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ILOA ARKEENNE JÄSENET 

Kesä jatkuu elokuussakin, mutta tuleva syksy on jo 

vahvasti monella mielessä. Salvan väki kutsuu Sinut 

mukaan yhteisöömme ja toimintaamme. Tässä kirjeessä 

on kutsut niin 21.8. pihafestareille kuin 5.9. 

Seniorimessuille. Elokuun 9. löydät meidät iltatorin 

perinteiseltä yhdistysten toripäivältä. Tule tervehtimään 

ja vaihtamaan kuulumisia. 

Joku on sanonut, että parhaimmillaan yhteisöllisyys lisää 

sosiaalista pääomaa vuorovaikutuksen ja osallistumisen 

kautta. Olisiko nyt aika aloittaa uusi harrastus? 

Ilolansalon syksyn uusi viikkolukujärjestys jumppa- 

ryhmineen ilmestyy syyskuun alussa. Kuntosalivuoroja  

Kesä on hellinyt myös Ilolansalon mölkyn pelaajia. 



löytyy joka päivälle vaikka heti. Yhteinen 

ruokahetki Ilolansalon Ravintolassa jäsenhintaan 

virkistää. Vai onko  

aikaa yli oman tarpeen ja haluaisit tehdä arvokasta työtä 

vapaaehtoistyön parissa? Haemme vapaaehtoisia jatku-

vasti, mitä Sinä haluaisit tehdä?  Torstaina 20.9. klo 

14.00 voit tulla kuulemaan aiheesta lisää Vapaaehtoistyö 

tutuksi -tilaisuuteemme.  

Nappaa jäsenkirjeen päivämäärät ja kellonajat talteen. 

Pidetään yhteyttä – poiketkaa Ilolansalossa!  

Salossa 25 .7.2018  

Anne Juntti 

Toiminnanjohtaja  

044 7213 350 

anne.juntti@salva.fi  

TERVETULOA ILOLANSALOON 

Virkistäydy Iloa arkeen -pysäkillä 

Seniorineuvolat  

Tiesithän että Ilolansalon Seniorineuvolat, kuten 

kaikki muutkin tilaisuutemme, ovat avoimia kai-

kille.  

Verensokerin mittaus  

tiistaina 14.8. klo 8.00-10.00 

Verenpaineen mittaus  

tiistaina 21.8. klo 9.00-11.00 

Seniorineuvola: Arjen apuvälineitä  

torstaina 23.8. klo 10.00 Paikalla toimintaterapeutti  



Edwin Seiston valokuvanäyttely menneestä Salosta 

on esillä vielä elokuun ajan.  

Ilolansalo soi 

Perjantai 17.8. klo 14.30 Trio isiensä pojat 

Keskiviikko 22.8. klo 13.30 Sepot Lankinen & Soittila  

Perjantai 24.8. klo 14.30 Junkkarit 

Ilolansalo tutuksi  

maanantai 27.8. klo 11.00 

Tule kuulemaan millaista Ilolansalossa on asua ja mitä 

se maksaa. Kurkistamme myös asuntoihin.  

Pihafestarit 

keskiviikko 21.8. klo 17.00 Ilolansalon sisäpiha 

Kesäjuhlat Ilolansalon asukkaille ja vapaaehtoisille. Sisä-

pihamme sirkuksessa pääesiintyjänä on Anu Keronen. 

Seniorimessut 

keskiviikkona 5.9. klo 10.00-15.00 Salon Tori 

Salon torilla laitetaan taas pystyyn messut ikäihmisille. 

Tarjolla esiintyjiä, palvelun esittelijöitä, sekä hyvää seu-

raa. Ja toivottavasti myös sinut? 

Taiteiden yä 

torstai 6.9. klo 18.00-21.00 Ravintola Ilolansalo 

Ohjelmassa meillä on vaikka mitä; karaokea, tanssia ja 

tietysti nakkikioski. Tule mukaan. 

 
Ravintola Ilolansalo 

Hyödynnä jäsenen lounasetusi. Ravintola Ilolansalo on auki vuoden jokai-

sena päivänä ja tarjolla on terveellistä kotiruokaa paikallisilta tuottajilta. 

www.salva.fi ruokalista löytyy täältä tai nouda Ilolansalosta 

http://www.salva.fi/


  

SENIORIMESSUT 
  

 Iloa arkeen  
Salon torilla  

5.9. klo 10.00-15.00 

Tanssit aamupäivällä, päivällä ja iltapäivällä 

Muotinäytöksiä koko päivän 

SaloAreena Päivä päivältä parempi Salo 

Kiinnostava ja innostava kattaus  

palveluista ja tuotteista 

Senioriväestölle (55+) 
  

 


