiteilija, taidegraafikko Juha Joro.

6.5.–10.9. Gertrude Bell ja Meeri Koutaniemi:  
Hidden Freedom – Kätketty vapaus

Kesän näyttelyssä dialogia käyvät valokuvadokumentaristit Gertrude 
Bell (1868–1926) ja Meeri Koutaniemi (s. 1987). Brittiläinen Bell toimi 
1900-luvun alussa tutkimusmatkailijana, kirjailijana, poliittisena virkailija-
na, arkeologina ja vakoojana. Koutaniemi on tullut tunnetuksi yhteis- 
kunnallisia aiheita ja ihmisoikeuskysymyksiä käsittelevistä valokuvista. 
Näyttely kertoo kahden kuvaajan tekemästä dokumentaatiosta  
Lähi-Idässä ja Aasiassa, samoissa maissa kahtena eri aikakautena. 

30.9.2023–7.1.2024 Jarno Vesala

Jarno Vesala (s. 1977) on tunnettu ääntä, liikkuvaa kuvaa ja ihmishah-
moja yhdistävistä installaatioistaan. Teokset perustuvat havaintoon ja 
illuusioon ja ne luovat mystisiä, joskus jännittäviäkin tunnelmia. Katso-
jalla on oma tärkeä paikkansa tapahtumien kulussa. Teos on yhtä aikaa 
staattinen, kolmiulotteinen valokuva ja katsojan ympärillä elävä kohtaus. 
Pienten eleiden kautta Vesala esittää kysymyksiä ihmisenä olemisesta. 

Galleria Sivuraide

28.1.–23.4. Elämää elävästi ja todesti  
– kuvanveistäjä Ben Renvall 1903–1979

Pienoisveistoksia kaupungin omasta kokoelmasta.

6.5.–10.9. Tellervo Kalleinen ja  
Oliver Kochta-Kalleinen: 101 kaikkien puolesta 

Vuorovaikutteinen mediateos.

30.9.2023–7.1.2024 Sanni Weckman: Jälki

Tekstiiliteoksia.

Kuva: Niclas Warius
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Salon historiallinen museo 
SAMU

SALON 
ELEKTRONIIKKAMUSEO

Avoinna 
Talvikaudella 1.1.–2.5.2023  
sekä 1.9.−22.12.2023
torstai−perjantai 11−17
lauantai 11−15.

Kesäkaudella 3.5.−31.8.2023
keskiviikko–perjantai 11–17 
viikonloppuisin klo 11–15.

Muina aikoina sopimuksen mukaan. 
Katso poikkeusaukioloajat  
nettisivuiltamme. 

Pääsymaksut
Aikuiset 6 €
Eläkeläiset, työttömät  
ja opiskelijat 5 €
Alle 18-vuotiaille ilmainen  
sisäänpääsy. 
 
Meillä käy museokortti,  
Epassi ja Smartum.
 
Joka kuukauden ensimmäinen  
perjantai vapaa pääsy. 

Salon elektroniikkamuseo
Astrum-keskus
Salorankatu 5−7, ovi 3 
24240 Salo
puhelin, info: 02 778 4896
puhelin, amanuenssi: 02 778 4885
 
www.salomus.fi/ 
elektroniikkamuseo

Made in Salo -näyttely

Lumoudu vanhoista radioista, televisioista,  
puhelimista ja monitoreista!

Made in Salo -näyttely valottaa viestintälaitteiden ja elektroniik-
kateollisuuden kehitystä ja tuotantohistoriaa 1920-luvun lopulta 
alkaen nykypäivään. Näyttelyssä esitellään etenkin Salossa 
suunniteltujen ja valmistettujen radioiden, televisioiden, radio- ja 
matkapuhelinten sekä monitorien historiaa. Museossa on esillä 
Saloran, Mobiran, Nokian eri yksiköiden ja Benefonin suunnitte-
lemia ja valmistamia laitteita sekä tuotantovälineitä. Nähtävillä on 
myös Nokian matkapuhelintehtaan edelleen toimiva tuotantosolu.
 
Elektroniikkamuseossa voit muistella millaisia vanhoja radioita 
ja televisioita oli mummolassa, mitä ohjelmia ennen vanhaan 
kuunneltiin ja katsottiin, millaisilla lankapuhelimilla aikaisemmin 
soiteltiin ja millainen oli ensimmäinen kännykkäsi. Museossa voit 
pelata vanhoja 1980- ja 1990-luvun videopelejä, katsoa tuotan-
tovideoita, kuunnella ja katsella vanhoja radio- ja tv-ohjelmia sekä 
nähdä tuttuja televisiokasvoja 1950–70-luvuilta. Museossa voit 
jakaa myös omia muistojasi ja tarinoitasi eri viestintävälineistä.

Seuraa tapahtumailmoittelua www.salomus.fi -sivustolta sekä 
Salon elektroniikkamuseon Facebook- ja Instagram-sivuilta.
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PAIKALLISMUSEOT

Halikon museo, Kirkkorinne 7, Halikko

Halikon museo sijaitsee vuonna 1849 valmistuneessa jykevässä kivima-
kasiinissa Halikon kirkon läheisyydessä. Entinen viljamakasiini esittelee 
kolmessa kerroksessa halikkolaista historiaa muun muassa maatalou-
den ja käsityöläisammattien kautta. Museossa on esillä myös näyttävä 
kreivi Armfeltin asekokoelma sekä Halikon piirimielisairaalan elämää ja 
historiaa kuvaava näyttely.
 
Kiikalan kotiseutumuseo, Porvarinpolku 10, Kiikala

Museoalueella on seitsemän eri puolilta Kiikalaa siirrettyä rakennusta. 
Esillä on runsaasti talonpoikaisesineistöä, Kiikalan apteekin irtaimistoa 
ja Johannislundin lasitehtaan tuotantoa.
 
Kreivinmäen ulkomuseo, Viurilantie 34, 24910 Halikko

Korkealla mäellä seisoo alkuperäisellä paikallaan oleva mamsellimylly 
1800-luvulta. Mylly kuului aikoinaan Vuorentaan kartanolle. Alueella 
on lisäksi luhtiaitta ja vilja-aitta sekä 1700-luvulta peräisin oleva myllä-
rin torppa. Torppa on yksityiskäytössä. Museoalueeseen voi tutustua 
vapaasti ympäri vuoden.
 
Meritalon museo, Moisionkatu 18, Salo

Tänä vuonna 50 vuotta museona toiminut Meritalo sijaitsee keskellä 
vanhaa Saloa Moision kaupunginosassa. Tunnelmallisessa entisessä 
koulurakennuksessa on esillä koululuokka ja opettajaperheen asunto 
1800- ja 1900-luvun taitteesta. Museon vehreään puutarhaan voi tulla 
virkistäytymään ja tutustumaan vanhoihin perinnekasveihin myös auki-
oloaikojen ulkopuolella. Kesän 2023 riemukas Entten tentten -näyttely 
vie leikin ja lelujen iloiseen maailmaan.
 
Perniön museo, Museotie 9, Perniö

Vuonna 1930 valmistuneen museon näyttely johdattaa Perniön alueen 
rikkaaseen historiaan ja perniöläiseen elämään. Kesällä 2023 museossa 
avautuu uusi vaihtuva Perniöön ja takaisin – sukumme naiskohtaloita 
-näyttely, joka kertoo kuvataitelija Aurora Reinhartin ja hänen äitinsä 
keramiikkataitelija Catharina Kajanderin suvun kiehtovan tarinan.  
 
Suomusjärven kotiseutumuseo, 
Karjalohjantie 161-2, Suomusjärvi

Suomusjärven kirkon vieressä on tunnelmallinen lainamakasiini, jossa 
on esillä paikallista talonpoikaiskulttuuria, käsityöläisten työvälineitä, 
kirkon esineitä ja esihistoriallisia löytöjä sekä kuriositeettina ihmeelli-
nen ikiliikkuja.
 
Trömperin kestikievari, Vanha Turuntie 1326, Hajala

Idyllinen Trömperi sijaitsee Kuninkaantien varrella ja on houkutellut 
aikojen saatossa matkustavaisia seiniensä suojiin lepäämään. Tarinoi-
den mukaan kreivit ja kuninkaalliset kävivät aikoinaan Trömperissä 
myös metsästys- ja kalastusretkillään. Rakennus on ollut saman suvun 
hallussa aina vuoteen 1971, jolloin rakennukset sekä esineistö siirtyivät 
museokäyttöön testamenttilahjoituksella. Trömperi on rakennusperin-
tölailla suojeltu kohde. Aukioloaikoina museossa on viihtyisä kesäkah-
vila sekä monia kesätapahtumia.

Salon historiallisen 
museon SAMUn 
paikallismuseot

Salon historialliseen museoon eli 
SAMUun kuuluu Salon elektroniikka-
museon lisäksi seitsemän paikallis-
museota laajalla Salon alueella.
 
Museot ovat avoinna pääsääntöisesti 
kesäaikaan sekä muina aikoina  
sopimuksesta. Kaikkiin paikallis- 
museoihin on ilmainen sisäänpääsy.
Museoissa järjestetään teemapäiviä 
ja tapahtumia, joiden tiedot löydät 
aukioloaikojen lisäksi sivustolta 
www.salomus.fi.  
 
Lämpimästi tervetuloa museoihin!

Salon historiallinen museo SAMU
PL 77 24101 Salo
 
Lisätietoja SAMUn paikallismuseoista:
www.salomus.fi
puhelin: 02 778 4883

Muutokset mahdollisia.
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Avoinna sunnuntaisin  
2.7.–27.8.2023 klo 12–16.  
Ryhmille myös muina aikoina.
 
Muurlantie 309, 25130 Muurla
Tiedustelut  
puhelin: 02 728 1100  
hanna-maija.saarimaa@ 
muurla.salonseutu.fi
www.muurla.fi

Taidemaalari Viljo Hurmeen 
ateljeekoti

Muurlassa, Ylisjärven rannalla  
sijaitseva ateljeekoti tarjoaa ainut- 
kertaisen ja monipuolisen tutustu-
miskohteen.
 
Vuonna 1946 valmistuneen talon 
sisustus on pitkälti alkuperäisasus-
saan ja esillä on edustava kokoelma  
Hurmeen teoksia. Ateljeessa on  
vuosittain vaihtuva taidenäyttely.

Teijon Masuuni

Teijon historiallisessa ja luonnon-
kauniissa ruukkimiljöössä sijaitsevan 
Teijon Masuunin näyttelytiloissa  
on ympäri vuoden korkeatasoisia  
taidenäyttelyitä, joihin on vapaa  
pääsy. Näyttelykalenteri sekä auki- 
olotiedot löytyvät verkkosivuiltamme. 
Tervetuloa näyttelyihin!
Telakkatie 17, 25570 Teijo 
galleria@teijonmasuuni.fi 
puhelin: 0404 822 224 
www.teijonmasuuni.fi

Lehmirannan lomakeskus

Lehmiranta tarjoaa kokemuksia varttuneeseen makuun: eläkeikäisille 
suunniteltuja innostavia harrastekursseja, tansseja sekä hemmottelu- 
lomia kylpylän lämmössä ympäri vuoden. 
 
Ryhmille on tarjolla päivätapahtumia esiintyjineen, Pikkulomia  
ohjelmineen sekä opastettuja retkiä lähialueen lukuisiin kulttuuri- ja 
luontokohteisiin. Ota Lehmiranta tukikohdaksesi ja suunnista 
kulttuurilomalle Salon seudulle.
 
Lehmirannantie 12, 25170 Salo 
puhelin: 02 727 5200 
lehmiranta@elakeliitto.fi 
www.lehmiranta.fi

Salon Matkatoimisto Oy

on perinteinen täyden palvelun  
matkatoimisto. Meiltä saat lento- ja 
laivaliput, hotellit, loma-, liike- 
ja ryhmämatkat. Kerro meille 
matkatoiveesi ja me toteutamme!
 
Turuntie 6,  
käyntiosoite Asemakatu 8, 
24100 Salo 
puhelin: 02 731 6316 
info@salonmatkatoimisto.fi 
www.salonmatkatoimisto.fi

Hotel Salora

Tervetuloa edulliseen  
itsepalveluhotelli Saloraan! 
puhelin: 044 777 3999 
info@hotelsalora.fi 
www.hotelsalora.fi
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Salon Tilausmatkat Oy 

Mukavasti 16-, 19-, 22-, 29-,  
51- ja 59-paikkaisilla tilaus- 
busseilla. Busseja myös inva- ja 
paarivarustein. Katso myös 
nettisivultamme monipuolinen 
bussimatkatarjonta.
 
PL 123, 24101 Salo 
puhelin: 040 543 3413
  0400 333 007  
info@salontilausmatkat.fi 
www.salontilausmatkat.fi

TeatteriPROvinssi

TeatteriPROvinssin päänäyttämöllä 
nähdään teatterin omia tuotantoja 
sekä vierailuesityksiä syys–touko-
kuussa. Kesä–elokuussa Rikalan-
mäen-, Mathildedalin- ja Mustion 
linnan kesätteatereissa omat 
ohjelmistot. Uutena 2023 aloitam-
me jälleen ravintolashowtuotannot 
Musinen kanssa yhteistyössä.

Talvi–kevätkaudella ohjelmistossa 
muun muassa Tatu ja Patu,  
Parasta ennen – Ilmari Saarelainen, 

Rakkauskirjeitä – Seela Sella &  
Esko Roine, Sarparanta (soolo),  
Kulkukoirat-musiikkinäytelmä,  
Jarkko Ahola, Pete Parkkonen,  
Kotirintaman naiset, Samuli Putro, 
The Soulsisters, Erja Lyytinen ja  
Valon Pisaroita sekä Mestari-näytelmä.

Liput lippu.fi tai  
Astrum-keskus 
puhelin: 044 052 0260
myynti@teatteriprovinssi.fi
www.teatteriprovinssi.fi

Tervetuloa 
Salon Teatteriin!

Salon Teatteri kutsuu viihtymään 
virkistävien teatterielämysten 
pariin. Ammattijohtoinen harras- 
tajateatterimme on tuottanut 
korkeatasoista teatteria Salossa 
jo 61 vuoden ajan.  
 
Tarjoamme monipuolisia esityksiä 
historiallisessa Kulttuuritalo 
Kivassa sekä luonnonkauniissa 
Vuohensaaren kesäteatterissa. 
Merenrannalla sijaitseva kesä-
teatterimme on 371-paikkainen 
ja osittain katettu. Molemmissa 
katsomoissa on esteettömiä 
istumapaikkoja. 

Meille niin yksittäiset katsojat 
kuin isotkin ryhmät ovat lämpi-
mästi tervetulleita! Ryhmäasiak-
kaille tarjoamme erikoishintaisia 
lippuja. Uudistunut lipunmyyn-
timme palvelee osoitteessa 
Annankatu 10.

Salon Teatteri
Lipunmyynti: 
Annankatu 10, 24240 Salo
puhelin: 044 031 6055
myynti@salonteatteri.com
www.salonteatteri.com 

Esitykset: 
Kulttuuritalo Kiva
Horninkatu 21, 24100 Salo

Vuohensaaren kesäteatteri
Satamakatu 102, 24100 Salo
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Teijon
kansallispuisto

ja alueen eläväiset
ruukkikylät
Lumoudu luonnonrauhasta, patikoi, 

melo, pulahda uimaan ja jatka  
matkaa. Koe kattaus ihastuttavaa  

kulttuurihistoriaa eläväisissä ruukki-
kylissä, joissa ohjelmaa järjestetään 

ympäri vuoden. 
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TURKU 
75 KM

HELSINKI 
135 KM

HANKO

SALO

T eijon kansallispuiston kainalossa meren välit-
tömässä läheisyydessä toimi aikanaan kolme 
ruukkia lähellä toisiaan, Mathildedal, Teijo ja 

Kirjakkala. 1600–1800-luvuilla ruukkien ympärille 
muodostui tiiviit kyläyhteisöt. Nykyisin ruukkikylät 
ovat merkittävä kulttuurihistoriallinen nähtävyys, 
joissa yhdistyy historia, taide ja käsityöläisyys. Kylien 
ainutlaatuinen tunnelma, monipuoliset ajanvietto- 
mahdollisuudet ja rikas kulttuuritarjonta vetävät 
vierailijoita puoleensa niin läheltä kuin kaukaa.

Sukella ruukkikylien historiaan 
mukaansatempaavissa tapahtumissa
Keväällä luonnon puhjetessa kukkaan Teijon 
Masuuni järjestää Ruukki kukkii – käsityöläis-
markkinat wanhanajan henkeen 27.5. Päivä on 
omiaan Teijon ruukkimiljöön historiaan tutustumi-
seen. Myynnissä on erilaisten käsityö- ja lähiruoka-
tuotteiden lisäksi kesäkukkia, taimia ja yrttejä sekä 
pop up -ruokaa. Myös Teijon Masuunin korkea- 
tasoiset taidenäyttelyt, kahvila ja puodit ovat 
avoinna. Samoin Suomen pienimmässä kivikirkossa 
Teijon kirkossa on avoimet ovet. 

Mathildedalin Ruukkitehtaiden kulttuuriperintöön 
puolestaan pääsee tutustumaan Ruukkipäivässä 
26.8. Jo kolmannentoista kerran järjestettävässä ta-
pahtumassa on tarjolla opastettuja ruukkikierroksia, 
luentoja, musiikkia, lapsille perinneleikkejä ja käden-
taitajien tori, jossa pääsee tekemään ostoksia. Syk-
syllä Mathildedalin Ruukkitehtaiden historiamuseo 
muuntuu Kummitusmuseoksi reilun kahden viikon 
ajaksi. Koko perheen karmiva Kummitusmuseo on 
avoinna päivittäin 14.–31.10. Museoon tunnelmaa 
on luotu valon, muusikin ja rekvisiitan avulla.

Kesällä vilinää ja vilskettä sekä luonnonrauhaa
Ruukkikylissä riittää nähtävää ja koettavaa. Kahvilat, 
ravintolat, puodit ja museot toivottavat vierailijat 
tervetulleiksi. Teijon Masuunin taidenäyttelyt ovat 
esillä sydäntalvea lukuun ottamatta ympäri vuoden 
ja niihin on vapaa pääsy. Mathildan ruukkikylässä 
tarjolla on muun muassa kesäteatteriesityksiä ja 
livemusiikkia esimerkiksi Mathildan Marinassa  
ja Kyläravintola Terhossa. Mathildan Marinassa 
järjestetään myös laiturijoogaa ja äänimaljarentou-
tus joka keskiviikko 28.6.–2.8. Tutustu tarkemmin 
ruukkikylien tarjontaan seuraavilta sivuilta.

Luonnonystävän kannattaa vierailla ehdottomasti 
myös Teijon kansallispuistossa. Kansallispuiston 
alueella on yhteensä noin 50 kilometriä merkittyjä 
reittejä. Lyhyenkin retken aikana voi nähdä jylhiä 
kallioita, järvimaisemia, suota ja metsää. Alueelta 
löytyy myös tulentekopaikkoja, laavuja ja paikkoja 
kalastukseen.

Ruukkikylät valmistautuvat jouluun
Varaslähdön jouluun voi ottaa ruukkikylien jou-
lumarkkinoilla. Tarjolla on herkkuja ja myynnissä 
laadukkaita lähituottajien käsityö- ja ruokatuotteita. 
Mathildedalin Joulumarkkinat järjestetään 
25.11. ja 2.12. kello 13–19. Silloin koko Mathildeda-
lin kylä on koristautunut jouluun, ja puodit, kahvilat 
ja ravintolat ovat avoinna. Saavu paikalla tekemään 
ostoksia, nauttimaan joululounaasta tai vaikkapa 
herkuttelemaan riisipuurolla. Lapsille järjestetään 
jouluista ohjelmaa. Saatavilla on myös suuren 
suosion saavuttanutta belgialaista suklaajuomaa, 
markkinatorilta. Ulkotapahtumassa riittää nähtävää 
koko päiväksi, joten pukeuduthan lämpimästi. 

Lumoavaan joulutunnelmaan pääset myös Teijon 
Masuunin järjestämillä käsityöläisten joulu-
markkinoilla. Kaksipäiväiset Teijon Masuunin 
Joulumarkkinat pidetään 2.–3.12. kello 11–16. 
Markkinat järjestetään lämpimissä sisätiloissa sekä 
tunnelmallisella piha-alueella Teijon idyllisessä ruuk-
kimiljöössä. Markkinoilla pääosassa ovat kädentai-
tajat tuotteineen, ja markkinoilla onkin oiva tilaisuus 
tukea kotimaista käsityötä ja lähituotantoa ja 
hankkia pukinkonttiin ja joulukotiin laadukkaita kä-
sintehtyjä tuotteita suoraan tekijöiltä. Myös Teijon 
Masuunin taidenäyttelyt, kahvila, taide- ja käsityö-
putiikki sekä muut puodit ovat silloin avoinna. 
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Vinkkejä Teijon kansallispuistoon

Metsäseikkailut lapsiperheille

Metsäretki on lapsille aina yhtä jännittävä seikkailu! Teijon kansallispuiston 
merkityt reitit ja huolletut taukopaikat tekevät retkeilemisen lasten kanssa 
helpoksi. 
 
Matildanjärven kierros 5,5 kilometriä 2,5–5 tuntia  
Nenustan kierros 3,6 kilometriä 2–3 tuntia  
Totin luontopolku  1,3 kilometriä 1–2 tuntia  
Sahajärven kierroksen alkuosa 1,5 kilometriä 1–3 tuntia 

Metsäseikkailut aikuisille 

Sahajärven kierros 8,8 kilometriä 2,5–4 tuntia  
Nenustannokan kierros 3,6 kilometriä 1–2 tuntia  
Punassuon retki  8,0 kilometriä 2–3 tuntia  
Jeturkastin kierros  4,6 kilometriä 1–2 tuntia  
Onnelannummen reitti  4,0 kilometriä 1,5–2,5 tuntia 

Kartan ja kompassin kanssa metsään 

Teijon kansallispuistossa ei tarvitse suunnistustaitoa päästäkseen metsän 
siimekseen. Maastosta löytyy kymmeniä kilometrejä merkittyjä reittejä.  
Jos kuitenkin haluat opetella suunnistuksen perusteet tai kartuttaa taitojasi, 
on tätä varten tehty maastoon kaksi kiintorastirataa. 

Siimat kireiksi Matildanjärvellä 

Matildanjärvellä voi saada punalihaisen lohikalan koukkuunsa, sillä 
järveen istutetaan säännöllisesti pyyntikokoista kirjolohta. 

Vesille venehen mieli 

Tekeekö mielesi vesille? Teijon kansallispuiston Matildanjärvellä se käy 
kätevästi ja turvallisesti. 

Ratiritiralla – talvista ulkoilua ja retkeilyä Teijossa 

Lumikenkäily – retkiluistelu – pilkkiminen – laskettelu – maisemat 

Teijo tutuksi pyörällä 

Jeturkastin kierros 4,6 km puiston eteläosassa ja Maastopyörälenkki 7,3 km.
 
