
Pääsiäisilolansanomat 
Erilainen pääsiäinen 

Pääsiäisen perinteenä on ollut 

yhdessä askartelemalla val-

mistetut pääsiäismunat, vit-

sat, virpomiset ja rairuohot. 

Suomessa perinteisiin on 

kuulunut myös esittää pääsi-

äisnäytelmiä, joissa yleisö voi 

osallistua kristuksen kärsimys-

kertomukseen. Salossakin on 

esitetty Ristin tie -näytelmää. 

Nyt monet perinteiset menot on peruttu ja iso osa 

ihmisistä on rajattu erilaisiin karanteeneihin ko-

ronaviruksen vuoksi. On tulossa erilainen pääsiäi-

nen.  Nyt pääsiäisen hiljainen viikko kestää nor-

maalia pidempään. 

Ilolansalo on varautunut koronaviruksen leviämi-

sen ehkäisyyn kaikin mahdollisin keinoin. Yksi vii-

meisimmistä varokeinoista oli kaikkien ulko-ovien 

sulkeminen. Me haluamme omalta osaltamme taata 

turvalliset asuinolot jokaiselle Ilolansalon asuk-

kaalle. 

Olemme joutuneet ottamaan käyttöön poikkeuksel-

lisia käytäntöjä, mutta uskomme parempaan huo-

miseen. Koronaviruskin hellittää aikanaan ja 

voimme nauttia Suomen suloisesta suvesta tuleva-

nakin kesänä. 

Nyt meiltä odotetaan malttia ja kärsivällisyyttä. Us-

kon, luulen ja tiedän, että Te, kaikki asukkaat ym-

märrätte, että teemme kaiken tämän turvatak-

semme teidän hyvinvointianne. 

Salvan hallituksen puolesta toivotan kaikille hyvää 

pääsiäistä ja tulevaa kesää. 

Voimia kaikille tämän poikkeustilan aikana. 

Jarmo Vähäsilta, Salvan puheenjohtaja

Asukasneuvoston terveiset 
Ajat ovat nyt yhtäkkiä ihan poikkeukselliset. Koko 

maailmassa koronatauti on muuttanut elämää. Se 

jopa uhkaa terveyttä ja elämää. 

Ilolansalossa on asia huomattu ja siihen on reagoitu 

viranomaisten määräyksiä noudattaen. Kaikenlai-

nen ryhmien kokoontuminen on lopetettu perustel-

lusti, samoin yhteissaunat ja ulkopuolisten vierai-

lut. Myös ruokailuun on tullut hyvää hygieniaa 

edistäviä muutoksia. 

Meiltä asukkailta toivotaan yhteistyökykyä, jotta 

näitä toimenpiteitä pystytään kaikkien yhteiseksi 

eduksi toteuttamaan. Meidän terveytemme säilyttä-

misen takia tässä toimitaan. Toivomme, että asia 

ymmärretään ja annettuja ohjeita noudatetaan. 

Henkilökuntaa ja johtoa haluamme kiittää tähänas-

tisista toimenpiteistä ja huolenpidosta. 

Hyvää kevättä ja pääsiäistä koko talon väelle. 

Asukasneuvosto 

P.S. Jos mieleesi tulee jokin hyvä suojautumisidea, 

asukasneuvoston jäsenten kautta se välittyy talon 

johdolle. 

YHTEISPELILLÄ SE SUJUU  
Kiitos Teille asukkaat, omaiset ja ystävät, jotka 

olette ymmärtäneet rajoitukset ja kiellot. Tarkoi-

tuksena on ehkäistä viruksen tulo Ilolansaloon.                          

Henkilökuntamme haluaa näinäkin aikoina tukea 

hyvää asumista ja palvelee ilolla.  Yhteinen hyvä 

edellyttää joustavuutta ja kärsivällisyyttä kaikilta.  

Hyvää pääsiäistä ilolansalolaisille. 

