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Vielä on kesää jäljellä! Elokuussakin 
teemme retkiä ja järjestämme jo toisen 
kerran pihafestarit. Tänä vuonna festarit 50 
– luvun hengessä. Myös omaiset ja ystävät 
ovat tervetulleita festareille. Katso kutsu 
takasivulta.  
 
Elokuussa monet ryhmät, mm. Puuhapiiri 
ja Vahvat leidit, palaavat kesätauolta. 
Tervetuloa mukaan niin uudet kuin 
vanhatkin osallistujat!  
 
ISO 9001 sertifikaatti myönnettiin Salvalle 
taas kolmeksi vuodeksi. Sertifikaatti on 
todistus siitä, että asiat hoidetaan 
laadukkaasti. Toukokuussa arvioijat olivat 
kaksi päivää Ilolansalossa lähes 
suurennuslasien kanssa perehtymässä 
toimintaan. Arvioijien mielestä Ilolansalossa 
on kodinomainen ja lämmin tunnelma. Sen 
tunnelman me teemme kaikki yhdessä!  
 
Palautteet ja varsinkin niiden käsittely 
kuuluvat myös laadukkaaseen toimintaan.  
Meille saa jatkuvasti antaa palautetta; risuja 
ja ruusuja, kirjallisesti tai suullisesti. 
Käymme niitä kahdesti vuoden aikana läpi 
yhteisesti. Seuraavan kerran ”Risut ja 
ruusut” nyt elokuussa 26.8 klo 8.30 
aamunavauksen yhteydessä. Tervetuloa 
kaikki! 
 
Salva on esillä myös iltatorilla muiden 
salolaisten yhdistysten kanssa  torstaina 
18.8. klo 14.00 alkaen. Tule bongaamaan 
kojumme. Kojulla ilmoittautuneet  palkitaan 
seuraavan aamun aamunavauksessa!  
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Juttu ja tikka 
lensivät … 
 
 
 
 
 



ELOKUU ILOLANSALOSSA  
Kuukauden taiteilija Sadena Kangaskorte, taidenäyttely 
aulassa 
 
HUOM! Aamunavaus klo 8.30 joka ARKIaamu 
Ravintolasalissa, tervetuloa kuuntelemaan päivän 
ajankohtaiset asiat ja aamujumpalle!  Ei edellytä aamiaisen 
syömistä. 
 
ma 1.8. Jalkahoitaja talossa klo 8.30 alkaen. Ajanvaraus info tai p. 300 
 Mölkky- peliä pelataan Paulin puistossa klo 10−11, maksuton 
 Puuhapiiri jatkaa taas joka maanantai klo 13−15 K-kerroksen Päiväkammari, 

jutellaan ja tehdään käsitöitä yhdessä, maksuton  
______________________________________________________________

ti 2.8. ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 Terassi/Ravintolasali, seurustelua, 
 pelejä! 

______________________________________________________________ 
ke 3.8. Sanomalehtikatsaus kabinetti Kielossa klo 9.30 – käydään läpi kuluneen 

viikon sanomalehtiä, tervetuloa erityisesti heikkonäköiset! 
Tuolijumppa klo 11.00−11.30 Vanha Sali, maksuton 
______________________________________________________________ 

to 4.8. Musta kuula-peli, Vanha Sali klo 13.30, maksuton 
Muistin aarreaitta – ryhmä klo 14.30 Vanha Sali, klubikortti/2€ 
______________________________________________________________ 

pe 5.8. BINGO klo 10.30 Vanha Sali klubikortti/2€  
 Riitta Muuro myy kortteja aulassa klo 10−13 
 Ilolansalo Soi – lauluryhmä Junkkarit esiintyy Ravintolasalissa klo 14.30 
 ______________________________________________________________ 
su 7.8. Raamattu- ja virsipiiri klo 13.30 Vanha Sali, 

 maksuton  
______________________________________________________________ 

ma 8.8. Mölkky- peliä pelataan Paulin puistossa klo 10−11, maksuton 
 Puuhapiiri klo 13, K-kerros, Päiväkammari, jutellaan ja tehdään käsitöitä 

yhdessä, maksuton 
 Ilolansalon Kino klo 17, katsomme nostalgista Heikki ja Kaija -sarjaa. 