Lisää vinkkejä löydät sivulta: visitsalo.fi/teijon-kansallispuisto
Esteettömät reitit ja palvelut: https://www.luontoon.fi/teijo/esteeton

www.luontoon.fi/teijo
facebook.com/teijokp

Teijon kansallispuisto

Teijon kansallispuistossa luonnonrauha kohtaa historiallisten ruukkikylien  
nykyelämän ja käsityöläisperinteet. Ruukkikylistä pääset suoraan kansallis- 
puiston vaihtelevaan meri-, järvi- ja suomaisemaan patikoimaan, melomaan 
ja kalastamaan. 
 
Teijosta nautit jo päiväkäynnillä, tai voit kruunata elämyksen yöpymällä  
kansallispuiston tähtitaivaan alla tai ruukkikylien viehättävissä majoituspaikoissa.

Asiakaspalvelu  
Teijon luontokeskus 
puhelin: 010 292 4032  
info@naturaviva.fi

Metsähallitus 
Suomen luontokeskus Haltia 
puhelin: 040 163 6200 
info@haltia.com
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Mathildedalin 
ruukkikylä  
– artesaanikylä

Mathildedalin ruukkikylä Teijon kansallispuiston  
kupeessa henkii hyväntuulista kylätunnelmaa: 
punamultataloja, ruukkirakennuksia, historiaa, 
puoteja, uniikkeja makuelämyksiä, käsityöläistuotteita, 
joita ei löydy muualta sekä upeaa luontoa.

Kylä sijaitsee puhdasvetisen Matildanjärven ja meren 
äärellä. Rouhea 1800-luvun ruukkimiljöö kätkee 
sisälleen modernin kyläyhteisön, jonka 130 asukkaasta 
moni on yrittäjiä. Kesäisin asukasmäärä moninkertaistuu 
vapaa-ajan asukkaiden saapuessa.

Eläväisessä kylässä järjestetään konsertteja, keikkoja, 
taidenäyttelyitä, teatteria, tapahtumia ja monenlaisia 
juhlia läpi vuoden.  

Mathildedalissa voit yöpyä valintasi mukaan 
aamiaismajoituksessa, mökissä tai hotellitasoisessa 
majoituksessa.

Vanhat tehdasrakennukset, sydämellinen palvelu ja 
vehreä ympäristö tarjoavat elämyksiä, rauhaa ja romu- 
romanttista kauneutta kaikille aisteille.
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Kaikki palvelut ovat kätevästi 
varattavissa verkkosivuiltamme. 
Tervetuloa luontoelämysten 
pariin – ulkona on hyvä olla.

info@naturaviva.fi
puhelin: 010 292 4032
Matildanjärventie 84
25660 Mathildedal
www.naturaviva.fi/fi/ 
teijonkansallispuisto

Natura Viva palvelee Teijon luontokeskuksella

Matildanjärven rannalla sijaitseva Teijon Luontokeskus toimii porttina 
kansallispuiston kauniisiin metsämaisemiin. Alueelta löydät retkeilyreittejä, 
majoitusta ja aktiviteetteja. Aloita vierailusi Luontokeskukselta ja tutki 
puiston reittejä pullakahvien lomassa. Retkieväiden lisäksi saatavilla on 
vinkkejä, opastusta, karttoja sekä ulkoiluvälineitä.

Matildanjärveä reunustavat metsät luovat siitä suojaisan vesiurheilu- 
kohteen. Tutustu alueeseen esimerkiksi vuokrakajakilla ja vietä nuotio- 
hetki jollakin järven tulipaikoista. Voit myös hankkia kalastusluvan 
– järveen istutetaan kirjolohta!

Vuokraamalla fatbiken pääset tutustumaan kohteeseen pyöräillen. 
Suosituin reitti kulkee Matildanjärven pohjoisosissa ja pyörän avulla 
vierailet myös Teijon ruukkikylissä. Nauti päivän päätteeksi saunan 
löylyistä luonnon helmassa ja pulahda järveen.

Majoitu Matildanjärvellä

Luontokeskuksen läheisyydessä sijaitsee kaksi eräkämppää, joissa vietät 
aidon eräloman. Vuokrakota puolestaan tarjoaa upeat puitteet ulkoilma- 
illalliseen ja tunnelmalliseen yöpymiseen isommallekin porukalle. Luonto- 
keskuksen vierestä löytyy myös karavaanialue ja koko perheelle sopiva 
hiekkaranta.

Natura Vivan kausikorttilaisena käytät Teijon ulkoiluvälineitä koko kesän. 
Kausikortin avulla ulkoilet myös Nuuksiossa, Vuosaaressa, Korpilammella 
ja useissa omatoimisissa melontapisteissä pääkaupunkiseudulla.
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Tervetuloa viihtymään!
 
Mathildan Marina
Avoinna joka päivä vapusta 
syyskuun loppuun, muina 
aikoina viikonloppuisin ja 
ryhmille tilauksesta.

Ruukinrannantie 4, 
Mathildedal
puhelin: 02 250 2432
info@mathildanmarina.fi
www.mathildanmarina.fi

Mathildan Marina 
– merellisiä elämyksiä ympäri vuoden

Tervetuloa viihtymään Mathildan Marinaan Koillisväylän varrelle!  
Löydät meidät historiallisen ruukkikylän sydämestä ja Teijon  
kansallispuiston kainalosta. 

Ravintola
Rennon tyylikkään á la carte -ravintolamme kausittain vaihtuva ruoka- 
lista tuo lautaselle paikalliset ja kotimaiset raaka-aineet. Nautiskele 
sisällä, katetulla lasiterassilla tai tilavalla, aurinkoisella ulkoterassilla. 

Hotelli
Rentoudu tyylikkäässä ja viihtyisässä kuuden huoneen hotellissa 
meren äärellä.

Sauna- ja kokoustilat
Kokous- ja juhlatiloiksikin taipuvalla saunaosastollamme voit nautiskella 
löylyissä ja ulkoporealtaassa. Varaa omalle porukallesi saunajoogaa,  
taide- tai drinkkikurssi.

Satama
Täyden palvelun ympäristöystävällinen Roope-satama kutsuu Koillis- 
väylän kulkijoita. Veneilijöiden käytössä ovat suihkut, vessat, septitankin 
tyhjennyspiste, polttoaineautomaatti (diesel ja E98) ja veneramppi. 
Sataman kausipaikat ovat varattavissa satamapaikka.com-sivustolta.

Syö, sauno, viihdy ja rentoudu – jää kylään yöksi ja ihastu! 
Sytytä elämännälkäsi, rantaudu Marinaan!
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Hotel & Café Mathildedal 
– sallittua luksusta rennolla 
palvelulla!

 
Hotelli & elämysmajoitus
Idyllinen boutique-hotellimme tarjoaa 
pienen aikamatkan menneisyyteen. 
Pittoreskit ja rauhalliset huoneet luo-
vat yöpyjille rouhean ylelliset puitteet. 
Merikontti-elämysmajoitus tarjoaa 
uudenlaisen hotellikokemuksen unoh-
tamatta mukavuuksia. Merikonteista 
avautuu upea maisema ruukkialueelle 
ja luontoon. Majoitustilamme ovat 
sisustettu loft- ja industrial-tyyliin ja 
niistä löytyvät kaikki mukavuudet.

Café
Cafén ainutlaatuisen ilmapiirin muo-
dostavat kiireettömyys, sydämellinen 
palvelu ja lumoava ruukkimiljöö. 
Lähituottajien raaka-aineista loih-
ditut herkulliset makeat ja suolaiset 
maut sekä käsintehty pasta vievät 
ihanalle makumatkalle. Kuppi huolella 
keitettyä pannukahvia ja pala itse 
tehtyä, suussasulavaa kakkua – voiko 
täydellisempää hetkeä enää olla!

Kokous & juhlat
Täydellisiä kohtaamisia ystävien ja 
kollegoiden kesken! Rouhean idylliset 
tilamme soveltuvat monenlaisiin 
tapahtumiin aina pienistä kokouk-
sista isompiinkin juhlatilaisuuksiin. 
Teijon kansallispuiston luonto, meri ja 
ruukkimiljöö tarjoavat mahdollisuuksia 
lisäohjelmiin eri sesonkien mukaan.
 
Tervetuloa vieraaksemme!
Krista ja Sami
 
Hotel & Café Mathildedal
Ruukinrannantie 6, 25660 Mathildedal
puhelin: 050 354 2487
info@mathildedal.fi, www.mathildedal.fi

Asiakkaamme 
arvioivat 
meidät 

Booking 2022 
Awardissa 
9 pisteellä.
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Second Chance

Ihastuttavan vaateputiikin pääosassa 
ovat omistaja Maija Nuppulan oman 
tuotemerkin Second Chancen tuotteet; 
100% kotimaiset naisten- ja lasten-
vaatteet, asusteet sekä lakanat. Lisäksi 
tarkoin valikoituja laadukkaita tuotteita 
muun muassa Caloun puukengät, 
kotimaiset käsintehdyt korut sekä  
ranskalaista luonnonkosmetiikkaa.
 
Ruukinrannantie 6, 25660 Mathildedal 
puhelin: 040 754 5177 
www.secondchance.fi 
info@secondchance.fi

Viettelysten Vaunu

Jäätelökioski kesäisen Mathildedalin 
sydämessä. Tarjoilemme virkistystä 
sekä viilennystä herkullisen jäätelön 
ja virvokkeiden äärellä.  
 
Aukioloajat Viettelysten Vaunu 
FB/IG-sivuilla.

Matildan puistotie 4
info@jellow.fi
puhelin: 044 535 9856

Matildan VIP lomakylä

Viihdy Matildassa, hyvä sijainti. 
4 hengen saunallisia mökkejä vuok- 
rattavana alkaen 120 €/vuorokausi.
 
Karvarinkulma 1 
25660 Mathildedal 
puhelin: 045 126 5464 
matildanhuvilat@gmail.com 
www.matilda-vip.fi/en

Matildankartano 
– kesäparatiisi hyvän leivän, 
ruuan ja herkkujen ystäville

Matildankartanolla tarjoamme 
oman leipomomme juurileipää ja 
-pullaa, makeita kahvilatuotteita 
sekä tuoretta, sesonkiin pohjautu-
vaa lähiruokaa seudun parhaista 
raaka-aineista vanhassa kartano- 
miljöössä. Maista myös talon  
kehuttua kesäjäätelöä.   

Poikkea hapanjuurileivontaan 
erikoistuneessa leipomossamme 
hakemassa tuoretta leipää ja pullaa 
tai nauti kauniissa kartanonpuu-
tarhassa aamupalaa, lounasta tai 
kahvilatuotteita. Myös nelijalkaiset 
ystävät ovat meille lämpimästi 
tervetulleita. 

Matildankartanon leipomo, 
leipomoravintola ja herkkuniitty.

Bremerintie 4
25560 Mathildedal
puhelin: 050 465 0090
info@matildankartano.fi
www.matildankartano.fi
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Kylämme oluet on kehitetty ruuan kumppaniksi ja sellaisinaan nautittaviksi, 
luonnollisia olutsesonkeja kunnioittaen.

Vain kyläpanimon Olutpuodissa on myynnissä panimon koko olutvalikoima.

Mathildedalin Kyläpanimo  
– kylillä pantua olutta

Mathildedalin ruukkikylässä toimii käsityöläispanimo ja  
sen yhteydessä panimon oma Olutpuoti. Voit tutustua  
Kyläpanimon olutvalikoimaan ja ostaa mukaan kylän oluita. 
Valikoimaamme kuuluvat myös vahvemmat oluet.
 
Kyläpanimon olutfilosofia on yksinkertainen ja perinteitä 
kunnioittava; pannaan maailman parhaita oluttyyppejä 
omalla kylätwistillä. Etiketit kertovat kylien tarinoita ja siksi 
myös oluiden nimet ja pulloissa olevat kuvat juontavat 
juurensa kyliltä. Näin voit nauttia pienen palaa kylää aina 
kun nautit oluitamme.
 
Tervetuloa kylille nauttimaan paikallista olutta.
 
Ota yhteyttä! 
Mathildedalin Kyläpanimo ja Olutpuoti 
Matildan puistotie 4 
25660 Mathildedal 
www.kylapanimo.fi
puhelin: 050 3644 300
Katso aukiolot kylapanimo.fi
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Käsityöverstas Kaarnalaiva

Käsityöverstas Kaarnalaiva on  
valmistanut käsinsidottuja luonnon-
kuituisia harjoja jo vuodesta 1997. 
Muutimme kauniiseen Mathildedalin 
muuntaja-rakennukseen 2019. 
Verstasmyymälässämme voi myös 
seurata harjojen valmistamista. 

Omien tuotteiden lisäksi 
valikoimiimme kuuluu laadukkaita 
pajukoreja, puutuotteita ja muun 
muassa Reilun kaupan amppeleita. 
 
"Luonnollisesti kestävän  
kehityksen puolesta"

Ruukinrannantie 6,   
25660 Mathildedal 
puhelin: 040 735 0768 
kaarnalaivaharjat@gmail.com 
www.kaarnalaiva.net

Mathildedalin Keskuspuisto

Mathildedalin Keskuspuisto on koko 
perheen vapaa-ajanviettopaikka keskellä 
idyllistä Mathildedalin ruukkikylää.  
Keskuspuiston alueella on aivan uuden-
lainen Adventure minigolfrata. Adven-
ture MiniGolf sopii kaikenikäisille ja on 
ainutlaatuinen elämys kenelle tahansa. 
Erilaiset nousut, laskut, kallistukset ja 
spiraalit – puhumattakaan erilaisista 
vesielementeistä – tekevät pelaamisesta 
viihdyttävän kokemuksen.
 
Keskuspuistosta löydät myös padel-  
ja tenniskentät. Huippusuosioon  
Euroopassa noussut, hyvässä nousu- 
kiidossa Suomessa oleva padel sopii 
erinomaisesti kaikenikäisille ja  
-kuntoisille pelaajille. Se on helposti 
omaksuttava ja sen säännöt ovat  
varsin yksinkertaiset. Keskuspuiston 
kaksi tenniskenttää ovat materiaaleiltaan 
ja ominaisuuksiltaan huippuluokkaa. 
Alustana on uudenlainen hiekkanurmi-
kenttä, jolla pelatessa voi päästä 
lähemmäs massakentän kokemusta  
kuin millään muulla tekonurmialustalla.
Pelin jälkeen on Keskuspuiston kioski- 
kahvilan terassi oiva paikka nauttia 
virvokkeista ja jäätelöstä!

Katso lisää  
www.mathildedalinkeskuspuisto.fi 
ja tervetuloa viihtymään!
 
Tullintie 2   
25660 Mathildedal 
puhelin: 044 231 2241 
info@mathildedalinkeskuspuisto.fi 
www.mathildedalinkeskuspuisto.fi
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Lepola Drinks – käsityöläissiiderit ja -juomat

Lepolan siiderit valmistetaan käsityönä perinteisin menetelmin 
paikallisten omenatarhojen omenoista Ylönkylässä. Myymälästä 
löydät herkullisia tuliaisia kotiin vietäväksi.
 
Lepolan siiderimyymälä ja terassi palvelee idyllisissä maalaismaisemissa 
siiderimön kupeessa alle kymmenen minuutin ajomatkan päässä  
Mathildedalin valloittavasta ruukkikylästä sekä Teijon kansallispuistosta. 
Lepolan aitojen käsityöläissiiderien lisäksi myymälässä on herkullisia 
limonadeja, omien mehiläisten hunajaa sekä Meritalon mehuja ja hilloja.
 
Kemiöntie 1008,  25610 Ylönkylä 
puhelin: 040 725 0233 
info@lepoladrinks.fi, www.lepoladrinks.fi

Lehmirannan lomakeskus

Lehmirannan ohi kulkevat vaellus- ja pyöräilyreitit sekä oma Artun 
luonnonsuojelualueemme tarjoavat mahdollisuuden nauttia 
luonnosta Lehmijärven läheisyydessä. Asiakkaidemme käytössä on 
myös vuokrakota ja laavu. Lehmirannan lomakeskuksessa nukut 
mukavasti hotelli- tai hostellitason majoituksessamme vieraillessasi 
Teijon kansallispuistossa tai sen lähialueella. Kylpylä ja hyvä ruoka 
virkistävät mukavasti vaellusreissulla.

Lehmirannantie 12, 25170 Kotalato
puhelin: 02 727 5200
lehmiranta@elakeliitto.fi
www.lehmiranta.fi

Meri-Ruukin lomakylä

Lomakylän viihtyisät, hyvin varustellut, kuuden hengen mökit sekä 
merenrantasauna ovat vuokrattavissa ympäri vuoden. Mökeissä on 
omat saunat, takat ja autokatokset sähköpistokkeilla. Uintimahdollisuus 
lomakylän rannasta ja laiturilta, soutuveneitä ja 2 grillipaikkaa vapaasti 
asukkaiden käytettävissä.
 
Lomakylä sijaitsee meren äärellä, kävelymatkan päässä Mathildedalin 
kylän palveluista, Teijon Kansallispuiston vieressä. Kaikki alueen tarjoamat 
kesä- ja talviaktiviteetit löytyvät lähietäisyydeltä.
 
Tervetuloa viihtymään!
Kiikunmäentie 28, 25660 Mathildedal 
puhelin: 0400 872 172, info@meri-ruukki.fi, www.meri-ruukki.fi

PetriS Chocolate

Kahvila, suklaamyymälä, lifestyle-myymälä
Mathildedalin vanhassa koulussa tuoksuu suklaalle ja kahvila kutsuu nautti-
maan Salon Design Hillissä valmistettuja oman konditorian kakkuja, suklaita 
ja herkkuja. Suklaapuodista saat mukaasi toivotut tuliaiset sekä lahjat.
 
Lifestyle puodista löydät vaatteita tanskalaisilta, espanjalaisilta sekä 
hollantilaisilta merkeiltä. Valikoimissa ranskalaisia saippuoita, tanskalaisia 
kynttilöitä sekä kauniita sisustustuotteita euroopasta. Kesäaikaan nautit 
kakkukahvit omenapuiden alla puutarhassa. Tule viihtymään ja viettä-
mään aikaasi meille!
 
Tullintie 17, 25660 Mathildedal, puhelin: 040 685 5111 
asiakaspalvelu@petris.fi, Nettikauppaan löydät osoitteesta www.petris.fi
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Teijon 
ruukkikylä

Idyllisessä Teijon ruukkikylässä yhdistyvät moni- 
muotoinen luonnonkauneus, kulttuurihistoriallinen 
perintö ja vireä, elävä kyläyhteisö. 

Meren välitön läheisyys, 1700-luvun kartanomiljöö 
sekä Teijon kansallispuiston kumpuileva, metsäinen 
maasto kallioineen, järvineen ja koskineen sekä kylän 
monipuolinen palvelu-, kulttuuri- ja tapahtumatarjonta 
tekevät Teijosta ainutlaatuisen käyntikohteen. 

Alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävimmät 
nähtävyydet sijaitsevat aivan kylän keskustassa: 
Teijon kivikirkko, Teijon rokokookartano sivuraken- 
nuksineen sekä ruukin vanha masuuni. Kivenheiton 
päästä löytyy kansallispuiston helmeksi kutsuttu, 
entistä kartanon puistometsää oleva satumainen 
Sahajärven luonnonpuisto. 

Monipuolista nähtävää ja koettavaa koko perheelle  
löytyy ympäri vuoden, kuten Teijon Masuunin  
taidenäyttelyt, käsityöläis- ja joulumarkkinat, 
Teijon Juhannusjuhlat sekä Wanhanajan Markkinat.
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Teijon Masuuni – taidetta, 
historiaa ja herkuttelua

Taiteen ja kädentaitojen keskus  
vanhan ruukkikylän sydämessä, 
vuonna 1686 perustetulla ruukin 
masuunilla. Sijainti historiallisessa  
ja merellisessä miljöössä aivan  
Teijon Kartanon ja kirkon vieressä, 
Teijon kansallispuiston kupeessa. 

Galleria, kahvila, taide- ja käsityö-
putiikki. Vaihtuvia taidenäyttelyitä 
ja tapahtumia. Kahvilassa vanhan 
masuunin kivimuurin äärellä itselei-
vottuja makeita ja suolaisia herkkuja. 
Vuokrattavia toimitiloja eri alojen 
yrittäjille sekä tiloja kokouksiin ja 
juhliin. Mutkatonta hostel-tyyppistä 
majoitusta Masuunin Majatalossa. 
Myös ryhmät tervetuloa!

Teijon Masuuni
galleria@teijonmasuuni.fi
puhelin: 040 482 2224
Telakkatie 17 25570 TEIJO
https://www.teijonmasuuni.fi

Retkeilyvinkki  
Teijon kansallispuistoon

Totin luontopolku

Tämä helppokulkuinen 1,3 kilometrin 
pituinen reitti tarjoaa hienon luonto-
elämyksen kaikenikäisille! 

Reitti esittelee vanhaa Teijon kartanon 
puistoa. Se kulkee holvimaisten 
pähkinäpensaiden lomassa, rehevien 
puronvarsilehtojen poikki ja ylittää 
solisevia puroja.  
 
Reitillä on jyrkkäreunaisia kallioalueita, 
pieniä koskia, siltoja ja kiviportaita.

Lähtöpiste: Sahajärven pysäköinti-
alue, Teijontie 12, Salo
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Ravintola Teijon Arkki

Lounas, leipomomyymälä 
ja juhlapalvelu
Maukasta ja monipuolista lounasta 
ympäri vuoden. Leipomomyymälämme 
toimii ravintolan yhteydessä. Pito-
palvelumme kautta voit tilata juhliisi 
herkulliset buffetit, kakut, leivonnaiset 
tai pöytiin tarjoillun menun.

Tervetuloa viihtymään!
Telakkatie 25, 25570 Teijo 
puhelin: 045 239 6414 
www.ravintolateijonarkki.fi

Teijon kirkko 

Teijon kirkko on Suomen pienin kivi-
kirkko. Tarinan mukaan Robert Bremer 
rakennutti kirkon vuonna 1829 kiitok-

seksi, koska hänen ennustamaansa 
vedenpaisumusta ei tullutkaan.  

Bremerin suunnittelema, kiinalaista 
pagodia jäljittelevä kivikirkko 

sijoitettiin kyläkuvaa hallitsevalle 
kumpareelle, kartanon läheisyyteen.

Telakkatie 1, 25570 Teijo 
kohteet.visitsalo.fi/teijon-kirkko

Teijon Kyläsauna

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen 
ylläpitämän, kaikille avoimen kylä-
saunan paksut kiviseinät hautovat 
pehmeän löylyn. Saunan edessä 
uintipaikkana on pieni suvanto. 

Kyläsaunassa saunotaan 
keskiviikkoisin, perjantaisin ja 

sunnuntaisin.  

