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SALVA ry    JÄSENKIRJE      3/2017 
 

Hyvää kesää Jäsenemme!  

 

Kesää on todella odotettu.  Hienoa, että tätä 

kirjoittaessa päivä paistaa ja kesän voi jo 

lähes haistaa! Kesällä moni paikka laittaa 

”lapun luukulle” ja ryhtyy lomailemaan ja 

keräämään voimia syksyn askareita varten.  Me 

Ilolansalossa, olemme huomanneet, että moni 

toivoo kesältä seuraa ja aktiviteetteja.  Omaiset 

saattavat lomailla muualla, eivätkä poikkea niin 

usein. Ongelmat ja harmit eivät katso 

vuodenaikaa.  Kesän mahdollisuuksien keskellä 

paljastuvat omat toimintakyvyn rajoitteet ja on 

helppo jäädä syrjään, kotiin.  Yksinäisyys on 

kansansairaus, mikä vaatisi mielestäni oman valtakunnallisen toimenpideohjelmansa.  

Pirkko Lahden sanoin, älä mieti kenen vuoro on kutsua kylään, vaan kutsu itse. Voit myös 

soittaa ja ehdottaa yhteistä menoa, vaikka tänne Ilolansaloon.  Joka päivä voi tulla vaikka 

lounaalle ja joka viikko löytyy muutakin kiinnostavaa.      

 

Tapahtumat Palvelukeskus Ilolansalossa on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. 

Jäsenille ja myös Teidän ystävillenne.  Saimme Salon sosiaali- ja terveyslautakunnalta 

avustusta 4400 €.  Käytämme sen yleishyödylliseen toimintaamme.  Osa sitä ovat erilaiset 

tapahtumat.  Viekää sanaa lähipiiriinne ja tulkaa käymään.  Kohta kokoamme jo syksyn 

ohjelmaa ja siihen voi vaikuttaa nyt. Vapaaehtoisemme toimivat aktiivisesti, osa kesälläkin.  

Joukkoon sopii uusiakin jatkuvasti.  Allekirjoittaneelle voi vihjaista kiinnostuksesta toimia 

toisten eteen.    Tässä jäsenkirjeessä on monta päivämäärää, jolloin ”Ilolansalossa 

tapahtuu”.  Nähdään niissä!  

                                                      

Salossa 28.6.2017 Anne Juntti, toiminnanjohtaja, p. 044 7213350, anne.juntti@salva.fi, 

www.salva.fi  

 

TERVETULOA ILOLANSALOON !  
 
ILOLANSALO TUTUKSI ma 21.8. klo 11 jutellaan asumisesta ja  palveluista 
  

• Ilolansalon asuntotiedustelut 044 7213 350 / toiminnanjohtaja Anne Juntti  

• Ilmoittelemme tilaisuuksista Salon kaupunkitiedotteessa, Salon seudun sanomien ja 

Salonjokilaakson tapahtumia palstalla sekä tietysti Salvan kotisivuilla ja Ilolansanomissa.  

Tule ja tuo tuttavasikin! Tilaisuudet Ilolansalossa ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. 

Lisätiedot www.salva.fi.  

s 

mailto:anne.juntti@salva.fi
http://www.salva.fi/
http://www.salva.fi/
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TERVETULOA ILOLANSALOON ! TUO TUTTAVASIKIN! 
 

Ilolansalon aulan näyttely kesä-elokuussa Muurlan Opiston Valokuvaus- ja Animaatiolinjat  

 
Pe 7.7. klo 14.30 Ilolansalo soi: Klassisen pianomusiikin helmiä, Henni Isojunno 

esiintyy.  

Pe 14.7. klo 14.30 Ilolansalo soi: Markus Niemi esiintyy, tarjolla niin reissumiehen 

klassikoita kuin omaa tuotantoa 

Pe  21.7. SALVAvisa klo 13, Joukkuetietovisailu Ravintolasalissa. Tule yksin tai kokoa 
oma porukka! 
 
Pe 21.7. klo 14.30 Ilolansalo soi: kansanlauluja ja suomalaisia sävelmiä. Saara 

Helena ja Maritta Toivoniemi esiintyvät 

Ke 26.7. klo 14.30 Ilolansalo laulaa yhdessä: Rovaniemen markkinoilla elokuvista ja 

näytelmistä tutuksi tulleita kappaleital Tervetuloa! 

