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Joulu on taas luonamme. Sano-

taan, että vanhempana aika 

tuntuu kuluvan nopeammin. 

Lapsena joulua odotti koko vuo-

den, kun vanhempana joulu ja 

juhannus lähinnä vuorottelevat.  

Jos katsoo mitä kaikkea Ilolan-

salossakin on tehty menneen 

vuoden aikana, huomaa kuinka 

paljon vuodessa oikeasti ehtii 

tapahtua. Kuvia on mukava vä-

listä selailla taaksepäin –ja 

muistoja siinä mukana. Samal-

la voi valmistautua ottamaan 

vastaan tulevan vuoden muisto-

ja. 

Menneenä vuonna me Ilolansa-

lossa muun muassa valmistau-

duimme kevään tuloon ripusta-

malla linnuille pönttöjä lähi-

puihimme. Huhtikuussa vietet-

tiin Kutsumatta kylään –

päivää, jolla kannustimme 

muistamaan ystäviä, naapurei-

ta ja tuttavia ja ehkäisemään 

yksinäistymistä. Teemapäivän 

perinne jatkuu taas ensi kevää-

nä. 

Kesä aloitettiin komeasti torvi-

soitolla, kun Piazza Brass säesti 

kesän ensimmäisiä lettukeste-

jämme. Letuista ja makkaroista 

nautittiinkin sitten koko kesä 

reippaiden kesäkoululaistemme 

avustuksella. Loppukesästä 

päästiin mittelemään tuttuun 

tapaan Salvan Wahvimpien tit-

teleistä. Pihafestareilla sirkus 

valtasi takapihamme ja syys-

kuun alussa Se-

niorimessut täytti-

vät taas koko Salon 

torin.  Syksyn aika-

na ehdittiin vielä 

herkutella näyttä-

vällä elonkorjuulou-

naalla sekä nauttia 

kulttuuriviikon tar-

jonnasta. Ihan vain 

muutama mainitak-

semme. 

Tämän kaiken li-

säksi vuoden täytti-

vät lukuisat esiinty-

jämme, erilaiset 

teemapäivät sekä 

herkulliset ruuat. 

Ja ihan arkipäi-

vinäkin tarjolla oli monenlaista 

toimintaa, maistuvaa ja terveel-

listä ruokaa sekä  ennen kaik-

kea mukavaa seuraa. 

Tulevana vuonna Salva ry täyt-

tää 20 vuotta. Paljon on muut-

tunut taipaleemme ensimmäi-

sen kahdenkymmenen vuoden 

aikana, niin Salvassa kuin  van-

huspalveluiden saralla ympäri 

maan. Me olemme pysyneet me-

nossa mukana ja kasvaneet 

merkittäväksi tekijäksi Salon 

alueella. Salva on nykyisin pait-

si Palvelukeskus Ilolansalo, sen 

palveluiden tuottaja, myös pal-

jon mukana alueen toiminnois-

sa.  Teemme yhteistyötä sekä 

paikallisella tasolla, että valta-

kunnallisesti. Merkittävänä 

osana toimintaamme on myös 

harjoittelumahdollisuuden tar-

joaminen alan opiskelijoille. 

Virstanpylvästä juhlitaan pit-

kin vuotta eri tilaisuuksin.  Ke-

väällä koittavat varsinaiset syn-

tymäpäiväjuhlat. Syksyllä isän-

nöimme seniorien maanlaajuis-

ta tietokilpailua. Tule silloin 

kannustamaan joukkuettamme 

voittoon. Muusta merkkivuoden 

ohjelmasta lisätietoa löytyy pit-

kin vuotta. 

Rauhallista joulun odotusta se-

kä iloa ja onnea alkavaan vuo-

teen 

Salvan väki 

Ilolansalossa tontut vartioivat myös jouluna. 



