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Tervehdys jäsenet! 
 

Vuosi 2021 on pitkällä ja tänään tuntuu ihan kesältä.  Kevätkokous pidettiin poikkeuksellisesti ns. 

hybridimallina, osa jäsenistä oli yhteydessä sähköisesti Teams-yhteydellä ja suurempi osa oli paikan 

päällä osallistumassa.  Historiaa tämäkin!  Tilinpäätösasiat saatiin hyväksytyksi ja hallitus vastuuva-

pauden. 
 

Vuosi 2020 jää historiaan monella tapaa. Merkittävää oli koronapandemian tuomat rajoitukset toi-

mintaamme. Palvelukeskus Ilolansalon ovi oli yli kaksi kuukautta suljettuna. Erilaisten tapahtumien 

määrä puolittui ja monet toiminnot keskeytettiin.  Talo eli hiljaiseloa, keskittyen pitämään asukkaat, 

muut asiakkaat ja henkilökunnan terveenä.  

Tässä onnistuttiinkin. Heikoimmille ja hauraimmille palvelut keskitettiin heidän koteihinsa, mm. ate-

riat kuljetettiin asuntoihin. Henkilökuntaa ei lomautettu, vaikka omat työt vähenivätkin. Heille tarjottiin 

korvaavaa työtä muissa yksiköissä. Asukkaat ja henkilökunta olivat kyselyn mukaan tyytyväisiä.  
 

Taloudellinen tulos osoittautui yllättävän hyväksi. Kotihoidon kysyntä lisääntyi asukkaiden  

hoitoisuuden kasvaessa, vaikka vuoden lopulla usea asunto oli vailla asukasta. Vuoden loppua koh-

den tilanne muuttui olennaisesti. Tätä kirjoittaessa asunnot ovat lähes täynnä.  

Monipuolinen palveluvalikoima ja joustava toimintatapa auttoivat tulojen kasvuun huononakin ai-

kana. Turvallisuus, esteettömyys ja mahdollisuus oman näköiseen elämään ovat valttejamme. Ilo-

lansalo tunnetaan jo pääkaupunkiseudulla ja aurinkorannikollakin! 
 

Salva ry:lle on tärkeää hyvä kumppanuus kotikaupunkimme Salon kanssa. Haluaisimme olla 

enemmänkin avuksi. Meitä yhdistävät monet sopimukset palveluista, joita Salva tarjoaa salolaisille 

Ilolansalossa ja muuallakin Salossa asuville. Allekirjoittanut osallistui mediassa käytävään vanhus-

tenhuollon keskusteluunkin. Kerroin, että pulaa Salossa ei ole niinkään hoitopaikoista, vaan määrä-

rahoista, joilla paikkoja ostetaan. Yksityisillä palveluntuottajilla on monta sataa paikkaa ja ainakin 

Ilolansalossa asukkaiden hoitoa voitaisiin jatkaa elämän loppuun asti.  Ei ole tarvetta muuttaa muu-

alle elämän viime hetkiksi. Salon kaupunki kysyi meidänkin ajatuksiamme ikääntyneiden kaupunki-

laisten asumis- ja palveluvaihtoehdoiksi. Vaihtoehtoja pitää olla monenlaisia, ikääntyneet eivät ole 

samanlaisia! Sote-rakennemuutos on eduskunnan käsittelyssä. Toteutuessaan palveluita ostaa hy-

vinvointialue ei Salon kaupunki, joka itsekin tarjoaa omia palveluitaan.  
 

Tällä hetkellä odotamme toiveikkaana kesää.  Haluamme palata normaaliin, siihen vanhaan, 

jossa Ilolansalossa soi ja laulettiin viikoittain ja viihdyttiin yhdessä. Kesäkoululaisia työllistämme en-

nätysmäärän yhdessä asunto-osakeyhtiön kanssa.  

Tapahtumista kerromme heti kun aika on. Ikäkeskustoiminta odottaa suunnitelmien toteuttamista. 

