ILOLANSANOMAT
Kesältä tuntuu jo … on kukkia,
lämpöä ja itikoita!
Ilolansalossa on kaunis piha – laatta löytyy
Aatoskodin ulkoseinästä! Taloyhtiöt ovat
tehneet päätöksen kadun ja pihan
korjaamisesta. Ilolankatu on A- rapun kohdalta
kovasti kallistunut ja laatat ovat vinossa. Tämä
johtunee pylväshaavoista, joten ne tullaan
poistamaan ja
korvaamaan toisilla
istutuksilla. Sisäpihan
puolella kuvassa
näkyvä pensasrykelmä
korvataan uusilla.
Laatoitus vaihdetaan
myös. Korjaustyöt
alkavat jossain
vaiheessa ja kestävät
parisen kuukautta
arviolta. Ollaan
kärsivällisiä – kaunista
ja turvallista on tulossa!

PALVELUKESKUS
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2016

Lukuisat vapaaehtoisemme ovat kyllä kullan
arvoista väkeä. He mahdollistavat teille
asukkaat monia mukavia hetkiä. Kuvassa näkyy
Naisten Seiska-kävelytapahtuman iloisia
osallistujia ja kaupankäyntiä kirpputorilla.
Tuotto oli mukava lisä asukastoimintaamme.
Paulin puisto on tänäkin kesänä käytössänne.
Siellä on mukava levähtää ja taidetaan siellä
pelata mölkkyäkin. Seuratkaa viikko-ohjelmaa ja
ilmoitustaulua.
Infossa palvelee Jaana kesäkuun alusta alkaen.
Anu lomailee ja palaa joukkoomme aikanaan.
Hommat hoituvat kuten ennenkin, joten ei
huolta.
Kesällä on mukavia tapahtumia – tulkaa mukaan
Tekin keitä harvemmin tapaamme!
Ilolansalo tutuksi päivä sopii hyvin
asukkaillekin, tulkaa yhdessä omaistenne
kanssa. Seuraava maanantaina 20.6. klo 11
alakerran kabinetti Kielossa.

Terveisin ILOLANSALON VÄKI

Kesäkuussa ollaan
ihan pihalla…

KESÄKUU ILOLANSALOSSA
Kuukauden taiteilija Irma Lahti, taidenäyttely aulassa
HUOM! Aamunavaus klo 8.30 joka ARKIaamu Ravintolasalissa, tervetuloa
kuuntelemaan päivän ajankohtaiset asiat ja aamujumpalle! Ei edellytä
aamiaisen syömistä.
ke 1.6.

to 2.6.
pe 3.6.

su 5.6.
ma 6.6.

ti 7.6.

ke 8.6.

to 9.6.

pe 10.6.

su 12.6.