Sarjanäytelmä kertoo realistiseen tyyliin tavallisen työläisperheen elämästä 
1960-luvun Tampereen Härmälässä 

 ______________________________________________________________ 
ti 9.8. Verensokerimittaus klo 8 alkaen (2 €) Seniorineuvola, ilman ajanvarausta 

Lähiretki Nostalgiamuseoon klo 9−12, lähtö pääovelta klo 9, paluu klo 12, 
hinta 18 e (sis. kyyti, pääsylippu ja kahvi + pulla), huom! ilmoittautumiset 3.8. 
mennessä INFO/asukaspuhelin 300/044-7213356. 
Ailin runo- ja monitoimipiiri klo 10, AINO-koti 
ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 Terassi/Ravintolasali, seurustelua, 
pelejä! 
_____________________________________________________________ 

ke 10.8. Sanomalehtikatsaus kabinetti Kielossa klo 9.30 
Tmi Ritva Seppälän vaatemyynti aulassa klo 10−13 
Manun tuolijumppa klo 10.30 Vanha Sali, maksuton 
______________________________________________________________ 

to 11.8.  LÄÄKÄRI TALOSSA, (Sallab) Ajanvaraus Eeva Ikoselta p. 88 364  

Muistin aarreaitta -ryhmä klo 14.30 Vanha Sali, klubikortti/2€ 
______________________________________________________________ 
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ELOKUU ILOLANSALOSSA  
Kuukauden taiteilija Sadena Kangaskorte, taidenäyttely 
aulassa 
 
 
pe 12.8. BINGO klo 10.30 Vanha Sali klubikortti/2€ 

SALVAvisa klo 14 Ravintolasali, 
ryhmätietovisailua, paikalle voi tulla yksinkin, 
ryhmiin mahtuu aina mukaan!  

 ____________________________________ 
la 13.8. Lauantain toivotut klo 13−14 Kabinetti Tammi, maksuton 
su 14.8. Raamattu- ja virsipiiri klo 13.30 Vanha Sali, maksuton 
 ______________________________________________________________ 
ma 15.8.  Jalkahoitaja talossa klo 8.30 alkaen. Ajanvaraus info tai p. 300 

Mölkky- peliä pelataan Paulin puistossa klo 10−11, maksuton 
Ilolansalo tutuksi klo 11 kabinetti Kielossa, puhutaan asumisesta 
Puuhapiiri klo 13, K-kerros, Päiväkammari, jutellaan ja tehdään käsitöitä 
yhdessä, maksuton Ilolansalossa. 
______________________________________________________________ 

ti 16.8. Verenpaineen mittaus klo 9−11 Seniorineuvola, 
asukkaille maksuton, ei ajanvarausta 
Salvan Wahvinmies- ja Wahvinnaiskisat 2016: 
naisille ja miehille omat sarjat, leikkimielinen mittelö 
Ilolansalon sisäpihalla, kisan tuomaroi tänäkin vuonna 
Mauno Kontto. Ilmoittaudu etukäteen infoon tai ennen 
kisaa klo 12.45 Ravintolan terassilla, kisa alkaa klo 13, 
tulethan ajoissa paikalle! 
ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 
Terassi/Ravintolasali, seurustelua, pelejä! 
___________________________________________ 

ke 17.8. Sanomalehtikatsaus kabinetti Kielossa klo 9.30 
Tuolijumppa klo 11−11.30 Vanha Sali, maksuton 
______________________________________________________________ 

to 18.8. SILKKIS-ryhmä, silkkimaalaajat kokoontuvat Päiväkammarissa klo 10−12 
Musta kuula -peli, Vanha Sali klo 13.30, maksuton 
Muistin aarreaitta -ryhmä klo 14.30 Vanha Sali, klubikortti/2€ 
______________________________________________________________ 

pe 19.8.  BINGO klo 10.30 Vanha Sali klubikortti/2€ 
Ilolansalo Soi, Markku Peimola esiintyy Ravintolasalissa klo 14.30 
______________________________________________________________ 

su 21.8.  Raamattu- ja virsipiiri klo 13.30 Vanha Sali, maksuton 
______________________________________________________________ 

ma 22.8.  Mölkky- peliä pelataan Paulin puistossa klo 10−11, maksuton 
Puuhapiiri klo 13, K-kerros, Päiväkammari, jutellaan ja tehdään käsitöitä 
yhdessä, maksuton Ilolansalossa 
____________________________________________________________ 

ti 23.8. Seniorineuvola sairaanhoitajan vastaanotto klo 9.00 alkaen. Varaa aika  
p. 88 364, maksullinen 
Ailin runo- ja monitoimipiiri klo 10, AINO-koti 
ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 terassi/Ravintolasali, seurustelua, 
pelejä! 
______________________________________________________________ 

ke 24.8.  Manun tuolijumppa klo 10.30 Vanha Sali, maksuton 
 Lukuryhmä alkaa klo 13 Kabinetti Kielo, maksuton 



ELOKUU ILOLANSALOSSA  
 
 
 
ke 24.8. Pihafestarit 50-luvun hengessä klo 17−19 

Ilolansalon sisäpihalla, katso kutsu 
takakannesta 

 
 _____________________________________ 
to 25.8.  Muistin aarreaitta -ryhmä klo 14.30 Vanha Sali, klubikortti/2€ 
 ______________________________________________________________ 
pe 26.8. Risut ja ruusut – käydään läpi, tulleita palautteita aamunavauksen 

yhteydessä Ravintolasalissa klo 8.30 
Muistineuvola, muistihoitajan vastaanotto Seniorineuvola, ajanvaraus 
etukäteen Kirsi Haapala p. 044 721 3372, asukaspuhelin 88 372, maksullinen 

