
Salva ry jäsenkirje 1/2021  

Tervehdys hyvä jäsen! 
 

Viime vuosi oli erityinen ja tämäkin vuosi alkaa 

oudoissa merkeissä.  Korona – Covid 19 on mur-

heena yhäkin. Nyt on vielä jaksettava ja toivot-

tava parempaa, kevättä ja valoa kohti onneksi 

menemme.   
 

Hae Salvan kalenteri! Niitä on jonkun verran 

vielä varastossa. Tulkaa lounaalle Ilolansaloon 

ja näyttäkää infon Pasille viime vuoden jäsen-

korttinne tai kertokaa olevanne jäsen, hän antaa 

teille kalenterin niin kauan kuin niitä riittää. Uusi 

jäsenkortti lähetetään seuraavan jäsenkirjeen mukana, viime vuoden kortti on voi-

massa siihen asti. 
 

Salvan hallituksen puheenjohtajaksi syyskokous valitsi Jarmo Vähäsillan ja muiksi 

hallituksen jäseniksi Jukka Hulkkosen, Tiina Kaarto-Alangon, Mervi Leinon, Pirjo Nur-

misen, Simo Raulan ja Marja-Leena Ruostesaaren.  Hallitus on kokoontunut pääosin 

Teamsilla kuvaruutujen välityksellä. Tällä viikolla tavattiin naamatusten ensimmäisen 

kerran pitkään aikaan, tuntui hyvältä.  
 

Jäseniä Salva ry:llä oli vuoden vaihteessa 364, pientä laskua edellisvuoteen. Uusia 

jäseniä on ollut hankala saada, kun emme ole päässeet tapaamaan potentiaalisia jä-

seniä turuille ja toreille. Jäsenmaksu on ollut jo pitkään 30 € yksilöjäsenelle, yhteisöjä-

senille se on 130 €. Jäsenpalvelut ovat tärkeitä, totta kai. Mukana oleminen Salvan 

tarinassa on iso juttu, pääsee vaikuttamaan paikalliseen vanhustenhuoltoon tavalla tai 

toisella. Toivottavasti tunnet ylpeyttä kulkiessasi Ilolansalon ohi. Se on näkyvin tulos 

toiminnastamme.   
 

Jäsenpalveluissa konkreettisia ovat alennukset lounaaseen, siivoukseen ja kunto-

klubikorttiin. Jäsenvuorojakin avaamme kuntosalissa heti kun tilanne normalisoituu.   

Yhteisöjäsenmaksuun ns. kannattajajäsenyyteen sisällytämme kaksi yksilöjäsenyyttä.  

Jäsenmaksulomake on tämän kirjeen mukana, postitamme seuraavassa jäsenkir-

jeessä uuden jäsenkortin.   
 

Yhdessä Uutta – laatua ja kumppanuutta on tämän vuoden teema ja värinkin var-

maan arvaatte.  Pinkillä pirteyttä päivään.  Suunnitelmissa ja vuosikelloissa on monen-

laista ohjelmaa, Seniorimessut ja Pihafestarit. Ikäkeskus odottaa malttamattomana.  

Esiintyjät odottavat puhelinsoittoa tulla soittamaan ja laulamaan.   
 

Kevätkokous on 25.3. klo 17.00 Ilolansalossa. Seuraavassa jäsenkirjeessä ker-

romme voimmeko tavata livenä vai muuten. Sitä odotellessa, palvelumme ovat käytet-

tävissä. Tulkaa syömään, huomioikaa turvallisuus ohjeet kaikin tavoin.  

Asuntojakin voi kysyä, suuri kiinnostus on ollut.  Laatupalveluilla on kysyntää ja moni 

on oivaltanut, että Salvan palvelut ovat hintansa väärti.  
 

Terveyttä ja valoa elämäänne   
 

Salossa 17.2.2021 
 

Anne Juntti 
toiminnanjohtaja 

0447213350                                                                                                            



TERVETULOA ILOLANSALON IKÄKESKUKSEN ILOA ARKEEN 

-PYSÄKILLE VIRKISTYMÄÄN  

Viriketoimintamme on toistaiseksi rajoitettu pienryhmiin ja vain asukkaiden käyttöön. 

Noudatamme annettuja ohjeita ja estämme viruksen leviämistä.  

Avaamme Iloa arkeen -pysäkin toiminnan, jäsenten kuntosalivuorot sekä muun toiminnan 

heti, kun rajoitukset poistuvat. 

Pidetään huolta toisistamme! 
 

Ilolansalo tutuksi  
Maanantait 8.3., 12.4. klo 11.00 Palvelukeskus Ilolansalo.  

Tule tutustumaan ja kyselemään asumisesta ja palveluista Ilolansalossa. Asuntohake-

muksen voi laittaa myös netissä, www.salva.fi – löydät asuntohakemuksen sekä palvelu-

esite-hinnaston. Tarjolla myös asumista lyhytaikaiseen tarpeeseen tai  

 

Huolehditaan turvallisuudesta – yhteinen asia 

Seuraamme kaiken aikaa koronatilannetta Salossa ja eri viranomaisten ohjeita. Näiden 

mukaan arvioimme omia käytäntöjä ja teemme muutoksia sen mukaan nopeastikin.  

Tavoite on huolehtia kaikin tavoin toimintamme turvallisuudesta. Yhdessä toimien on-

nistumme paremmin.  Muista yleiset ohjeet vieraillessasi Palvelukeskus Ilolansalossa.  

 
 

 

Älä tule sairaana Pidä turvaväli Huolehdi  

hygieniasta 

Käytä  

kasvosuojainta 