Anne, johtaja 

  



Toimintaohjeet Palvelukeskus Ilolansalossa  
Alla löydät tietoa, kuinka poikkeustila vaikuttaa toimintaamme ja kuinka sinun itse on hyvä 

se huomioida. Noudatamme valtion sekä Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin antamaa oh-

jeistusta. Lisäksi teemme omia varmuustoimenpiteitä. Ohjeistus voi muuttua nopeastikin, ti-

lanteen mukaan. Pidetään huolta toinen toisistamme. 

 

Kotihoito 

Salvan kotihoito palvelee normaalisti. Tar-

joamme asukkaille turvallisen ja hyvän hoi-

don poikkeuksellistenkin olojen aikana. 

Hoitajamme huolehtivat tehostetusti omasta 

hygieniastaan. Salvan kotihoito palvelee 

myös muualla kuin Ilolansalossa, entiseen 

tapaan.  

Seuraamme jatkuvasti ohjeistusta asukkai-

den ja työntekijöiden suojaamiseksi. 

Mikäli kotihoitomme uhkaa kuormittua, 

saatamme joutua järjestelemään sovittuja 

palveluita, esim. pyykkihuoltoa. 

Hygienia 

Ensisijaisen tärkeää on omasta hygieniasta 

huolehtiminen. Huolehdi puhtaudestasi; au-

tat itseäsi ja muita. 

• Pese kädet huolella ennen ruokailua ja ol-

tuasi julkisissa tiloissa. Pese käsiä vähin-

tään 20 sekuntia saippualla ja kuivaa pa-

perilla. Älä käytä käsipyyhettä, sillä vi-

rukset leviävät märän pyyhkeen kautta. 

• Käytä käsidesiä  

• Niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan ja hä-

vitä liina välittömästi. Pese kädet niistä-

misen jälkeen 

• Aivasta nenäliinaan tai käsitaipeeseen, 

älä kämmeneen. Pese kädet aivastamisen 

jälkeen. 

• Vältä fyysistä kontaktia toiseen ihmi-

seen, kättelyt ja halaamiset jätetään vä-

liin. 

• Pidä turvaväli. Hississä, jonottaessa, ruo-

kapöydässä ja muissa tiloissa jätä vähin-

tään metrin väli vierustoveriin. 

• Pääaulasta löydät pintadesinfiointilait-

teen. Voit puhdistaa arkisia käyttöesi-

neitä, kuten avaimia ja kännyköitä. 

Viriketoiminta 

Ilolansalon virikkeelliset ja liikunnalliset 

ryhmät on peruttu. Myös erilaiset tuote-esit-

telijät ja kauppiaat käytävillä on peruttu.  

Jalkahoitaja vierailee harvennetuilla vuo-

roilla. Varaa infosta aika jalkahoitoon. Vuo-

roille on varattu pidempi aika, jotta hoitovä-

lineet ja tilat ehditään puhdistamaan entistä 

huolellisemmin, eikä asiakkaiden tarvitse 

kohdata toisiaan. 

Henkilökunnan tervehdys 

Henkilökunta järjestää tervehdyksen sisäpi-

halla joka keskiviikko klo 10.30. Tule kat-

somaan parvekkeelle tai sisäpihan puolelle. 

Muista pitää turvaväli toisiin. Ohjelmassa 

muun muassa yhteisjumppaa. Pidetään toi-

sistamme huolta. 

Omaisten vierailut palvelutalossa 

Ilolansalon ulko-ovet on lukittu ylimääräi-

sen liikkumisen rajoittamiseksi. Asukkaat 

pääsevät kulkemaan ulko-ovista omilla 

avaimillaan. Ulkopuolisille kävijöille ovi 

avataan tapauskohtaisesti. 

Ohjeistamme toistaiseksi omaisia välttä-

mään vierailuja, mikäli se ei asukkaan 



hoidon kannalta ole välttämätöntä. Tällöin 

huolehdi hyvin hygieniasta. 

Vältä suoraa kontaktia omaisen kanssa. Esi-

merkiksi kauppatavaroita toimittaessa, jätä 

ostokset oven taakse tai jätä tavarat infoon 

niin toimitamme ne asukkaalle. 