Kyläsepänkuja 
25570 Teijo 

www.teijo.fi/palveluja/kylasauna

Helmivene

Helmivene on 2007 perustettu al-
pakkatuotteiden erikoisliike, jonka 
tunnelmallinen myymälä löytyy 
Teijon Masuunin Linnankellarista. 
Tuotevalikoiman kulmakivenä on 
erittäin hieno luonnonkuitu, baby-
alpakka, josta ammattitaidolla val-
mistetut tuotteet, langat, asusteet 
ja vaatteet ovat vertaansa vailla. 
Jylhien Andien kulta on ihmisen 
ja luonnonolojen yhteistyön upea 
tulos jo jopa 5000 vuoden takaa. 
Monipuolisesta valikoimastamme 
löydät lisäksi käsityönä sidottuja 
kirjoja, erilaisia paikallisia luon-
nonyrttituotteita, luonnonkivistä 
valmistettuja kirjatukia, sorsan pe-
simäkoreja sekä köysi- ja keramiik-
katuotteita vaihtuvin valikoimin. 
Suoritamme lisäksi sidoskorjausta 
Masuunin työhuoneellamme. 
 
Telakkatie 17, 25570 Teijo 
puhelin: 040 558 1760 
virpi.gronroos@helmivene.fi 
www.helmivene.fi
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TeijoSki & Action Park

Jo 30 vuotta riemua 
alamäessä!
Upeat puitteet elämykselliseen 
vapaa-ajan viettoon, lähellä 
Teijon ja Mathildedalin 
ruukkikyliä.
 
Teijontie 345,  
25570 Teijo 
info@meriteijo.fi   
www.meriteijo.fi  

Teijo Ski Resort – Koko perheen hiihtokeskus

Teijolla lasketellaan ekologisesti, edullisesti ja turvallisesti. Monipuoliset 
rinteet leveistä perherinteistä Etelä-Suomen haastavimpaan alppiharjoitus- 
rinteeseen ja handsfree-portit pitävät hissijonot sujuvina. 
 
Taigametsä on loistava paikka opetteluun, mattohissillä nousukin on helppoa. 
Snowparkit taas tarjoavat mahdollisuuden hurjapäiden temppuiluun.  
 
Skihaus vuokraa, huoltaa ja myy uusia ja käytettyjä varusteita am- 
mattitaidolla. Skihaus Bistron maittavat ruuat pitävät nälän loitolla 
ja iloinen palvelu kohottaa tunnelmaa myös laskujen välissä.

Teijo Action Park 
– parhaat polttarit, tiimipäivät ja aktiivilomat

Meiltä löytyy vauhdikas ja monipuolinen valikoima aktiviteetteja! Autamme 
kaikessa alkuun, pääset siis kokeilemaan uusia lajeja helposti ja turvallisesti. 
Kokeile vaikka MCC rinneautoilua, paintballia tai laser trap -haulikkoammuntaa. 
Meiltä löytyy myös polkupyörävuokraus ja -retket sekä birdie golf -harjoittelu-
paikka. Lumettomana kautena tarjolla erityisen hyvät polttari- ja tiimipäivä- 
ohjelmat, joita täydentävät muut alueen palvelut.

Meri-Teijo Bike Park

Yksi Suomen suosituimmista Bike Parkeista, jossa pyörä- ja varustevuokraamo 
sekä koulutetut valmentajat. Uusi kausi tarjoaa maastopyöräilijöille helpommin 
lähestyttäviä ratoja ja monipuolisempaa tarjontaa myös harrastajille. 
Henkilökunta on asiakaslähtöistä ja alan innokkaita harrastajia. 
Lisäinfoa: www.meriteijobikepark.com

NYT UUDET EVO 4-SARJAN AUTOT! 
Lisäinfoa: www.meriteijo.fi/ 

info@meriteijo.fi
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Kirjakkalan 
ruukkikylä

Kirjakkala on Teijon kansallispuiston retki- 
verkostojen ääressä mainiosti kahden järven 
ja meren tuntumassa. 

Kirjakkalan Ruukkikylän 1800-luvulta peräisin 
olevat, alkuperäiseen ulkoasuunsa kunnos-
tetut hirsirakennukset ovat upean lehdon 
keskellä. Vanhat korkeat tammet ja lehmuk-
set antavat varjoa kesäkuumalla ja pihapiirin 
halkaisevan joen virtaus luo rauhoittavan 
vanhanajan tunnelman. Ruukinkartanon 
pähkinäpensaspuistossa voi kuvitella vanhan 
ruukinpatruunan sikarin tuoksun.

Kansallispuiston maasto tarjoaa upeat polut, 
sienet ja marjat, uimarannan ja nuotiopaikat.
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Retkeilyvinkki Teijon kansallispuistoon 
 
Onnelannummen reitti 4 kilometriä / 1,5–2,5 tuntia

 
Liikkeelle lähdetään Kirjakkalan kylän kupeesta.  
Vajaan kilometrin kävelytaipaleen jälkeen avautuu  
Onnelannummen mäntykangas, jonne on ryhmien 
käyttöön rakennettu varattava leirialue. 
 
Onnelannummelta on opastus Hamarinjärven  
tulentekopaikalle, jossa on hyvä pitää taukoa ja 
ihailla Hamarijärven hiljaisuutta.  
 
Polku kulkee aivan vesirajassa, mutta maisemat 
avautuvat vielä komeammin Nikkallion 
näköalapaikalta.
 
Lisää retkeilyvinkkejä visitsalo.fi/retkeily

Kirjakkalan Ruukkikylä / Extreme Fun

Tule aktiivilomalle tai vain rentoutumaan 1700- ja 1800-luvun 
idylliseen Kirjakkalan Ruukkikylään Teijon kansallispuistoon. 
Majoitus-, kokous- ja saunapalvelut, outdoor- ja melontakeskus. 

Sijaitsemme aivan Hamarinjärven rannassa, 
retkeilyreittien yhteydessä. 
Hamarinjärventie 62, 25570 Teijo  
puhelin: 040 522 6325 
schneiderkai9@gmail.com  
asiakaspalvelu@ruukkikyla.fi  
www.ruukkikyla.fi 
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Teijon Ruukkikylät
Teijo Ironworks Villages

1

2

16

17

37

24

35

36

38

39

40

4142

19

34

18

20

21
22

23

25
26

27
28

29

31
33

30

32

15

14

11

12

13

89
10

3

4

5

6

7

MATILDANJÄRVI

PUOLAKKAJÄRVIM
AT

IL
DANSA

LM
I

TEIJO
N SELKÄ

SAHAJÄRVI

H
A

M
A

RI
JÄ

RV
I

MATHILDEDALIN
RUUKKIKYLÄ

MATHILDEDAL
IRON WORKS

VILLAGE

TEIJON KANSALLISPUISTO
TEIJO NATIONAL PARK

TEIJON
RUUKKIKYLÄ

TEIJO 
IRON WORKS

VILLAGE

KIRJAKKALAN
RUUKKIKYLÄ
KIRJAKKALA 

IRON WORKS VILLAGE

TEIJON KANSALLISPUISTOSSA
• Luontoreitistöjä 50 km
• Tauko- ja tulentekopaikkoja, keitto- 

 katoksia, laavuja, kuivakäymälöitä
• Vuokrattavia eräkämppiä 

 ja  vuokrasauna
• Tentsile-majoitusta
• Matkailuvaunualue
• Kajakki-, kanootti-, soutuvene-, 

 SUP-lauta ja fatbike-vuokrausta

IN TEIJO NATIONAL PARK
• 50 km of marked nature trails
• Designated spots for camping  and 

 camp fires, cooking shelters, 
 lean-tos, outhouses
• Hiking huts and a sauna for rent
• Tentsile accommodation
• Trailer park
• Rowing boats, canoes, kayaks,   

 SUP-boards and fatbikes for rent

Teijon kansallispuisto   |  www.luontoon.fi/teijo 

www.visitsalo.fi

2023
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1 Lohenrengas 
+358 (0)50 370 6342  / +358 (0)50 370 6334 
Virkistyskalastusta • Recreational fishing

2 Kirjakkalan Ruukkikylä - Extreme Fun 
Kirjakkala Ironworks Village - Extreme Fun  
www.ruukkikyla.fi 
+358 (9)40 522 6325 / www.extremefun.org 
Hotelli - ja saunapalvelut, melontapalvelut, 
luontoelämysohjelmapalvelut.  •  Hotel and sauna 
services, canoeing, nature experience services.

3 Ruukin hautausmaa 
Ruukki Graveyard

4 Ravintola Teijon Arkki 
+358 (0)45 239 6414 
www.ravintolateijonarkki.fi 
Lounasravintola, leipomomyymälä, pitopalvelu. 
Lunch, bakery shop, catering services.

5 Teijon Paja 
+358 (0)45 310 4251 
www.teijonpaja.fi

6 Teijon kyläsauna 
+358 (0)2 736 6160 
www.teijo.fi 
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen kaikille avoin  
kyläsauna  •  Village sauna is open to all visitors.

7 Teijon Masuuni 
+358 (0)40 482 2224 
www.teijonmasuuni.fi 
Taidegalleria, taide- ja käsityöputiikki, kahvila, käsi-
työläisten työhuoneita ja puoteja.   •  Art gallery, art 
& handicraft shop, café, artisans’ studios and shops.

8 Masuunin Majatalo 
Hostel Masuuni Guesthouse 
+358 (0)40 482 2224 
majatalo@teijonmasuuni.fi

9 Helmivene 
+358 (0)40 558 1760 
www.helmivene.fi

10 Kulttuurimeijeri 
Cultural Centre Kulttuurimeijeri 
+358 (0)40 329 3750 
www.cameracagliostro.com

11 Teijon Kartano  •  Teijo Manor 
Ryhmäopastukset / Guided tours for groups  
+358 (0)2 736 6470

12 Teijon Kirkko  •  Teijo Church 
www.salonseurakunta.fi

13 Teijon kyläkauppa 
Teijo village shop 
+358 (0)2 736 6160 
Päivittäistavarat, Crocs-myymälä, kahvila, verkko-
merkit  •  Grocery shop, Crocs-shop, café, fishing 
net markers 

14 Pajakulta 
Goldsmith’s Workshop 
+358 (0)40 098 8269 
www.pajakulta.fi 
Kultasepän paja ja myymälä, käsityönä  
valmistettuja koruja  •  Goldsmith’s workshop  
and store, handmade jewellery

15 Metsähallitus (Finnish National Parks)  
Sahajärvi / Totin luontopolku  •  Totti nature trail 
+358 (0)206 39 4700 
www.luontoon.fi 

16 Teijon talli  
Teijo stables 
+358 (0)40 094 1869 
www.teijontalli.fi

17 Meri-Teijo Golf 
+358 (0)2 736 3955 
www.meriteijogolf.com 
Golfkenttä, ravintola, kokouspalvelut. 
Golf course, restaurant, conferences.

18 Teijo Ski & Action Park,  
Meri-Teijo Bike park  
+358 (0)44 516 7390  / www.meriteijo.fi 
Talvi: Laskettelukeskus, lasten talvilumimaa, kahvi-
la-ravintola.  Kesä: Rinneautoilu, paintball, pyöräily .  
•  Winter: Ski centre, restaurant-café.  Summer:  
MCC-cars, paintball, mountain-biking .

19 Kylätalo Punaportti 
Village House Punaportti 
+358 (0)40 361 5336  |  www.teijo.fi

20 Meri-Ruukin lomakylä 
Meri-Ruukki Holiday Village 
+358 (0)40 087 2172 
www.meri-ruukki.fi 
Majoituspalvelut, merenrantasauna tilauksesta. 
Accommodation, reservable sauna by the sea.

21 Mathildan Marina 
+358 (0)2 250 2432 / +358 (0)40 592 0461 
www.mathildanmarina.fi 
Ravintola, kahvila, kauppa, vierassatama, majoitus- 
ja  kokoustilat, tilaussaunat, terassi, polttoaine-
myynti.  •  Restaurant, café, shop, guest harbour, 
accommodation and  meeting facilities, reservable 
saunas, terrace, fuel station.

22 Ravintola Ruukin Krouvi 
Restaurant Ruuki Krouvi 
+358 (0)2 735 0220 
www.ruukinkrouvi.fi 
À la carte ravintola & pizzat.  •  À la carte & pizzas.

23 Hotel & Café Mathildedal 
+358 (0)50 354 2487 
www.mathildedal.fi 
Hotelli, kahvila, kokouskeskus, kulttuuri- ja 
luonto- ohjelmapalvelut.  •  Hotel, café, conference 
centre, culture and nature  programme services.

24 Mathildedalin kesäteatteri 
Mathildedal Summer Theatre 
+358 (0)44 052 0260 
www.teatteriprovinssi.fi

25 Mathildedalin Ruukkitehtaat 
Mathildedal Ironworks 
www.mathildedal.fi 
Hotelli, kahvila, puodit, ravintola,  näyttelyt, tapah-
tumat, kesäteatteri.  •  Hotel, café, shops, restaurant, 
exhibitions, events, summer theatre.   

26 Ruukin Kehräämö ja Puoti 
+358 (0)44 372 1813 
www.ruukinkehraamo.fi 
Alpakkaneuleiden ja -lankojen erikoismyymälä, 
lifestyle myymälä, erikoiskehräämöpalvelut.  
Shop specialising in alpaca knitwear and yarns, 
lifestyle shop, specialty spinning services.

27 Ruukin kutomo 
+358 (0)44 060 7691 
www.mathildedal.fi/shops 
Huiveja ja shaaleja alpakkavillasta. Pellavapyyh-
keitä,  räsymattoja jne.  •  Scarves and shawls from 
alpaca wool.  Linen towels,  rag rugs etc.

28 Antiikkiliike Huldan Puoti 
Antique Store Huldan Puoti 
+358 (0)400 561 358 
www.mathildedal.fi/shops 
Vanhoja tavaroita, hurmaavia astioita, entisöityjä 
huonekaluja.  •  Antiques, charming tableware,  
restored furniture.

29 Second Chance 
+358 (0)40 754 5177 
www.secondchance.fi 
Kotimaiset naisten- ja lastenvaatteet sekä asusteet. 
Women’s and children’s clothing and accessories. 

30 Kaarnalaiva 
+358 (0)40 735 0768 
www.kaarnalaiva.net

31 Uutta toimintaa tulossa 

32 Mathildedalin Kyläpanimo 
Mathildedal Village Brewery 
+358 (0)40 507 3563 
www.kylapanimo.fi 
Käsityöläisoluita. Tutustu valikoimaan  ja osta Kylä-
oluita viereisestä Kyläpuodista. Craft beers. Check 
out our selection  and buy our village beer from the 
village shop located next to us.

33 Matildankartanon leipomo  
& leipomoravintola 
Mathildedal Manor Bakery & Restaurant 
+358 (0)50 465 0090 
www.matildankartano.fi 
Hapanjuurileipää  ja -pullaa, lähiruokaa ihanassa 
puutarhassa  •  Sourdough bread and coffee bread,  
local dishes in the charming garden.

34 Kyläravintola & Kyläpaahtimo Terho 
Village Restaurant & Village Roastery Terho 
+358 (0)2 736 3801  / +358 (0)50 345 8500 
www.ravintolaterho.fi

35 Ratsutalon yksiöt 
Accommodation Ratsutalon yksiöt 
+358 (0)2 736 3801 / +358 (0)50 345 8500

36 Matilda-VIP mökkikylä 
Holiday Village Matilda VIP 
+358 (0)46 810 5208  
www.matilda-vip.ru 
Mökkimajoitusta, kalastusmahdollisuus. Cottage 
accommodation, fishing.

37 Matilda-Talo  •  Matilda House 
+358 (0)40 582 8882 
www.matilda-talo.fi 
Juhlatalo, tanssilava.  •  Venue for events.

38 PetriS Chocolate 
+358 (0)40 685 5111 
www.petris.fi 
Kahvila ja suklaapuoti.  •  Café and chocolate shop. 

39 Teijon luontokeskus – Natura Viva 
Teijo Nature Centre – Natura Viva 
+358 (0)10 292 4032 
www.naturaviva.fi 
Kahvila, caravanalue, tentsilemajoitus. Vuokralle 
eräkämpät, sauna, kajakit, kanootit, soutuveneet, 
SUP-laudat ja fatbiket.  •  Café, caravan area, tentsile 
accommodation. We rent out cabins, a sauna, kay-
aks, canoes, rowing boats, SUP boards and fatbikes.

40 Mathildedalin Keskuspuisto 
Mathildedalin Keskuspuisto Park 
+358 (0)44 231 2241 
www.mathildedalinkeskuspuisto.fi 
Adventure minigolfrata & padel- ja tenniskentät. 
Adventure minigolf & padel and tennis courts. 

41 VINO'sti bistro 
bistro@vinosti.fi 
Kontillinen hyvää ruokaa ja juomaa.  •   A container 
full of good food and drinks.

42 Päntsdrunk Lifestyle 
www.pantsdrunklifestyle.com 
Laadukkaat Hamam-pyyhkeet, asut ja tuotteet ko-
dinsisustukseen.   •  High-quality Hammam towels, 
clothing and interior design items.
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Vilkasta 
saaristoelämää 

Särkisalossa
Meri, uimarannat, vierasvenesatamat ja upeat 

näköalakalliot sekä idylliset kesäkahvilat ja -ravintolat 
tekevät Särkisalosta unelmien matkakohteen saaristossa 
viihtyville. Tekemistä ja näkemistä riittää pitkälle syksyyn 

aina perinteisiin silakkamarkkinoihin asti.
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TURKU 
90 KM

HELSINKI 
130 KM

HANKO

SALO

S alon eteläisimmässä osassa Särkisalossa kesä 
on vilkasta aikaa. Asukasluku kasvaa silloin 
nelinkertaiseksi mökkiläisten saapuessa 

paikalle. Myös satamat täyttyvät veneistä. Kesä-
kahviloiden ja -ravintoloiden terasseilla paikallisia 
herkkuja saa nauttia luonnonkauniissa maisemissa. 
Särkisaloa ympäröi meri ja alueella on rikas puusto. 
Katseen kiinnittävät sieltä täältä pilkistävät puna-
multamaalilla maalatut rakennukset. Särkisalon 
autenttinen saaristotunnelma on omiaan kesäpäi-
västä nautiskeluun.

Särkisalo tutuksi päiväretkellä
Särkisalo koostuu pienestä kaistaleesta mannerta 
ja lukuisista saarista. Vierailemisen arvoisia kohteita 
löytyy kaikilta sen suurimmilta saarilta. Päiväretkeä 
voit lähteä taittamaan autolla, veneellä, meloen tai 
vaikkapa pyörällä. Tie mantereelta Pettuun onkin 
osa Rannikkoreittiä. Mantereelta päin lähdettäessä 
ensimmäisenä saavutaan Isoluotoon, josta tie vie 
Niksaaren ja Ulkoluodon kautta Petun saareen. 
Matkan varrella päästään nauttimaan myös lyhyestä 
merimatkasta, sillä Petun ja Ulkoluodon väliä liiken-
nöi lossi.

Särkisaloon voi tutustua myös kävellen. Levähdys- ja 
juttupaikkoina toimivat Valehtelijan taukopenkit, 
joita löytyy eri puolilta Särkisaloa ulkoilureittien 
varrelta. Penkit on valmistettu kyläläisten yhteisellä 
ponnistuksella, ja ne nostetaan ulos toukokuussa. 
Valehtelijan taukopenkeillä lienee kerrottu jokunen 
kalavalekin joskus. Moni penkeistä sijaitsee meren 
äärellä, ja niillä istuskellessa voi seurata lintujen 
puuhia tai tähyillä ohi lipuvia veneitä.

Särkisalossa matkailijoita hemmotellaan, ja tar-
jolla on paljon tekemistä, kuten charter-risteilyjä, 
melontaretkiä, kajakkien vuokrausta ja räätälöityjä 
kalastusretkiä sekä ohjattua joogaa rannalla ja 
saunanvuokrausmahdollisuus. Syömään ja kahvit-
telemaan pääsee useissa eri paikoissa, ja terasseilta 
tai näköalakallioilta voi päivän päätteeksi ihastella 
auringonlaskua. Tarjolla on myös mökkimajoitusta 
niille, jotka haluavat kokea enemmän.

Kesäkausi huipentuu muinaistulien yöhön 
Tunnelmallinen muinaistulien yö kokoaa yhteen 
mökkiläiset ja saaren asukkaat lauantaina 26.8. Ta-
pahtumia järjestetään eri puolilla Särkisaloa, ainakin 
kirkonkylässä, Förbyssä ja Niksaaressa. Monissa 
Särkisalon kesäravintoloissa on menneiden vuosien 
tapaan live-musiikkia, tuliesityksiä ja rakettien am-
muntaa. Juhlapäivän juuret juontavat aikaan, kun 
merenkulkijoita ohjattiin maihin rannalla palavien 
merkkitulien avulla.

Silakkamarkkinoilta herkkuja ja 
hyvää tunnelmaa 
Entisenä kalastuspitäjänä tunnettu Särkisalo on tun-
nettu tietysti myös hyvistä kalavesistään. Kalastus 
on yhä suosittua. Tiirantorilla järjestettävillä silakka-
markkinoilla pääroolissa ovat paikallisesti pyydetyt 
silakat, jotka ovat taatusti tuoreita ja järjestävän 
tahon Meripirtin kerhon pyytämiä. Silakkamarkki-
noilla niin paikalliset kuin vierailijat pääsevät vaih-
tamaan kuulumisia iloisissa markkinatunnelmissa. 
Myynnissä on lisäksi leivonnaisia, käsitöitä ja sadon-
korjuutuotteita. Silakkamarkkinoille 14. lokakuuta 
kello 11–14 ovat kaikki tervetulleita!
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Saaristoravintola Nixor

Vuosikymmeniä toiminut vanha lossikioski on nykyään sympaattinen täyden 
palvelun kesäravintola saaristossa Särkisalossa. Olet pienessä, uniikissa saa-
ressa meren ympäröimänä ja terassilla voit nauttia herkullisista tarjoiluista, 
kylmistä juomista, kauniista maisemista ja hyvästä seurasta. 
 
Nixor on tunnettu herkullisista salaateista, tuhdeista hampurilaisista ja 
tulisista wingseistä. Nixorissa on vuokrattavissa kaksi sup-lautaa sekä 
pieni minigolfrata koko perheen mukavaan ajanviettoon. Lauantai-iltaisin 
Nixorissa voi nauttia elävän musiikin luomasta tunnelmasta. 
 
Niksaarentie 340, 25640 Förby 
puhelin: 044 551 5555 
www.nixor.fi

Petun kartanon 
Kahvila ja Puoti

Pettu-saaressa sijaitseva kaunis 
kartanokahvila anniskeluoikeuksin. 
Tarjolla keittoa, juurevaa pitsaa ja 
leivonnaisia omasta köökistä.  
Puodissa luomuvihanneksia ja  
muuta lähiruokaa ja -juomia.  
Myös mökkivuokrausta.
 
Petuntie 396, 25640 Förby 
puhelin: 0400 805 243 
www.petunkartano.fi   

Förby Marina

N60°05,7’/E22°51,8’
Förby Marina on suojaisa satama 
monen kokoisille veneille. Sataman 
palveluita ovat kausipaikat, vieras- 
venelaituri, veneluiska, kesäkahvila, 
wc/suihku, polttoaineautomaatti 
24/7, vesi ja jätehuolto. Vieressä 
monipuolinen uimapaikka.

Särkisalontie 1361 
25640 Förby 
puhelin: 040 828 3721 
www.forbymarina.fi

Café Vinssi

N60°5’47.04”N/E22°51’54”
Viihtyisä kesäkahvila ja terassi meren 
äärellä. Vietä kesäpäivää nauttien 
kahvilan tarjonnasta; itse leivot-
tuja suolaisia ja makeita herkkuja, 
raikkaita salaatteja ja erikoiskahveja. 
Anniskeluoikeudet.

