
SALVA ry  JÄSENKIRJE 1/2018  

ILOA ARKEENNE JÄSENET!  

Toimintavuosi 2018 on alkanut.  Tapahtumamme ovat avoimia kaikille kiinnos-

tuneille. Poiketkaa Ilolansalossa omaan tahtiinne, tuokaa vieraitanne tutustu-

maan, olkaa kuin kotonanne.  

Salvan jäsenmäärä oli vuoden lopulla 332 jäsentä, se on enemmän kuin kos-

kaan. Hienoa, että olette jäseninämme ja vanhenemisesta kiinnostuneita. Kutsu-

kaa ystäviänne mukaan. Tulkaa vaikka ystävänpäivänä kuuntelemaan lauluja nai-

sista pertteliläisten esittäminä. 

Salvan hallituksen kokoonpano pysyi samana. puheenjohtajana jatkaa Jarmo 

Vähäsilta, muina jäseninä Simo Raula, Mervi Leino, Marja-Leena Ruostesaari, 

Pirjo Nurminen, Arno Miettinen ja Tiina Kaarto-Alanko.  Kiitos panoksestanne 

ja sitoutumisestanne!  

Jäsenmaksulla saat etuja. Ravintola Ilolansalon lounas on edullisempi jäsenkor-

tilla (8,20 €).  Salvan siivouksen hinta jäseniltä on Ilolansalossa asuvalle 25 €/h, 

muualla asuvalle sopimusasiakkaalle 30 €/h ja perushinta 33 €/h. Hinnat sisältä-

vät alv:n. Kevään siivoukset on hyvä varata jo nyt Kaisalta 0447213368. 

Tule vapaaehtoiseksi. Aina on tarvetta ihmisille, jotka haluavat auttaa tai antaa 

aikaansa yhteiseksi hyväksi.  Tule mukaan, täytä lomake kotisivuillamme tai Ilo-

lansalon infon kulmilla ja kerro, mitä haluat tehdä.  Vapaaehtoistoiminnasta vas-

taa tällä hetkellä Hannele Leino 0447213357. Vapaaehtoisista osa on alla yhteis-

kuvassa, tule mu-

kaan. 

Tutustu asumiseen 

ja palveluihimme 

Ilolansalossa. Seu-

raavat tutustumiset 

maanantaina 19.2. 

klo 11.00. Samalla 

reissulla voi jäädä lounaalle jäsenhintaan 8,20€. Tuo tuttavasi mukaan, jos hän on 

kiinnostunut, se ei sido mihinkään. Kannattaa hankkia oikeaa tietoa, eikä olla ”to-

riparlamentin” tietojen varassa.  

Kevätkokous ke 28.3. klo 17.30 Ilolansalossa. Käsiteltävänä sääntömääräiset 

asiat, mm. tilinpäätös ja toimintakertomus. Tervetuloa! 

Pidetään yhteyttä – poiketkaa Ilolansalossa! www.salva.fi        

Salossa 17.1.2018                                                                      

Anne Juntti 

Toiminnanjohtaja  

0447213350 

anne.juntti@salva.fi   

http://www.salva.fi/


TERVETULOA ILOLANSALOON 

Muurlan Opiston Valokuvauslinjan näyttely 

Viime vuoden marraskuussa Muurlan Opiston valokuvauslinjalaiset kävi-

vät tutustumassa elämään Ilolansalon Palvelukodeissa. Päivän ajan he ku-

vasivat potretteja kotien asukkaista sekä tallensivat arkisia tilanteita hei-

dän arjessaan. Helmikuun 1. päivä klo 15.00 vietetään näyttelyn avajaisia 

Ilolansalon pääaulassa. Näyttely on esillä helmikuun ajan.  

Helmirieha  

Palvelukeskuksen sisäpihalla järjestetään helmirieha tiistaina 20.2. klo 

13.30. Tervetuloa mukaan nauttimaan makkarasta, mehusta ja hyvästä 

seurasta. 

Ilolansalo soi 

Pe 26.1. klo 14.30 Halikon Musiikkiyhdistys Goes Ilolansalo 

Pe 9.2. klo 14.30 Kalervo Helenius ja tytöt talvitunnelmissa 

Ke 14.2. klo 14.30 Perttelin iltapäiväkuoro: Lauluja naisista 

Pe 16.2. klo 14.30 Markku Peimola ja Henna Rajaniemi 

Pe 23.3. klo 14.30 Harmonikkapartio ja Ritva & Sinikka 

SalvaVisa 

Tule mukaan joukkuetietokilpailuun. 

Perjantait 16.2. ja 16.3. klo 13.00 Vanha Sali. 

Sirpan kirjallisuuspiiri 

Tule keskustelemaan kirjallisuudesta kerran kuussa. Seuraava kerta 6.2. 

Veteraanituokiot 

Risto Lietepohja kertoo mielenkiintoisista aiheista menneinä aikoina.  

Perjantait 26.1. klo 13.00 Sananlaskuja ja vanhoja sanontoja 

Perjantai 23.2. klo 13.00 Muistelmia talvelta 1918 

Perjantai 23.3 klo 13.00 H.J. Nortamo ja Rauman murre 

 

 Ravintola Ilolansalo 

Muista hyödyntää jäse-

nen lounasetusi. Ravin-

tola Ilolansalo on auki 

vuoden jokaisena päi-

vänä ja tarjolla on terveel-

listä kotiruokaa paikalli-

silta tuottajilta. 

Tule nauttimaan! 

www.salva.fi ruokalista 

löytyy täältä tai nouda 

Ilolansalosta 

http://www.salva.fi/


  



 

 

 

 

 