Ulkomailla oleskelleita tai siellä oleskellei-

den kanssa lähikontaktissa olleita kiel-

lämme käymästä Palvelukeskus Ilolansa-

lossa, kunnes karanteeniaika on ohi, vaikka 

oireita ei olisi.  

Omaisten kanssa kannattaa olla yhteyksissä 

puhelimitse. Infosta on lainattavissa tablet-

titietokone, jolla voit halutessasi soittaa vi-

deopuhelun omaisille. Henkilökuntamme 

auttaa tarvittaessa. 

Talon sisäisellä puhelimella voit soittaa 

maksutta toiselle asukkaalle. Puhelinnume-

rot ovat A-rapussa 3 +asunnon numero ja 

D- ja E- rapussa 4 +asunnon numero. Esi-

merkiksi A-rapun asunnon numero 1 puhe-

linnumero on 301. 

Omaisten vierailut palvelukodissa 

Aatos- ja Ainokodin osalta vierailukielto on 

ehdoton. Jos katsot vierailun tarpeelliseksi, 

ole yhteydessä henkilökuntaan 

Liikkuminen Ilolansalossa 

Suomen hallitus on velvoittanut yli 70-vuo-

tiaat pysymään erillään kontakteista muiden 

ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.  

Ilolansalon asukkaiden ei tarvitse sulkeutua 

asuntoihinsa. Käytävillä saa kulkea va-

paasti. Älä unohda liikunnan merkitystä hy-

vinvoinnin tekijänä. Jumppaa asunnossasi 

ja tee kävelylenkki käytävillä. Myös pihalla 

voi pistäytyä.  

Naapureiden tapaaminen on hyvä tapa estää 

eriytymistä. Tiloistamme löytyy 

esimerkiksi erilaisia lautapelejä viihdyk-

keeksi pienille ryhmille, alle 10 henkeä. 

Kannustamme omatoimisuuteen.  

Tämän lehden sivuilta löydät kuntoutuk-

semme laatimat kevyet sisäjumppaohjeet. 

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!  

Ravintola  

Ilolansalon Ravintola palvelee asukkaita ja 

henkilökuntaa lähes normaalisti. Tarjo-

amme terveellisen ja monipuolisen aterian 

kolme kertaa päivässä.  

Ravintola on yksi tiloista, jossa mahdollisen 

viruksen leviäminen on todennäköisintä. 

Leviämisen ennaltaehkäisemiseksi henkilö-

kunta toteuttaa erilaisia varotoimenpiteitä.  

Henkilökunta annostelee ruoan asukkaille 

ja tarjoilee annokset suoraan pöytiin. Tällä 

vältämme mahdollisen viruksen leviämisen 

ottimien ja ruoan kautta. 

Ravintolasalissa on vähennetty istumapaik-

koja. Väljempien paikkojen avulla pyritään 

vähentämään suoraa kontaktia ja lieventä-

mään taudin leviämistä. Pitäkää etäisyyttä 

myös ruokapöydässä.    

Muista oma hygienia syömään tullessa. 

• Peset kädet huolellisesti 

• Pidä etäisyyttä toisiin jonottaessa 

• Olemme väljentäneet asiakaspaikkoja 

välttääksemme lähikontaktia vieri vie-

ressä istuminen ei nyt käy 

• Jos olet sairas, pysy poissa julkisista ti-

loista, myös ravintolasta 

Ravintola Ilolansalo ei toistaiseksi palvele 

ulkopuolisia asiakkaita. Toimintamme kes-

kittyy palvelemaan Palvelukeskus Ilolansa-

lon asukkaita ja työntekijöitä. Myös ravin-

tolan henkilökunta noudattaa tehostettua 

hygieniatasoa. 



Ruoan kotiinkuljetus 

Halutessa voit tilata ruoan asuntoon. Suosit-

telemme tätä etenkin heikkokuntoisemmille 

asukkaille. Näin vältyt altistumasta mahdol-

liselle virukselle. Valitettavasti joudumme 

perimään kuljetusmaksun. Tarvittaessa ole 

yhteydessä Elina Tuomiseen 044 7213 353. 