Tervetuloa saaristoon!
Irmer Stenbergin tie 20 
25640 Förby 
puhelin: 050 516 4434 
www.cafevinssi.fi

Ylöstalon matkailutila 

Ylöstalon mökeillä koet aidon saaristo- 
tunnelman aivan merenrannalla.  
Mökeissä on oma puulämmitteinen 
sauna. Terassilta voit ihailla kaunista 
saaristoluontoa, merta ja upeita 
auringonlaskuja. Ylöstalon mökit ovat 
loistava kohde niin lomailijoille kuin 
kalastuksen harrastajille. Vuokraveneitä. 
 
Norrbyntie 135, 25630 Särkisalo 
puhelin: 040 568 6929 
info@ylostalo.fi 
www.ylostalo.fi
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Finnholm

Strandbo, vuokramökki 6 henkilölle 
omalla rannalla, laiturilla ja 
soutuveneellä Ulkoluodon 
länsirannalla. Tieyhteys perille asti. 
Vuokrataan ympäri vuoden. 
Tilalla vihannesten suoramyyntiä 
kesä–syyskuussa. 
 
Finnholmenintie 80 
25640 Förby 
puhelin: 050 542 2558 
fam.west@hotmail.com 
www.finnholm.net 

Tiiranta 
Ravintola-kauppa- 
kahvila

Särkisalon keskustassa 
 
Avoinna ympäri vuoden
 
info@tiiranta.fi
www.tiiranta.fi
puhelin: 040 663 8344

Valla Outdoors – melontaa 
ja luontoliikuntaa Salossa

Järjestämme melontaretkiä ja  
vuokraamme kajakkeja Särkisalossa 
ja tarjoamme lisäksi maastopyöräilyä 
ja luontoliikuntaa, yritysten tiimi- 
tapahtumia ja metsäkylpyä Teijolla.

www.vallaoutdoors.com  
info@vallaoutdoors.com
puhelin: 041 534 6742  
Instagram: @vallaoutdoors
Facebook: VallaOutdoors 

Villa Nennebo

Turunmaan itäisessä saaristossa Särkisalon Petun saaressa sijaitsevassa 
Nennebossa on kaksi huvilaa, päärakennus Villa Nennebo ja vierastalo/ 
mökki Lilla Nennebo. Tilalla on vuodepaikkoja 14 ja 2–4 varavuodetta.

Petun saari on tunnettu vehreydestään ja sekä puhtaista että kalaisista 
vesistään. Villa Nennebossa voit aistia vanhaa saaristolaistunnelmaa. Nauti 
huikaisevan kauniista merimaisemasta omalta terassilta, sauno perinteisessä 
saunassa ja pulahda uimaan puhtaaseen Itämereen omasta rannasta.  
Nennebon rannassa on 1,5 metrinen syväys venettä varten. Venevajassa on 
tilaa kahdelle veneelle ja venevajaan pääsee sisälle isommallakin aluksella. 

Eteläkärjentie 461, 25640 Förby 
villa.nennebo@gmail.com, www.villanennebo.fi

Koe aito merellinen Salo!

12 hengen aluksemme tarjoilee elämyksellisen ja seurueen toiveiden 
mukaan räätälöidyn matkan Särkisalon ja sen lähialueiden vesille. 
Kaikki on aluksella valmiina teitä varten. Reitti on räätälöity toiveidenne 
mukaan ja pöytä on katettu. Teille jää nauttiminen meri- ja maku- 
elämyksistä. Kapteeni vie upeimpien maisemien äärelle.

Ota yhteyttä: 
www.krailantila.fi/tilausristeilyt/
Marjaana Ollanketo 
puhelin: 044 574 3702 sabrina@krailantila.fi 
Facebook: M/S Sabrina Charter
Instagram: ms_sabrina_charter
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Meripirtti – monipuolinen 
juhlatila meren rannalla

Meripirtin juhlasalissa on tilaa 
80 hengelle. Laajassa pihapiirissä 
voi järjestää juhlia suuremmalle 
joukolle. Terassilta merinäköalat. 
 
Esiintymislava, uimaranta ja laituri.

Jouko Troberg
jouko.troberg@hotmail.fi
puhelin: 040 074 4823
www.meripirtti.fi

Armonlaakso 
N60° 4.10´ E22° 52.6´

Vuokrattavia lomamökkejä 
idyllisessä kalastajakylässä.
Eri kokoiset vuokramökit sopivat 
niin perheille, kalastajille kuin 
yritysryhmille.
 
Niksaarentie 250 
25640 Förby 
puhelin: 040 053 5292 
www.armonlaakso.net

Lönnviken 

Lönnviken on pieni saaristoidylli meren rannalla Petun saaressa  
Särkisalossa. Matkaa meille on Salosta 1 tunti ja pääkaupunkiseudulta 
2–2,5 tuntia. Lossimatka kestää 5 minuuttia ja perille pääset autolla. 

Vuokramökkimme Lönnvikenissä, entisellä kalastajatilalla ovat 8 hengen 
Villa Lönnviken rantasaunalla, 4 hengen Lilla Lönnviken sisäsaunalla sekä 
samalla saarella 1–2 hengen Meri-Veikko sisäsaunalla. Kaikki saunat ovat 
puulämmitteisiä. Mökkimme sopivat perheille, kalastajille ja erityisesti 
Meri-Veikko yksin tai kaksin matkaaville. Keväästä syksyyn uinti, veneily, 
luonnossa liikkuminen ja kalastus ovat vetonaulojamme. Kalastajien 
veneille on sorapäällysteinen laskuluiska, laituri ja poijukiinnitys. Kesäisin 
akvarellinäyttely Ateljee Helenassa.

Eteläkärjentie 150 25640 Förby
puh 040 074 4312
helena.sundberg@lonnviken.com
www.lonnviken.com

Särkisalon kartassa 12 Lönnviken

Hoitola Kukkuvilla

Merelliset kesäjoogatunnit 
28.6.–4.8.2023 
Mathildedalin Laiturijooga keskiviik-
koisin, Lempeä Rantajooga Förbyssä 
torstaisin ja Terassijooga Angel- 
niemessä perjantaisin. Myös ryhmille. 
Lisätietoja Kukkuvillan sivuilta.

Hoitola Kukkuvilla
Katja Toivonen
puhelin: 040 756 4700
info@hoitolakukkuvilla.com
www.hoitolakukkuvilla.com

lonnviken

ateljeehelena
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Myymälä sijaitsee kirjaston 
takana osoitteessa
Heikkiläntie 2 b 30, Perniö
 
Tarkista tehtaanmyymälän 
aukioloajat
saarentaika.com/ 
tehtaanmyymala 
 
Tervetuloa myös 
verkkokauppaamme
shop.saarentaika.com

Saaren Taika 
Luonnonkosmetiikka & lifestyle tehtaanmyymälä Perniössä

Ihosi haasteissa auttavien luonnollisten ihonhoitotuotteiden lisäksi löydät  
valikoimastamme suositut ekosiivousaineet, hamam-pyyhkeet ja huonetuoksut.

Saaren Taika Teepuusaippua estää tutkitusti aknea
Luonnolliset ja vegaaniset Saaren Taika -palasaippuat eivät kuivata ihoa. 
Niissä on runsaasti ihoa kosteuttavia ja parantavia ravinteikkaita öljyjä. 
Saippuamme on markkinoiden ainoa teepuusaippua, joka on kliinisesti 
sekä dermatologisesti testattu ja tutkitusti aknea estävä.

”Aivan ihana tuote! Olen kasvojen akneiluun kokeillut monia eri tuotteita 
ja lääkkeitä, sekä ruokavaliomuutoksia, näistä ei ole ollut apua. Tuttavani 
kehui teepuusaippuaa, sillä tämä oli auttanut hänen lapsensa ihon akneen. 
Päätin kokeilla tuotetta. Oli mahtavaa huomata, että teepuusaippua 
auttoi minua akneen ja selkeät tulokset näkyivät jo noin viikon kuluessa 
tuotteen käytön aloituksesta!” asiakaspalaute

Saaren Taika Siivoussaippuat ovat helliä sinulle, mutta armottomia lialle
Luonnolliset ja monipuoliset siivoussaippuamme ovat monen valinta 
esimerkiksi mökin siivoukseen, koska biohajoavien siivousaineiden 
ympäristöjäämiä ei tarvitse miettiä. Ne ovat helliä käsillesi ja hengityksellesi, 
mutta tehoavat kaikenlaiseen likaan.

”Käytän tätä saippuaa vaikka missä! Irrottaa todella sitkaankin lian, muun 
muassa uuni, suihkun kalkkiutuneet laatat, saunan lasiovi, termospullot, 
kangasnojatuolin tummentuneet käsinojat jne... Jopa liimatahrat ikkunasta. 
Kiitos!” asiakaspalaute
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Tervetuloa Särkisaloon!

Meripirtti
Juhlatila laajoine pihapiirei-

neen sopii mainiosti erilaisten 
juhlien viettoon. 

sarkisalo.fi/meripirtti

Villa Tallbacka
1940-luvulla valmistunut 
rakennus tarjoaa idyllisen 

kokonaisuuden juhliin. 
sarkisalo.fi/villa-tallbacka

Armonlaakso
Vuokrattavia lomamökkejä 
idyllisessä kalastajakylässä. 

armonlaakso.net

Saaristoravintola Nixor
Sympaattisessa täyden palvelun 

kesäravintolassa salaatteja, 
hampurilaisia ja wingsejä.  

nixor.fi

Finnholm
Vihannesten suoramyynti 

(kesä-syyskuu) sekä meren- 
rantahuvila vuokrattavissa. 

finnholm.net

Lönnviken
Vuokramökit meren rannalla:  

Villa Lönnviken, Lilla Lönnviken 
ja Meri-Veikko. Akvarellinäyttely 

Ateljee Helenassa. 
lonnviken.com

Nennebo
Luonnonkauniin saaristolais- 

tilan aitoa lomatunnelmaa 
nykyaikaisin mukavuuksin. 

villanennebo.fi

Petun kartanon 
Kahvila ja Puoti

Keittolounasta, pitsoja, 
leivonnaisia sekä silmänruokaa 

tunnelmallisissa puitteissa. 
petunkartano.fi

Villa Solhaga
Kodikas ja lämminhenkinen 

kurssikeskus. 
villasolhaga.fi

Hästön Maatila
Puhtaita, hyvänmakuisia ja 
taatusti tuoreita marjoja ja 

vihanneksia.  
hastonmaatila.fi

Kruuvan mökit
Mökkivuokrausta meren äärellä 

Särkisalon Hästössä. 
kruuvanmokit.fi

Lepola Drinks
Siideripuoti ja terassi – 

aitoa ja paikallista siideriä.
Kemiöntie 1008
lepoladrinks.fi

M/S Sabrina Charter
Elämykselliset tilausristeilyt  

Särkisalon ja lähialueiden vesillä. 
krailantila.fi

Valehtelijan taukopenkit
Penkit suosittujen ulkoilureittien varrella Särkisalossa tauon 

tai parlamentin pitoon.
 

Kaikkien penkkien tarkat sijainnit osoitteessa: 
kohteet.visitsalo.fi/sarkisalo-valehtelijan-taukopenkit

Valla Outdoors 
Melontaretkiä ja kajakkien 
vuokrausta Särkisalossa.

vallaoutdoors.com

Katiskanmäki
Majoitus-, mökki-, ravintola- ja  
juhlapalvelut sekä lähiruoka- 

kioski ja leirintäalue.
Särkisalontie 2 

katiskanmaki.com

Ihana Kioski Rannalla
Jäätelöä, kaffetta, virvokkeita ja 

virkistystä wanhasta lippakioskista 
Meripirtin uimarannan äärellä.

Ylöstalon mökit  
& Villa Meri

Merenrantamökkejä, vuokraveneitä 
sekä tyylikäs Villa Meri juhlien ja 

tilaisuuksien järjestämiseen.  
ylostalo.fi

Särkisalon 
pienvenesatama

Pienvenesatama, jossa on 
paikat noin 120 veneelle. 

www.merihuolto.fi

Café Vinssi
Viihtyisä kesäkahvila ja  

terassi meren äärellä 
Förbyssä. 

cafevinssi.fi

Ravintola-kauppa 
Tiiranta

Arjen hankinnat sekä kahvila- 
ravintola palveluineen,  

avoinna ympäri vuoden.
tiiranta.fi

Förby Marina
Vierasvenesatama ja kotisatama 

monen kokoisille veneille. 
forbymarina.fi
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Tenala
Tenhola

Hanko
Hangö

Bromarv

552

564
558

561

543
Förby

Mathildedal

Kokkila

Vuohensaari

Salon keskusta

60°05,7', 22°51,8'
543 – Förby, Särkisalo

Vieraslaituri päiväkävijöille ja yöpyville veneilijöille.  
Venepaikkoja sesongiksi. Veneidenlaskupaikka.
Polttoaineautomaatti 24 h, septitankin imutyhjennys,  
jätehuolto, WC, suihku, vesi, sähkö, uimapaikka.  
Kesäkahvila Café Vinssi.
www.forbymarina.fi

60°13,3', 22°54,1'
552 - Mathildan Marina, Mathildedal

Vierasvenesatama sekä vieraslaituri päiväkävijöille ja  
yöpyville veneilijöille. Venepaikkoja myös sesongiksi. 
Veneidenlaskupaikka. Polttoaineautomaatti 24 h,  
septitankin imutyhjennys, jätehuolto, WC, suihku,  
sauna, vesi, sähkö. Ravintola/terassi, hotelli, pyörä- 
vuokraus, ulkokuntoilualue sekä Mathildedalin 
ruukkikylän palvelut 100 metrin päässä.
www.mathildanmarina.fi

60°21,7', 23°04,1'
558 – Vuohensaari, Salo 

Vieraslaituri päiväkävijöille ja yöpyville veneilijöille.  
Venepaikkoja sesongiksi, veneidenlaskupaikka kilometrin 
päässä. Jätehuolto, WC, vesi, sähkö, sauna. Leirintäalue, 
kahvila, Bed & Breakfast, kesäteatteri, minigolf, luonto- 
polku sekä Salon keskustan palvelut 5 kilometrin päässä.
www.vuohensaari.fi

60°23,3', 23°07,7'
561 – Salon keskusta

Salonjoessa torin kohdalla venepaikkoja päiväkävijöille. 
Veneidenlaskupaikalle 1 kilometri. Salon keskustan ja 
Salon torin palvelut kivenheiton päässä.

60°19,1', 22°56,7'
564 – Kokkila, Halikko

Vieraslaituri päiväkävijöille. Venepaikkoja sesongiksi. 
Veneidenlaskupaikka. Lossi. Jätehuolto, vesi, WC, suihku 
ja sauna uimarannassa. Kesäkahvila/terassi.

Merellinen Salo
 
Tiesitkö että Salo sijaitsee aivan Saaristomeren portilla ja että Saloon voi saapua veneelläkin? 
 
Ohesta löydät satamapalveluita eri puolilta Saloa. Veneenlaskupaikkoja on myös Halikon  
Vartsalassa Kaninkolantien päässä, Teijon kylän venelaiturin vieressä, Särkisalossa  
Algrundetin saaressa ja Finbyn satamassa.

Suuntaa seuraava meriretkesi merelliseen Saloon!
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Koillisväylä
Koillisväylä on rennompi,  
maltillisten tuulten ja pienen 
aallokon reitti Hangon ja  
Airiston välillä. 

Kemiönsaaren itäpuolelta kiertävä 
väylä kulkee Bromarvin, Taalinteh-
taan, Förbyn, Mathildedalin ja Villa 
Wolaxin idyllisten satamien kautta.
 
Vierasvenesatamien verkostosta 
löytyy mukavasti paikkoja koko 
veneilykauden ajan ja rantautuminen 
on helppoa. Satamien ja lähialueiden 
monipuoliset palvelut kutsuvat ve-
neilijöitä pysähtymään ja viipymään 
päivän tai pari, ehkä pitempäänkin.
 
Viereiseltä sivulta löydät tietoa  
Mathildedalin ja Förbyn satamien 
palveluista.

www.koillisvayla.fi 
#koillisväylä

Etäisyyksiä väyliä pitkin

Hanko – Bromarv n. 30 nm

Bromarv – Taalintehdas n. 22 nm

Taalintehdas – Förby n. 18 nm

Förby – Mathildedal n. 10 nm

Mathildedal – Parainen n. 38 nm

Parainen – Wolax n. 12 nm  VisitSalo.fi  |  #VisitSalo

B&B SYPRESSI 
Matildan puistotie 6, Mathildedal

p. 040 718 7486 

www.sypressi.fi 

TEIJON
KYLÄKAUPPA

Teijon laiturilta 500m

Teijontie 67
25570 Teijo
p. 02 736 6160

Vauhtia mäessä kesät talvet

TEIJO SKI & 
ACTION PARK

Rinneautoilu ja Bike Park
Teijontie 345, 25570 Teijo
meriteijo.fi

MATHILDAN KYLÄPANIMO
Matildan puistotie 4, Mathildedal

p. 040 507 3563
kyläpanimo.fi

MATHILDAN KARTANO
Bremerintie 4, Mathildedal

p. 050 465 0090
matildankartano.fi

ASTRUM VENE
Joensuunkatu 15, Salo

p. 040 779 8160

astrum.fi

➊ Matildankartanon
 leipomo & ravintola

➋ Mathildan Marina

➌  B&B Sypressi

➍  Mathildedalin 
 Ruukkitehtaat

➎  Ruukin Kehräämö 
 ja Puoti

➎  Ruukin Kutomo

➎ Second Chance

➏ Huldan puoti

➐ Ravintola Ruukin krouvi

➑ Meri-Ruukin lomakylä

➒ Hotel & Café 
 Mathildedal

➓ Kaarnalaiva

⓫  Kyläravintola Terho 
 & Ratsutalo -yksiöt

⓬  Mathildedalin 
 Kyläpanimo & Olutpuoti

⓭  PetriS Chocolate

⓮ Teijon kansallispuisto
 Natura Viva

⓯  Meri-Teijo Bike Park

⓰  Mathildedalin 
 Keskuspuisto
 • Adventure minigolf
 • Padel/Tennis

visitmathildedal.fi
#visitmathildedal

matildanjärven 
luontopolku 
(satamasta ja 
takaisin 9,5 km)

PARAINEN

TAALINTEHDAS

Koe
koillisvayla.fi
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Lehmirannantie 12
25170 Kotalato
puhelin: 02 727 5200
lehmiranta@elakeliitto.fi
www.lehmiranta.fi

Lehmirannan lomakeskus

Lehmiranta on viihtyisä hotelli- ja kylpyläkohde Lehmijärven rannalla, 
Teijon kansallispuiston ja Salon keskustan välissä. 
 
Lomakeskuksessa järjestetään ohjelmallisia virkistyslomia ja harrastekursseja 
eläkeikäisille, ryhmille ja yksin matkustaville. Hotellitasoisissa kahden hengen 
huoneissa majoittuvat mukavasti Salon seudulla matkailevat sekä salolaisten 
juhla- tai kesävieraat.  
 
Lomakeskuksessa on tasokkaat majoitustilat, viihtyisä kylpylä sekä tiloja 
kaikenkokoisten kokousten ja tapahtumien järjestämiseen. Luonto on meillä 
lähellä ja puhdasvetinen Lehmijärvi tarjoaa virkistystä niin kesällä kuin talvella.

Järvi-Salo 
& maaseutu
Järvi-Salo ja Salon 
maaseutu tarjoavat  
lomalaiselle monipuolisia,  
aitoja elämyksiä.  

Puhdas luonto ja  
elävät kylät koukuttavat 
yhä useamman kesä- 
asukkaan ja vierailijan 
jäämään pysyväksi 
kyläläiseksi.
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Poikkea Facebook-sivullamme 
kuulemassa tuoreimmat uutiset!

Helsingintie 3276 
25420 Lahnajärvi 
puhelin: 041 31 50179 
toimisto@visitlahnajarvi.fi 
www.visitlahnajarvi.fi

Taukopaikka Lahnajärvi

Vuoden 1952 olympialaisia varten valmistunut tarunhohtoinen  
taukopaikka Lahnajärvi on Suomen ensimmäinen autoilijoille rakennettu 
taukopaikka E18-tien varrella. 

Vuonna 2020 täysin uudistunut Taukopaikka sijaitsee kauniilla paikalla 
järven rannassa vain minuutin päässä moottoritieltä. Tarjoamme kahvio- 
tuotteiden lisäksi lounasta ja lista-annoksia. Hyvää ruokaa, tilapuoti, 
kaikille avoin uimaranta, kokoustilat ja majoitusta. Oma huoltoasema ja 
pikalatauspisteet sähköautoille. Vene-, sup-lauta-, kanootti- ja onkivuok-
raus tilapuodista. Meille on helppo tulla, sijaitsemme Helsingin ja Turun 
puolivälissä. Linja-autolla pääset suoraan pihaan niin Turusta, Helsingistä 
kuin Helsinki-Vantaan lentoasemaltakin.  
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Kotoisa majapaikka järven rannalla

Yksilölliset huoneet, viihtyisät oleskelutilat, hyvä rantasauna, rento 
meininki ja reilu aamupala. Tule yöpymään, lomailemaan tai juhlimaan. 

Majatalossa on myös toipumisyhteisö, joka tarjoaa sinulle vertaistukea 
ja terapiaa. Ota yhteyttä, jos olet lepoviikon, tuumauskuukauden tai 
välivuoden tarpeessa.
 
Ystävyyden Majatalo
Kalkkilantie 74, 25110 Kruusila
puhelin: 050 362 3710
info@ystavyydenmajatalo.fi
www.ystavyydenmajatalo.fi

Katiskanmäki, Firapeli,  
Lähiruokakioski Pikantti

Firapelissa vietät ikimuistoisen juhlan 
tai järjestät isonkin tilaisuuden. Majoitu 
huoneissa, leirintäalueella tai varaa  
rantamökki ja nauti savusaunasta sekä  
kylpytynnyrin lämmöstä tähtitaivaan alla 
tai pulahda avantoon. Lähiruokakios-
kimme on aina auki ja herkkuja pullol-
laan, poikkea ohikulkiessasi. Tervetuloa!
 
Särkisalontie 2, 25610 Ylönkylä 
050 517 7759, sumppu@ebaana.net 
www.katiskanmaki.com

Villa Topuli

Villa Topulin elämyksellinen 
maalaismiljöö ja monipuoliset tilat 
tarjoavat hyvät puitteet erilaisiin 
tapahtumiin ja perhejuhliin. Kesällä 
Villa Topulissa toimii kesäkahvila. 
Tervetuloa vieraaksemme!
 
Villa Topuli – Elämäsi juhliin!
Kalkkilantie 5
25110 Salo
Kirsi Orpana: 044 027 5644
kirsi.orpana@laaksosetoy.fi
www.topuli.fi

Naistenvaateliike Mi-Li

Aikuisen naisen vaateliike,  
josta löydät helposti kauniit 
ja mukavat asut niin arkeen 
kuin juhlaan.