Joulu Ilolansalossa 
-tekemistä joka päivä- 

 

ke 19.12. Tuolijumppa Vanha Sali klo 11.00 
Kaiken kansan joululounas Ravintola

  sali klo 11.00-14.00 
Lukuryhmä Kabinetti Kielo klo 13.00 

 

to 20.12. Virsivartti ja raamattuhetki Kabinetti 
  Tammi klo 10.15 

Digiklubi klo 13.00 Kabinetti Joutsen 
Toimittaako tablettisi pannunalusen vir-
kaa? Haluaisitko astua internettiin, mutta 
matkanteko pelottaa? Tule kysymään 
neuvoa yksinkertaisimpaankin ongel-
maan. 
Aivotreenit* Kabinetti Tammi klo 14.30 
 Ahaa! -aivotreeniä yhdessä* Kabinetti 
Joutsen klo 14.30  
Jouluhartaus Salon kirkko klo 17.00  
Yhteistyössä Uskelan Rotaryklubi ja Sa-
lon seurakunta. Ei järjestettyä kuljetusta. 
Peli-ilta E-rapun 5. kerroksen aula klo 
18.00 

pe 21.12. Muistineuvola  
Muistihoitajan vastaanotto Seniorineuvo-
la, maksullinen. Ajanvaraus etukäteen 
Kirsi Haapala 044 721 3372 
Ilolansalo julistaa joulurauhan  
Ravintolasali klo 8.30 
Bingo* Vanha Sali klo 10.30 
 Ilolansalo soi: Junkkarit  
Ravintolasali klo 14.30 

 

su 23.12. Raamattu- ja virsipiiri  
  Vanha Sali klo 13.30 

ma 24.12. Jouluaatto 
  Joulusauna K-kerroksen yhteissauna 
  Ilolansalon tontut lämmittävät saunan 
  jouluna. Naiset klo 16.00-18.00 ja mie-
  het klo 18.00-20.00 
ti 25.12. Joulupäivä 
  Ilolansalo soi: Kari Nieminen  
  Ravintolasali klo 14.30 
ke 26.12. Tapaninpäivä 
   Potrettikuvanäyttely  
  Kabinetti Joutsen klo 15.00-17.00 
  Kulttuuriviikolla Muurlan opiston valoku-

vaajat ottivat potrettikuvia Salvan työnte-
kijöistä ja asukkaista. Nyt kuvat ovat 
nähtävillä Kabinetti Joutsenen videoesi-
tyksessä. 

 

to 27.12. Virsivartti ja raamattuhetki  
  Kabinetti Tammi klo 10.15 

  Aivotreenit  
  Kabinetti Tammi klo 14.30   
  Peli-ilta  
  E-rapun 5. kerroksen aula klo 18.00 
pe 28.12. Bingo Vanha Sali klo 10.30 
  Ilolansalo soi: Markku Peimola ja  
  Henna Rajaniemi  
  Ravintolasali klo 14.30 
su 30.12. Raamattu- ja virsipiiri  
  Vanha Sali klo 13.30 
ma 31.12.  Uudenvuoden aatto 
   Boccia Vanha Sali klo 10.00  
   
 

Ravintola Ilolansalo palvelee 
Maukasta kotiruokaa tarjolla jokaiselle, myös koko joulun ajan  

 

Jouluaatto Lämminsavulohi, silli, peruna, rosolli, sienisalaatti, tuoresalaatti, kinkku, peruna-, 

lanttu- ja porkkanalaatikko, sekä karpalokiisseli ja kerma  
 

Joulupäivä Kylmäsavulohi, sillit, rosolli, kalkkunafilee, mustaherukkahillo, punakaali-, porkka-

na-, lanttu– ja perunalaatikko, perunat sekä salaatit, luumurahka  
 

Tapaninpäivä Lipeäkala, kinkku, maitokastike, perunat, peruna-, porkkana– ja lanttulaatikko, 

sekä sekahedelmäkiisseli ja kerma  
 

Lounas tarjolla Ravintola Ilolansalossa joka päivä klo 11-13.30 



 

Joulupukki 
Joulupukki on luvannut vierailla Ilolansalossa 

jouluaattona 24.12. Hänet tapaat Ravintolasa-

lissa klo 14.00. Kannattaa olla paikalla, eten-

kin jos on ollut kiltti.  

 

Jouluhartaus 
Salvan jouluhartaus järjestetään Salon kirkos-

sa torstaina 20.12. klo 17.00. Lämpimästi ter-

vetuloa mukaan. Tilaisuuteen ei ole erillistä 

kuljetusta. 

 

Joulusaunat 

Saunatonttu lämmittää joulusaunan aattoiltoi-

na. Tervetuloa puhdistautumaan jouluun ja ta-

paamaan toisia K-kerroksen yhteissaunaan. 

