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VASTUUTA JA VAIKUTTAVUUTTA ovat lyhyesti Salvan tämän vuoden toiminnan tavoit-

teet.  Vastuullisuus on moninaista; ekologista, sosiaalista ja taloudellista. Vuoden vaihtu-

essa taloudellinen vastuu on päällimmäisenä, sillä valmistaudumme tilinpäätökseen. 

Tarkastelussa ovat tulot ja menot. Sosiaalinen vastuu näkyy työllistämisessä ja koulutta-

misessa; Ilolansalossa on nytkin useita eri alojen opiskelijoita oppimassa ammattinsa 

perusteita ja työkokeilijoita uutta uraa etsimässä. Kohta koittaa kesäsijaisten ja koulu-

laisten rekrytointi. Olemme merkittävä työllistäjä Salossa. Uutena tarjoamme pitkäai-

kaistyöttömille kuntouttavia ryhmiä, joissa voi parantaa toimintakykyään.  

Lisäämme terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevästi monella muullakin tavalla.  

Mittava kulttuuritoimintamme on avointa jokaiselle. Takasivulta löydät tulevia tapahtu-

mia. Autamme myös muissakin asioissa; etuuksien selvittelyssä, digitaitojen hankkimi-

sessa sekä mielekkään ajankulun löytämisessä, vaikka vapaaehtoistoiminnasta. Yksinäi-

syyden vähentäminen on sääntöjenkin mukaan toiminta-aluettamme. Yksin emme sii-

hen pysty, vaan kumppanina muiden kanssa.  

Salvan hallitus 2019 uudistui hieman. Puheenjohtajana jatkaa Jarmo Vähäsilta, jäseninä 

Simo Raula, Tiina Kaarto-Alanko, Marja-Leena Ruostesaari, Pirjo Nurminen, Mervi Leino 

ja uutena Jukka Hulkkonen.  Jäsenmäärä viime vuoden lopussa oli 360 – taas uusi ennä-

tys! Iloitsemme Teistä! Antakaa kuulua itsestänne! Salvan perustava kokous oli 20 vuotta 

sitten. Tämä juhlavuosi vietetään työn merkeissä. Hyvä asua -Ilo palvella on tavoit-

teemme tänäkin vuonna. Sitä toteutamme monin eri tavoin Salvan ”kärkihankkeita” – 

palvelulupauksia toteuttaen.  

Salvan kevätkokous on 20.3.2019 Ilolansalossa klo 17.00. Kokouksessa käsitellään 

sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!  

Juhlavin terveisin Anne Juntti, toiminnanjohtaja                                                                                                     

044 7213 350, anne.juntti@salva.fi 

 

Kutsumme Teidät musiikilliseen  

20-vuotissyntymäpäivän kahvikonserttiin 

sunnuntaina 24.2. klo 14.30 Ravintola Ilolansaloon. 

Toivomme ilmoittautumisia 20.2. mennessä 02 7213 300,  

pasi.maenpaa@salva.fi 
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TERVETULOA ILOLANSALOON – ILOA ARKEEN PYSÄKILLE VIRKISTYMÄÄN 

Työn kuvia Viljo Hurmeen kiertonäyttely esillä Ilolansalon pääaulassa tammikuun 

ajan. Salon Taidemuseo Veturitallin museointendentti Pirjo Juusela vierailee Ilolan-

salossa ke 30.1. klo 17.30 kertomassa Viljo Hurmeen taiteesta.  

Lotta-museon kiertonäyttely esittäytyy aulassamme helmikuussa. 

Ilolansalo soi perjantaisin klo 14.30  

1.2. A.Aallon Trio 

8.2. Caravan pojat & Lapin lauluja 

15.2. Elävää klassista: Sari & Antti Saarinen 

22.2. Atte Jäntti & Pertun pojat 

1.3. Junkkarit 

15.3. Santtu Lietzen 

22.3. Maalistanssit. Markku Peimola & Henna Rajaniemi tanssittavat 
 

Ilolansalo laulaa  

Ke 30.1. klo 14.30 Yhteislaulua suomalaisten elokuvasävelmien parissa. 

La 2.2. klo 14.30 Itsenäisen Suomen laulut. Osa 3, vuodet 1958-77 
 

SalvaVisa 

pe 8.2. klo 13.00 leikkimielisessä tietokilpailussa salolaisyhdistykset kisaavat tietä-

myksestään epävirallisessa kansalliseepoksessamme, Tuntematon sotilas. Tule mu-

kaan kannustamaan tai kisailemaan. Kisaisäntinä Ilpo Määttänen ja Kauko Mäntylä. 

Sirpan kirjallisuuspiiri 

Tule keskustelemaan kirjallisuudesta kerran kuussa.  

Seuraavan kerran ti 12.2., kokoontuminen klo 14.30 pääaulassa 

Veteraanituokiot – kaikille kiinnostuneille 

Risto Lietepohja kertoo mielenkiintoisista aiheista menneinä aikoina.  

pe 22.2. klo 13.00 Kuvia maailmalta. Vanha Sali 
 

Digiklubi 

Toimittaako tablettisi pannunalusen virkaa? Tule kysymään neuvoa  

digiagenteilta. to 14.2. klo 13.00 Teemana laitteiden ääniohjaus. 

 

Ilolansalo tutuksi  

Tule tutustumaan asumiseen ja palveluihin Ilolansalossa. Kokoontuminen pää-

aulassa ma 4.2., 4.3., 8.4.,13.5 klo 11.00. 

 

 