Tervetuloa iloisen 
palvelun Mi-Liin!
Haarlantie 1, Perniö
puhelin: 040 053 3839
www.naistenvaateliikemili.fi

Tutustu
uima- 
rantoihin
 
Salo.fi/uimarannat

facebook.com/ 
NaistenvaateliikeMili
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Lehmijärven uimaranta

Lehmijärven uimarannalla on kaksi laituria sekä matala hiekkaranta  
lapsille. Uimalan miesten ja naisten saunat ovat lämpiminä aukioloaikoina. 
Saunan lisäksi käytössä ovat suihkut, pukuhuoneet ja vessat. 

Uimalan alueelta löytyy rantalentopallokenttä, joka on vapaasti käytössä 
sekä vuonna 2020 valmistunut lasten leikkipaikka. Sauna ja kioski ovat 
auki sekä uinninvalvoja paikalla aukioloaikojen mukaan. 
 
Lehmirannantie 121, 25170 Perniö
www.salo.fi/uimarannat

Härjanvatsan uimaranta

 
Ranta on hiekkaranta, mutta 
syvenee nopeasti. Rannalla on 
pukusuojat, kaksi laituria, joista 
toisessa on hyppytorni ja sauna-
rakennus. Saunassa on puku- ja 
pesuhuoneet naisille ja miehille 
sekä yhteinen sauna. Kioski on 
avoinna kesäaikana aukioloaiko-
jen mukaan.
 
Silvantie 2, 25390 Kiikala
www.salo.fi/uimarannat

Naarjärven uimaranta

 
Uimalassa on hiekkaranta, johon on laitureilla rajattu turvallinen alue 
pienemmille uimareille. Hyppytornissa on yhden-, kolmen- sekä viiden  
metrin tasot ja laiturilta menee luiska veteen. Saunassa on erikseen  
naisille ja miehille pukeutumis- ja peseytymistilat, löylyhuone on yhteinen. 
Saunarakennuksen vieressä on grillikatos, lapsille leikki- sekä kiipeily- 
välineitä ja uimalassa beach volley -kenttä sekä WC. Kioski on avoinna 
kesäaikana aukioloaikojen mukaan.
 
Uimarannantie 245, 25540 Knaapila
www.salo.fi/uimarannat
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Historiallinen 
Halikko

Halikko tarjoilee matkailijoille laajan kattauksen kulttuuria ja historiaa nykypäivän 
mausteilla. Lokakuiset Kurpitsaviikot tuovat alueelle tunnelmaa ja upeita elämyksiä.

H alikossa historia kohtaa nykypäivän, ja 
matkailijoille on tarjolla niin kulttuuria ja 
kartanoelämää kuin muinaishistoriaa ja ny-

kypäivän laatutuotteitakin. Alueelta löytyy persoo-
nallisia ravintoloita ja idyllisiä kahviloita, kulttuuria ja 
kartanoita sekä majoitusta upean luonnon äärellä.

Poikkea ihailemassa Design Hillin sisustustuotevali-
koimaa ja lähde Rikalanmäen Muinaspolkua pitkin 
aikamatkalle menneeseen. Vieraile Wiurilan karta-
nossa, josta löydät Engelin suunnittelemat kartano-
rakennukset sekä upean museotarjonnan.

Syksyllä Halikkoon matkaavien kannattaa ajoittaa 
reissunsa lokakuuhun, jolloin Kurpitsaviikot tuovat 
alueelle tunnelmaa ja upeita elämyksiä. Kurpitsa-
viikkojen keskiössä on Rannikon puutarhan kurpit-
sapuisto, jossa tuhannet kurpitsalyhdyt irvistelevät 

vierailijoille. Mukana Kurpitsaviikoilla on useita 
lähialueen kahviloita, ravintoloita ja muita yhteistyö-
kumppaneita.

”Viime vuonna kurpitsapuistossa paloi yhtäaikai-
sesti 1 800 kurpitsalyhtyä. Koko alueella oli kahden 
viikon aikana noin 12 000 kurpitsaa”, kertoo puu-
tarhayrittäjä Esa Rannikko.

Esteettisiä elämyksiä ja makunautintoja
Tänä vuonna viidettä kertaa rakennettava kurpit-
sapuisto on kasvanut vuosi vuodelta. Aluetta on 
laajennettu Halikonjoen rannoille, ja kurpitsalyhdyt 
täyttävät myös Halikon vanhan sillan kaiteet.

”Vanha museosilta sopii hyvin tapahtuman hen-
keen, ja ympäröivä miljöö tuo tapahtumalle lisää 
arvokkuutta”, Rannikko tuumaa.
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Vaisakon luontopolku

Vaisakon luonnonsuojelualue 
muodostuu kalliomäillä kasvavista 
metsistä ja niiden välisistä lehto-

alueista. Alueen jalopuumetsiköt ja 
suuret tammet ovat ainutlaatuisia. 

Vaisakko on parhaimmillaan  
keväällä vuokkojen kukinta-aikaan.  

Koko reitin pituus on noin  
4,3 kilometriä, josta luontopolun 

osuus on noin 2,5 kilometriä.

Parkkialueen osoite on Palttatie 22c 
www.luontoon.fi/vaisakko

Kokkilan uimaranta

Halikon merenlahden hiekka- 
ranta on lapsille soveltuva  

matalasti loiveneva 100 metrin 
rajattu ranta. Ranta-alueella on 
sauna ja suihkutilat miehille ja 

naisille sekä laituri, grillikota, kolme 
beach volley -kenttää ja lasten 

leikkipaikka. Ranta on esteetön.
 

Kokkilan lossin vieressä
Kokkilantie 880, 

25230 Angelniemi
www.salo.fi/uimarannat

Alueen laajentuessa myös kurpitsalyhtyjen ja muun rekvisiitan 
esillepano on kehittynyt. Mukana on vuosi vuodelta taidok-
kaampia kaiverruksia ja mielikuvitusta kutkuttavia otuksia. 
Rannikon mukaan tapahtuman taso nousee joka vuosi.

”Kun kansa innostuu, omakin into kasvaa. Yleisö odottaa jo, 
mitä uutta tälle vuodelle on luvassa. Tarkoitus on kehittää tapah-
tumaa taas uudelle tasolle”, Rannikko hymyilee.

Kurpitsapuistossa on tarjolla esteettisten elämysten ja tunnel-
man lisäksi myös makunautintoja. Joka vuosi myynnissä on 
ainakin yksi uusi kurpitsapohjainen tuote.

”Viime tapahtumassa ehdoton suosikki oli kurpitsamakkara, ja 
hyvänä kakkosena tuli kurpitsavohveli. Myös kurpitsapitsa ja eri-
laiset kurpitsaleivonnaiset ovat olleet suosittuja”, Rannikko listaa.

Hyvän mielen kohde kaiken ikäisille
Halikon kurpitsapuistosta on tullut muutamassa vuodessa ilmiö, 
jota tullaan ihailemaan sankoin joukoin ympäri Suomen ja ulko-
mailtakin asti.

Yhdessä päivässä kävijöitä voi olla jopa kymmeniä tuhansia, 
ja kaikkiaan kahden viikon tapahtumassa vierailee yli 100 000 
kävijää. Kurpitsapuistossa vieraillaan päivin ja öin, sillä se on auki 
vuorokauden ympäri.

Kurpitsapuisto on vakiinnuttanut asemansa hyvän mielen 
kohteena, joka tarjoaa elämyksiä kaikille iästä ja sukupuolesta 
riippumatta. Rannikko on iloinen siitä, että tapahtuma näyttää 
kestävän aikaa.

”Elämykset ja ruoka ovat aina trendikkäitä. Kurpitsapuisto 
yhdistää farmihabituksen historialliseen kekrimeininkiin, ja jotain 
taikaa tällaisessa hulluudessa näyttää olevan”, hän naurahtaa.

Kurpitsaviikkoja vietetään 9.−22.10.
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Wiurilan kartano

Armfeltin perheen vuodesta 1787 lähtien omistama Wiurila on 
yksi Suomen tärkeimmistä kartanoista ja näyttävimmistä kult-
tuuriympäristöistä. Wiurila tarjoaa ainutlaatuisen kokonaisuuden 
vierailijoille jotka haluavat kokea kartanoelämää, nauttia rennosta 
ilmapiiristä sekä inspiroitua historiasta, kulttuurielämyksistä ja 
luonnosta. Wiurila tarjoaa ruokaa, yöpymisiä, kokouksia, juhlia, 
taidenäyttelyitä ja golfia kesäaikaan sekä museovierailuja yksittäi-
sille vierailijoille ja ryhmille.

Upeassa C.L. Engelin suunnittelemassa talousrakennuksessa  
sijaitsevat Wiurilan kartanon kiehtovat koti- ja hevosvaunumuseot, 
joissa pääsee ainutlaatuiselle aikamatkalle kartanon historiaan sekä 
tutustumaan Armfeltien perheen kartanoelämään. Kotimuseossa 
on esillä Wiurilassa käytössä ollutta esineistöä 1800-luvulta lähtien. 
Näyttelyssä on pukuja, asusteita, huonekaluja, astioita, leluja, 
työvälineitä, kuvia sekä tietoa kartanossa asuneista henkilöistä ja 
suvuista. Hevosvaunumuseosta löytyy seudun kartanoiden ajope-
lejä aina 1700-luvulta alkaen. Kokoelmassa on vaunuja ja rekiä 
pienistä ponirattaista suuriin valjakkovaunuihin. Museossa on myös 
kartanon vanha paja ja puuverstas pienoiskoossa.  
 
Museot ovat avoinna vierailijoille kesäisin, sisäänpääsymaksu  
7 €/henkilö. Ryhmille on tarjolla museokierroksia huhti–lokakuussa. 
Opastettu kierros kestää 45 minuuttia, hinta 10 €/henkilö,  
mikä sisältää opastuksen ja sisäänpääsyn museoihin.  
Minimimaksu 100 €/ryhmä.
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Rikalanmäki – elämyksiä, kulttuuria ja historiaa

Ainutlaatuisella Rikalanmäellä teet aikamatkan 
menneisyyteen. Rikalanmäellä on konsertteja, 
teatteria, juhla- ja kokoustiloja sekä muinaispolku.
Rikalanmäen ravintola Rikalan Krouvi tekee  
persoonallisuudellaan lähtemättömän vaikutuksen. 
Krouvi tarjoaa suussa sulavaa, reilua suomalaista 
ruokaa unohtamatta kansainvälisiä vivahteita. 
Keittiömestarimme Chef Rôtisseur loihtii upeat 
ja maukkaat ateriat lounaalle ja illalliselle alusta  
alkaen käsityönä laadukkaista ja puhtaista, 
lähituottajien raaka-aineista. Ravintolan kruunaa 
iso ja viihtyisä ulkoterassi. Avoinna ympäri vuoden. 

Tervetuloa meille  
nauttimaan rennosta 
meiningistä ja 
iloisesta palvelusta! 
Eija, Mikko ja Tamas 
 
www.rikalankrouvi.fi 
puhelin: 044 244 6590 
 
www.rikalanmaki.fi 
puhelin: 040 832 8275

Wiurilan idyllinen kartanoravintola 
palvelee päivittäin keväästä syk-
syyn golfkauden aikana. Ravin-
tolan tunnelmallinen ja viihtyisä 
juhlasali on onnistunut juhlapaik-
ka niin suuriin kuin pieniinkin tilai-
suuksiin. Sisäpihalla sijaitsee pieni 
ja viihtyisä hotelli matkailijoille, 
golffareille tai vaikkapa työtiimille. 
Kesäkaudella talouskeskuksessa 
ja sen ympäristössä on esillä laaja 
nykytaiteen näyttelykokonaisuus, 
Wiurilan kesä. Ruusutarhassa kuk-
kivat ihastuttavat ruusut ja tarhan 
vieressä laiduntavat Stall Wiurilan 
kauniit hevoset. Tervetuloa Wiuri-
laan nauttimaan elämästä! 
 
Wiurilan kartano
Viurilantie 126, 24910 Halikko
museot@wiurilankartano.fi
puhelin: 044 555 5458
ravintola@wiurilankartano.fi
puhelin: 040 012 1900
www.wiurilankartano.fi
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Design Hill avoinna   
arkisin 9–19  
lauantaisin 10–18 
sunnuntaisin 12–19  
Juhlapyhien aukiolot näet 
Design Hill Facebook-sivulta
 
Vaskiontie 418, 24800 Halikko   
(E18, Halikon moottoritieliittymä) 
puhelin: 02 736 2266   
www.designhill.fi

Design Hill 
Hengähdä hetki Halikossa − ota tauko 
Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä

 
Brändien koti 
Laajasta skandinaavisesta lifestyle-valikoimastamme löydät 
tunnettujen koti- ja ulkomaisten brändien kauniita ja käytännöllisiä 
tuotteita itselle ja lahjaksi – etsitpä sitten uutuuksia, klassikoita 
tai vain jotain kivaa.  
 
Askarteluosastoltamme löydät tekemisen ilon ja lähiruokahyllystä  
voit ostaa laadukkaita paikallisesti tuotettuja herkkuja.

Brinkhall Sparkling − Vieraile siideritalossa!

Tervetuloa vierailemaan kauniiseen siideritaloomme Design Hilliin. 
Vierailun yhteydessä pääset kurkistamaan tuotantomme puolelle, 
maistamaan kotimaisia laatujuomiamme ja myös poimimaan suosikkisi 
matkallesi mukaan.

Valmistamme juomia täällä hedelmällisten omenamaiden sydämessä  
vuodenkiertoa ja kotimaista omenaa kunnioittaen. Pohjoinen ilmasto ja 
ankara maaperä ovat omiaan kypsyttämään omenoista erityisen maukkaita 
ja täyteläisiä. Näistä kotimaisen luonnon antimista valmistamme mitä  
mainioimpia alkoholijuomia käsityönä. Valikoimastamme löytyy muun  
muassa omenakuohuviiniä, omenajääviiniä ja aitosiidereitä.

Vaskiontie 418, 24800 Halikko, puhelin: 040 153 6023
myynti@brinkhallsparkling.fi, www.bsp.fi
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PetriS Chocolate – Suklaamyymälä

Tule katsomaan myymälän ikkunasta suklaamestareiden työskentelyä 
herkkujen parissa. Olemme valmistaneet suklaitamme herkkusuiden 
pöytiin ja lahjoiksi vuodesta 2008 alkaen. Myymälässä myös kahvia, 
teetä, hilloja ja muita omaa maahantuontiamme olevia herkkuja. 
Täältä saat mukaasi taatusti mieluisat tuliaiset kaikille! 
Saat tuotteitamme myös nettikaupastamme sekä Mathildedalin ja
Porvoon liikkeistämme. 
 
Vaskiontie 418, 24800 Halikko 
puhelin: 040 845 9731 / asiakaspalvelu@petris.fi 
www.petris.fi

PetriS Chocolate Café

Uusittu kahvilamme on pakollinen pysähdyspaikka ykköstien varrella, 
Design Hillin tiloissa. Omat kondiittorimme valmistavat ihania kakkuja ja 
keittiön taikurit lounaita sekä suolaisia herkkuja. Salainen leipomomme 
ilahduttaa myös oikeaa herkuttelijaa. Suuret tilat toivottavat ryhmät ja 
kokoustajat uusiin tiloihimme.

Vaskiontie 418, 24800 Halikko
Café, puhelin: 040 6472610
Ryhmät, puhelin: 040 6897480
kahviladh@petris.fi
www.petris.fi
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Halikon reitti 6,4 km
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ETÄISYYKSIÄ
Design Hill – Wiurila............... 7 km
Design Hill – Märynummi.... 1,4 km
Wiurila – Rikalanmäki............ 2 km
Wiurila – Halikon kirkko......... 4 km
Halikko – Salon keskusta ....... 4 km

REITIT
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1 2 3

Wiurilan kartano 
 • Kartanon hevosvaunumuseo ja kotimuseo
 • Wiurilan kesä -taidenäyttely

Viurilantie 126, Halikko
Museot ja opastukset p. 044 555 5458
www.wiurilankartano.fi
E wiurilankesa

Wiurila Golf & Country Club 
 • 18 reikäinen golfkenttä

Viurilantie 126, Halikko 
p. 02 727 8100
toimisto@wgcc.fi 
www.wgcc.fi
E wiurilagolf

Wiurilan kartanoravintola 
 • Kartanoravintola
 • Kartanon juhla- ja kokoustilat
 • Kartanohotelli

Viurilantie 126, 24910 Halikko
p. 040 012 1900
ravintola@wiurila.fi / www.wiurila.fi
E wiurila  

Kreivinmäen
ulkomuseo
Viurilantie 34, 
Halikko
salomus.fi/kreivinmaen-ulkomuseo

Ravintola Rikalan Krouvi
 • Ravintola
 • Kesäterassi
 • Kokoustiloja

Rikalantie 74, Halikko
p. 044 244 6590
ravintola@rikalankrouvi.fi
www.rikalanmaki.fi
E rikalankrouvi

Halikon
museo
Kirkkorinne 7,
Halikko 
salomus.fi/halikon-museo

Gustaf Mauritz
Armfeltin näköispatsas

Sähkökuja 2, 
Halikko

Halikon
kirkko 
Keskiaikainen
harmaakivi-
kirkko
Kirkkorinne 1,
Halikko
www.salonseurakunta.fi

Trömperin
kestikievari
Vanha Turuntie 1326,
Hajala
www.salomus.fi/
tromperin-kestikievari

Kesäkahvila
p. 050 348 9660
E trömperin-kestikievari

5

Rikalanmäki
 • Juhla- ja kokoustilat
 • Kesäteatteri ja tapahtumavintti
 • Kulttuuritapahtumat

Rikalantie 74, Halikko
p. 040 832 8275
eija@rikalanmaki.fi
www.rikalanmaki.fi
E rikalanmäki

6

Design Hill
 • Lifestylemyymälä
  p. 02 736 2266  |  info@designhill.fi
  • Café (kahvila, lounas & take-away)
  p. 044 738 3333  |  cafe@designhill.fi
  • PetriS Chocolate –  Suklaastudio         
  • Brinkhall Sparkling  – Viini ja siiderimyymälä 

Vaskiontie 418, Halikko
www.designhill.fi
E design-hill

4

8

7 11

12

9

10

Rikalan
muinais-
polku 
Muinaisjäännösalue
ja muinaispolku
Rikalantie 74,
Halikko
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Keskusta 
täynnä taidetta 

ja viihdettä

Salon keskusta tarjoaa toritunnelmaa ja 
muita mainioita kauppapaikkoja, kattavan 

ravintolavalikoiman sekä monipuoliset majoitus- 
vaihtoehdot. Kesäiset Iltatorit ja Taiteiden Yä 

sekä lukuisat muut tapahtumat tuovat viihdettä 
ja kulttuuria joka makuun.
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S alon torilla, kauppakeskuksissa ja persoonalli-
sissa kivijalkaliikkeissä pääset nauttimaan asi-
antuntevasta palvelusta, hyvistä valikoimista 

ja leppoisasta tunnelmasta. Saloon hurautat hetkes-
sä junalla Turusta tai Helsingistä, ja autolla liikkujille 
kaupunki tarjoaa maksuttoman pysäköinnin.
 
Shoppailun lomassa voit tutustua Salon elävään  
ravintolakulttuuriin, joka kutsuu nauttimaan 
puhtaista mauista ja paikallisesti valmistetuista 
herkuista.
 
Kesäreissaajan kannattaa suunnata Salon torille, 
joka on kesäisin kaupungin ykköspaikka ja yhteinen 
olohuone. Torstaisin järjestettävillä Iltatoreilla pääset 
nauttimaan toritunnelmasta, paikallisista herkuista, 
kirppislöydöistä ja tietysti huippuesiintyjistä.
 
−Tunnelma Iltatorilla on huikea. Ilmaiskonsertit näin 
tunnetuilla esiintyjillä ovat ainutlaatuisia Suomes-
sa ja koko maailmassa, sanoo Salon Iltatori ry:n 
puheenjohtaja Antti Ketonen.
 
Viime kesänä yleisöä villitsi muun muassa ikisuosikki 
Popeda, joka veti Salon torille huikeat 17 000 kävi-
jää. Se oli Iltatorin kaikkien aikojen yleisöennätys.
 
−Koko kesän aikana Iltatoreilla kävi noin 100 000 
henkeä. Yleisössä on aina paljon salolaisia ja ympä-
ristökuntien asukkaita, mutta torille tullaan kauem-
paankin, jopa Sodankylästä asti, Ketonen kertoo.
 
Iltatorien lisäksi Salon torilla nähdään kesän aikana 
myös paljon muuta. Lasten Laulukaupunki tuo 
viihdykettä koko perheelle alkukesästä, ja kesä- 
sunnuntaisin torilla on tarjolla elävää musiikkia.

Taiteiden Yä tarjoaa kulttuuria kaikille
Kun kesä alkaa vaihtua syksyyn, Salon keskusta 
muuttuu taiteen ja kulttuurin keitaaksi. Tänä vuonna 
viidettä kertaa järjestettävä Taiteiden Yä -tapahtuma 
tuo Saloon laajan kattauksen kulttuuria ja taiteen  
eri muotoja.
 
−Taiteiden Yä on päivän kestävä, kaikille avoin tapah-
tuma, joka kattaa kulttuurin koko kentän. Tapahtu-
massa on runsaasti ohjelmaa niin lapsille, aikuisille 
kuin vanhuksillekin, kertoo Sanna Jousi tapahtuman 
pääorganisaattorina toimivasta EtnoSalo ry:stä.
 
Taiteiden Yä syntyy yhteistyössä kymmenten  
paikallisten yhdistysten kanssa. Tapahtumassa  
on edustettuna koko Salon kulttuurikenttä.  
Laaja järjestäjäjoukko näkyy ohjelmatarjonnan 
monipuolisuutena.
 
−Eri tahojen yhteistyönä syntyy mielenkiintoisia, 
poikkikulttuurisia ideoita ja tuotantoja. Tämä on 
ehdottomasti Taiteiden Yän rikkaus, Jousi tuumaa.
 
Salon keskusta on tapahtuman ydinaluetta, ja torin 
läheisyydestä löytyykin runsaasti ohjelmaa. Vuosien 
saatossa tapahtuma on laajentunut myös ydin- 
alueen ulkopuolelle aina Perniöön ja Halikkoon asti.
 
Tänä vuonna Taiteiden Yä valtaa Salon torstaina 
31. elokuuta. Jousi kannustaa ihmisiä lähtemään 
tapahtumaan läheltä ja kauempaa.
 
− Tapahtumassa pääsee kuluttamaan valtavasti 
kulttuuria maksutta ja näkemään sellaista, mihin 
ei normaalisti pääse mukaan, kuten teattereiden 
harjoituksia. Ohjelmaa on pitkin päivää, ja jokaiselle 
löytyy jotain.
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Maripuoti

Muodin, sisustamisen ja lahjatavaroiden erikoisliike Salon keskustassa.
Perheyritys, perustettu vuonna 1964. Maripuodista löydät laadukkaita 
merkkejä, kuten Marimekko, Ritva Falla, Kuusama, Aino, Marc O´Polo, 
Laurie, O My Bag, KN Collection, Theone ja Vilikkala. Tarjoamme myös 
ompelupalvelua meiltä ostettuihin kankaisiin. Sijaintimme on Salon torin 
varrella. Löydät tuotteemme myös verkkokaupastamme www.maripuoti.fi.
 