Tilaa kauppatavarat kahviosta 

Hallituksen ohjeistuksen mukaisesti, yli 70-

vuotiaat on velvoitettu pysymään erillään 

kontakteista. Tämä kattaa muun muassa 

kaupassa käymisen. 

Ravintolamme kahvio myy elintarvikkeita.                         

Laajennamme myynnissä olevaa tuotevali-

koimaa tarpeidenne mukaan. Voit esittää 

toiveen mitä tuotetta tarvitset. Toiveet to-

teutetaan mahdollisuuksien mukaan.  

Ravintolassa ja kahviossa asioidessa et tar-

vitse käteistä rahaa. Maksaminen tapahtuu 

Ilolansalon maksukortilla. Ostamalla päivit-

täistavarasi Ilolansalon kahvilasta, tuet 

myös yhteistä toimintaamme. Tarvittaessa 

ole yhteydessä Elina Tuomiseen 044 7213 

353. 

Seniorineuvola 

Ilolansalon Seniorineuvolan verenpaineen 

ja verensokerin mittaukset on peruttu tois-

taiseksi. Voit tarvittaessa pyytää hoitajaa 

suorittamaan mittauksen.  

Myös erilaiset luennot Seniorineuvolan ja 

Etuusneuvolan osalta on toistaiseksi pe-

ruttu. 

Pihlajalinnan lääkäri Sanna Maula jatkaa 

vastaanottamista normaalisti. Seuraava 

kerta on 20.4. Ajanvaraukset numerosta 044 

7213 364. Lääkärin hinnaston löydät info-

pisteestä.  

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot pal-

velevat Seniorineuvolassa normaalisti. Tar-

kemmat tiedot saat vastaavalta sairaanhoita-

jalta, Soile Krzywackilta 044 7213 364. 

Ilolansalon ystävämyynti 

Ilolansalon puuhapiirin myyntipiste pää-

aulasta poistuu toistaiseksi. Jos tarvitset 

postikorttia, adressia tai pientä käsityötä 

lahjaksi, kysy lisätietoa infosta. 

Saunat 

Yhteiset saunavuorot k-kerroksen saunassa 

on peruttu. Yksityiset saunavuorot hoitajan 

avustuksella jatkuvat toistaiseksi. 

Kuntosali 

Asukkaiden kuntosalivuorot jatkuvat nor-

maalisti. Huolehdi hygieniasta kuntosalin 

käytön yhteydessä. Erilliset ohjatut ryhmät 

on peruttu. 

Kiinteistöhuolto palvelee rajoitetusti 

Myös talonmiehemme välttää tiloissamme 

liikkumista turvallisuutenne lisäämiseksi. 

Välttämättömät asiat tullaan hoitamaan, 

mutta pienemmät asiat saavat odottaa. Ole 

tarvittaessa yhteydessä infoon ja selvi-

tämme, miten tilanne hoidetaan. 

Seurakunnan tilaisuudet 

Seurakunta on perunut tilaisuutensa Ilolan-

salossa toistaiseksi. Diakoniatyö tarjoaa tar-

vittaessa keskusteluapua puhelimitse. 

Maija-Liisa Ristola-Niskala 044 7745 272  

Laura Masih 050 381 1717 

Posti 

Sanomalehdet ja päiväposti jaetaan tois-

taiseksi normaalisti Ilolansalon asukkaille. 

Ilmaisjakelua, eli mainosposteja ei enää 

jaeta. Salonjokilaakso tuo lehden erikseen 

asukkaillemme. Voit noutaa lehden aulan 

infon luota. 



Pidä huoli itsestäsi ja muista 

  
Pese kädet 
Pidä huoli käsiesi puhtaudesta. Pese kädet vedellä ja saip-

pualla 20 sekunnin ajan ja kuivaa paperipyyhkeellä. Pese 

aina tullessasi yleisistä tiloista sekä syömään tullessasi. 

Käytä myös käsidesiä. 

Käytä nenäliinaa 
Niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan. Laita nenäliina välittö-

mästi roskakoriin. Puhdista kädet niistämisen jälkeen tai 

käytä käsidesiä. Aivasta käsitaipeeseen. Aivastamisen jäl-

keen pese kätesi.  

