Jouluilolansanomat
2017

Ilolansalon Joulu koostuu perinteistä ja uusista jutuista.
Tänä vuonna uusi juttu on yhteinen joulukirkko. Toivotamme
tervetulleiksi kaikki asukkaat
ja henkilökunnan läheisineen,
sekä Salvan jäsenet torstaina
21.12. klo 17.30 Salon kirkkoon.
Järjestämme kuljetuksen Ilolansalolta kirkolle ja takaisin;
linja-auton ja invataksin
(omavastuu 5 €).

Vuosi 2017 leimasi Ilolansalonkin elämää; juhannuksen alla
juhlistimme korkeaan ikään ehtineitä suomalaisia, Ainia erityisesti. Itsenäisyyspäivänä
joimme kahvia yhteisesti. Aurikoleijonan päiväkodin lapset
sekä Roope ja Tuomas esityksillään tekivät tilaisuudesta juhlan. Tuleva joulu on jo kuudestoista. Vietetään se rauhassa
itsenäisestä Suomesta nauttien.

Joulutervehdyksiä Ilolansalon väelle
Hyvää joulua Ilolansalon väelle! = )

Reino Määttänen
Rauhaisaa joulua talonväelle ja
asukkaille

Jouluterveiset kaikille Ilolansalon asukkaille ja niille hyville, iloisille hoitajille, jotka
aamuisin tulevat meitä auttamaan. Kiitos!

Arvo Hussi

Unto
Hauskaa joulua myös henkilökunnalle ja asukkaille sekä
asukkaiden omaisille!

Elvi, Mervi, Eija ja Maria

Kiitoksia hoitajille hyvästä hoidosta vuonna 2017. Toivottavasti
jaksatte ensi vuonnakin toimia
yhtä tarmokkaasti! Hyvää joulua
ja onnellista uutta vuotta!

Erkki Kari

Hyvää, rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille Ilolansalon
asukkaille ja henkilökunnalle!

Leena Siiskonen
Hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta
talon asukkaille sekä henkilökunnalle, myös Annelle.

Sainion Hannu
Hyvää joulunaikaa ja Jumalan siunausta kaikille ilolansalolaisille. Hyvää uutta vuotta 2018. Kiitos henkilökunnalle!

Eini
Oikein ihanaa ja rauhallista joulua
Isto Lehtiselle ja kaikille asukkaille,
myös henkilökunnalle.

Lämmin joulutervehdys
Ilolansalon asukkaille,
henkilökunnalle ja johdolle. Kiitos kuluneesta
vuodesta ja sujuvaa uutta
vuotta.

Eeva-Liisa Kantola
Joulutervehdys asukkaille ja henkilökunnalle.

Elvi Suutari
Toivotan kaikille asukkaille ja henkilökunnalle
hyvää joulua ja hyvää alkavaa vuotta.

Jouko Ojakangas

Sun kätes Herra voimakkaan, suo olla
turva Suomenmaan. Nyt olkoon kiitos
Jeesuksen, kun saapuu luokses suntisen.
Toinen toisistamme huolehditaan, ettei
kukaan tänne yksin jää. Siunausta joulun ja itsenäisyyden toiselle vuosisadalle.
Siis kiitos, mielihyvä yllä, ei murhetta,
kun joulu, kun joulu on.

Joulutervehdys Anne,
Pasi, Martti, Jouko P.,
”Jokke”, Marjaana,
Martta, Tiina, Jenni,
Marja-Leena, Kaarina,
Eeva-Liisa, Marita,
Pälvi, Anssi, Julle,
Emilia, Pirkko, Antti,
Anu, Noora, Mervi,
Satu, Maisa, Matti, Arvo, Esko, Jone & Kirsi

Viidennen kerroksen Esko

Jaakko S.

Avustaja Anja

Rauhallista joulua ystävälle,
Aini Järvelälle ja ruokalan
henkilökunnalle.

Helena Määttänen
Ilolansalon asukkaat ja henkilökunta, lämpimin ajatuksin
toivotan teille joulusta iloa ja
rauhaa. Hyvää oloa ja kaikkea
hyvää uudelle vuodelle 2018.
Aili

Rauhallista joulua ja onnellista
uutta vuotta Ilolansalon asukkaille ja henkilökunnalle!

Joulu ei tunnu joululta,
ellemme nauti siitä luin lapsena
hieman mässäilyä, pientä pilailua ja—yllätyksiä.
Hyvää joulua ja uutta vuotta
2018 Ilolansalon asukkaille ja
työntekijöille

Ilolansalon ystävä Hilkka
Hyvää joulua ja onnekasta vuotta
2018 pelikavereille!

Eeva-Liisa

Esko Laurila
Lars Backmanille iloista joulua

Pirre, Taisto, Teijo ja Jenni
Hyvää joulua kaikille ja onnellista uutta vuotta 2018

Soini Lindholm
Joulurauhaa jokaiselle Ilolansalossa ahkeroivalle. Hyvää uutta
vuotta 2018 toivomme myös.
Kaikkia kiittäes kaikista menneistä vuosista.

Kirsti ja omaiset

Hyvää joulumieltä toivottaen ja
kiittäen vuodesta 2017 teille kaikille, Ilolansalon henkilökunnalle ja tietysti asukkaille.
Ulla Aarnio

Kiitos kaikille asukkaille ja
henkilökunnalle. Hyvää joulua
sekä onnellista vuotta 2018

Riitta Muuro

Rauhallista joulua,
iloa ja onnea tulevalle vuodelle.