Tervetuloa Maripuotiin! 
Horninkatu 9, 24100 Salo 
arkisin 10–17.30 (iltatoritorstaisin 10–19), lauantaisin 10-14 
puhelin: 02 731 7083, salo@maripuoti.fi 
www.maripuoti.fi

Ylhäisten sisustustehdas

Liikkeemme sijaitsee Salossa vanhassa näkkileipätehtaassa, jonka tehdas- 
mainen olemus on ainutlaatuinen ympäristö sisustusalan monitoimitalollemme. 
Meiltä löydät kotimaiset brändituotteet, monipuolisen huonekalumalliston 
sekä Suomen laajimman, oman maahantuonnin tuoman mattovalikoiman. 
Iso osa palveluamme on kattava ja osaava stailaus- ja sisustussuunnittelu- 
palvelu, jonka avulla luomme kotiisi tai haluamaasi tilaan omannäköisen  
ympäristön. Liikkeestämme löydät myös ammattitaitoisen ja monipuolisen 
ompelupalvelun. Tervetuloa ostoksille tehtaallemme!
 
Avoinna arkisin 10–18, lauantaisin 10–15 
Ylhäistentie 3, 24130 Salo, puhelin: 044 788 9904 
info@sisustustehdas.fi, www.sisustustehdas.fi

MATTO.fi

Verkkokaupastamme löydät helposti matot omien mittojesi mukaan 
jokaiseen tilaan. Etsitpä juutti-, nukka-, käytävä-, terassi- tai sisalmattoa, 
niin löydät sen valikoimastamme. Valikoimamme vaihtelee ympäri  
maailmaa hankituista tuoreista uutuuksista ja suurista loppueristä aina 
harvinaisiin yksittäiskappaleisiin. Verkkokaupan valikoima muuttuu  
jatkuvasti. MATTO.fi:n matoissa yhdistyvät kestävyys ja näyttävyys.
Ajattelemme, että ihmisen on mukava liikkua tilassa, jossa on siihen  
sopiva matto. Ajattelemme, että arjen on oltava hyvää, helppoa ja  
kestävään kulutukseen perustuvaa. Laaja valikoimamme varmistaa sen, 
että löydät juuri itsellesi sopivan maton.
 
Tutustu verkkokauppaamme www.matto.fi
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Leino Design Shop

Shopista löydät kotimaisia 
design- ja käsityötuotteita, 
muun muassa kynttilöitä, 
keramiikkaa, kodin tekstiilejä, 
koruja sekä Leino Designin 
oman tuotannon ruostumattomat 
teräslyhdyt ja kalusteet. 

Harventajankuja 5, 
24130 Salo
puhelin: 050 505 0879
info@leinodesign.fi
www.leinodesign.fi

Modaliisa

Nuorekasta, naisellista...  
ripaus erilaista aikuiselle naiselle. 
Koot XS–3XL. Laatua edullisesti.
Löydät meidät  pääkirjastoa  
vastapäätä, tervetuloa ostoksille.
 
Vilhonkatu 1, 24100 Salo 
puhelin: 040 566 9317 
info@modaliisa.fi 
www.modaliisa.fi

Maleena 

Naistenvaateliike täynnä kauniita 
ja yksilöllisiä juhla-asuja sekä 
laadukkaita arkivaatteita. 
 
Tervetuloa asiantuntevaan 
ja palvelevaan liikkeeseemme!

Turuntie 3, 
24100 Salo 
puhelin: 050 300 4009 
maleena@maleena.fi 
www.maleena.fi

Villa COCO

Naisten vaate- ja asusteliike keskustassa, 
Muotikadulla. Muodikkaita ja yksilöllisiä 
vaatteita, sekä kotimaiset Muotitorpan 
tekstiilinahkaiset tyyliasut. Valikoimassa 
laukkuja, lompakoita, pyykkietikkaa, 
palasaippuaa ja -shampoota sekä  
kotimaiset Klipsuttimet. Lisäksi plus- 
koon vaatemallistoa. Verkkokauppa 
toimii 24/7. 
Turuntie 3, 24100 Salo 
puhelin: 045 6454 344 
info@cocofashion.fi, www.cocofashion.fi

Salon Turkisateljee

Turkisten korjaus ja muodistus  
on ekologinen valinta.
 
Avoinna tiistai–perjantai 10–17,  
muina aikoina sopimuksen mukaan.
Länsiranta 8, Salo 
puhelin: 02 733 4224 
Tiina Suokorpi 
puhelin: 040 724 3106 
www.salonturkisateljee.fi

LUE LISÄÄ 
KESKUSTAN 
PALVELUISTA 
OSOITTEESSA

VisitSalo.fi
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Parturi ja Kampaamo 
Salon Headline 
puhelin: 02 731 2241
 
Kauneushoitola 
Beauty Headline 
puhelin: 02 733 3780 

Turuntie 4, 24100 Salo 
www.headline.ac

Headline – House of Beauty

Kauneuskeskuksestamme saat kaikki huipputiimimme palvelut saman 
katon alta. Salon Headline tarjoaa täyden palvelun kampaamopalvelut sekä 
laadukkaat ja monipuoliset parturipalvelut. Kauneushoitola Beauty Head- 
linen ammattitaitoiset kosmetologit huolehtivat sinusta keskeytyksettä koko 
rentouttavan hoidon ajan. Hiustuote- ja kosmetiikkamyymälästämme löydät  
laajan valikoiman laadukkaita tuotteita.
 
Tilamme mahdollistavat myös räätälöitävien tilaisuuksien järjestämisen.  
Hemmotteluhetkiin, polttareihin, hääseurueille, juhlapäiviin valmistautumiseen... 
Meiltä saat kaikki palvelut juhliin kampauksista ja kynsistä upeisiin meikkeihin.
 
Olemme sinua varten, tervetuloa! 
Lisätietoja palveluistamme löydät sivuiltamme www.headline.ac.

Headlinella on myös 
verkkokauppa 
Shop.headline.ac,  
josta löydät kattavan 
valikoiman kosme- 
tiikka- ja hiusten- 
hoitotuotteita.
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Salon Skinlab

Täyden palvelun kosmetologinen hoitola ja DiegoDallaPalma PRO  
kauneudenhoitopalvelut. RVB LAB The Make Up meikkauspalvelu ja Shop. 
 
Asiakas on hoitolassamme kaiken huomion keskipiste 30 vuoden  
kokemuksella ja rautaisella ammattitaidolla. Jatkuvalla koulutuksella  
pidämme itsemme ajan tasalla ja seuraamalla maailman uusimpia trendejä 
tuomme ne ilolla käyttöönne. 
 
Anna itsellesi tai lahjaksi hyvää oloa ja terveyttä koko keholle ja mielelle.
Turuntie 8, 24100 Salo 
puhelin: 045 614 1500 
info@salonskinlab.fi, www.salonskinlab.fi

Salon Silmälasikeskus

Salon ydinkeskustassa toimiva Salon 
Silmälasikeskus on täyden palvelun 
optikkoliike. Yritys on perustettu 
vuonna 1972 ja olemmekin Salon 
vanhin yksityinen optikkoliike.
 
Vuosikymmenten kokemus, ammatti-
taito ja modernit toimintatavat mah-
dollistavat hyvän palvelun kaikissa 
näkemiseen liittyvissä asioissa.
 
Tule meille kun haluat olla silmälasi-
muodin edelläkävijä. Luomme juuri 
sinun persoonaasi sopivan tyylin. 
Kun haluat nähdä hyvin ja näyttää 
hyvältä, me palvelemme sinua  
ammattitaidolla!

Palvelemme  
arkisin 9.00–17.30, 
lauantaisin 9.00–14.00
Turuntie 14, 24240 Salo 
puhelin: 02 727 2800 
www.optikkosalo.fi 
info@optikkosalo.fi

Hiusstudio Merinell

Hiusstudio Merinellin asiakkaana 
jokainen on vähän prinsessa!
Tiesitkö, että meillä voit järjestää 
ikimuistoiset prinsessasynttärit? 
Hiusstudio Merinell,  
mukana elämäsi juhlissa. 
 
Länsiranta 8 
puhelin: 02 733 6110 
Vilhonkatu 8 
puhelin: 02 733 2158 
www.merinell.fi

LUE LISÄÄ 
KESKUSTAN 
PALVELUISTA 
OSOITTEESSA

VisitSalo.fi
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Original Sokos Hotel Rikala

Salon ydinkeskustassa sijaitsevan uudistetun Original Sokos Hotel Rikalan 
mannermainen tyyli valloittaa sisälle tulijan.
 
Huoneiden harmoninen tunnelma houkuttelee sinut viihtymään.  
Sisustus on harkittu kokonaisuus, jossa värisävyt, materiaalit ja kalusteet 
sopivat saumattomasti yhteen. Modernisoitu hotellin Aula Bar on  
passeli paikka rentoutua yksin tai ystävien kanssa. Nauti kuohuvat ennen 
illanviettoa tai piipahda yömyssylle. 
 
Tul ihmees kurkkama meit!
Asemakatu 15, 24100 Salo 
rikala.salo@sokoshotels.fi, puhelin: 02 7744 100 
www.sokoshotels.fi

Hotel Fjalar

Hotel Fjalar on positiivinen yllätys! 
Lämminhenkinen ja kodikas Hotel  
Fjalar sijaitsee rauhallisella alueella  
Salon keskustan tuntumassa. 
 
Hotellissa on 19 viihtyisää huonetta,  
monipuolinen ja maukas aamiainen.  
Saunan pehmeissä löylyissä on 
mukava rentoutua päivän päätteeksi 
ja pulahdus raikkaaseen uima-altaa-
seen on varmasti virkistävä kokemus. 
Langaton netti ja pysäköinti ovat 
maksuttomia. Hotel Fjalar tarjoaa 
yöpyjille myös pienen palan salolaista 
elektroniikkahistoriaa, josta ystäväl-
linen ja iloinen henkilökuntamme 
mieluusti kertoo. 
 
Hotelli on oivan kokoinen varattavaksi 
vaikka kokonaan omaan käyttöön  
esimerkiksi golfporukalle, juhlavieraille, 
joukkueille – varaa siis koko hotelli! 
 
Tervetuloa!
Rinteentie 5, 24240 Salo  
puhelin: 02 777 600 
info@fjalar.fi  
www.fjalar.fi 
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Antonio

Antonio on lämminhenkinen seurustelu- ja ruokaravintola kaikille hyvän 
ruuan ja viihtyisän yhdessäolon ystäville. Ruokalistaltamme rakentuu  
meksikolaisesta ruokakulttuurista yhdistettynä perinteisiin kotimaisiin ja 
tuoreisiin makuihin – fin-mexiä parhaimmillaan. 
 
Grillistämme tarjoiltavat annokset ovat meheviä ja makusi mukaan  
pehmeän suussa sulavia tai lempeän tulisia. Burgerimme ja Platterimme  
ovat suurella sydämellä valmistettuja.
 
Tervetuloa iloisen ja rennon fiiliksen Antonioon 
kauppakeskus Plazaan!
Vilhonkatu 8, 24100 Salo, puhelin: 044 3205 701

Rikala Bar&Grill

Ei vain pientä pintaremonttia vaan lattiasta kattoon uudistettu ravintola,  
silti rakkaita perinteitä vaalien.
 
Keittiömme tarjoaa aitoja makuja rennossa, tyylikkäässä miljöössä, jossa  
valo ja luonto pääsevät osaksi nautintoa. Vaikka ympäristö on viehättävä,  
on pääasiamme silti rehti ruoka parhaista suomalaisista raaka-aineista.  
Emme hienostele turhia vaan lautasella esiin tulevat aidot maut tavalla,  
kuten niiden tuleekin maistua. Annokset on rakennettu rakkaudella, alusta 
asti käsityönä. Tervetuloa ravintolaamme nautiskelemaan ja viihtymään,  
yksin, kaksin tai kavereiden kanssa.
 
Asemakatu 15, 24100 Salo, puhelin: 044 7705 008 

Bizarre & Ravintola Musine

Värikäs ja tunnelmallinen Bizarre monipuoliseen illanviettoon.  
Baari, Lounge & Club, kaikki saman katon alla.
 
Tapahtumaravintola MUSINE on tyylikäs valinta lounaalle ja  
illalliselle. Menumme tarjoavat makuja maailman eri keittiöistä 
ja luovat yhdessä elävän musiikin kanssa ainutlaatuisen tunnelman. 
Katutason Bubbles on tunnelmallinen tapas ja drinkki -baari.
 
Helsingintie 2, 24100 Salo
Bizarre, puhelin: 040 550 9105 
bizarre@bizarre.fi, www.bizarre.fi
Ravintola Musine, puhelin: 040 187 3878 
info@musine.fi, www.musine.fi

Hotel Salora

Edullinen itsepalveluhotelli 
Salora tarjoaa aamupalan ja 
liikuntapalvelut, kuten saunan 
ja kuntosalin. Soveltuu myös 
pitkäaikaismajoitukseen ja 
ryhmille tarjoushinnoin.
Astrum Keskuksen palvelut  
saman katon alla.

Salorankatu 5–7, 24240 Salo 
puhelin: 044 777 3999 
info@hotelsalora.fi  
www.hotelsalora.fi
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Ravintola Hook 

• Ribs  
• Wings  
• Drinks 
• Beer  
• Sport
 
Helsingintie 8 
24100 Salo 
puhelin: 044 493 1121  
www.ravintolahook.fi

Ravintola Hook Salo

Ravintola Hook

Kuiron leipomo

Leipomomme on Salon vanhin toiminnassa oleva leipomo, jonka tuotteet 
ovat maukas osa salolaista leipomo- ja konditoriakulttuuria. Valikoimastamme 
löydät tunnetut Kuiron herkut, kuten ruis-, saaristolais-, sekä ranskanleivät, 
makeat leivonnaiset, konditoriatuotteet ja kakut. Meillä voit nauttia kiireet-
tömän lounashetken runsaan ja maistuvan salaatin kera! Tuotteidemme 
valmistuksessa pyrimme paikallisuuteen ja laatuun. Voit nauttia leipomomme 
tuotteista ja tunnelmasta kolmessa kahvilassa tai halutessasi tilata herkut 
verkkokaupastamme ja noutaa ne Helsingintien kahvilasta.
 
Kuiron kahvilat 
Helsingintie 5, Vilhonkatu 14, Sähkökuja 2 
www.kuironleipomo.fi

Cafe 68

Lounas, pitopalvelu, ateriapalvelu
Monipuolinen buffetlounas tarjolla 
arkisin kello 10.30–14.00. Arkisin voit 
myös tilata ruokaa ateriapalvelusta 
kotiin kuljetettuna. Pitopalvelusta 
tilaat herkulliset ruuat ja osaavan 
henkilökunnan juhliin ja kokouksiin. 
Astiavuokraamosta helposti astiastot 
pieniin ja isoihin tilaisuuksiin.
 
Helsingintie 68, 24100 Salo 
puhelin: 044 987 9089 
cafe68@laaksosetoy.fi, www.cafe68.fi
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Kahvila-kirpputori Aarresaari

Siisti ja valoisa keskustan kirpputori kivenheiton päässä kauppakeskuksesta 
sekä linja-auto- ja rautatieasemilta. Yli 250 myyntipaikan laajasta tuote- 
valikoimasta löytyy jokaiselle jotain kiinnostavaa katseltavaa ja ostettavaa.  
Vitriinihyllyiltä löytyy monenmoista keräilytavaraa ja myyntiosastoilla on  
tarjolla isompia esineitä kuten huonekaluja, polkupyöriä ja työkaluja. 
Liikuntarajoitteiset olemme huomioineet leveillä käytävillä ja toimivilla 
sisäänkäynneillä. Viihtyisässä kahvilassamme voit nauttia kupillisen kahvia 
leivonnaisen kera shoppailun välillä. Tervetuloa!
 
Avoinna arkisin 10–18, viikonloppuisin 10–15. Poikkeusaukioloajat nettisivuilta.
Vilhonkatu 22, 24240 Salo, puhelin: 040 769 0890 
info@kirppisaarresaari.fi, www.kirppisaarresaari.fi

Murena – mielihyvää arkeen ja juhlaan

Murena on pieni palanen mielihyvää monessa eri muodossa. Murenan 
kokonaisuus on kattaus tarkoin valikoituja ruoka- ja raaka-aineita väli- 
merellisen höysteen luomiseksi suomalaiseen makuun. Murena on  
merkintänä laadun tae.

Murena on kaikille, joiden maku arvostaa hieman parempaa. Se tarjoaa 
aina alkuperäistä laatua ja on täydellinen tasapaino erikoisuuksien ja 
jokapäiväisen tarjoilun välillä. Murena on aitoja Välimeren makuja 
ripauksella salolaisuutta suomalaiseen ruokapöytään. Sympaattisen 
herkkukaupan löydät Salon sydämestä Hämeentieltä.

Herkku ja Lahja Murena Oy
Hämeentie 37, 24100 Salo, www.herkkumurena.fi

Bio-Salo

Pitkät perinteet omaava, mutta  
nykyaikainen ja viimeisimmällä  
tekniikalla sekä äänentoistolla  
varustettu kolmesalinen elokuva- 
teatteri Salon keskustassa. 
Tutustu ohjelmistoon biosalo.fi.
Helsingintie 11
www.biosalo.fi, biosalo@biokuva.fi
puhelin: 02 731 2690
Elokuvayrittäjä 
Jari Mäkilä,  
puhelin: 040 052 3267

herkkumurena
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Salon sydämessä sykkii kauppakeskus Plaza

Plaza on monipuolinen kauppakeskus Salon sydämessä. Plaza on  
kuitenkin enemmän kuin vain kauppakeskus – se on paikallisten  
kohtaamis- ja tapahtumapaikka.

Ja sitä se on ollut jo 30 vuotta. Virkeän ja uudistuvan kauppakeskuksen 
ajankohtaiset ja monipuoliset tapahtumat, sekä digitaaliset kanavat 
tarjoavat aina viihdyttäviä kokemuksia.

Kauppakeskuksen yli 40 liikettä ja palvelua tarjoavat monipuolista ja 
laadukasta palvelua viihtyisässä ympäristössä. Ostosten lomassa on 
mukava herkutella viihtyisissä kahviloissa ja ravintoloissa. Erityiseen 
hemmotteluhetkeen sopivat Plazan useat hieronta- ja kauneushoidot 
sekä akupunktio.

Hyvinvointipalveluissa hoidetaan myös terveyttä, sillä lääkärikäynnit 
onnistuvat Plazan Mehiläisessä. Ja vierailun jälkeen hymy on leveä, koska 
myös hammashoidot tehdään Oralissa tai Mehiläisen hammashoitolassa.

Plazaan on helppo tulla kävellen, pyörällä, julkisilla liikennevälineillä tai 
autolla. Asiakkaille tarjotaan neljä tuntia ilmaista pysäköintiaikaa säältä 
suojassa, joko lämpimässä parkkihallissa tai katetussa pysäköintitalossa. 
Pysäköintihalleihin pääsee Mariankadulta, Annankadulta sekä Asema-
kadulta. Kellarikerroksen pysäköintihallista löytyvät myös autopesula ja 
sähköauton latauspisteitä.

Plazaa kannattaa ehdottomasti seurata myös sosiaalisessa mediassa  
– ja pysyä ajan tasalla kaikista kauppakeskuksen tapahtumista, joista 
tiedotetaan Plazan nettisivuilla www.kauppakeskusplaza.fi sekä  
Facebookissa ja Instagramissa.

facebook.com/kauppakeskusplaza

@kauppakeskusplaza
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Kesäaikaan vilkas ja suosittu Salon tori

Tori on kaikkien yhteinen olohuone ja torikahviloissa 
viihtyvät kaikenikäiset – niin salolaiset kuin vierailijat. 
Toripäivien lisäksi torilla on runsaasti erilaisia tapahtu-
mia, kuten suositut ja maankuulut kesätorstaiset Salon 
Iltatorit. Iltatorit tuovat torille kotimaisia esiintyjiä, 
torimyyjiä, lettukahviloita, vanhan tavaran myyjiä sekä 
lasten ikioman kirpputorin.

Kesäiset ohjelmalliset sunnuntait tarjoavat elävää  
musiikkia 10–14 joka sunnuntai. Muita toritapahtumia 
ovat muun muassa syysmarkkinat sekä Hyvänmielentori. 
 
Talvisin torin ympyräparkissa luistellaan tunnelmalli-
sessa valaistuksessa. Tori kehittyy jatkuvasti ja tarjoaa 
mahdollisuuksia monille tapahtumille. Tervetuloa 
mukaan Salon toritunnelmaan ja tapahtumiin. 
Torilla tavataan!
 
Salon tori on avoinna tiistaisin,  
torstaisin ja lauantaisin kello 7–14.
Kesäaikana 2.5.–31.8.  
joka arkipäivä kello 7–15.
www.salontori.fi

Vuohensaari

Vuohensaari palvelee niin matkailijoita 
kuin paikkakuntalaisiakin.

Merellisistä maisemista löytyy leirintä- 
ja telttailualue, majoitushuoneita, 
kahvila-ravintola, luontopolku, lasten 
leikkikenttä, uimaranta, minigolf-rata 
ja paljon muuta, minkä takia tänne 
kannattaa poiketa.

Lue lisää Vuohensaaren luontopolusta 
sekä Halikonlahden esteettömästä 
polusta sivuilta 86–87.
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Salo tarjoaa kokouksille, juhlille ja suuremmille 
tilaisuuksille sekä tapahtumille täydelliset puitteet. 
Vietä aikaa yhdessä ja istahda valmiiksi katetun 
pöydän ääreen.

Kokousväki voi keskittyä kokousasioihinsa kartanoissa, ruukeissa 
tai maaseudun rauhassa, lähellä luontoa, jossa on helppo irtautua 
kiireestä ja antaa aikaa ajatuksille. Suuremmille tapahtumille ja 
tilaisuuksille löytyy hyvien yhteyksien päästä modernit ja käytän- 
nölliset tilat, jotka muuntautuvat helposti erilaisiin tarkoituksiin. 

Alueen erilaiset juhlatilat, kartanot, maatilojen salit ja huvilat, 
sopivat niin häiden, sukujen kuin myös pienempien ryhmien 
kokoontumisiin. Juhlaväki löytää lukuisat kirkot läheltä juhlapaikkoja 
sekä monipuoliset majoitusvaihtoehdot hotelleissa, maatiloilla tai 
mökeissä juhlan tunnelman mukaan. 

Juhli &
kokousta

Hotel Fjalar

Kokousta kodikkaasti ja viihtyisästi 
idyllisessä Hotel Fjalarissa.
Rauhallinen ja tunnelmallinen hotelli 
pienryhmien sekä juhlavieraiden 
majoittamiseen. Varaa vaikka koko 
hotelli omalle porukalle! 
Ota yhteyttä niin suunnitellaan teille 
sopivakokouspäivä & majoituspaketti.
 