To 21.12.    Pe 22.12. 

naiset klo 16-18  naiset klo 16-18 

miehet klo 18-20  miehet klo 18-20 

Ma 24.12. 

naiset klo 16-18   

miehet klo 18-20   

To 28.12.    Pe 29.12. 

naiset klo 16-18  naiset klo 16-18 

miehet klo 18-20  miehet klo 18-20 

Ma 31.12. 

naiset klo 16-18   

miehet klo 18-20   

 

Ei erillistä maksua, sisältyy perus- ja turvapal-

veluun. 

 

Ravintola Ilolansalo palvelee myös 

jouluna  

Tervetuloa syömään laadukasta ruokaa, vaikka 

koko perheen voimin 

Aamiainen  klo 8.30 – 9.30  

Lounas    klo 11.00 - 13.30   

Päivällinen  klo 16.00 - 17.00  

Kahvio avoinna klo 9.00 - 16.00      

 

Turvallisuus jouluna 

Mikäli olette joulun alla pitkään poissa, ilmoit-

takaa ystävällisesti henkilökunnalle niin emme 

huolestu suotta.  

Asukkaiden oman turvallisuuden vuoksi, suo-

sittelemme led-kynttilöiden käyttöä elävän tu-

len sijasta. Varmistakaa että asunnossanne on 

sammutuspeite näkyvällä paikalla. Sammutus-

peite on myös hyvä lahjatoive. 

Mikäli havaitset outoja kulkijoita Ilolansalossa, 

ilmoita henkilökunnalle turvapuhelimella (380 

tai 390)   – tämä soitto on sinulle maksuton.  

 

 

Henkilökuntaa on paikalla joulunakin 

Ilolansalossa voit viettää joulusi turvallisesti. 

Meillä on aina paikalla vähintään kolme työnte-

kijää ympäri vuorokauden –myös joulunaikaan. 

Äkillisissä tapauksissa saat heihin yhteyden 

soittamalla turvapuhelimeen 380 tai 390, tai hä-

lyttämällä turvarannekkeella. Pidä ranneke ai-

na kädessä tai kaulalla, niin voit hälyttää apua. 

 

 

Kiinteistöhuolto päivystää  

Kiireellisissä asioissa tavoitat talonmiehen nu-

merosta 02 731 7153. Huomioithan että vain kii-

reelliset asiat ovat joulunakin päivystysasioita. 

  
 

Infosta viime hetken joululahjat;  

SALVA ry:n seinäkalenteri tulevalle vuodelle 

Kertaa menneen vuoden tapahtumat kuvilla tu-

tuista, samalla kun seuraavaa vuotta mennään 

eteenpäin. Rajoitettu määrä kalentereita tarjolla 

Infossa 10 €/kpl. 

Lahjakortit  

Tarjolla on erilaisia lahjakortteja niin kuntou-

tuksen kuin ravintolan palveluihin. Muista myös 

Ravintolan uusi kymppikortti. 

Osta ”oma tuoli”  saat nimesi selkänojaan, 75 €. 



Joulutervehdyksiä Ilolansalon väelle 

Rauhallista joulua ta-

lon asukkaille ja hen-

kilökunnalle. 

Esko Laurila 

Hyvää joulua ja onnellis-

ta uutta vuotta kaikille. 

Soini Lindholm 

Rauhallista joulua 

kaikille 

Kyllikki Suokas 

Jostain syystä, ei vain jouluna, vaan läpi ko-

ko vuoden, se ilo jonka toisille suo, palaa ta-

kaisin antajansa luo. 

Hyvää joulumieltä ja rauhallista vuotta 2019 

Ilolansalon asukkaille ja henkilökunnalle! 

Ilolansalon ystävä Hilkka Seitz 

Kaikille asukkaille ja 

henkilökunnalle oi-

kein hyvää joulua ja 

hyvää uutta vuotta. 