Manun tuolijumppa klo 10.30 Vanha Sali, maksuton
Lukuryhmä klo 13 Kabinetti Kielo. maksuton (jää kesätauolle!)
______________________________________________________________
Muistin aarreaitta – ryhmä klo 14.30 Vanha Sali, klubikortti/2€
______________________________________________________________
Aamunavauksen yhteydessä klo 8.30: Kutsumme kaikki asukkaat
nostamaan maljan 5v täyttävän Ilolansalo II kunniaksi (1.6) ja Miina
Sillanpään 150v päivän kunniaksi (4.6)
BINGO klo 10.30 Vanha Sali, klubikortti/2 €
Puutarha Siimeksen kesäkukkamyynti klo 9-10.30 terassilla
Ilolansalo Soi – lauluryhmä Junkkarit esiintyy Ravintolasalissa klo 14.30
______________________________________________________________
Raamattu- ja virsipiiri klo 13.30 Vanha Sali, maksuton
______________________________________________________________
Jalkahoitaja talossa klo 8.30 alkaen. Ajanvaraus info tai p. 300
Mölkky- peliä pelataan Paulin puistossa klo 10-11, maksuton
UUTTA! Kesäklubi klo 13-15 Kabinetti Tammi/ravintolan terassi, Vaihtuvaa
ohjelmaa osallistujien toiveet huomioon ottaen.
______________________________________________________________
Verensokerimittaus klo 8 alkaen (2 €) Seniorineuvola, ilman ajanvarausta
Tanssiteatteri ERI esiintyy Ravintolasalissa klo 14.30-14.45, esitys ”Mate in
Finland”, maksuton
ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 Terassi/Ravintolasali, seurustelua,
pelejä!
______________________________________________________________
Tuolijumppa klo 11.00 - 11.30 Vanha Sali, maksuton
Ilolansalo Soi, Markku Peimola esiintyy Ravintolasalissa klo 14.30
Kesäkeittiön avajaiset Ravintolan terassilla klo 17-18 , myynnissä makkaraa
ja lettuja
______________________________________________________________
LÄÄKÄRI TALOSSA, (Sallab) Ajanvaraus Eeva Ikoselta p. 88 364
Musta kuula-peli, Vanha Sali klo 13.30, maksuton
Muistin aarreaitta – ryhmä klo 14.30 Vanha Sali, klubikortti/2€
______________________________________________________________
BINGO klo 10.30 Vanha Sali klubikortti/2€
SALVAvisa klo 14 Ravintolasali, ryhmätietovisailua, paikalle voi tulla yksinkin,
ryhmiin mahtuu aina mukaan! Maksuton
Ilolansalo Soi - Vieraita Salon Lastenlaulukaupungista; Rhzeviläislapset
esiintyy klo 15 Ravintolasalissa
Vuoden Uusien Lastenlaulujen finaalikonsertti Kulttuuritalo Kivassa klo 18,
kts. kutsu takakannesta. Ilmoittautuminen infoon p.300 tai 0447213356
(henkilökunta varaa pääsyliput ilmoittautuneiden nimellä), paikalle voi mennä
omin neuvoin, tarvittaessa hommaamme kimppakyydin joka lähtee klo 17.30
pääovelta, maksu määräytyy kyytiläisten mukaan, ilmoita avustajan tarpeesta
– mahdollisuuksien mukaan saamme vapaaehtoisia avustajiksi!
______________________________________________________________
Raamattu- ja virsipiiri klo 13.30 Vanha Sali, maksuton