Rinteentie 5, 24240 Salo 
puhelin: 02 777 600  
info@fjalar.fi  
www.fjalar.fi 



    VisitSalo.fi   |   75

@salonseurahuone 
@littleweddingfactory

Salon Seurahuoneen  
Juhlapalvelu ja  
Little Wedding Factory

Ikimuistoisia hetkiä, makuja ja 
tunnelmaa Teidän juhlapäiväänne 
osaavasti, vuosien kokemuksella, 
uusilla ideoilla ja freshillä otteella. 
Ota yhteyttä ja suunnitellaan 
yhdessä ainutlaatuinen juhlanne!
 
puhelin: 02 733 7123 
www.salonseurahuone.fi 
varaukset@salonseurahuone.fi
www.littleweddingfactory.com
maija@littleweddingfactory.com

Herkuttele ja 
juhli Wiurilassa

Wiurilan idyllinen kartanoravintola 
palvelee päivittäin keväästä syksyyn 
golfkauden aikana. Kartanoravinto-
lan ruokalistalla vaalitaan kartanon 
maittavia ruokaperinteitä maustet-
tuina tämän päivän makuelämyksillä. 
Tunnelmallinen ja viihtyisä juhla-
sali on onnistunut juhlapaikka niin 
suuriin kuin pieniinkin tilaisuuksiin. 
Historiallinen ympäristö soveltuu 
erityisen hyvin hää- ja perhejuhlien 
pitopaikaksi. Paikkoja juhlasalissa  
on 200 henkilölle. Viihtyisät juhla-  
ja kokouskabinetit soveltuvat  
erilaisiin kokouksiin, koulutuksiin  
ja pienempiin tilaisuuksiin. Aurin-
koinen kesäterassi on avoinna aina 
sään salliessa. Ryhmille on tarjolla 
tilauksesta ruokailu/kahvit.

Wiurilan kartano
Viurilantie 126, 24910 Halikko
ravintola@wiurilankartano.fi
puhelin: 040 012 1900
www.wiurilankartano.fi
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Haukkalan juhlatilat

Maalaisromantiikkaa ja  
kartanotunnelmaa.

Juhli, kokousta tai sauno 
idyllisessä maalaismaisemassa.

Inkereentie 454, Salo 
www.haukkalanjuhlatilat.fi

Rikalanmäki

Ihania juhlia ja erilaisia  
kokouspäiviä ainutlaatuisella  

Rikalanmäellä.
Rikalantie 74, Halikko 
www.rikalanmäki.fi

 
 

Ole osa meidän 
tarinaamme  

 
Eija ja Mikko 

puhelin: 040 832 8275 
puhelin: 040 074 5234

Villa Topuli

Villa Topuli on tunnelmallinen  
juhlapaikka, kauniissa järvien  
ympäröimässä maalaismiljöössä, 
vain kivenheiton päässä kaupungista.
 
Villa Topuli huokuu vanhanajan 
tunnelmaa ja tarjoaa ainutlaatuiset 
puitteet tilaisuuteesi.
 
Hirsisessä päärakennuksessa on 
vieraiden käytössä juhlasali ja muita 
tiloja. Idyllisestä pihapiiristä löytyy 
erilaisia oleskelutiloja sekä luonnon-
kaunis vihkipaikka.
 
Villa Topuli – Elämäsi juhliin!
Kalkkilantie 5
25110 Salo
Kirsi Orpana: 044 027 5644
kirsi.orpana@laaksosetoy.fi
www.topuli.fi

Café 68 Pitopalvelu

Cafe 68 Pitopalvelu on täyden  
palvelun juhla- ja pitopalvelu 
Salossa. Meiltä saat herkulliset 
ja monipuoliset tarjoilut ja 
osaavan henkilökunnan juhliisi 
ja tilaisuuksiin. Vuokraamme 
myös astiastoja.
 
Helsingintie 68 
24100 Salo 
puhelin: 044 987 9089 
www.cafe68.fi

Kuva: Sander Vill
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Katiskanmäki, Firapeli

Ikimuistoisen juhlahetken vietät  
Firapelissa tai järjestät tapahtuman 
isollekin yleisölle. Majoitut muka-
vasti huoneissamme tai varaat koko 
rantamökin käyttöösi ja savusaunot 
tähtitaivaan alla paljun lämmöstä 
nauttien. Tai piipahdat vain saunassa 
ja avannossa arjen lomassa.
 
Särkisalontie 2, 25610 Ylönkylä 
puhelin: 050 517 7759 
sumppu@ebaana.net 
www.katiskanmaki.com

Mathildan Marina 

Mathildan Marinassa järjestät rennon virkistyspäivän, tehokkaan 
kokouksen tai ikimuistoiset juhlat merellisissä tunnelmissa.  
Nautiskele kulttuurista Merigalleriassa, kesän jazzbrunsseilla,  
perinteisillä Joulujazzeilla tai venetsialaisissa. 
 
Suuntaa meren äärelle elämykselliseen Mathildedaliin!
Sytytä elämännälkäsi, rantaudu Marinaan! 

Mathildan Marina
Ruukinrannantie 4, Mathildedal
puhelin: 02 250 2432
info@mathildanmarina.fi
www.mathildanmarina.fi

Lehmirannan lomakeskus

Lehmiranta tarjoaa syntymä-  
ja hääpäivälomia vanhemmille  
aikuisille aktiivisen ohjelman  
kera. Voit tulla juhlimaan tai  
juhlia pakoon! 
 
Erilaiset tyhy-/tyky-päivät ja 
kokoukset hoituvat luonnon  
keskellä ja järven rannalla  
sijaitsevissa tiloissamme  
mainiosti. 
 
Majoituskapasiteetti on jopa  
200 henkilöä. Ravintola, kylpylä,  
auditorio, tanssi-/juhlasali,  
ulkoilumahdollisuudet,  
grillikodat ja työryhmätilat 
muuntuvat monenlaiseen 
käyttöön.

Lehmirannantie 12,  
25170 Kotalato  
p. 02 727 5200 
lehmiranta@elakeliitto.fi  
www.lehmiranta.fi

Bergvikin kartano

Tervetuloa upeisiin kartanopuitteisiin luonnonkauniin Hirsjärven rannalle. 
Bergvikissä voit juhlia, lomailla ja kokoustaa ympäri vuoden. Kesällä voit 
kalastaa, saunoa, uida, maastopyöräillä ja tutustua monipuolisiin metsä-
maisemiin luontopolulla. Talvella saunot, avontouit, hiihdät, kalastat tai 
retkiluistelet upealla Hirsjärven jäällä.  
 
Majoituspaikkoja on jopa 75 henkilölle. 
Kartanon ravintolassa on A-oikeudet. Tervetuloa! 

Bergvikintie 43, 25110 Kruusila 
puhelin: 040 683 4409 
info@bergvikinkartano.fi, www.bergvikinkartano.fi
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Vuohensaari

Järjestä ikimuistoiset juhlat merellisessä Vuohensaaressa. Tilauksesta 
järjestämme sekä yksityis- että yritystilaisuudet ruokailuineen tai kahvi-
tuksineen. Voit varata kahvilasta käyttöösi lasitetun tilan, joka soveltuu 
mainiosti juhliin ja kokouksiin. Vuohensaaressa on myös tanssilava,  
joka on vuokrattavissa. Myös majoitusmahdollisuus. Ota yhteyttä ja 
suunnitellaan yhdessä juuri Sinulle sopiva paketti.
 
Tutustu www.vuohensaari.fi  
tai varaa 02 731 2651, info@vuohensaari.fi.
Satamakatu 100, 24100 Salo 
info@vuohensaari.fi, www.vuohensaari.fi

Pukkilan kartanon 
juhlatilat

Juhlat ja kokoukset Salossa! 
Historiallisessa, kauniin  
rustiikkisessa miljöössä,  
modernein mukavuuksin. 
 
Villiläntie 276, 24130 Salo 
puhelin: 044 273 1099 
info@pukkilankartano.fi 
www.pukkilankartano.fi

Mathildedalin 
Ruukkitehtaat

Rouhean idylliset tilamme  
soveltuvat monenlaisiin tapahtumiin 
aina pienistä kokouksista isompiin 
juhlatilaisuuksiin.

Ruukinrannantie 6, 
25660 Mathildedal
Puhelin: 050 354 2487
info@mathildedal.fi
www.mathildedal.fi
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Tutustu lisää Salon kirkkoihin
VisitSalo.fi

Teijon kirkko

Teijon ruukkikylässä sijaitseva 
Teijon kirkko on Suomen pienin 

kivikirkko. Teijon kartanon isäntä, 
ruukinpatruuna Robert Bremer 

rakennutti tämän kiinalaista 
pagodia muistuttavan kivikirkon 

vuonna 1829.

Uskelan kirkko 

Uskelan kirkko sijaitsee korkealla 
mäellä. Vuoden 1440 tienoilla 

mäelle oli rakennettu Salon 
kappeliseurakunnan pieni 

kivikirkko, Pyhän Annan kappeli, 
joka kuitenkin purettiin uuden 

kirkon rakennusaineiksi. 
Nykyinen kirkko valmistui 

vuonna 1832, suunnittelijana 
oman aikansa kuuluisin 
arkkitehti C. L. Engel.

Halikon kirkko

Halikon kirkko valmistui noin 
vuonna 1440. Kirkko on 

omistettu Pyhälle Birgitalle. 
1800-luvun alussa kaksi- 

laivainen pitkäkirkko 
muutettiin ristikirkoksi.

Pyhän Laurin kirkko 

Tämä Perniössä sijaitseva  
Pyhälle Laurentiukselle omistettu 

harmaakivikirkko rakennettiin 
keskiajalla, 1400-luvulla.  

Kolmilaivaisen kirkon holvi- 
katteita peittävät 1400-luvun 

lopulla tehdyt maalaukset.

Bizarre & Ravintola Musine

Upeat ja erilaiset tilat unohtumattomiin yksityistilaisuuksiin ja 
tapahtumiin. Tarjoilut toiveidesi mukaan. Kauttamme saat myös 
tarvittaessa esiintyjän tilaisuuteesi. Meillä järjestät helposti erilaiset 
juhlat ja yritystilaisuudet. Ota yhteyttä, niin ideoidaan yhdessä 
sinun näköisesi tilaisuus.
 
Helsingintie 2, 24100 Salo
Bizarre, puhelin: 040 550 9105 
bizarre@bizarre.fi, www.bizarre.fi
Ravintola Musine, puhelin: 040 187 3878 
info@musine.fi, www.musine.fi
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Luonto &
aktiviteetit

Salossa saat sykkeen kohoamaan. Salo on aktiivi- 
liikkujan keidas, luontomatkailijan unelmien täytty-
mys ja kalannarraajan huippuapaja. Salosta golfareille 
löytyy kolme kansainväliset mitat täyttävää kenttää 
Suomen pisimmillä pelikausilla. Teijon kansallispuisto 
tarjoaa tekemistä vauvasta vaariin, Särkisalo tunne-
taan hyvistä kalavesistään ja Salon Urheilupuisto on 
keidas keskellä kaupunkia. 

Menestyvät urheilujoukkueet ja aktiivisten liikunta-
seurojen järjestämät liikuntatapahtumat tasokkaissa 
puitteissa tarjoavat jännitystä ja elämyksiä urheilun 
parissa jokaisena vuodenaikana.

Liikunnasta ja luonnosta voi nauttia ympäri vuoden 
pyöräillen, patikoiden, lasketellen, meloen, uiden, 
ratsastaen tai vaikka rinneautolla huristellen. 



    VisitSalo.fi   |   81

1. Frisbeegolf ja kuntorata 
 Pahkavuoressa

2. Skeittiparkki, padelkentät 
 ja koirapuisto

3. Hai-park 
 puhelin: 050 310 0300

4. SSO-jäähalli 
 jaaliikuntahalli.oy  
 @salo.salonseutu.fi

5. Jäähalli 
 puhelin: 02 778 4731

6. Perhepuisto ja  
 ulkokuntoilulaitteet

7. Jalkapallokentät 
 puhelin: 02 778 4725

8. Salon Tenniskeskus Oy 
 puhelin: 050 094 6736

9. Lämmitettävä tekonurmikenttä  
 puhelin: 02 778 4725

10. Tennis- ja koripallokentät 
 puhelin: 02 778 4725

11. Keskusurheilukenttä 
 puhelin: 02 778 4725

12. Anisten ratsastusalue 
 puhelin: 040 770 7803

13. Salohalli 
 puhelin: 02 778 4750 

 Salon keilahalli  
 puhelin: 044 733 3071

14. Salon Golfkeskus Oy 
 puhelin: 050 053 5063

15. Uimahalli 
 puhelin: 02 778 4720

16. Urheilutalo & liikuntatoimisto 
 puhelin: 02 778 4750,  
 02 778 4715

17. Salon lukio  
 Beach volley ja   
 koripallokentät 

18. Uskelan portaat 

19. Infotaulu

Salon Urheilupuisto on keidas keskellä kaupunkia 

Salon keskustan kupeessa sijaitsevasta Urheilupuistosta 
löytyy suuri määrä erilaisia liikuntapaikkoja, joissa voi 
harrastaa kymmeniä eri liikuntalajeja sisä- ja ulko- 
tiloissa. Tilaa liikunnan harrastamiseen löytyy kaikkiaan 
lähes 100 hehtaaria. 

Penkkiurheilusta kiinnostuneille Urheilupuistosta löytyvä Salohalli 
tarjoaa liigatason pelejä niin futsalissa, koripallossa kuin lentopallossa. 
Urheilupuistossa voit muun muassa skeitata betonirampilla, uida, rat-
sastaa, yleisurheilla, luistella jäähallissa, hiihtää, golfata, kaataa keiloja, 
pelata tennistä, padelia, kori- ja jalkapalloa sekä harrastaa porrasjuok-
sua ja huhkia ulkokuntoilulaitteilla. Salossa on lukuisia ulkokuntoilu-
laitteita, joihin voit tutustua sivuillamme salo.fi/ulkokuntoilulaitteet. 
Uskelan koulun lähiliikuntapaikka ja Pahkavuoren frisbeegolfrata löyty-
vät kävelymatkan päästä Urheilupuistosta. Frisbeegolfratoja on Salossa 
kaikkiaan 9 ja lisää on tulossa. 

Suosittu perhepuistomme sijaitsee myös Urheilupuistossa. Perhepuisto 
on Salon lukuisista leikkipuistoista monipuolisin. Perhepuistossa voit 
kiivetä telineitä pitkin korkealle ja leikkiä supersankaria. Pyöri pää 
pyörälle tai keinu hurjissa vauhdeissa taivasta kurottaen. Musisoi, tee 
hiekkalinna tai pysähdy nauttimaan eväistä. Aidatulta alueelta löytyvät 
wc-tilat ja esteetön leikkipaikka-alue, jossa on huomioitu liikunta- ja 
näkörajoitteisten käyttäjien tarpeet. 

Salon uimahallista löytyvät 30-metrinen vesiliukumäki, kylmäallas 
ja 1,3 ja 5 metriä korkeat hyppypaikat houkuttavat lapsia ja nuoria 
valoisaan ja monipuoliseen uimahalliin. Perheen pienimpiä varten on 
30-asteinen lastenallas, jossa voi leikkiä vesileluilla ja laskea pienestä 
liukumäestä. Uimahallissa järjestetään myös kaikille avoimia lasten 
vesipeuhuja ja kaiken kansan vesijumppia. Hallista löytyvät lämpimät 
terapia- ja viihdealtaat hieronta-asemineen sekä kaksi 25 metrin 
allasta. Uimahallin edustalla pääset ihailemaan mieleenpainuvaa Pekka 
Jylhän Ilo-taideteosta, jättikokoista rantapalloa.
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Rannikkoreitti-pyöräretkeilyreitti

Salo – Teijon Ruukkikylät – Kemiönsaari – Hanko – Raasepori – Salo (yli 200 kilometriä)
 
Hyppää pyörän selkään ja polje Salosta saaristoon. 
Reitti lähtee Salosta ja jatkuu Teijon kansallispuiston maisemiin kolmen ruukkikylän – Kirjakkalan, Teijon ja 
Mathildedalin – kautta. Rannikkoreitti on laajentunut, joten poikkea nyt myös merelliseen Särkisaloon ja nauti 
idyllisten kesäkahviloiden tunnelmasta. Reitti jatkuu Strömman kanavan kautta Kemiönsaarille Kasnäsiin asti. 
 
Kasnäsista voit jatkaa lautalla ulkosaaristoon Rosalaan ja Hiittisten kyliin tai vierailla Högsaran saarella. Matkaa 
voi jatkaa myös Örön linnakesaarelle, jossa voit liikkua pyörällä. Kasnäsista voi siirtyä myös meriteitse Hankoon 
ja jatkaa polkien Tammisaareen. Tammisaaresta voi ottaa suunnan pohjoiseen ja takaisin Saloon. Koko reitillä on 
pituutta yli 200 kilometriä. Pyörän voit kätevästi vuokrata reitin varrelta, ohesta löydät lisätietoa vuokraamisesta. 
www.rannikkoreitti.fi

KOE SALO  
pyörällä
Tutustu reitteihin  
www.visitsalo.fi/reitit

Reittikartat sivulla 86

Rannikkoreitin  
pyörävuokraamoverkosto

Tutustu Saloon helposti  
vuokrapyörällä. 
Retkipyörän ja varusteita voi  
vuokrata yhdestä pisteestä ja 
palauttaa seuraavaan. Pyörän voi 
vuokrata päiväksi, viikoksi tai 
pidemmäksikin aikaa – mikä sinulle 
sopii parhaiten. 
 
Pyöriä vuokraavat

Salossa
Hotel Fjalar 
www.fjalar.fi
 
Sokos Hotel Rikala 
www.sokoshotels.fi
 
Mathildedalissa
Mathildan Marina 
www.mathildanmarina.fi
 
Särkisalossa
Café Vinssi 
www.cafevinssi.fi
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Pieni Rannikkoreitti -pyöräilyreitti

Salo – Halikko – Kemiönsaari – Teijon Ruukkikylät – Salo 
(noin 90 kilometriä)
 
Nauti polkemisen ilosta ja merellisestä tunnelmasta Pienellä Rannikko-
reitillä, jonka pääosassa ovat idylliset ruukkikylät, kauniit maisemat ja 
herkullinen ruoka. 
 
Hyppää pyörän selkään ja lähde tutustumaan Saloon reitillä, joka lähtee  
Salon keskustasta ja kulkee kylien sekä merellisten maisemien halki.  
Pysähdy vilvoittelemaan uimapaikoilla, herkuttele paikallisissa ravintoloissa 
ja lepää jossakin reitin varren majapaikoista. 
 
Kokkilan lossi vie sinut Kemiönsaarelle, jossa vapaus ja meren tuoksu ovat läs-
nä ympäri vuoden. Käyskentele meren hiomilla kallioilla ja nauti meri-ilmasta 
ennen kuin jatkat matkaasi Teijon alueen palkittuihin ja idyllisiin ruukkikyliin. 
 
Ruukkikylät tarjoavat tehtävää ja nähtävää ympäri vuoden. Ensimmäisenä 
vastaan tulee eläväinen Mathildedal, jota seuraavat luonnonkaunis Teijo 
ja sympaattinen Kirjakkala. Jätä pyörä parkkiin ja nauti kylien tarjoamasta 
lämpimästä tunnelmasta ruoan ja virvokkeiden äärellä. Meren ja järvien 
välissä sijaitsevasta Kirjakkalasta pääset myös tutustumaan Teijon kansal-
lispuiston reitteihin, aktiviteetteihin ja luontoelämyksiin. 

Ruukkikyliä ja maaseudun idylliä -retkipyöräilyreitti

Lähde tutustumaan monipuoliseen Saloon pyöräillen. Saaristomaisemista, 
idyllisistä kylämiljöistä ja upeasta luonnosta koostuva matka poljetaan 
leppoisaan tahtiin nautiskellen.
 
Matkaa tehdään hitaaseen tahtiin eikä seuraavaan kohteeseen ole kiire.  
Pysähdy vilvoittelemaan vaikkapa yhdelle Salon parhaimmista uima-
rannoista Lehmijärvellä tai tutustu Perniön jokimaisemissa sijaitsevan 
Leipyölin tilan ylämaankarjaan. Leipyölistä löydät myös pyöräily-ystävällistä 
majoitusta ja lukuisia eri aktiviteetteja. 
 
Särkisalossa vastassasi on upea luonto ja merellinen ilmapiiri. Nauti  
luontoelämyksistä, loistavasta ruoasta ja upeista auringonlaskuista.  
Lossi kuljettaa sinut Ulkoluodosta Pettuun, joka on saaristopitäjän  
ulommaisin asuttu saari. Särkisalo on myös tunnettu kalaisista vesistään  
ja monet alueen yrittäjistä tarjoavat kalastuspalveluita.
 
Pääset tutustumaan myös Teijon hurmaaviin ruukkikyliin, joissa vietät 
helposti päivän tai kaksi tutustuen kylien tarjontaan. Kylät tarjoavat  
unohtumattomia elämyksiä muun muassa lähiruoan ja luonnon parissa.  
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Autolla

Salon idylliset kylät -autokiertomatka
Tutustu tällä mielenkiintoisella matkalla Salon palkittuihin ja idyllisiin kyliin, 
jotka ovat yhdistelmä vanhaa ja uutta kyläkulttuuria sekä perinnemaisemia ja 
kaunista luontoa.

Matka alkaa moottoritien kupeesta Märynummen kylästä, joka on tunnettu 
historiaa huokuvasta sairaalamiljööstä sekä monipuolisista ulkoliikunta-
mahdollisuuksista. Seuraavana vuorossa on Hajalan hurmaava kylä, joka on 
kulttuurihistorialllisesti ja maisemallisesti merkittävää aluetta.

Kokkilan lossin ja Strömman kanavan jälkeen ovat vuorossa Teijon ruukki-
kylät. Ruukkikylistä löydät tehtävää ja nähtävää vuoden ympäri. Ensimmäi-
senä sinut toivottaa tervetulleeksi hyväntuulinen Mathildedal, joka tarjoaa 
kulinaristisia makuelämyksiä ja uniikkeja tuotteita. Teijon ruukkikylä tarjoaa 
elämyksiä niin historiasta, kulttuurista kuin liikunnasta kiinnostuneelle. Vii-
meinen etappi on Kirjakkalan ruukkikylä, jossa pääset tutustumaan Hamarin-
järven lumoavaan luontoon.

Makumatka herkkujen Saloon -autokiertomatka
Lähde makumatkalle herkkujen Saloon ja ihastu seudun kahviloihin, ravin-
toloihin, panimoihin ja leipomoihin. Herkkusuille on tarjolla lähiruokaa ja 
-juomaa koko reitin pituudelta.

Nappaa eväät mukaan Salon torin monipuolisesta valikoimasta, hyppää 
auton kyytiin ja lähde tutustumaan Salon tarjoamiin herkuttelumahdolli-
suuksiin. Tällä matkalla nautiskelet hitaista päivistä idyllisissä kahviloissa 
ja persoonallisissa ravintoloissa, joissa paikallisista raaka-aineista luodut 
makuelämykset valmistetaan sesonkien mukaisesti. Pääset nauttimaan myös 
tilapuodeilta ostetusta lähiruoasta, vastapaahdetusta kahvista tai vaikkapa 
paikallisesti valmistetusta omenamehusta ja siideristä. Salon kylien panimois-
sa pantu olut ja leipomoissa taiotut herkut on helppo viedä tuliaisiksi.

