ILOLANSANOMAT

PALVELUKESKUS
ILOLANSALON
ASUKASTIEDOTE

Tänä kesänä helle ei ole
pahemmin vielä hellinyt, toivotaan siis
aurinkoista elokuuta!
Ilolansalon väki on lähiretkeillyt. (kuvia
oikealla) Reissulla ja linja-autossa on ollut
hyvä tunnelma. Särkisalossa oppaanamme
toimi Salvan puheenjohtaja Jarmo
Vähäsilta. Retkikohdetoiveitakin on kerätty
ja niitä otetaan huomioon seuraavia retkiä
suunniteltaessa. Elokuun lähiretkellä
pääsemme vierailulle Airi ja Pertti Nummin
palkittuun puutarhaan Muurlassa. (Katso
tarkemmat tiedot tapahtumalistalta sisäsivulta.)

Antakaa palautetta. Meille saa antaa
palautetta; risuja ja ruusuja kumpiakin,
kirjallisesti tai suullisesti. Käymme niitä
kahdesti vuoden aikana läpi yhteisesti.
Seuraavan kerran ”Risut ja ruusut” nyt
elokuussa 28.8 klo 8.30 aamunavauksen
yhteydessä. Tervetuloa kaikki!
Elokuussa suunnitellaan syksyä.
SYKSYN virikkeellinen ja liikunnallinen
viikko-ohjelma ovat työn alla. voit
vaikuttaa nyt toivomalla itseäsi kiinnostavaa
tekemistä. Syksyllä on hyvä hetki aloittaa
vaikkapa uusi liikuntaharrastus ryhmässä
tai tutustua talon muihin asukkaisiin
asukasilloissa. Monet ryhmät jatkavat taas;
mm. Puuhapiiri, lukupiiri sekä Ailin runo- ja
monitoimipiiri palailevat kesätauolta
elokuussa.
Vielä muistutuksena; jos havaitset outoja
talossa, kaupustelijoita tms. ilmoita asiasta
heti henkilökunnalle vaikka
turvarannekkeella hälyttämällä. Älä avaa
koskaan ovea oudolle henkilölle!

Terveisin Ilolansalon väki,
info p.7213 300 (arkisin klo 9-15)
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Verensokerimittaus klo 8 alkaen (2 €) Seniorineuvola,
ilman ajanvarausta – TULE SELVITTÄMÄÄN ARVOSI!
Jalkahoitaja talossa klo 8.30 alkaen. Ajanvaraukset info tai
asukaspuhelimella 300
Ailin runo- ja monitoimipiiri klo 10, Vanha Sali
Ilolansalo Soi (yhteislaulua), Heimo ja Arto Aalto Ravintolasalissa klo 14
ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo18 Kabinetti Metsä seurustelua, pelejä!
Tule tutustumaan talon asukkaisiin!
Manun tuolijumppa klo 10.30 Vanha Sali, maksuton
Riitta Muuro myy kortteja aulassa klo 10-14
Lauantain toivotut – Vanha Sali klo 13-14, maksuton
Kuukauden taiteilija Railimaria Lehto aamunavauksessa klo 8.30
Puuhapiiri jatkaa taas joka maanantai klo 13-15 K-kerroksen
Päiväkammarissa
Ilolansalon Kino klo 17 Kabinetti Kielossa, elokuvana Matti Kassilan elokuva
”Niskavuori” vuodelta 1984, pääosissa Rauni Luoma, Esko Salminen, Satu Silvo
Salvan Wahvinmies ja Wahvinnaiskisat, naisille ja miehille omat sarjat,
leikkimielinen mittelö Ilolansalon sisäpihalla, ilmoittaudu etukäteen infoon tai
ennen kisaa klo 13 ravintolan terassilla, kisa alkaa klo 13.15
ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 Kabinetti Metsä, seurustelua, pelejä!
Tuolijumppa klo 10.30 - 11.00 Vanha Sali, maksuton
Lukuryhmä jatkaa taas joka keskiviikko klo 13 Kabinetti Kielossa
Tmi Seppälä vaatemyynti aulassa klo 10-13
LÄÄKÄRI TALOSSA, (Sallab) Ajanvaraus Eeva Ikoselta p. 88 364
Salvan koju iltatorilla klo 17 Etsi meidät ja tule maistamaan Ilolientä
SALVAvisa klo 14 Ravintolasalissa, tietovisailua 5 henkilön ryhmissä,
maksuton
Verenpaineen mittaus klo 8 - 10 Seniorineuvola, maksuton, ei ajanvarausta
Jalkahoitaja talossa klo 8.30 alkaen. Ajanvaraukset info tai p. 300
Ailin runo- ja monitoimipiiri klo 10, Vanha Sali
ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 Vanha Sali, seurustelua, pelejä!
Manun tuolijumppa klo 10.30 Vanha Sali, maksuton
Ilolansalo tutuksi klo 11, tule kyselemään talon palveluista , kabinetti Tammi
Retki mustikkametsään Tupuriin, kyytimaksu 5€, lähtö pääovelta klo 14.30,
paluu n. klo 16. Ilmoittautuminen infoon 13.8 mennessä, otathan mukaan
oman astia
Muistineuvola, muistihoitajan vastaanotto, ajanvaraus etukäteen Kirsi
Haapala p. 88 372, Seniorineuvola
Riitta Muuro myy kortteja aulassa klo 10-14
Ilolansalo Soi, lauluryhmä Junkkarit klo 14 Ravintolasalissa
Lauantain toivotut – ryhmä KABINETTI TAMMI klo 13-14, maksuton