KESÄKUU ILOLANSALOSSA
Kuukauden taiteilija Irma Lahti, taidenäyttely aulassa
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Mölkky- peliä pelataan Paulin puistossa klo 10-11, maksuton
Kesäklubi klo 13-15 Kabinetti Tammi/ravintolan terassi,
Vaihtuvaa ohjelmaa osallistujien toiveet huomioon ottaen.
Ilolansalon Kino klo 17 Elokuvana ”Sel8nne”:
Dokumenttielokuva kaikkien aikojen parhaasta suomalaisesta
jääkiekkoilijasta Teemu Selänteestä. Elokuva tekee matkan
Selänteen lapsuusvuosista NHL:n kauteen 2012-2013.
_____________________________________________________________
Verenpaineen mittaus klo 9−11 Seniorineuvola, asukkaille maksuton, ei
ajanvarausta
Ailin runo- ja monitoimipiiri klo 10, AINO-koti
ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 Terassi/Ravintolasali, seurustelua,
pelejä!
_____________________________________________________________
Manun tuolijumppa klo 10.30 Vanha Sali, maksuton
Ilolansalo Soi – Kiikalan Ikivireät kuoro esiintyy klo 14.30 Ravintolasalissa
Kesäkeittiö auki Ravintolan terassilla klo 17-18 , myynnissä makkaraa ja
lettuja
______________________________________________________________
Muistin aarreaitta – ryhmä klo 14.30 Vanha Sali, klubikortti/2€
Ilolansalo Tanssii ja Soi – Juha Vartiainen esiintyy, samalla TANSSIT Juhan
tahdissa. HUOM! klo 17.15-18.15 Ravintolasalissa
______________________________________________________________
Muistineuvola, muistihoitajan vastaanotto Seniorineuvola, ajanvaraus
etukäteen Kirsi Haapala p. 044 721 3372, asukaspuhelin 88 372, maksullinen
Riitta Muuro myy kortteja aulassa klo 10-13
BINGO klo 10.30 Vanha Sali klubikortti/2€
Ilolansalo Soi – Suomalaisia Sävelhelmiä – konsertti Ravintolasalissa klo
14.30 Konsertissa esiintyvät sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian.
Konsertissa kuullaan lämminhenkisesti juonnettuna kauneimpia suomalaisia
sävelmiä mm. Oskar Merikannolta ja Jean Sibeliukselta
______________________________________________________________
Raamattu- ja virsipiiri klo 13.30 Vanha Sali, maksuton
______________________________________________________________
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
Ilolansalossa
Kesäklubi klo 13-15 Kabinetti Tammi/ravintolan terassi, Vaihtuvaa ohjelmaa
osallistujien toiveet huomioon ottaen. Maksuton
______________________________________________________________
Seniorineuvola sairaanhoitajan vastaanotto klo 9.00 alkaen. Varaa aika
p. 88 364/Ikonen, maksullinen
ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 Terassi/Ravintolasali, seurustelua,
pelejä!
______________________________________________________________
Tuolijumppa klo 11−11.30 Vanha Sali, maksuton
Pihakirkko Ravintolan terassilla, sateen sattuessa Ravintolasalissa klo 14.30
Kesäkeittiö auki Ravintolan terassilla klo 17-18 , myynnissä makkaraa ja
lettuja
______________________________________________________________

KESÄKUU ILOLANSALOSSA
Kuukauden taiteilija Irma Lahti, taidenäyttely aulassa
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Musta kuula-peli, Vanha Sali klo 13.30, maksuton
Muistin aarreaitta – ryhmä klo 14.30 Vanha Sali, klubikortti/2€
___________________________________________________
Hyvää Juhannusta Ilolansalo!
Hannu Määttänen laulattaa klo 15-16 Ravintolan terassilla,
sateen sattuessa Ravintolasalissa, nostetaan malja keskikesälle!
Bingo peruttu
______________________________________________________________
Raamattu- ja virsipiiri klo 13.30 Vanha Sali, maksuton
______________________________________________________________
Mölkky- peliä pelataan Paulin puistossa klo 10-11, maksuton
Kesäklubi klo 13-15 Kabinetti Tammi/ravintolan terassi, Vaihtuvaa ohjelmaa
osallistujien toiveet huomioon ottaen.
______________________________________________________________
ASUKASILTA ”kahvia ja korppua” klo 18 terassi/Ravintolasali, seurustelua,
pelejä!
______________________________________________________________
Manun tuolijumppa klo 10.30 Vanha Sali, maksuton
LÄHIRETKI Vuohensaareen; Lähtö klo 12:30 pääovelta, paluu klo 14:30
Ilolansaloon – kyytimaksu 8€, sisältää mehu+makkaran. Pelataan kesäpelejä
ja ihastellaan luontoa! Ilmoittaudu infoon ke 22.6 mennessä.
(asukaspuhelimella p.300, muuten 044 7213356)
Kesäkeittiö auki Ravintolan terassilla klo 17-18, myynnissä makkaraa ja
lettuja
______________________________________________________________
Muistin aarreaitta – ryhmä klo 14.30 Vanha Sali, klubikortti/2€

Tervetuloa mukaan viikoittaisiin jumpparyhmiin!
Vahvat leidit kuntosaliryhmä, osallistuminen kuntoklubikortilla
ma klo 9.30 (kesätauolla 21.6)
pe klo 9.30 (kesätauolla 18.6)
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!

KUTSU Ilolansalon asukkaille:

