
SALVA ry JÄSENKIRJE 3/2018  

ILOA ARKEENNE JÄSENET 

Salvan tehtäväalue on kaksi-

jakoinen; yleishyödyllinen 

kansalaistoiminta sekä asu-

mis- ja hyvinvointipalvelui-

den tuottaminen voittoa ta-

voittelematta.  Tunnetuin 

Salvan palveluista on Ilolan-

salo, sen asunnot ja palve-

lut.   

Kansalaistoiminta pitää si-

sällään monenlaista; on soittoa ja laulua, koulutusta, 

viestintää eri asioista ja vaikuttamista – sekä tätä ”hy-

teä”, hyvinvointia ja terveyttä. Salva vaikuttaa laajem-

minkin ja tuo ikääntyneiden ääntä kuuluviin.  Kuu-

lumme Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valliin ja 

Vanhustyön keskusliittoon sekä Muistiasiantuntijoihin.  

Meillä on edustus Vallin ja Vanhustyön keskusliiton hal-

linnossa.  

Näinä aikoina keskusteluissa on usein sote ja digi, kaksi 

lyhyttä ja ytimekästä sanaa.  Sisällöstä ollaan monta 

mieltä, molemmat tuntuvat pelottaviltakin – kuten 

kaikki uusi ja vieras. Molempien hyödyllisyyttä ja elä-

mää helpottavia vaikutuksia korostetaan.  Mene ja 

tiedä.  

  



Salvan kaltaisille toimijoille tulevaisuus on valoisa. Sitä 

eivät sotet eivätkä digit voi muuksi muuttaa. Kokemuk-

semme mukaan asiakasryhmämme palveluntarve ja 

halu ostaa palveluita jopa itsenäisesti, omasta pussista 

maksaen lisääntyy. Luottamus palveluntuottajaan ko-

rostuu, samoin palvelun yksilöllisyys ja joustavuus. Sal-

van palveluissa tavoite on ymmärtää asiakkaidemme 

tarpeita ja auttaa asiakasta hänen pulmissaan. Kehi-

tämme jatkuvasti asioimisen helppoutta. Kokeilemme 

uusia palveluita, joita asiakkaamme toivovat.   

Kerro meille mistä Salvan pitäisi ottaa koppi ja sisällyttää 

tulevan vuoden toimintasuunnitelmaan.  Voit antaa 

vastauksesi poikkeamalla Ilolansalossa. Infon kulmalta 

löydät palautelapun, kerro siihen ajatuksesi. Sähköisesti 

voit laittaa palautetta anne.juntti@salva.fi tai ihan 

perinteisesti ottamalla Salvan väkeä hihasta. Meidät 

tapaa ainakin Hyvää Salossa -messuilla 19.5. Linjurissa 

sekä Salon torilla yhdistysten toripäivänä 9.8.  ja 

Seniorimessuilla 5.9.   

Lämmintä ja läheistä kesää kaikille – puhutaan ja ajatel-

laan myönteisesti. 

Pidetään yhteyttä – poiketkaa Ilolansalossa!  

Salossa 17.5.2018  

Anne Juntti 

Toiminnanjohtaja  

044 7213 350 

anne.juntti@salva.fi   

mailto:anne.juntti@salva.fi


TERVETULOA ILOLANSALOON 

Virkistäydy Iloa arkeen -pysäkillä 

Luonnon tunnelmointia Marja Koskisen öljyväri-

maalausnäyttely toukokuun ajan Ilolansalon pää-

aulassa.  

Edwin Seiston valokuvanäyttely menneestä Sa-

losta palaa uusien kuvien muodossa pääaulaamme 

kesä-elokuun ajaksi.  

Kesän avajaiset vietetään keskiviikkona 6.6. klo 

17.00 ja samalla juhlitaan Ilolansalon syntymäpäiviä. 

Myynnissä on lettuja ja makkaraa. Musiikista vastaa 

Piazza Brass.  

P.S. Kesän ajan grilli on kuumana joka keskiviikko klo 

17.00-18.00 

Ilolansalo soi 

Perjantai 18.5. klo 14.30 Ei heilaa helluntaina  

Markku Peimola esiintyy 

Perjantai 1.6. klo 14.30 Tuttuja sävelmiä etelästä 

Risto Mäkinen haitarinsa kanssa 

Perjantai 8.6. klo 14.30 Maakuntalaulut soikoon  

Yhteislaulua ympäri Suomen Riitta Heleniuksen joh-

dolla 

Perjantai 15.6. klo 14.30 Junkkarit 

Perjantai 29.6. klo 14.30 Kalervo Helenius ja tytöt  

Ilolansalo laulaa 

Keskiviikko 23.5. klo 14.30 Silmät tummat kuin ete-

län yö. Yhteislaulua Ansa Ikosen elokuvista ja levyiltä.  



SalvaVisa 

Tule mukaan joukkuetietokilpailuun. 

Perjantai 15.6. klo 13.00 Vanha Sali. 

Veteraanituokio 

Risto Lietepohja kertoo mielenkiintoisista aiheista men-

neinä aikoina.  

Perjantai 25.5. klo 13.00 Riukuaidan teko 

Seniorineuvolat  

Tiesithän että Ilolansalon Seniorineuvolat, kuten kaikki 

muutkin tilaisuutemme, ovat avoimia kaikille. Seniori-

neuvolassa voit käydä mittauttamassa verenpaineesi 

tai verensokerisi.  

Verensokerin mittaus  

tiistaina 12.6. ja 14.8. klo 8.00-10.00 

Verenpaineen mittaus  

tiistaina 19.6. ja 21.8. klo 9.00-11.00 

Seniorineuvola: Arjen apuvälineitä  

torstaina 23.8. klo 10.00 Paikalla toimintaterapeutti  

Ilolansalo tutuksi  

maanantait 4.6., 2.7. ja 27.8. klo 11.00 

Tule kuuntelemaan millaista Ilolansalossa on asua ja 

mitä se maksaa. Kurkistamme myös asuntoihin! Sa-

malla kertaa voi jäädä lounaalle jäsenhintaan 8,20 €. 

Tule ja tuo tuttavasikin.   

Ravintola Ilolansalo 

Hyödynnä jäsenen lounasetusi. Ravintola Ilolansalo on auki vuoden jokai-

sena päivänä ja tarjolla on terveellistä kotiruokaa paikallisilta tuottajilta. 

www.salva.fi ruokalista löytyy täältä tai nouda Ilolansalosta 

http://www.salva.fi/

