
ILOLANSANOMAT  
 
 

Ilolansalon pihan korjaustyöt alkoivat 
sisäpihan puolelta laattojen uusimisella, 
kuten kuvastakin näkyy. *Rinnealue 
kunnostetaan ja istutukset uudistetaan. 
Työmaalla liikkuu työkoneita, liikkuminen 
siellä ei ole mahdollista. Oviin asennetaan 
asianomaiset opasteet.  Asunto-
osakeyhtiömme pahoittelee häiriötä!  
 

Lääkärimme lomailevat heinäkuun, 
terveyskeskuslääkärin vastaanotto on 
seuraavan kerran ke 3.8. ajanvaraukset 
88364/ sairaanhoitaja.  
 

Muistakaa pitää turvaranneke lähellänne 
koko ajan. Asukkaiden turvallisuutta lisäävä 
turvaranneke varmistaa avun saantinne yötä 
päivää Ilolansalossa.  Henkilökuntamme 
vastaa siihen ja tulee avuksi.  Ranneke 
pitää olla koko ajan käden ulottuvilla; 
ranteessa tai kaulassa.  Kun hätä on käsillä, 
ei ole aikaa etsiä ranneketta. Eikä se auta 
tyynyn vierellä, jos avun tarve on 
kylpyhuoneessa.    
 

Ilolansalossa työskentelee useita sijaisia 

mahdollistamassa vuosilomaa 
työntekijöillemme sekä koululaisia 
tutustumassa oikeisiin työtehtäviin.  Ollaan 
heille armollisia ja autetaan heitä tekemään 
työnsä hyvin. Monille työpaikka on 
ensimmäinen, eikä kaikkea voi ihan heti 
osata.  
 
Ilolansaloon muuttaa uusia asukkaita 
pitkin vuotta – tervetuloa Teille kaikille! 
Tulkaa rohkeasti tutustumaan toimintaamme 
ja muihin asukkaisiin!  Kesällä on helppo 
piipahtaa vaikka keskiviikkona klo 17-18 
ravintolan terassille herkkuja maistelemaan! 
Kutsukaa ystäviänne ja tuttujannekin 
laittamaan suut makeaksi!  
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Ilolansalon piha 
uudistuu kesällä… 
 
 
 
 
 



 

HEINÄKUU  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. 

______________________________________________________________ 
pe 1.7.  BINGO klo 10.30 Vanha Sali, klubikortti/2 € 

______________________________________________________________ 
su 3.7. Raamattu- ja virsipiiri klo 13.30 Vanha Sali, maksuton 

Raatalan Humpparallin päiväkonsertti peruttu vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi! 
______________________________________________________________ 

ma 4.7. Jalkahoitaja talossa klo 8.30 alkaen. Ajanvaraus info tai p. 300 
 Mölkky- peliä pelataan Paulin puistossa klo 10-11, maksuton 
 Kesäklubi klo 14-15 Kabinetti Tammi/ravintolan terassi, vaihtuvaa ohjelmaa 

osallistujien toiveet huomioon ottaen, maksuton 
______________________________________________________________ 

ti 5.7. Verensokerimittaus klo 8 alkaen (2 €) Seniorineuvola, ilman ajanvarausta 
ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 Terassi/Ravintolasali, seurustelua, 
pelejä! 
______________________________________________________________ 

ke 6.7. Tuolijumppa klo 11.00 - 11.30 Vanha Sali, maksuton 
Tmi Ritva Seppälä vaatemyynti aulassa klo 10-14 
Kesäkeittiö auki Ravintolan terassilla klo 17-18 , myynnissä makkaraa ja 
lettuja 
______________________________________________________________ 

to 7.7. Muistin aarreaitta – ryhmä klo 14.30 Vanha Sali, klubikortti/2€ 
______________________________________________________________ 

pe 8.7. BINGO klo 10.30 Vanha Sali klubikortti/2€   
pe 8.7. KESÄTANSSIT Ravintolasalissa klo 14.30-