Kuvassa: Mauno kontto tuomaroi Salvan Wahvinmies- ja
Wahvinnaiskisat tänäkin vuonna, Manun näkee myös
ohjaamassa keppijumppaa Ilolansalossa joka toinen keskiviikko

Teatteriesitys ”Aili” klo 14-15 Vanhassa Salissa

la 22.8

(maksuton)
Aili on kertomus vanhan naisen elämästä 1920-luvun lopusta tähän
päivään: Lapsuudesta maalla, kaupunkiin tulosta, sodasta,
rakastumisesta ja avioliitosta, työnteosta jälleenrakentamisen
Suomessa, omasta lapsesta ja nykyisyydestä palvelutalon
asukkaana. Ailissa yksilön tarina ja Suomen historia lomittuvat
keskenään. Taustalla on kysymys muistosta. Mitä ne ovat ja mihin niitä tarvitaan? Mitä me olemme
ilman muistojamme? Miten me osaamme käsitellä niitä? Muistammeko menneisyytemme
sellaisena kuin haluamme? Onko meillä tarve käydä läpi samoja kokemuksia, yhä uudestaan ja
uudestaan? Aili on ikä-ihmisille ja muistiongelmista kärsiville suunnattu palvelu- ym taloissakin
kiertävä esitys, joka pyrkii eri aistien kautta tuomaan katsojalle muistikuvia tämän omasta
menneisyydestä ja kokemuksista. Näyttelijäntyön lisäksi aikamatkaan kannustavat valokuvat,
äänet ja musiikki.
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Seniorineuvola, sairaanhoitajan vastaanotto klo 8.00 alkaen. Varaa aika
p. 88 364/Ikonen
Pihafestarit ja asukas- ja omaisilta Ilolansalon sisäpihalla klo 17-19, kts.
kutsu takakannesta, tervetuloa asukkaat ja omaiset!
EI ASUKASILTAA!!!!
Tuolijumppa klo 10.30 - 11.00 Vanha Sali, maksuton
Risut ja ruusut – käydään läpi, tulleita palautteita aamunavauksen
yhteydessä Ravintolasalissa klo 8.30
Lähiretki Airi ja Pertti Nummin palkittuun puutarhaan Koivulan tilalle
Muurlaan, lähtö pääovelta klo 14, paluu klo 16 mennessä. Retkimaksu 8€,
(sisältää matkat ja kahvi + leivonnainen) Ilmoittaudu 21.8 mennessä infoon

Elokuussa monet ryhmät palaavat kesätauolta, tervetuloa
mukaan viikottaisiin ryhmiin!
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Mölkkypeli
klo 10.30 Paulin Puisto
Puuhapiiri 10.8 alkaen
klo 13
K-kerros, Päiväkammari *
Ailin runo- ja monitoimipiiri(parilliset viikot)klo 10
Vanha Sali *
Asukasilta, ”kahvia ja korppua”
klo 18
Kabinetti Metsä *
Tuolijumppa (parittomat viikot)
klo 10.30 Vanha Sali *
Manun jumppa (parilliset viikot)
klo 10.30 Vanha Sali *
Lukuryhmä 12.8 alkaen
klo 13
Kabinetti Kielo *
Ohjattu Kimppakävely
klo 14.30 lähtö Ilolansalon pääovelta *
Ikämiesten kuntosaliryhmä
klo 16
Kuntosali *
Muistin Aarreaitta, Muistipähkinät
klo 13.30 Vanha Sali klubikortti/2 €
Bingo
klo 10.30 Vanha Sali klubikortti/2 €
Lauantain toivotut – ryhmä (parilliset viikot)klo 13
Vanha Sali *
Raamattu- ja virsipiiri
klo 13.30 Vanha Sali *
Huom! * ryhmä maksuton jos ei hintaa mainittu erikseen!

kuntosalivuorot:
Asukkaat
ma-to klo 17-18, pe klo 16-17, la klo 10-11, su klo 9-10
SALVAn jäsenet ma-to klo 18-19, pe klo 17-18, la 11-12 ja 15-16, su 10-11 ja 15-16

ASUKAS-JA OMAISILTA
PIHAFESTARImeiningillä
Palvelukeskus Ilolansalon
sisäpihalla
ti 25.8 klo 17.00-19
esiintyjinä

Rytminvaihdos
sekä

The Green Hope
The Green Hope on vuonna 2012 perustettu irlantilaisen musiikin orkesteri Salosta.
Nelihenkinen bändi soittaa perinteisiä, tuttuja irkkulauluja. Setteihin kuuluu myös
instrumentaalisesti soitettuja jigejä ja reelejä, irlantilaisia tanssirytmejä.

 FESTARIBUFFETTI myy festariherkut
Ravintola Ilolansalon tapaan
 Tilaisuuden juontaa
Hannu Määttänen
 Ilolansalon väki esittelee palveluita
ja vastaa kysymyksiin

Lämpimästi tervetuloa
toivottaa Ilolansalon väki