Rakkaudella, 

Hannu 

Rakkaalle isälle, Tapani Huittiselle Aa-

toskotiin hyvää ja rauhallista joulua, 

Tyttäresi Saara ja tyttärentytär Lempi 

Hyvää, rauhallista joulua ja onnellista uutta 

vuotta kaikille Ilolansalon asukkaille ja hen-

kilökunnalle. Kiitos kuluneesta vuodesta, 

Leena Siiskonen 

Hyvää joulua ja onnea 

vuodelle 2019, 

Elvi Seppälä 

Armorikasta Jeesuksen syntymäjuhlaa, jou-

lua, jonka sisältönä on sanoma Jumalan suu-

resta armosta. Meille kaikille on syntynyt 

vapahtaja, joka on pelastanut ihmissuvun 

synnyn alaisuudesta. Kiitollisella mielellä 

ajattelen kulunutta vuotta, kiittäen henkilö-

kuntaa, asukkaitta, ystäviä. Teille kaikille 

toivon vuotta uutta, jossa Jumala kutsuu 

elämään sitäelämää mikä elettäväksi anne-

taan. Autetaan ja tuetaan toinen toisiamme. 
 

Viidennen kerroksen Esko 

Hoitajille lämpöistä 

joulua ja kiitos kulu-

neesta vuodesta 

Pirkko (e28) 



Hiljaisten hankien sinistä taikaa, 

Joulu on ihmeiden iloista aikaa. 

Hyvää joulua puuhapiirin iloisel-

le porukalle ja tuolijumpan innos-

taville ohjaajille 

Eila Palomäki 

Hyvää joulua ja hyvää uut-

ta vuotta Ilolansalon asuk-

kaille ja henkilökunnalle. 

Elvi Suutari 

Kiitos Ilolansalon henkilökun-

nalle hyvästä hoidosta. Hyvää 

joulua Ilolansalon väelle ja 1. 

kerroksen asukkaille 

Aino Lehtinen 

Ihan jokaiselle tunnelmallista jou-

lun aikaa ja onnea vuodelle 2019. 

Marja-Leena Koskinen 

Rauhaisaa joulua Ilolansaloon 

kaikille ja hyvää uutta vuotta 

2019 toivotamme jokaiselle. Kii-

tos emännille ja ahkerille autta-

jille vietetyistä vuosista. Tytöille 

ja pojille suur kiitos 

Kirsti myös omaiset 

Lähetän jouluterveiset Ilolantalon 

asukkaille sekä täällä töissä oleville 

Ovi 16 toinen kerros 

Ilolansalon johdolle, henkilökunnalle 

ja asukkaille kiitos kuluneesta vuo-

desta. Hyvää joulua ja reipasta uutta 

vuotta 2019 koko taloon 

Eeva-Liisa Kantola 

Hyvää joulua ja parempaa 

alkavaa vuotta kaikille työs-

sä oleville ja kaikille köyhille 

Jouko Ojakangas 

Ilolansalon asukkaat ja henkilö-

kunta, joulu on suuri juhla. Läm-

pimin ajatuksin toivotamme teille 

iloista ja rauhaisaa joulua ja on-

nellista uutta vuotta 2019. 

 

Lämmöllä toivottaen, 

Aili ja Kyösti 

Lämmintä joulumieltä ja onnellis-

ta uutta vuotta Ilolansalon asuk-

kaille ja henkilökunnalle, 

Irma ja Viri 



Tonttu kun hiipi meidän pihaan, 

varoen tartuin sen punaiseen hihaan. 

Pyysin: viestin viethän ystävälle, 

niin paljon toivoisin hyvää hälle. 

Tuoksua kuusen ja kynttiläin, 

iloa riemua kukkurapäin. 

Lämpöä, rakkautta läheisten, 

ystävän jouluisen halauksen.  
 

Rauhallista joulua toivottaa,  

Palvelukodit 

Joulu vanha, ikuinen,   

aina yhtä kultainen, 

kaunis, herkkä, hempeä,  

pyhä, lämmin, lempeä. 

Onnellista odotusta,  

hyvän joulun toivotusta! 

 

Kiitos menneestä vuodesta 

Ilolansalon asukkaille, hen-

kilökunnalle ja ystäville! 

Onnea tulevalle vuodelle! 

Ravintolan henkilökunta 

Lämmin kiitos menneestä vuodesta 

Ilolansalon asukkaille, heidän omai-

silleen sekä jokaiselle toiminnas-

samme mukana olleelle. Rauhallista 

joulun aikaa sekä kaikkea hyvää tu-

levalle vuodelle. 

Salvan hallitus ja hallinto sekä  

infon väki 

Rauhallista joulua ja siis-

tiä uutta vuotta 2019! 