16, tanssit tahdittaa: Paavo ja Yrjö Teuri. 
Tervetuloa tanssimaan! 

 
su 10.7. Raamattu- ja virsipiiri klo 13.30 Vanha Sali, 

 maksuton 
Kirkkokonsertti ”Ranskalainen ilta” 
Uskelan kirkossa klo 20, urkuteoksina kaksi 
Cesar Franckin koraalia ja ranskalaista 
laulumusiikkia, urkurina Kaisa Suutela-
Kuisma ja laulusolistina basso Jari 
Parviainen. Ilmoittautuminen infoon 7.7. mennessä p. 300. Konserttiin vapaa 
pääsy, ohjelmalehtinen 10e. Kimppakyyti lähtee klo 19.30 pääovelta, maksu 
määräytyy kyytiläisten mukaan, ilmoita avustajan tarpeesta – 
mahdollisuuksien mukaan saamme vapaaehtoisia avustajiksi!  
______________________________________________________________ 

ma 11.7. Mölkky- peliä pelataan Paulin puistossa klo 10-11, maksuton 
Ilolansalo tutuksi klo 11 kabinetti Kielossa, puhutaan asumisesta 
Ilolansalossa. 

 Kesäklubi klo 14-15 Kabinetti Tammi/ravintolan terassi, Vaihtuvaa ohjelmaa 
osallistujien toiveet huomioon ottaen, maksuton 

 Ilolansalon Kino klo 17 Elokuvana ”Näkymätön Elina”: ohjaus Klaus Härö, 
upeissa maisemissa kuvattu elokuva kertoo ajattoman ja koskettavan tarinan 
oikeudenmukaisuudesta, elämästäTornionjokilaaksossa 50-luvun alkupuolella. 



HEINÄKUU  ILOLANSALOSSA  
Kuukauden taiteilija Sadena Kangaskorte, taidenäyttely aulassa 
 

 
ti 12.7. Verenpaineen mittaus klo 9−11 Seniorineuvola, asukkaille 

maksuton, ei ajanvarausta 
 Tikkakisa klo 14 Ilolansalon sisäpihalla, naisten ja miesten sarjat, 

ilmoittautuminen ennakkoon infoon p.300 tai ennen kisan alkua klo 
13.45 terassilla. 
ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 Terassi/Ravintolasali, seurustelua, 
pelejä! 
_____________________________________________________________ 

ke 13.7. Manun tuolijumppa klo 10.30 Vanha Sali, maksuton 
Ilolansalo Soi – Kalervo Helenius ja tytöt (Tuula, Liisi ja Sinikka) 
esiintyvät Ravintolasalissa klo 14-15 
Kesäkeittiö auki Ravintolan terassilla klo 17-18 , myynnissä makkaraa ja 
lettuja 
______________________________________________________________ 

to 14.7.  Muistin aarreaitta – ryhmä klo 14.30 Vanha Sali, klubikortti/2€ 
______________________________________________________________ 

pe 15.7. BINGO klo 10.30 Vanha Sali klubikortti/2€ 
 Riitta Muuro myy kortteja aulassa klo 10-13 

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

su 17.7. Raamattu- ja virsipiiri klo 13.30 Vanha Sali, maksuton 
______________________________________________________________ 

ma 18.7.  Jalkahoitaja talossa klo 8.30 alkaen. Ajanvaraus info tai p. 300 
Mölkky- peliä pelataan Paulin puistossa klo 10-11, maksuton 
Kesäklubi klo 14-15 Kabinetti Tammi/ravintolan terassi, Vaihtuvaa ohjelmaa 
osallistujien toiveet huomioon ottaen, maksuton 
______________________________________________________________ 

ti 19.7. ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 Terassi/Ravintolasali, seurustelua, 
pelejä! 
______________________________________________________________ 

ke 20.7. Tuolijumppa klo 11−11.30 Vanha Sali, maksuton 
Kesäkeittiö auki Ravintolan terassilla klo 17-18 , myynnissä makkaraa ja 
lettuja 
______________________________________________________________ 

