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ILOA ARKEENNE JÄSENET 

Salvan 20. juhlavuosi on kulunut työn touhussa 

lämpimästä keväästä nauttien. Työn juhlassa jaettiin 

ansiomerkkejä pitkäaikaisille työntekijöille. Tosi moni on 

ollut jo pitkään Salvan palveluksessa. Työnantajan 

edustajana iloitsen sitoutumisesta, mikä näkyy halusta 

olla vuodesta toiseen kehittämässä toimintaa ja palveluita 

ikääntyneille. 

Myös moni vapaaehtoinen on ollut pitkään toiminnassa. 

Liisa Virtanen, Risto Lietepohja ja Aili Matinaho ovat olleet 

mukana lähes alusta alkaen. Oli luonnollista palkita 

heitäkin kukilla ja ansiomerkillä. Risto puuttuu kuvasta. 

Vuoden vapaaehtoiseksi valittiin Seija Kummala 

(seisomassa vas.) 

 

Vapaaehtoistoiminta on osa Salvan kansalaistoimintaa. 

Tavoitteena on lisätä salolaisten hyvinvointia ja terveyttä. 

Toivotamme jatkuvasti tervetulleeksi henkilöitä, joilla on  

aikaa yli oman tarpeen. Ota rohkeasti yhteyttä Hirvikorven 

Anuun, 044 7213 356.  



Palvelukeskus Ilolansalossa on tällä hetkellä muutamia 

asuntoja vapaina ja vapautumassa. Mikäli olet harkinnut 

muuttoa Ilolansaloon, nyt on sen aika.  Talvea kohti tilanne 

yleensä muuttuu ja odotusajat pitenevät. Tarjontaa 

vanhuspalveluiden hoitopaikoista on paljon tällä hetkellä ja 

lisää on tulossa. Salvan strategiana on toimia arvojensa 

mukaan Ihmistä kunnioittaen, vastuullisesti ja 

ammatillisesti, kuin myös tuloksellisesti. Ensimmäiset 20 

vuotta se on riittänyt – miksi ei jatkossakin! Uskon, että 

vanhustenhuollosta käyty kriittinen keskustelu nostaa 

esille hinnan ja laadun välistä yhteyttä. Salon kaupungin 

valvontakäynneillä ei ole tullut esille mitään 

huomautettavaa.  

  

Salossa 28.5.2019  

Anne Juntti 

Toiminnanjohtaja  

044 7213 350 

anne.juntti@salva.fi  

Juhannusherkut 

Ravintola Ilolansalo palvelee vuoden jo-

kaisena päivänä, myös juhannuksena. 

Jäsenenä syöt lounaan etuhintaan 8,50 

€, normaalisti 9,30 €. 

21.6. Lounas uunilohi, uuden sadon 

peruna, juhannusleivos 

21.6. Päivällinen makkaramix, ker-

maperunat 

22.6. Lounas Naudanrintaa, uuden 

sadon perunat, punaviinikastike 

22.6. Päivällinen kesäkeitto 



TERVETULOA ILOLANSALOON 

Virkistäydy Iloa arkeen -pysäkillä 

Kesäretki  

Salva ry:n jäsenille ja muille kiinnostuneille tiistaina 9.7.  

Vierailemme Sarkamuseossa opastetulla kierroksella, 

jossa syömme lounaan. Iltapäivällä ohjelmassa käynti En-

kelipuistossa sekä Kaidanojan kartanossa, jossa iltapäivä-

kahvit. Lähdemme Ilolansalosta klo 9.00 ja paluu noin klo 

16.30. Retken hinta Salva ry:n jäsenille 40 € ja muille 50 €. 

Hinta sisältää lounaan ja kahvin. Ilmoittautuminen Ilolansa-

lon Infoon 3.7. mennessä. 
 

Seniorineuvolat  

Tiesithän että Ilolansalon Seniorineuvolat, kuten kaikki 

muutkin tilaisuutemme, ovat avoimia kaikille.  

Verensokerin mittaus ti 6.8. klo 8.00-10.00 

Verenpaineen mittaus ti 13.8. klo 9.00-11.00 
 

Tasapainon hallinta ja sen merkitys ikääntyville 

to 23.8. klo 10.00 fysioterapeuttimme Johanna luennoi 

Ilolansalo soi 

pe 7.6. klo 14.30 Evergreen-jazzorkesteri 

pe 28.6 klo 14.30 Markku Peimola & Henna Rajaniemi 

la 8.6. klo 14.00 Uulu, säveliä Suomesta  

Kesän avajaiset vietetään keskiviikkona 5.6. klo 17.00. 

Samalla juhlimme Ilolansalo II:n kahdeksatta syntymäpäi-

vää. Musiikista vastaa Tuomas Salminen & Kaiho. Myyn-

nissä on makkaraa ja lettuja, kuten joka kesäkeskiviikko. 

Pelletaikuri Tonto vierailee Ilolansalossa pe 14.6. klo 

14.30. Luvassa on taikuutta ja akrobatiaa. Tervetuloa kaikki 

lapset ja lapsenmieliset. 

  



Ilolansalo laulaa 

ke 26.6. klo 14.30 yhteislaulua Kari Niemisen säestyksellä 

ke 31.7. klo 14.30 Riitta Heleniuksen johdolla vanhoja 

koululauluja 
 

Ilolansalo tutuksi  

ma 17.6. klo 11.00, ma 8.7. klo 11.00, ma 19.8. klo 11.00 

Tule kuulemaan millaista Ilolansalossa on asua, mitä palve-

luita on saatavilla ja mitä se maksaa. Paikalla Anne Juntti, 

toiminnanjohtaja.  
 

Pihafestarit 

Merkitse kalenteriisi tiistai 20.8. Silloin Ilolansalo lähtee pi-

hafestareille miniristeilyn hengessä.   
 

Seniorimessut 

ke 4.9. klo 10.00-15.00 Salon Torilla  

Suomen parhaalla torilla laitetaan taas pystyyn messut 

ikäihmisille. Tänä vuonna varaudumme vanhuuteen yh-

dessä Mikko Alatalon ja lukuisten paikallisten kumppanei-

den kanssa – näemmehän sinutkin? Tavataan torilla! 

 

 

 

 

 

Kesän avajaiset  

keskiviikkona 5.6. klo 17.00 

Myynnissä lettuja ja makkaraa 