Pe 28.7. klo 14.30 Ilolansalo soi: Konsta Mäenpää kitaransa kanssa 

Ke 9.8. klo 14.30 Pihakirkko Ilolansalon terassilla (sään salliessa – muutoin sisällä), 

Salon seurakunta 

Pe 11.8. klo 14.30 Ilolansalo soi: Kapa Ahonen esittää 

pitkän matkan lauluja 

Ti 15.8. klo 13.00 SALVAn Wahvin mies ja Wahvin nainen 

-kisa. Leikkimielinen mittelö Wahvimman tittelistä, 

kisatuomarina maailmanmestari Mauno Kontto. 

Pe 18.8. SALVAvisa klo 13, Joukkuetietovisailu 

Ravintolasalissa. Tule yksin tai kokoa oma porukka! 

Ke 23.8. klo 17.00-19.00 Ilolansalon Pihafestarit Ilolansalon 

takapihalla ”Suomi Filmi” -hengessä tarjolla musiikkia, 

herkkuja ja ohjelmaa, vieraana Kyösti Mäki-Mattila, Anna 

Schukov sekä Hannu Määttänen. Ravintola Ilolansalo 

palvelee.  Pukeudu rakkaimmaksi ”Suomifilmihahmoksi” ja 

saatat saada huomion lisäksi muutakin mieleistä!  

Pe 25.8. klo 14.30 Ravintolasali, Lauluyhtye 

Junkkarit  

Ke 30.8. klo 14.30 Ilolansalo laulaa: ”Rakkaudella 
– Raulilta. Rauli Badding Somerjoki 70 vuotta” 
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Seniorineuvolan teemapäivät Ilolansalossa 

to 24.8. klo 10 Ikääntyminen – alkoholi 
to 21.9. klo 10 Muisti? 
to 19.10. klo 10 Kun näkö heikkenee 
 

sairaanhoitaja Eeva-Kaarina Ikonen  044 7213 364 
muistihoitaja Kirsi Haapala  044 7213 372 
jalkahoitaja ajanvaraus Ilolansalon info 02 7213 300 

 

 

 

 

 Ruokaa joka päivä jokaiselle! ruokalista www.salva.fi tai noutamalla 
Ilolansalon infosta  
 
MUISTATHAN HYÖDYNTÄÄ JÄSENEN LOUNASEDUN – näytä jäsenkortti kassalla.   

Olemme avoinna joka päivä – aamiainen  klo 8.30–9.30, lounas klo 11–13.30, 
päivällinen klo 16–17. TERVETULOA! 

  
KESÄKEITTIÖ keskiviikkoisin Ravintola Ilolansalon terassilla klo 17-18 pannulta ja 

grillistä herkkuja  

KESÄKAHVILA torstaisin Ravintola Ilolansalon terassilla klo 14-15 
 

Suomi 100 - syödään yhdessä. Joka kuukauden 6. päivä Ravintola 

Ilolansalossa tarjolla perinneruokaa lounasaikaan klo 11-13.30. Heinäkuun 

perinneruokana lohikeitto, elokuun 

karjalanpaisti. 

Kesäjuhlia – kysy tarjous Ravintola 
Ilolansalosta - kodikas juhlapaikka! 

 
Tilamme soveltuvat mainiosti erilaisten 

kokouksien ja perhejuhlien pitopaikaksi.  

Kabinetit vuokrataan tarjoiluineen. 
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä Teille 

ikimuistoinen tilaisuus. 

 
Lisätietoa ja varaukset                                        

Elina Tuominen p. 02 721 3353  

http://www.salva.fi/
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SENIORIMESSUT      
ikäpolvet yhdessä 

keskiviikkona 6.9.2017 klo 10-17 

Salon torilla, Horninkatu  

 
UUSI  

PAIKKA 

Monipuolinen ohjelma 
• kiinnostava ja innostava kattaus 

paikallisista palveluista ja 

tuotteista 

• muotinäytöksiä paikalliset putiikit ja 

mallit 

• senioriväestölle (55+) 

• tietoiskuja 

• lukuisia näytteilleasettajia  

• paneelikeskusteluja: Salo & Seniorit 


