
 

 

 

 

 

 

 

Salva ry jäsenkirje 3/2021 
 

Mukavaa kesää jäsenet! 
 

Kymmenen vuotta sitten Salvalla oli juhlapäivä. Suuri ponnistus, Ilolansalo II avattiin.  Laa-

jennuksen myötä palveluasuntojen määrä lisääntyi, ollen nyt 131, joista Salvan omia on 54.  

Lisäksi Salvalla on tehostetun palveluasumisen asuntoja Aatos- ja Ainokodeissa yhteensä 

32. Syynä mittavaan laajennukseen oli suuri kysyntä ja Salon toteutunut kuntaliitos.  Asuk-

kaita on tällä hetkellä noin 175. 
 

Saimme myös odotetun valmistuskeittiön, Ravintola Ilolansalon keskelle Ilolansaloa, talon 

sydämeksi. Ravintolamme on kerännyt jatkuvasti erinomaista palautetta. Aterioita voi hakea 

kotiin ja kuljetamme myös muutamia lämpimiä aterioita lähialueelle. Olettehan jo hyödyntä-

neet jäsenhintaista lounasta? Ruokalista löytyy päivittäin Salkkarista, kotisivuiltamme 

www.salva.fi ja Ilolansalon infosta – ota mukaan poiketessasi! 
 

Henkilökuntaa on tällä hetkellä palkkalistoilla keskimäärin 70 työntekijää.  Kesäaikaan määrä 

kasvaa entisestään kesäsijaisten myötä. Työllistämme useita koululaisia, tänä kesänä yhdek-

sän nuorta yhteistyössä asunto-osakeyhtiön kanssa.  Salon kaupunki antaa 300 €:n suuruisen 

setelin tukemaan työnantajia, kiitos siitä. Monet kesäkoululaisista saavat ensimmäisen koske-

tuksen työelämään ja vanhempiin ihmisiin.  Hyöty on molemminpuolinen.    
 

Olemme varautuneet työvoimapulaan jo vuosia kouluttamalla itse työvoimaa. Oppisopimus 

on hyvä keino tutustua työhön ja saada ammatti samalla kertaa. Salon seudun koulutuskunta-

yhtymä sekä paikalliset työvoimaviranomaiset ovat yhteistyötahoja tässä kohtaa. Hoiva-aka-

temiamme saanee myös jatkoa syksyllä.  
 

SOTE tullee tällä kertaa voimaan ja ehkä jo vuoden 2023 alusta.  Järjestöille, kuten Salva 

muutokset näkyvät taloudellisen epävarmuuden jatkumisena.  Kilpailu hyvinvointialueella kun-

tien palvelutuotannon lisäksi muiden yksityisten kanssa jatkuu.  Trendinä lienee halvemmalla 

entistä laadukkaampaa=kalliimpaa palvelua.  Tästä on saatu jo esimakua! Salossa on raken-

teilla ja suunnitteilla useita palveluyksiköitä ikääntyneelle väestölle. Määrärahat toivottavasti 

kasvavat samassa suhteessa!  
 

Ilolansalo tutuksi järjestetään maanantaina 14.6. ja 23.8. klo 11.00 Ilolansalossa, Ilolankatu 

6. Kerromme asumisen vaihtoehdoista Ilolansalossa, meillä toteutuu jo nyt ns. välimuotoinen 

asuminen, jossa palvelut räätälöidään jokaisen asukkaan tarpeisiin asuntoa muuttamatta.    
 

Salossa 4.6.2021       

Anne Juntti  
Toiminnanjohtaja 

044 7213 350    
anne.juntti@salva.fi 

Salon seudun sanomien toimittaja haastat-

telee Salme Vainiota, vuoden vapaaehtois-

tamme Ilolansalon kesän avauksessa 

http://www.salva.fi/
mailto:anne.juntti@salva.fi


ILOLANSALO TUTUKSI – ASUMISTA MYÖS LYHYTAIKAISEEN TARPEESEEN 

Maanantai 14.6. ja 23.8. 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. Kysy asumisesta p. 0447213350, lyhyt-

aikaisesta 0447213356 Anu Hirvikorpi. 

 

PIHAFESTARIT TANGOMARKKINOIDEN TAPAAN  

Ilolansalon sisäpihalla ti 24.8. klo 17.30–19.00, musiikkia, mukavaa yhdessäoloa, arvontaa, buf-

fetti. Tervetuloa! 

 

TULE VAPAAEHTOISTOIMIJAKSI – OSAAMISELLESI ON KÄYTTÖÄ!  

Salvalla on useita vapaaehtoisia ja lukuisia tapoja toimia.  Kerro mitä haluaisit. Anu kertoo enem-

män mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena Ilolansalossa. Saat tukea ja opastusta sekä mu-

kavan porukan toiminnalle. Lisätietoa saat Anu Hirvikorvelta 044 7213 356.  

 

Vuoden vapaaehtoinen on valittu kaksi kertaa, tuorein valinta on Salme Vainio, ulkoiluttaja. En-

simmäinen on Hannu Määttänen, muusikko ja paljon muuta.  

 

Jäsenten kuntosalivuorot 

 

Palvelukeskus Ilolansalon kuntosali on jäsenten käytettävissä yllä olevilla ajoilla. Salilla pitää 

noudattaa yleisiä turvaohjeita. Älä tule sairaana. Huolehdi yleisestä käsihygieniasta. Puhdista 

laitteet ennen käyttöä. Pidä turvavälit. Kirjoita salilla olevaan vihkoon paikalla olleiden nimet.              

Pukutiloissa pitää käyttää hengityssuojainta. Suihkua suositellaan kotona.  

 

Pidetään huoli toisistamme – kunnioita muita salilla olijoita.  

 
 

Huolehditaan turvallisuudesta yhäkin – yhteinen asia 
Seuraamme kaiken aikaa koronatilannetta Salossa ja noudatamme viranomaisten ohjeita. Näi-

den mukaan arvioimme omia käytäntöjä ja teemme muutoksia sen mukaan omassa varautu-

misryhmässä.  Tavoite on huolehtia kaikin tavoin toimintamme turvallisuudesta. Yhdessä toi-

mien onnistumme paremmin.  Muista yleiset ohjeet vieraillessasi Palvelukeskus Ilolansalossa.  

 
 
 Älä tule sairaana Pidä turvaväli Huolehdi  

hygieniasta 

Käytä  

kasvosuojainta 

ma   18.00–19.00 

ti 6.00–8.00  18.00–19.00 

ke 6.00–8.00  18.00–19.00 

to   18.00–19.00 

pe 11.30–12.30 17.00–19.00 

la 11.00–13.00 16.00–19.00 

su 11.00–13.00 16.00–19.00 


