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SYKSY ON JO OVELLA – NÄHDÄÄN JA KUULUTAAN 

Kesällä on aikaa nähdä tuttuja ja kylänmiehiä. Tapasin ja 

juttelinkin SuomiAreenassa useiden vanhustenhuollon 

ammattilaisten kanssa. Työvoimapula ja vanhustenhoidon 

mitoitukset olivat yksi teema. Salossakin on jo pula 

ammattilaisista. Kesällä se näkyy erityisesti, kun vakituinen 

henkilökunta on lomalla ja vakituiset sijaisetkin heitä 

tuuraamassa. Äkillisiin sairauspoissaoloihin ei ole helppoa 

löytää koulutettuja sijaisia, eikä aina löydykään. Nämä tilanteet 

ovat hankalia.  Muutenkin alan houkuttavuus on saanut 

kolauksia. On maineenpalautuksen aika! Kertokaa kaikille, että 

tämä on työtä, jolla on merkitystä! 

Palvelukeskus Ilolansalossa palvelutalon puolella on muutamia 

vapaita asuntoja. Osa niistä on Salvan omistuksessa, osa on 

muiden yksityisten, ns. välivuokrausasuntoja. Vetoankin teihin 

jäsenet, Salvan omistajat ja sitä kautta Ilolansalon asuntojenkin 

Kesän jäsenretkellä vierailtiin muun muassa Sarka-museossa. 



 omistajat, kertokaa ystävillenne ja tuttavillenne 

mahdollisuudesta asua Ilolansalossa. Nyt on tuhannen taalan 

paikka saada mieleinen asunto loppuelämäksi. Meidän 

mottommehan on ”kotona koko elämä”.  Näin on ollut alusta 

alkaen.  Palvelulupaukseemme kuuluu, että asukas saa elää 

elämänsä loppuun Ilolansalossa. Meillä on osaamista 

saattohoitoonkin. Tämä on onnistunut yhteistyössä Salon 

kotisairaalan kanssa. Tämä on myös monen asukkaan oma 

toive.  

Salvan palveluista moni tietää vain sen, että ne ovat kalliita. 

Meidän palvelumme eivät ole sen kalliimpia kuin 

kunnallisetkaan, joista asiakas maksaa vain murto-osan. 

Meidän palveluistamme asiakas maksaa kaiken, mikäli ei saa 

maksusitoumusta tai palveluseteliä vammaisuuden, 

veteraanistatuksen tai jonkun muun perusteella. 

Kotitalousvähennys on merkittävä apu, toivottavasti Suomen 

hallitus ei koske siihen. Salvalla on sopimuksia eri kaupunkien 

(Salo, Helsinki, Turku, Lohja, Loimaa, Kaarina yms.) kanssa 

monista palveluista. Valtiokonttorille tuotamme sotainvalidien ja 

veteraanien palveluita, mm. laitoshoitoa.  Me autamme hakijaa 

selvittämään näitä mahdollisuuksia.  

Ilolansalo tutuksi -tilaisuuksia järjestämme joka kuukausi. 

Seuraavat kerrat ovat maanantait 19.8., 23.9., 14.10. ja 11.11. 

aina kello 11.00 Paikallislehti ei kerro niistä enää 

tapahtumakalenterissaan, mikä on harmi juttu. Toki voi 

muulloinkin tulla vierailulle ja tutustumaan, tällöin kannattaa 

varata aika etukäteen.  

Nähdään myös pihafestareilla ja seniorimessuilla. Tervetuloa!   

Salossa 13.8.2019  

Anne Juntti 

Toiminnanjohtaja  

044 7213 350 

anne.juntti@salva.fi  



TERVETULOA ILOLANSALOON 

Virkistäydy Iloa arkeen -pysäkillä 

Pihafestarit 

ti 20.8. klo 17.00 Ilolansalon sisäpiha 

Nouse laivaan tiistaina 20.8. Silloin Ilolansalo lähtee piha-

festareille miniristeilyn hengessä. Ohjelmassa arvontaa, buf-

fet, Salvan palveluiden esittelyä, tietysti karaoke ja illan täh-

tiesiintyjänä Katja Karisukki.  

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! 

Seniorineuvolat  

Tiesithän että Ilolansalon Seniorineuvolat, kuten kaikki 

muutkin tilaisuutemme, ovat avoimia kaikille.  

Verensokerin mittaus klo 8.00-10.00  

tiistait 10.9., 8.10., 12.11., 10.12. 

Verenpaineen mittaus klo 9.00-11.00 

   tiistait 17.9., 15.10., 19.11., 17.12. 
 

Tasapainon hallinta ja sen merkitys ikääntyville 

To 23.8. klo 10.00 fysioterapeuttimme Johanna luennoi 

Muistiviikko 

Ke 18.9. klo 17.00 Salon Muistiyhdistys esitelmöi muistin 

ylläpitämisen tärkeydestä 

Arjen apuvälineet 

Tietoa arjeen askareita helpottamaan tehdyistä apuväli-

neistä. Päivämäärän löydät lokakuun Ilolansanomista. 

  



Ilolansalo soi 

Pe 6.9. klo 14.30 Junkkarit 

Pe 13.9. klo 14.30 Evergreen-jazzorkesteri 

Pe 20.9. klo 14.30 UE – ikivihreitä ja gospelia 

Pe 27.9. klo 14.30 Matka etelän aurinkoon 

tenori Klaus Pennanen 

Pe 4.10. klo 14.30 Sukupolvien sävelet – karjalaisia lauluja 

Pe 11.10. klo 13.30 Sepot 

To 31.10. klo 14.30 Juhani Viita - kuplettien mestari 

Ilolansalo tutuksi  

ma 19.8., ma 23.9., ma 14.10. ja 11.11. aina klo 11.00 

Tule kuulemaan millaista Ilolansalossa on asua, mitä palve-

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

toiminnanjohtaja.  

 

Kaikki laivaan 

Ilolansalon pihafestarit tiistaina 20.8. Tarjolla risteilyohjelmaa ja  
tunnelmaan sopivaa syötävää. 

Tähtiesiintyjänä Katja Karisukki 

SENIORIMESSUT 
Varaudu vanhuuteen  

Salon torilla keskiviikkona 4.9. klo 10.00-15.00 
  

Mikko Alatalo | Muotinäytöksiä | Parhaita paikallisia 

tuotteita ja palveluita | Senioriväestölle (55+) 
 