Älä kättele 
Vältä suora kontakti toiseen ihmiseen, näin hillitset viruksen 

leviämistä. Pidä turvaväli ruokapöydässä. Halataan ja tue-

taan toisiamme nyt henkisellä tasolla. 

PIDÄ TURVAVÄLI 
Estä viruksen leviäminen  

myös hississä ja ruokajonossa 



Pääsiäisen ruokalista 
Pitkäperjantai 

Aamiainen Lounas   Päivällinen 

Helmipuuro Uunikirjolohi G, L  Savuporovuoka G, L 

  Tillimajoneesikastike G, L Puolukkahillo 

  Punajuuriaurakiusaus G, L Salaatti 

  Sitruunaperunasose, perunat Persikkakiisseli G, L 

  Keltainen pashavaahto G, L  

Lankalauantai 

Aamiainen Lounas   Päivällinen 

Kaurapuuro Lammaspyörykät G, L Broileripasta L 

  Tsatsiki G, L  Tuoresalaatti 

  Kasvispyörykät G, L  Hedelmäkimara G, L 

  Perunasose, perunat 

  Sitruunakiisseli G, L 

1. Pääsiäispäivä 

Aamiainen Lounas   Päivällinen 

Mannapuuro Punaviinikaritsa G, L  Pinaattikeitto L 

  Kookoscurrykaali  Kananmuna 

  Valkosipuliperunat G, L Puolukkakauraherkku 

  Perunat 

  Lämmin vihanneslisäke 

  Mangokakku G, L 

2. Pääsiäispäivä 

Aamiainen Lounas   Päivällinen 

Neljänviljanpuuro Kievin kana L  Lohiperunalaatikko G, L 

  Kasvisfetapihvi G, L  Punajuuri 

  Bearnaisekastike G  Vihersalaatti 

  Riisi, perunat   Mousse G, L 

  Mämmi ja kermamaito L 



Kotijumppa 

Terveisiä Salvan kuntoutuksesta. Pidä huolta itsestäsi myös kotona. Salvan kuntou-

tuksen fysioterapeutit jakavat muutaman yksinkertaisen jumppaliikkeen. Toista har-

joitukset päivittäin. Varmista kuntosi ylläpysyminen. 

 

80-84-vuotiaat naiset pystyvät seisomaan yhdellä jalalla keskimäärin 10 sekuntia ja 

miehet 9 sekuntia. Kuinka kauan sinä pystyt seisomaan yhdellä jalalla? 

 

 

 
Painonsiirto 

Seiso haara-asennossa varpaat suoraan eteenpäin. Siirrä pai-

noa jalalta toiselle. Toista 10 kertaa molemmille puolille. 

 

Yhdellä jalalla seisonta 

Seiso yhdellä jalalla ja ota tukea tuolista tarpeen mukaan. Har-

joittele molemmilla jaloilla. Kuinka monta sekuntia pystyt? 

 

Tandem seisonta 

Seiso jalat peräkkäin niin, että etummaisen jalan kantapää on 

kiinni takimmaisen jalan varpaissa. Ota tukea tarpeen mukaan. 

Harjoittele myös jalat toisin päin. Kuinka monta sekuntia pystyt? 

 

P irauta puhelimella  
SOITA YSTÄVÄLLE NAAPURILLE, 

TUTTAVALLE   - VÄLITÄ 



Pääsiäisterveiset

Hyvää pääsiäistä asuk-

kaille ja henkilökun-

nalle. 

-Unto 

Pääsiäisterveiset Ilolansalon asukkaille ja henki-

lökunnalle. Henkilökunnalle jaksamista. Odo-

tellaan kaikki positiivisella mielellä tämän lop-

pumista. 

-Irma L 

Tsemppiä kaikille! Yritetään yhdessä annet-

tuja ohjeita noudattaen selvitä tästä hanka-

lasta ajasta. Hyvää pääsiäistä koko Ilolan-

salon väelle! 