Salvan siivous 

Hyvää joulua ja onnellista 

uutta vuotta  

Erkki Kaskela,  

isännöitsijä 

Kohta loppuu kiire, lento - 

alkaa Joulun aika rento. 

Hiljaisuutta kuulostele, 

nuku, syö ja nautiskele. 

Kunnossa on silloin kuosi 

kun taas alkaa Uusi Vuosi! 

 

Iloista Joulua  ja Hyvää Uut-

ta Vuotta  2019  

Eeva Seniorineuvolasta 

Asukkaat ja henkilökunta kii-

tos kuluneesta vuodesta. Toivo-

tan kaikille hyvää, leppoisaa 

joulua sekä iloista uutta vuotta 

Kortti-Riitta  

Ruokalan emännille ja hoitohenkilö-

kunnalle kaunis kiitos kaikesta. 

Rakkain terveisin, Helena M 



Tonttu Tilleri 

Pieni kuin pilleri 

Savupiippuun kurkki 

Uteli ja urkki. 
 

Selville jo saikin 

Puuhat Matin, Maikin, 

Mutta liian syvään 

Pyrki ylettymään 
 

Hupsis, polvet nousi, 

Jalat ylös sousi 

Putos uunin loukkoon, 

Joutui ihmisjoukkoon! 
 

Pelästyi jo tuota, 

Kiirein uunin luota 

Oven suuhun ehti, 

Ulos puikkelehti. 
 

Noki pöllähteli, 

Tassut tömähteli, 

Metsään kun hän juoksi 

Toistein tonttuin luokse. 
 

Jouluiloa ja onnellista 

uutta vuotta 

Kuntoutuksen tytöt 

Kiitämme luottamuksesta 

ja toivotamme joulun iloa 

ja rauhaa kaikille talon 

asukkaille ja henkilökun-

nalle. 

Asukasneuvosto 

Haluan toivottaa hyvää joulua kaikille 

talon asukkaille ja onnea alkavalle vuo-

delle 2019. Kauneimmat kiitokset talon 

henkilökunnalle kuluneesta vuodesta. 
 

Pentti Lindstedt 

Kun joulu (Ilolansalossa) on 
Säveltäjä: Otto Kotilainen Sanat: Alpo Noposen pohjalta Anu Hirvikorpi 

 

Kun maass´ on loska ja joulumieli haussa  

ja silmä sammunut auringon, 

kun avun tarve on suurin ja  

sairaudet painaa,  

koti autio, lauluton, 

käy lämmin henkäys Ilolansalosta,  

kun joulu on, kun joulu on. 

Ei huolta, murhetta Ilolansalossa muista,  

ei tunnu krempat ja vaivat nuo, 

vain naurut raikuvi hoitajien suista,  

ja silmät riemusta hehkuvat, 

ja palvelut pyörivät yötä päivää,  

kun joulu on, kun joulu on. 

On ravintola laittanut kystä kyllä,  

hoitajat apua antaa, asukkaat hoitoa saa. 

Ja koti, turvallisuus, ilo 

ja ystävyys lämmin,  

ne mieliin nyt kangastaa! 

Siks´ mieli hellä on talossa täällä,  

kun joulu on, kun joulu on. 
 

Iloista Joulua toivottaa  

kotihoidon väki 



Päivä vain ja hetki kerrallansa   
- muistamme lämmöllä vuoden aikana pois nukkuneita asukkaitamme  

 

Palvelukoti   Helmi Toivonen, Aini Järvelä, Vuokko Leino, Ilmi Nurminen, Irja Salo, Eila  
Koskenmäki, Eeva Tuominen, Anja Ketola, Pertti Päivärinne, Mirja Jokinen, 
Marjo Karimo, Anni Heinäkari 

Palvelutalo  Kaarina Ristolainen, Eino Stenholm, Terttu Vainio, Eino Lönnqvist, Liisa 
Ruuskanen, Helena Haanpää, Lars-Ivar Backman, Lilja Kinnunen-Riipinen,  
Raili Järvinen, Tarja Turila, Perttu Sallinen, Kyllikki Lindholm, Saimi Ranta-

laiho, Osmo Saarinen, Pirjo Godenhjelm, Kalevi Vainio  

Kiitos yhteisistä muistoista 2018  