to 21.7. Muistin aarreaitta – ryhmä klo 14.30 Vanha Sali, klubikortti/2€ 
___________________________________________________ 

pe 22.7.  BINGO klo 10.30 Vanha Sali klubikortti/2€ 
______________________________________________________________ 

su 24.7.  Raamattu- ja virsipiiri klo 13.30 Vanha Sali, maksuton 
______________________________________________________________ 

ma 25.7.  Mölkky- peliä pelataan Paulin puistossa klo 10-11, maksuton 
Kesäklubi klo 14-15 Kabinetti Tammi/ravintolan terassi, Vaihtuvaa ohjelmaa 
osallistujien toiveet huomioon ottaen, maksuton 
______________________________________________________________ 

ti 26.7. Seniorineuvola sairaanhoitajan vastaanotto klo 9.00 alkaen. Varaa aika  
p. 88 364, maksullinen  
ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 terassi/Ravintolasali, seurustelua, 
pelejä! 
 



 

HEINÄKUU  ILOLANSALOSSA  
Kuukauden taiteilija Sadena Kangaskorte, taidenäyttely aulassa 
 

 
ke 27.7.  Manun tuolijumppa klo 10.30 Vanha Sali, maksuton 
 Novita vaatemyynti aulassa klo 10.30-14 

Kesäkeittiö auki Ravintolan terassilla klo 17-18, myynnissä makkaraa ja 
lettuja 

to 28.7. Naarilan leiripäivä, Salon seurakunnan järjestämä leiripäivä klo 10-14.30 , 
kts. kutsu takakannessa. Lähtö Ilolansalon pääovelta klo 9.30, ilmoittaudu 
infoon 18.7. mennessä p. 300, ilmoita myös, jos tarvitset saattajan, vain 
kyytimaksu 8 € 

 
to 28.7.  Muistin aarreaitta – ryhmä peruttu retken vuoksi! 
 ______________________________________________________________ 
pe 29.7. Muistineuvola, muistihoitajan vastaanotto Seniorineuvola, ajanvaraus 

etukäteen Kirsi Haapala p. 044 721 3372, asukaspuhelin 88 372, maksullinen 
 BINGO klo 10.30 Vanha Sali klubikortti/2€ 
 ______________________________________________________________ 
su 31.7. Raamattu- ja virsipiiri klo 13.30 Vanha Sali, maksuton 
 
 

Tervetuloa mukaan viikoittaisiin jumpparyhmiin! 
 
Vahvat leidit kuntosaliryhmä, osallistuminen kuntoklubikortilla  
ajalla 29.6.-10.8. ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin SALVAn vapaaehtoisen 
ohjaamana klo 9.30 
 
Sisulla ja Sydämellä kuntosaliryhmä (kurssimuotoinen, erillinen 
osallistumismaksu) 
ma klo 11 – ilmoittaudu fysioterapeuteille (Anne 88358, Anu 88355) 
 
Kuntosali avoinna asukkaille kesälläkin joka päivä…  
kuntosalivuorot: 
ma-to klo 17-18, pe klo 16-17 la klo 10-11, su klo 9-10 



 
 

 

KESÄKEITTIÖ 8.6.-29.7.2016 
 

RAVINTOLA ILOLANSALON 
TERASSILLA  

keskiviikkoisin klo  17–18  
Grillimakkaraa ja 

muurinpohjaletut myynnissä! 
 

Tervetuloa herkuttelemaan,  
innosta naapurikin mukaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TERVETULOA 
Ilolansalon-Anninkartanon  

leiripäivään  
Naarilan leirikeskukseen            

 to 28.7.2016 klo 10-14.30  

 
Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, hartaus, ulkoilua.   

Nautimme maukkaan lounaan ja päiväkahvit. 

                       

                
      Salon seurakunta / diakoniatyö 

 

      Pirjo Harstinen ja Sanna Saramo 

 
 