-Eeva-Liisa Kantola 

Hyvää pääsiäistä teille, ystäväni Raini ja 

Ritva. Myös sinulle Arvi hyvää pääsiäistä. 

Vaikka korona vainoaa koko maailmassa, 

meillä on täällä hyvät oltavat. Kiitos Ilolan-

salo. Hyvää pääsiäistä, pärjäillään. 

-Hillevi 

 

Pääsiäisterveiset Elvi Suu-

tari, Elsa Stähl ja Alli lehti 

-Ulla Aarnio 

 
Terveiseni kaikille Ilolansalon asuk-

kaille. Hyvää pääsiäistä kaikille. Pää-

siäisterveiseni myös koko henkilö-

kunnalle ja kiitokseni teille kaikille, 

mitä olette näinä aikoina hyväkseni 

tehneet. Voimia teille, että jaksatte 

edelleenkin auttaa ja hoitaa meitä. 

Kaikesta kiittäen, Kaija Suominen 

 

Kevät keikkuen tulevi. 

Pääsiäistä kohta jo vie-

tämme. Olkaamme toivo-

rikkaita tulevaan. Yh-

dessä saatuja ohjeita nou-

dattain. Kiitos jaksami-

sesta henkilökunnan. Asi-

akkaille positiivista hyvää 

mieltä. Kyllä tästä selvi-

tään! Pääsiäisterveisiä 

kaikille. 

-Tyytyväinen asukas 

 Eeva-Liisa Kantolalle, 

Liisa Virtaselle, Aili Mati-

naholle, Pasille ja Anne 

Juntille pääsiäisterveiset. 

-Asukas 

 

Hyvää pääsiäistä toivottavat huo-

neisto 46 asukkaat koko talon 

asukkaille sekä henkilökunnalle. 

-Tuula ja Eino 

 

Hyvää pääsiäistä ja kestävyyttä 

tänä aikana talon johdolle, 

työntekijöille ja asukkaille. Nou-

datammehan talon sääntöjä, 

jotta selviämme koronasta. Hy-

vää terveyttä kaikilla. 

Eila Suominen 

 



  

Pääsiäistervehdykseni Ilolansa-

loon kaikille. Hyvää kevättä – ke-

sää jokaiselle toivottelen. 

-Kirsti 

 

Pääsiäistervehdys 5. kerroksen naapu-

reille Ullalle, Mairelle, Sylvalle, Jou-

kolle, Raimolle, Sinikalle, Maijalla, 

Tuulalle, Liisalle, Aunelle, Kaarlolle ja 

Eskolle. 

Toivojana Maisa Koskinen 

käytävän päästä 

 

Lämmin pääsiäistervehdys kaikille 

Ilolansalon asukkaille ja henkilökun-

nalle. Meistä pidetään täällä todella 

hyvää huolta; vastapalveluksi me 

voimme noudattaa annettuja ohjeita, 

niin kyllä kaikki taas iloksi muuttuu. 

-Leena S 

 

Hyvää pääsiäistä Maija, 

Saimi, Ulla ja Kirsti. 

-Alli 

 

Lämpimät pääsiäisterveiset ja hy-

vää leppoisaa pääsiäistä henkilö-

kunnalle ja kaikille teille, kun 

olette täällä töissä ja samoin hyvää 

ja leppoisaa pääsiäistä kaikille 

teille, kun asutte täällä ja toivotan 

hyvää kesää kaikille. 

-Aili ja Kyösti 

 

Koronasta huolimatta, toi-

votan kaikille, ihan kaikille 

Ilolansalossa pääsiäisaa-

mun ja kevään riemua. 

-Pikkulotta Toini 

 

Mämmisuiset pääsiäisterveiset kaikille asukkaille. 

Kiitosterkut ahkerille hoitajille, jotka vievät ateriat 

huoneisiin, sekä auttavat ruokalassa syöntiin me-

noa. Näin he ehkäisevät koronan vaaraa. Hyvää 

pääsiäistä ja koronan kimppuun koko maa. 

-Paavo 

Pääsiäistervehdys ihanille Ilo-

lansalon kanssa-asujille ja 

huolehtivalle henkilökunnalle. 