 BINGO klo 10.30 Vanha Sali klubikortti/2€ 
 ______________________________________________________________ 
la 27.8 Lauantain toivotut klo 13−14 Kabinetti Tammi, maksuton 
su 28.8. Raamattu- ja virsipiiri klo 13.30 Vanha Sali, maksuton 
 ______________________________________________________________ 
ma 29.8. Jalkahoitaja talossa klo 8.30 alkaen. Ajanvaraus info tai p. 300 

Mölkky- peliä pelataan Paulin puistossa klo 10−11, maksuton 
Puuhapiiri klo 13, K-kerros, Päiväkammari, jutellaan ja tehdään käsitöitä 
yhdessä, maksuton Ilolansalossa 

 ______________________________________________________________ 
ti 30.8. ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 terassi/Ravintolasali, seurustelua, 

pelejä! 
 ______________________________________________________________ 
ke 31.8. Sanomalehtikatsaus kabinetti Kielossa klo 9.30 

Tuolijumppa klo 11−11.30 Vanha Sali, maksuton 
 Lukuryhmä klo 13 Kabinetti Kielo, maksuton 
 

Tervetuloa mukaan viikoittaisiin ryhmiin! 
 
ma Mölkkypeli     klo 10 Paulin Puisto 
 Puuhapiiri 1.8. alkaen  klo 13 K-kerros, Päiväkammari * 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ti Ailin runo- ja monitoimipiiri  klo 10 Aino-koti * 
 (parilliset viikot) 
 Asukasilta, ”kahvia ja korppua”  klo 18 Terassi/Ravintolasali * 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ke  Sanomalehtikatsaus  klo 9.30 Kabinetti Kielo * 
 Tuolijumppa (parittomat viikot)  klo 10.30  Vanha Sali * 

Manun jumppa (parilliset viikot)  klo 10.30  Vanha Sali * 
Lukupiiri 24.8. alkaen  klo 13  Kabinetti Kielo *  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

to  Muistin Aarreaitta  klo 13.30 Vanha Sali klubikortti/2€ 
pe  Bingo   klo 10.30 Vanha Sali klubikortti/2€ 
la Lauantain toivotut -ryhmä   klo 13 Kabinetti Tammi * 
 (parilliset viikot) 13.8. alkaen 
su         Raamattu- ja virsipiiri   klo 13.30 Vanha Sali * 

Huom! * ryhmä maksuton jos ei hintaa mainittu erikseen! 

 
 



 

Tervetuloa mukaan viikoittaisiin jumpparyhmiin! 
 

Vahvat leidit kuntosaliryhmä (kuntoklubikortilla) 
ma klo 9.30 alkaen 15.8. 
ke klo 9.30 SALVAn vapaaehtoisen ohjaamana 3.8. asti  
pe klo 9.30 alkaen 19.8. 
  
Sisulla ja Sydämellä kuntosaliryhmä  
(kurssimuotoinen, erillinen osallistumismaksu) 22.8. alkaen ma klo 11 ja klo 12.45  
– ilmoittaudu fysioterapeuteille (Anne 88358, Anu 88355) 

 
Kuntosali avoinna asukkaille joka päivä…kuntosalivuorot: 

ma-to klo 17-18, pe klo 16-17, la klo 10-11, su klo 9-10 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Hei, sinä ”Ikä”nainen tai ”Ikä”mies 
haastamme sinut osallistumaan 

SALVAn WAHVINNAIS/-MIES -kisoihin 
tiistaina 16.8. 

 
Lajit ovat ”matalankynnyksen lajeja” joihin kaikki voivat osallistua avustajan 
avustamana tai ilman, vakavalla leikkimielellä tietysti. Paikkana Ilolansalon 

sisäpiha ja Ravintolan terassi. 
 

Kisat alkavat klo 13, ilmoittautua voit etukäteen Ilolansalon Infoon (p. 
02-7213300, asukaspuhelimella 300) tai ennen kisan alkua paikan päällä 

klo 12.45 alkaen. 
Tuomarina Mauno Kontto. 

 
Lisätietoja: palveluohjaaja Jaana Savolainen p.044-7213356 

Järjestää SALVA ry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          

PIHAFESTARIT 

”50-luvun hengessä” 

Palvelukeskus Ilolansalon 

sisäpihalla 

ke 24.8. 

klo 17- 19 
       

  

 

 

 

 

 

 

esiintyjinä 

Erkki Liikanen 

Anna Schukov, Hannu Määttänen 

ja Marjo Korpela 

 Ravintola Ilolansalo myy festariherkkuja   

 Salva esittelee palveluitaan 

 

Lämpimästi tervetuloa 

toivottaa Ilolansalon väki 

Ps. Teeman mukaiset pukeutujat olisivat kiva yllätys… 
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