Seniorimessut 1.9. torilla on tekemistä vaille valmis! Ja historiikkimmekin on jo lähes valmis. 
 

Ravintolamme on auennut ja toivotamme kaikki kotiruuan ystävät tervetulleeksi!  
 

Salossa 20.4.2021       

 

Anne Juntti, toiminnanjohtaja ,0447213350, anne.juntti@salva.fi 

 

p.s. Ilolansalon tuoleja voi ostaa, hinta 75 € - infosta lisätietoa 

jäseneksi voi liittyä, jäsenetuna mm. alennuksia, kuntosalivuoroja 



               Ilolansalo tutuksi  

Maanantai 10.5. klo 11.00 Palvelukeskus Ilolansalo.  

Tule tutustumaan ja kyselemään asumisesta ja palveluista Ilolansalossa. Asuntohakemuksen voi 

laittaa myös netissä, www.salva.fi – löydät asuntohakemuksen sekä palveluesite-hinnaston. Tar-

jolla myös asumista lyhytaikaiseen tarpeeseen eri syistä. 

 

Ravintola Ilolansalon äitienpäivälounas 

Ravintolamme järjestää perinteisen äitienpäivälounaan sunnuntaina 9.5.2021. Tarjolla on kaksi 

kattausta, ensimmäinen kello 11.00–12.30 ja toinen kello 13.00–14.30.  
 

Pöytävaraukset 3.5.2021 mennessä 040 721 3353, elina.tuominen@salva.fi tai Ravintola Ilolan-

salon kahvioon. 
 

Hinnat  Salva ry:n jäsenet 22 €, muut 26 €, lapset 4–12 vuotta 12 €, Palvelukeskus  

Ilolansalon asukkaille sopimushintaan 
 

Paikkoja on rajoitetusti. 
 

Jäsenten kuntosalivuorot 

Palvelukeskus Ilolansalon kuntosali on jäsenten käytettävissä. Salilla on rajoituksena korkeintaan 

kuusi henkilöä kerralla. Salilla pitää noudattaa yleisiä turvaohjeita. Älä tule sairaana. Huolehdi 

yleisestä käsihygieniasta. Puhdista laitteet heti käytön jälkeen. Pidä turvavälit. Kirjoita salilla ole-

vaan vihkoon paikalla olleiden nimet. Pukutiloissa pitää käyttää hengityssuojainta. Suihkua suo-

sitellaan kotona.  

Pidetään huoli toisistamme – kunnioita muita salilla olijoita.  
 

Ohjattu kuntosalilaitteisiin tutustuminen 

Fysioterapeuttimme ohjeistavat Ilolansalon kuntosalilaitteiden käyttöä jäsenille maanantaina 

10.5. klo 15.00–16.00. Tilaisuuteen mahtuu enintään kuusi henkilöä. Ilmoittautuminen etukäteen 

7.5. mennessä Anne Lehtiselle 044 7213 358.  

 

Tervetuloa turvallisesti fysioterapiaan, hierontaan tai vaikka parafiinihoitoon. Äitienpäivälahjaksi 

sopii Salvan kuntoutuksen lahjakortti. 

 

Saatavilla myös Sigvaris hoito- ja lentosukkia, apuvälineitä sekä Tempurin ergonomisesti muo-

toutuvia tyynyjä ja patjoja. 
 

Huolehditaan turvallisuudesta yhäkin – yhteinen asia 

Seuraamme kaiken aikaa koronatilannetta Salossa ja eri viranomaisten ohjeita. Näiden mukaan 

arvioimme omia käytäntöjä ja teemme muutoksia sen mukaan nopeastikin.  Tavoite on huoleh-

tia kaikin tavoin toimintamme turvallisuudesta. Yhdessä toimien onnistumme paremmin.  Muista 

yleiset ohjeet vieraillessasi Palvelukeskus Ilolansalossa.  

 
 
 Älä tule sairaana Pidä turvaväli Huolehdi  

hygieniasta 

Käytä  

kasvosuojainta 