-Eero 

Marja-Leena Koskiselle 

ja kivoille saunakave-

reille pääsiäisterveiset. 

-Elvi Suutari 

Rauhallista ja turvallista pääsiäistä kai-

kille. Tuetaan toinen toisiamme ja aute-

taan ystävää vaikeina aikoina. Halataan 

nyt henkisesti ja kunnolla sitten, kun 

tämä kaikki on ohi. 

-Ilolansalon henkilökunta ja hallitus 

Sinikka-mammalle neloskerrokseen pää-

siäisterveiset ja tsemppiä ja hyvää mieltä 

poikkeusajan keskelle! 

-Seija, Raimo, Sanna, Jani, Siiri, Meeri, 

Anu, Reima, Eelis, Joona, Hertta 

 

Pääsiäistervehdys Orvolle, Teu-

volle ja Pentille sekä muille talon 

asukkaille ja henkilökunnalle. 

-Esko 

 



pääsiäisen eläintunnistus Mitä eläimiä löydät alla olevista kuvavihjeistä? 

  

  

Keskiviikon tervehdys 
Henkilökunta lähettää joka keskiviikko tervehdyksensä Ilolansalon sisäpihalta klo 10.30 

Osallistu parvekkeelta tai tule pihalle mukaan. Pysytään yhdessä kunnossa. 

Vastaukset: 1. aasi 2. karitsa 3. siili 4. hiiri 5.perhonen 6. hanhi 7. vuohi 8. majava 9. leijona 10. kuovi 11. pantteri 12. kauris 



PääsiäisEN PIILOSANA 

 

  

Vaakaan 1. Leijona 4. Tarja 5. Jansson 9. Sari Essayah 11. Ilolansanomat 12. Halonen 16. Pastanttipuuro 19. Pasha 20. Kokko 21. Vahvat 

leidit 24. Laulukööri 25. Kinnunen 26. Tove 27. Mämmi 28. Virpojat Pystyyn 2. Junkkarit 3. Laila 5. Joutsen 6. Sämpylä 7. Mikko Alatalo 8. 

Seniorineuvola 10. Helatorstai 13. Virpominen 14. Lankalauantai 15. Soi 17. Manu 18. Ikkunassa 22. Louhi 23. trulli 25. Kulmuni 

Pääsiäisristikon vastaukset 
Ristikon löydät seuraavalta sivulta 



Pääsiäisristikko 

Vaakaan     

1. Vaakunakissa    

4. Suomen 11. presidentin etunimi 

5. Muumien äidin sukunimi 

9. Entinen kävelijä, nykyinen poliitikko 

11. Ilolansalon lehti 

12. Suomen 11. presidentin sukunimi 

16. Perunoista valmistettava perinneruoka  

19. Pääsiäisen ortodoksinen perinneruoka 

20. Poltetaan pääsiäisenä  

21. Ilolansalon naisten kuntoryhmä (2 sanaa) 

24. laulaa Ilolansalossa joka toinen tiistai 

25. Suomen ensimmäisen euroviisuedustajan sukunimi 

26. Muumien äidin etunimi  

27. Pääsiäisen perinneruoka  

28. kiertävät pääsiäisen aikoihin 

Pystyyn 

2. Usein Ilolansalossa nähty mieskuoro 

3. Suomen ensimmäisen euroviisuedustajan etunimi 

5. Vaakunalintu 

6. Ravintolassa tarjolla usein keittopäivänä 

7. Viime vuoden seniorimessujen esiintyjä (2 sanaa) 

8. Tarjoaa Ilolansalossa mm. verenpaineen mittausta 

10. 40 päivää pääsiäisestä 

13. Usein lasten suorittama pääsiäisperinne 

14. Pitkäperjantain ja pääsiäispäivän välissä 

15. Mitä Ilolansalo tekee perjantaisin 

17. Jumppaisäntänä Ilolansalossa joka toinen viikko 

18. Euroviisukappale ”valoa ____________” 

22 Pohjan akka 

23. Pääsiäisnoita 

25 Valtiovarainministeri 

(Vastaukset edellisellä sivulla) 