Suussa sulavan ruoan lisäksi reitti tarjoaa lukuisia sympaattisia pikkupuoteja 
sekä laadukasta majoitusta ja mielenkiintoisia tapahtumia. Tutustu Salon pal-
kittuihin kyliin tai vieraile Teijon kansallispuistossa, jossa pääset nauttimaan 
luonnosta ympärivuotisesti. Tältä matkalta viet kotiin hyvän mielen lisäksi 
myös paikallisesti valmistetut herkut ja tuliaiset.

KOE SALO  
autolla  
patikoiden  
meloen
veneellä
Tutustu reitteihin  
www.visitsalo.fi/reitit

Reittikartat sivulla 88
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Patikoiden

Retkeilyreitti Salo–Lehmijärvi–Teijon kansallispuisto
Salon keskustasta pääset patikoiden tai maastopyöräillen opastettua 
reittiä pitkin Teijon kansallispuistoon Kirjakkalaan asti.

Reitillä kuljetaan pelto- ja metsämaisemissa pyöräteillä, sorateillä,  
metsäautoteillä ja poluilla. Sen varrella on muun muassa laavu, tulipaikkoja,  
hieno näköalapaikka ja muinaispolku (Viitankruunun kautta kiertävä reitti). 
Lehmijärven uimarannalla on kesäaikaan käytössä sauna ja kioski.  
Lähtöpaikkojen läheisyydessä ovat käytössä Salon keskustan palvelut ja 
Kirjakkalan ruukkikylän palvelut.

Reitin kokonaispituus on 21 kilometriä (kävellen noin 5 tuntia ja maasto-
pyörällä noin 1,5 tuntia). Pituutensa ja korkeuserojensa vuoksi keski- 
vaativa reitti soveltuu hyväkuntoisille henkilöille, joilla ei ole liikkumis- 
rajoitteita. Reitillä ei ole talvikunnossapitoa.

Tutustu muihin patikointireitteihin sivulla 23 ja luontopolkuihin seuraavalla 
aukeamalla.

Meloen

Merellisen Salon saaristokierros
Nauti melomisen riemusta melontareitillä, joka tarjoaa paljon nähtävää ja 
koettavaa aktiiviselle vesiretkeilijälle.

Lähes 95 kilometrin pituinen reitti lähtee Salon sydämestä. Matkan var-
rella Vuohensaari tarjoaa leirintäalueen sekä kahvila- ja ravintolapalvelui-
ta, Teijon kansallispuistoon kuuluvista Kaisaaresta ja Isoholmasta löydät 
laavut nuotiopaikkoineen sekä käymälöineen.

Eteläisessä Salossa sijaitsevan Särkisalon saarilla voit pysähtyä nautti-
maan alueen vieraanvaraisuudesta, upeasta luonnosta sekä merellisestä 
ilmapiiristä. Särkisalosta löydät vuokramökkejä, ravintoloita ja kahviloita 
sekä oivat puitteet monenlaiseen tekemiseen. Alue tunnetaan hyvistä 
kalavesisitä ja alueen matkailuyrittäjät tarjoavat kalastuspalveluita. Meno- 
ja tulomatkalla voit pysähtyä nauttimaan monipuolisesta Mathildedalin 
ruukkikylästä.

Veneellä

Merelliseen Saloon tutustut 
helposti myös veneellä. Tutustu 
Salon satamien palveluihin ja Koillis- 
väylä-reittiin sivuilla 48–49.

Saloguides

Ota opas – näet enemmän

Salon Oppaat ry järjestää 
linja-autokierroksia sekä kävely- 
opastuksia Salon alueella. 
Teemme puisto- ja puutarha- 
kierroksia sekä järjestämme retkiä 
kulttuurikohteisiin ja alueen lähi- 
tuottajien tiloihin. Suomen Opasliiton 
auktorisoidut Salon oppaat suunnit-
televat ryhmille opastuksia toiveiden 
mukaan. 
 
Ota yhteyttä: saloguides@gmail.com, 
puhelin: 044 331 2044
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Latokartanonkosken luontopolku

Salon Perniössä, Kiskonjoessa sijaitseva Latokartanonkoski on Etelä-Suomen 
näyttävin koskialue. Kosken kuohut ovat henkeäsalpaavat erityisesti kevät- ja 
syystulvien aikaan. Latokartanonkoskelta löytyy paljon merkkejä asutuksesta eri 
vuosisadoilta. Kosken voimalla on pyöritetty myllyjä, sahaa, ruukkia, vasarapajaa 
ja viinanpolttimoa. Alueella tavataan uhanalaisia ja muita eläimiä kuten saukko-
ja, lepakoita, simpukoita, koskikaroja ja lohikaloja.
 
Luontopolut kiertävät luonnonsuojelualueella ja osin yksityisillä mailla muodos-
taen noin 2,2 kilometrin pituisen keski–vaikeakulkuisen reitin, joka soveltuu hy-
vin lyhyelle päiväretkelle. Reitin kulkemiseen menee yhteensä noin 40 minuuttia 
ja sen varrella on tietoa alueen historiasta ja luonnosta. Luontopolut lähtevät 
Hästöntie 140 kohdalta kääntyvän tien päässä olevalta pysäköintialueelta.  
Viihtyisiä ja elämyksellisiä hetkiä upean kosken maisemissa!

Halikonlahden esteetön polku 

Viurilanlahti on arvokas lintukohde. Paikka on ollut tunnettu lintupaikka 
jo 1800-luvulla. Halikonlahden lintupolun osaa reitistä on kehitetty 
helppokulkuisemmaksi. Helppokulkuinen polku kulkee kauniissa 
maisemissa Viurilanlahden rannalla kiertäen jätevedenpuhdistamon 
saostusaltaan. Tasainen ja pääosin kivituhkalla päällystetty 1,9 kilomet-
riä pitkä polku mahdollistaa kulkemisen niin pyörätuolilla, rollaattorilla 
kuin lastenvaunuillakin. Reitin varrella sijaitsee myös esteetön lintulava 
kahden lintutornin välissä. Reitillä ei ole talvikunnossapitoa.  
 
Esteettömän polun lähtöpaikka on osoitteessa Satamakatu 49, Salo. 

Bergvikin luontopolku

Bergvikin luontopolku sijaitsee Bergvikin kartanon alueella 18 kilomet-
rin päässä Salon keskustasta Helsinkiin päin. Valittavana on noin 3 ja 5 
kilometrin mittaiset, viitoitetut reitit. Luontopolun varrelta löytyy laavu ja 
opastetaulut. Bergvikin metsiä hoidetaan Lounais-Suomen metsäkeskuk-
sen tekemän metsänhoitosuunnitelman mukaan. Luontopolulla liikkuessa 
voi mahdollisuuksien mukaan kerätä marjoja ja sieniä sekä nauttia luon-
non monimuotoisuudesta. Reiteillä ei ole talvikunnossapitoa. Voit myös 
yöpyä, syödä, juoda, saunoa ja uida ympärivuotisesti Bergvikin kartanolla 
luontoretkeilyn ohessa. Lisätiedot kartanosta: www.bergvikinkartano.fi
 
Luontopolun lähtöpaikka osoitteessa Bergvikintie 43, Salo.

Luontomatkailua
 
Salossa on Teijon kansallispuiston lisäksi monia hienoja retkeilykohteita, joissa voi tutustua 
rikkaaseen kulttuurihistoriaamme ja monipuoliseen luontoon. Muinais- ja kulttuuripolut  
kertovat seudun varhaisten ihmisten tarinaa. Luontopoluilla ja koskiympäristössä voi  
tutustua lintuihin, kasveihin ja jääkauden muokkaamaan maisemaan. Retkeilyn ja luonnossa 
liikkumisen olosuhteita on jatkuvasti kehitetty ja myös esteettömyys on huomioitu.
Lisätietoa alueen runsaista mahdollisuuksista VisitSalo.fi/retkeily.
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Märynummen retkeilyreitti

Märynummen retkeilyreitti on maastoltaan erittäin vaihteleva. Kohde sopii  
hyväkuntoisille, monimuotoisesta reitistä pitäville. Matkan varrella on muun 
muassa metsäpolkua, suota, kalliota ja tietä. Opastetun reitin pituus on reilu  
5 kilometriä. Reitti lähtee parkkipaikalta, Märynummen keskustan kupeesta. 
Hirvitie 96. Retkeilyreitin lähtöpaikan vieressä myös 18-väyläinen frisbeegolfrata.

Rikalan muinaispolku ja Linnamäki 

Halikon Rikalanmäen ja Linnamäen muinaispolulla pääset tutustumaan 
alueen historiaan, erityisesti rautakauteen, mutta myös sitä vanhempaan ja 
uudempaan aikaan. Muinaisjäännösten ohella polku tutustuttaa kulkijansa 
myös kulttuurikasvillisuuteen. Muinaispolun Rikalanmäen osuuden pituus 
on 400 metriä ja Linnamäen osuus mukaan laskettuna kokonaispituus on 
noin 2,5 kilometriä. Rikalanmäen osuus on helppo ja Linnamäen osuus 
polusta on vaativa reitti. Kohde soveltuu hyvin eri-ikäisille henkilöille. 
Muinaispolun pysäköintialueen osoite on Rikalantie 77.

Vaisakon lehto ja luontopolku

Viurilanlahteen rajoittuva Vaisakon luonnonsuojelualue Halikonlahden län-
sirannalla muodostuu seudulle tyypillisistä kalliomäillä kasvavista metsistä 
ja niiden välisistä lehtoalueista. Alueen jalopuumetsiköt ja suuret tammet 
ovat ainutlaatuisia ja siellä tavataan monia harvinaisia sieni- ja jäkälälajeja.  
Vaisakko on parhaimmillaan keväällä vuokkojen kukinta-aikaan. 
www.luontoon.fi/vaisakko

Viitankruunun muinaispolku ja Viitanpolku

Viitankruunun muinaismuistoalueella sijaitsee kolme komeaa pronssi- 
kautista hautaröykkiötä. Kauimmaiselta hautaröykkiöltä on upeat 
näkymät Halikonlahdelle. Polun alkukohdassa on parkkipaikka 
(Merikulmantie 259). Viitannummenpuistoon on toteutettu vuoden 
2021 aikana uusi noin 670 metriä pitkä ulkoilureitti, mikä alkaa Reikä- 
kirveenkadun päästä ja mahdollistaa kulkemisen Halikonlahden rantaan 
ilman, että tarvitsee kulkea asuinalueen poikki. Reitin erikoisuutena on 
noin 90 metriä pitkä puurakenteinen silta. Viitanpolun varrella on laavu.

Hyyppärän polku ja Kultalähde

Luontopolku (pituus 1,8/2,3 kilometriä) kulkee vuoristoratamaista 
metsäpolkuverkkoa pitkin Hyyppärän harjulla, välillä nousten jyrkkien 
harjukumpujen päälle ja sieltä laskeutuen suppakuoppien pohjalle. Polun 
pohjoisreunalla on mahdollista tutustua kauniiseen ja mystiseen Kultaläh-
teeseen. Luontopolku on vaativa reitti ja sopii kaikenikäisille hyväkuntoisille 
henkilöille, mutta ei liikkumisrajoitteisille henkilöille. 
 
Lähtöpaikan parkkialueen osoite on Oinasjärventie 366.  
Kohde-esitteen voit ladata osoitteesta www.salo.fi/retkeilykohteet

Vuohensaaren luontopolku

Vuohensaari sijaitsee Halinkonlahdella muutaman kilometrin päässä  
Salon keskustasta. Vuohensaari palvelee nykyään idyllisenä virkistys- 
alueena. Vuohensaaren luontopolku lähtee parkkipaikan vierestä ja 
noin kilometrin pituinen polku on merkitty puissa olevilla pystyneliöillä. 
Reitin varrella voit tutustua muun muassa alueen historiaan QR- eli 
ruutukoodien avulla.
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KOE SALO

Lue lisää reiteistä
www.visitsalo.fi/reitit

Autoillen
 Salon idylliset kylät
 Makumatka herkkujen Saloon 

Patikoiden
 Retkeilyreitti 
 Salo–Lehmijärvi–Teijon kansallispuisto

Meloen
 Merellisen Salon saaristokierros

Pyöräillen
 Ruukkikyliä ja maaseudun idylliä 
 Pieni Rannikkoreitti
 Rannikkoreitti

18

FRISBEEGOLF

 
19. Kuusjoki, 9-väylää 
 Järvitie 142, 25340 Salo 
20. Märynummi, 18-väylää 
 Hirvitie 135, 25250 Salo
21. Pahkavuori, 12-väylää  
 Majavakatu 9, 24100 Salo 
22. Perniö, 8-väylää 
 Erveläntie 16, 25500 Salo
23. Tupuri, 18-väylää 
 Kalkkimäenrinne 80, 24280 Salo
24.  Kiikala, 6-väylää 
 Suomusjärventie 151, 25390 Salo
25.  Inkere, 18-väylää 
 Tortosmäentie 9, Pertteli
26.  Suomusjärvi, 12-väylää 
 Kitulantie 14, Suomusjärvi 
27.  Halikko, 18-väylää 
 Kuruntie 166, Halikko

GOLFKENTÄT

 
28. Salo Golf 
 Anistenkatu 1, 24100 Salo
29. Wiurila Golf  
 Viurilantie 126, 24910 Salo
30.  Meri-Teijo Golf,  
 Lanskalantie 56, 25570 Teijo

LASKETTELU

 
31.  Teijo Ski & Action Park 
 Teijontie 345, 25570 Teijo

PYÖRÄILY

 
32. Teijo Bike Park 
 Teijontie 345, 25570 Teijo 
33. Tupuri MTB Park 
 Kalkkimäenrinne 80, 24280 Salo 
34.  Pumptrack 
 Kalkkimäenrinne 3, 24280 Salo 
35.  Jeturkasti rengasreitti 4,6 kilometriä
36.  Mikkossuo rengasreitti 6,2 kilometriä

Uutuus
37. FutisGolf-kenttä
Tuuppikkalantie 3, Vartsala

Ladut ja kuntoradat: www.salo.fi/ladut 
Luistelukentät: www.salo.fi/jaat

SAUNALLISET UIMARANNAT

www.salo.fi/uimarannat
 
1. Härjanvatsa 
 Silvantie 2, Kiikala 
 puhelin: 02 778 4773 
2.  Kokkila 
 Kokkilantie 880, Halikko 
 puhelin: 02 778 4778
3.  Lehmijärvi 
 Lehmirannantie 121, Salo 
 puhelin: 02 778 4777, 
 uinninvalvonta
4.  Märynummi 
 Hirvitie 92, Halikko 
 puhelin: 02 778 4772
5.  Naarjärvi 
 Uimarannantie 245, Perniö 
 puhelin: 02 778 4775 
6.  Nummijärvi 
 Järvitie 91, Kuusjoki 
 puhelin: 044 778 4774 
 Saunan vuokrausmahdollisuus.
7.  Varvojärvi 
 Varvontie 487, Pertteli  
8.  Niksaari 
 Niksaarentie 340, Särkisalo 
 Niksaaren Tiiranta Oy  
 puhelin: 040 587 0848

UIMAPAIKAT

9.  Vuohensaaren  
 uimapaikka 
 Satamakatu 102, Salo,
10.  Piiljärvi 
 Piiljärventie 34, Muurla
11. Iso-Kiskon uimapaikka  
 Kajalanrantatie 334, Kisko
12. Kirakan uimapaikka 
 Kirakantie 239, Perniö
13. Mathildedalin 
 meriuimapaikka 
 Matildan puistotie, Perniö
14.  Vähäjärven uimapaikka  
 Sauruntie 393, Perniö
15. Meripirtin uimapaikka  
 Särkisalontie 590, Särkisalo
16.  Förbyn uimaranta 
 (Karl Forsström Ab)  
 Särkisalontie 1361, Särkisalo
17.  Hossuksen uimapaikka  
 Hossuksentie 114, Pertteli
18. Sipilän uimapaikka 
 Laidikkeentie 127, Suomusjärvi

Tutustu retkikohteisiin: www.visitsalo.fi/retkeily
Tutustu reitteihin: www.visitsalo.fi/reitit
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Muuta 
Saloon!

Vaihda kallis elämä rikkaaseen

Tutustu tarjontaan – Salossa on runsaasti avoimia 
työpaikkoja ja täältä saat omakotitalon samaan 
hintaan kuin Helsingistä yksiön. Sijainti on loistava  
– moottoritietä hurauttaa Salosta Turkuun  
reilussa puolessa tunnissa ja pääkaupunkiseudulle 
reilussa tunnissa. 

Jos työpaikka ei ole Salossa niin työmatkat sujuvat  
mukavasti, nopeasti ja edullisesti junalla, bussilla  
tai vaikka kimppakyydillä – eikä työmatkaan kulu 
juurikaan enempää aikaa kuin pääkaupunkiseudulla 
asuvilla ja liikkuvilla.  

Salossa on myös hyvät mahdollisuudet  
etätyön tekemiseen.

Tutustu Saloon asuinpaikkana ja lue 
muuttaneiden kokemuksista Saloon.fi
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Takaisin 
Saloon

Paluumuuttaja Jonna Saari 
palasi Saloon kahdeksan 
Lapin-vuoden jälkeen. 

Salossa Jonnaa kiehtovat 
alueen vaihteleva luonto ja 

monipuoliset retkeilykohteet. 
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Jonna Saaren paluu Saloon oli monen tekijän 
summa. Lappi tuntui edelleen rakkaalta, mutta 
Saari puolisoineen kaipasi uuden sivun kääntämistä 
elämässään. Päätökseen vaikuttivat myös pande-
mian mukanaan tuoma epävarmuus ja tukiverkko-
jen kaukaisuus.
 
−Arkemme Lapsissa oli ihanaa, mutta meillä ei 
ollut tukiverkkoja lähellä, ja lisäksi asuimme syrjässä 
kaikista palveluista. Kauppaan oli 30 kilometriä ja 
terveyskeskukseen 50, Saari kertoo. Saari puo-
lisoineen muutti Saloon kesäkuussa 2022. Nyt 
pariskunta asuu Salossa Kiskon Kurkelassa Saaren 
isovanhempien vanhassa omakotitalossa.
 
−Täällä pystymme jatkamaan samaa rauhaisaa elä-
mäntapaa kuin Lapissakin, sillä Salossa on niin laaja 
ja rauhallinen maaseutu. Silti palvelut ovat lähellä. 
Olemme luonteeltamme vähän erakkoja, joten tämä 
sopii meille, Jonna hymyilee.

Harjumaisemaa ja vehreitä lehtoja
Luonto on Saarelle henkireikä ja elinehto. Salossa 
häntä kiehtovat alueen monipuolinen luonto ja 
vaihtelevat maastonmuodot. Tarjolla on niin män-
nikköistä ylänköä, vehreitä lehtoja, järviä ja lampia 
kuin harjumaisemaakin, saaristoa unohtamatta.
 
−On mieletön ylellisyys, että Salolla on oma 
kansallispuisto, mutta alueella on paljon muuta-
kin nähtävää. Salossa ja naapurikunnissa riittää 
tutkittavaa yhdeksi ihmiselämäksi. Kannattaa ottaa 
maastokartta käteen ja lähteä katsomaan, mitä 
kaikkea täältä löytyy, Saari kannustaa.
 

Saari viettää mielellään vapaa-aikaansa luonnossa 
samoillen. Hänen suosikkikohteitaan ovat Vaisakon 
lehto ja Hyyppärän harjualue, jolta löytyy Kultaläh-
de, yksi Etelä-Suomen merkittävimmistä lähteistä.
 
−Harjumaisema metsineen on todella upea. 
Vaisakon lehdossa on hieno tunnelma, ja puut ovat 
vaikuttavan kokoisia, Saari kuvailee.

Linnunradan ihailua ja kirpputoreja
Myös Pohjan-Kiskon järviylänkö on Saarelle mielui-
nen luontokohde. Järvien, lampien ja kallioiden kir-
joma metsäalue sopii hyvin retkeilyyn. Alue tarjoaa 
myös oivan tilaisuuden linnunradan tarkasteluun 
pimeänä talvi-iltana.
 
−Nykymaailman valosaasteen keskellä on arvokas-
ta, että pääsee näkemään linnunradan. Pohjan-Kis-
kon ylängön alueella se näkyy niin upeasti, ettei 
sitä osaa kuvitellakaan. Suosittelen tästä upeasta 
talvisesta näystä nauttimista, Saari tuumaa.
 
Luontokohteista nauttimisen ohessa Saari kannus-
taa tutustumaan myös Salon kirpputoritarjontaan. 
Ahkerana kirpputorikävijänä Saari on huomannut, 
että Salo on loistava kohde alan harrastajille. Salo-
laisiin kirpputoreihin lukeutuvat esimerkiksi Kirppis 
Aarresaari, Radiokirppis sekä Next Level Second 
Hand Shop.
 
−Täällä on älyttömän hyvät kirpputorit. Saloon on 
lyhyt matka Turusta ja Helsingistä, ja mikä parasta, 
täällä ei yksikään parkkiruutu maksa senttiäkään, 
Saari iloitsee.
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5 syytä miksi valita Salo 

1.  Liiketoiminta kukoistaa Ruuhka-Suomen  
 mahdollisuuksien ytimessä
2. Suurten kaupunkien mahdollisuudet,  
 kompaktin kaupungin edut 
3. Erinomaiset liikenne- ja kulkuyhteydet 
4.  Kansainvälisen tason resurssit ja verkostot 
5. Vankka tuotekehityksen, tuotteistamisen ja   
 tuotannon osaaminen

Yritys, miksi 
sijoittuisit Saloon?
 
Tilaa tietopaketti osoitteesta investinsalo.fi

Etsitkö vapaata  
toimitilaa tai  
yritystonttia?

 
Ota yhteyttä,

niin kerromme lisää!
 

Jouko Urmas 
puhelin: 044 778 2115 

jouko.urmas@yrityssalo.fi  

Sijoitu 
Saloon,  
kasvu- 
kolmion  
ytimeen
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HANKO
85 kilometriä, 

1 tunti 25 minuuttia

HELSINKI
115 kilometriä, 
1 tunti 15 minuuttia

TAMPERE 
160 kilometriä, 
2 tuntia 15 minuuttia

TURKU
55 kilometriä, 
40 minuuttia SALO

Kartta on viitteellinen

Esitteen aineisto on pääosin maksullista ilmoitustilaa. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille.
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme vastaa tietojen oikeellisuudesta. Salon kaupunki.
English version of this brochure is available in visitsalo.fi/salo2023en.

Salon Matkailuneuvonta 

puhelin: 044 778 7777
info@visitsalo.fi 
VisitSalo.fi

Kesällä löydät infomme  
Salon torilta sekä  
Mathildedalin Ruukkikylästä.

Jaa tunnelmasi Salosta
#VisitSalo

VisitSalo.fi
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Kuva: Veli-Matti Henttonen
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