
   

SALVA ry    JÄSENKIRJE      4/2017 
Hyvää syksyä Jäsenemme 
Salvan syksy alkoi aktiivisesti Seniorimessuilla 

Salon torilla. Messut olivat yhdistykseltämme iso 

ponnistus.  Salvan kotisivujen blogissa on Pasin 

kirjoitus aiheesta ”oliko liian iso juttu Salvalle?”.  Sitä 

sopii miettiä. Meillä oli ilo saada hyvät kumppanit 

mukaamme tänäkin vuonna. Messuista saimme hyvää 

palautetta, sääkin suosi.  Toki aina on parannettavaa 

ja kehitettävää.  Uudistuakin pitää, odotukset kasvavat 

kaiken aikaa.  Jos ja kun ensi vuonnakin 

Seniorimessut järjestetään, niin töitä on tehtävä 

entistä enemmän.  

Kiikkustuoli-lehti on ollut monet vuodet 

panoksemme vanhusten viikkoon.  Tänä vuonna 

aikaistimme lehden ilmestymisen kuukaudella, jotta se 

olisi jaossa Seniorimessuilla. Lehti jaettiin suorajakelun yhteydessä salonseutulaisiin talouksiin, 

sekä Paimioon että Kemiöön.  Monilla alueilla lehteä ei kuitenkaan jaeta koteihin asti ja se saattaa 

myös hävitä roskapostin mukana.  Jäsenkirjeen mukana saatte Kiikkustuolin, antakaa eteenpäin, 

mikäli teillä se jo on.  Kiikkustuoli-lehti pitää sisällään ajatonta ja ajankohtaista asiaa.  Monenlaista 

menoa ja meininkiä on luvassa syksyn aikana. Ilolansalon seniorineuvolassa (löytyy alakerrasta 

Sarahin kampaamon vierestä). on teemapäiviä tärkeistä aiheista mm. heikosta näöstä, Marevan 

lääkityksestä, hoitotahdosta.  Kannattaa tulla paikan päälle, ei maksa mitään! Samalla voi jäädä 

lounaalle, jäsenhintaan, totta kai.   

Salva 18 – Suomi 100 vuotta on päättymässä piakkoin. Tuleva vuosi on vielä hämärän 

peitossa.  Syyskokous marraskuussa päättää toiminnasta ja miten se rahoitetaan.  Jäsenkyselyn 

mukaan te jäsenet olette halukkaita puhumaan hyvää yhdistyksestä ja tukemaan jäsenmaksulla. 

Kiitos siitä! Jäsenkyselyyn vastasi n. 10 % jäsenistä.  Toiveena oli jatkaa samaan malliin ja seurata 

herkästi aikaa- maailma muuttuu.  

Maailma ja Salo siinä samassa muuttuu kaiken aikaa!  Kansalaistoiminnalle on entistä 

enemmän kysyntää.  Torilla keskustelimme yksinäisyydestä ja miten sitä voisi ennaltaehkäistä.  

Suunnitelmissa on huhtikuussa ”Kutsumatta kylään” -kampanja yhteistyötahojen kanssa.  Salvan 

palvelut ovat kysyttyjä ja asunnot kiinnostavat yhäkin.  Kilpailu on kiristymässä entisestään ns. 

tehostetun palveluasumisen osalta. Tulevien kuukausien aikana Saloon valmistuu noin 80 paikkaa 

lisää.  Ilolansalon palvelukotien 32 paikkaa ovat jatkuvasti täynnä, vaikka Salon kaupungin ostot 

ovat vähentyneet.   
 

Mukavaa syksyä ja poiketkaa virkistäytymässä Ilolansalossa!  www.salva.fi  
 

Salossa 28.9.2017 

Anne Juntti  

toiminnanjohtaja 

0447213350 

anne.juntti@salva.fi   

 

Salvan vuosikokous Syyskokous ke 29.11. klo 17.30 Ilolansalossa. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat; vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja 

talousarvio sekä valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet.  Kahvitarjoilu! 
 

Nähdään syyskokouksessa!  Tervetuloa jäsenet! 
 

 

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


   

TERVETULOA ILOLANSALOON  
ILOLANSALO TUTUKSI seuraavan kerran 
ma 2.10. ja 6.11. klo 11 jutellaan asumisesta 
ja palveluista.  
ILOLANSALON AULAN NÄYTTELY. 
Lokakuussa luvassa Salon Invalidien näyttely 
ja marraskuussa Suvi Toivoniemen 
Suomalaiset linnut grafiikkanäyttely. 
ILOLANSALO LAULAA Tule mukaan yhteislaulu- 
tilaisuuksiimme. 25.10., 29.11., 27.12. 
VETERAANITUOKIOT Risto Lietepohjan 
johdolla keskustelua mielenkiintoisista aiheista 

Syksyn aiheina koulu (27.10.) ja elämä entisaikoina (24.11.).  
SALVAvisa kerran kuussa laitetaan aivot koetukselle leikkimielisen joukkuetietokilpailun 
merkeissä. Vielä ehdit mukaan 20.10., 17.11. ja 15.12. 
ILOLANSALO SOI: Junkkarit Komeaääninen mieskuoro Junkkarit vierailee loppuvuoden 
aikana Ilolansalossa vielä pariin otteeseen. Herrojen laulantaa pääsee kuulemaan 27.10. 
sekä 15.12.  
Viikoittain Ilolansalon ohjelmassa on esiintyjiä laidasta laitaan. Yleisimmin 
viikonloppumme alkaa perjantaina klo 14.30 musiikkituokiolla. Seuraa ilmoittelua Salon 
kaupunkitiedotteessa, Salon Seudun Sanomien ja Salonjokilaakson tapahtumapalstalla 
sekä tietysti Salvan kotisivuilla ja Ilolansanomissa. Pysy menossa mukana!  
Tilaisuudet Ilolansalossa ovat ilmaisia ja avoimia kaikille.  
 
 

Seniorineuvolan teemapäivät Ilolansalossa 
 

to 19.10. klo 10 Kun näkö heikkenee 
to 23.11. klo 10 Marevan verenohennuslääke -mitä minun  

on hyvä tietää lääkityksestä 
to 14.12. klo 10 Hoitotahto ja elämänlaatutestamentti  
 

 

 

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. 
  

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

perinneruokaa lounasaikaan klo 11-13.30 Lokakuun perinneruokana paistetut muikut.  
 

PERHELOUNAS – IKÄPOLVET YHDESSÄ Aikuisten ruokaillessa lapset alle 8 v syövät 

ilmaiseksi. Lauantaina 7.10. klo 11.00-13.30  
 

ISÄNPÄIVÄLOUNAS sunnuntaina 12.11. kattaukset klo 11.30-13.00 ja 14.00-15.30  

Kaiken kansan joululounas keskiviikkona 20.12. klo 11-14.  

 

 

http://www.salva.fi/