Sydämessä pienessäkin asuu joulun taika.
Pysähdy siis Sinäkin, nyt on juhlan aika.
-Eino Leino

Salvan kotihoito,
Aatos– ja Ainokoti

Kiitos menneestä vuodesta Ilolansalon
asukkaille, henkilökunnalle ja ystäville ja
onnea myös tulevalle.

Ravintola Ilolansalon väki

Iloista joulua ja reipasta alkavaa vuotta
Ilolansalon väelle.
Salvan kuntoutus

Jokaiselle asukkaalle ja heidän läheisilleen oikein turvallista ja hyvää joulua, kiitos menneestä vuodesta sekä kaikkea hyvää vuodelle
2018
Salvan hallitus ja hallinto sekä
infon väki

Huurre koristaa ikkunapuuta,
On rauha ja monta nauravaa suuta.
Lämmintä joulua ja onnellista uutta
vuotta!
Salvan siivous

Hyvää joulua ja onnellista uutta
vuotta ilolansalolaisille.
Erkki Kaskela, isännöitsijä

Kiitämme luottamuksesta ja
toivotamme joulun iloa ja
rauhaa kaikille talon asukkaille ja henkilökunnalle.
Asukasneuvosto

Kohta loppuu kiire, lento alkaa Joulun aika rento.
Hiljaisuutta kuulostele,
nuku, syö ja nautiskele.
Kunnossa on silloin kuosi
kun taas alkaa Uusi Vuosi!
Iloista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2018

Eeva Seniorineuvolasta

Päivä vain ja hetki kerrallansa

- muistamme lämmöllä vuoden aikana pois nukkuneita asukkaitamme

Aatoskoti
Ainokoti
Palvelutalo

Toimi Pelander, Raili Suominen, Göta Kuusinen, Matti Kelppe,
Aino Kasviaho
Kauko Rokka, Alina Rokka, Unto Mäkirinne, Pirjo Aronen,
Martta Jääskeläinen
Eino Kaijasilta, Maila Mäkirinne, Olli Eklund, Eero Hägg,
Hilkka Lindholm, Jorma Lehtinen, Terttu Rajalin, Ritva Suokorpi,
Oiva Hänninen, Helena Pukari, Maija Koli, Unto Lamminen,
Tauno Hirsluoto, Esko Tielinen, Terhi Lavie

Kiitos yhteisistä muistoista 2017

Ravintola Ilolansalo palvelee myös
Joulupukki on luvannut vierailla Ilolansalossa jouluna
Joulupukki

jouluaattona 24.12. Hänet tapaat Ravintolasalissa klo 13.30. Kannattaa olla paikalla, etenkin jos on ollut kiltti.

Joulukirkko
Ilmoittaudu Salvan Joulukirkon kyyditykseen
viimeistään tiistaina 19.12. Kuljetus kirkkoon
ja takaisin 5 €. Salvan joulukirkko järjestetään
torstaina 21.12. klo 17.30 Salon kirkossa.

Joulusaunat
Saunatonttu lämmittää joulusaunan ennen
aattoiltaa. Tervetuloa puhdistautumaan jouluun ja tapaamaan toisia.

Tervetuloa syömään laadukasta ruokaa, vaikka
koko perheen voimin
Aamiainen
Lounas
Päivällinen
Kahvio avoinna

klo 8.30 – 9.30
klo 11.00 - 13.30
klo 16.00 - 17.00
klo 9.00 - 16.00

Henkilökuntaa on paikalla joulunakin
Ilolansalossa voit viettää joulusi turvallisesti.
Meillä on aina paikalla vähintään kolme työntekijää ympäri vuorokauden –myös joulunaikaan.
Äkillisissä tapauksissa saat heihin yhteyden
soittamalla turvapuhelimeen 380 tai 390, tai hälyttämällä turvarannekkeella. Pidä ranneke aina kädessä tai kaulalla, niin voit hälyttää apua.

Yhteissauna K-kerroksessa
To 21.12.
naiset klo 16-18
miehet klo 18-20

Pe 22.12.
naiset klo 16-18
miehet klo 18-20

Ei erillistä maksua, sisältyy perus- ja turvapalveluun.

Turvallisuus jouluna
Asukkaiden oman turvallisuuden vuoksi, suosittelemme led-kynttilöiden käyttöä elävän tulen sijasta. Varmistakaa että asunnossanne on
sammutuspeite näkyvällä paikalla. Sammutuspeite on myös hyvä lahjatoive.
Mikäli olette joulun alla pitkään poissa, ilmoittakaa ystävällisesti henkilökunnalle niin emme
huolestu suotta.

Kiinteistöhuolto päivystää
Kiireellisissä asioissa tavoitat talonmiehen numerosta 02 731 7153. Huomioithan että vain kiireelliset asiat ovat joulunakin päivystysasioita.

Infosta viime hetken joululahjat;
SALVA ry:n seinäkalenteri vuodelle 2018
Kertaa menneen vuoden tapahtumat kuvilla tutuista, samalla kun seuraavaa vuotta mennään
eteenpäin. Rajoitettu määrä kalentereita tarjolla
Infossa 12 €/kpl.

Lahjakortit
Tarjolla on erilaisia lahjakortteja niin kuntoutuksen kuin ravintolan palveluihin. Muista myös
Ravintolan uusi kymppikortti.
Osta ”oma tuoli” saat nimesi selkänojaan, 75 €.

Mikäli havaitset outoja kulkijoita Ilolansalossa,
ilmoita henkilökunnalle turvapuhelimella (380
tai 390) – tämä soitto on sinulle maksuton.

Joulu Ilolansalossa
-tekemistä joka päiväti 19.12.

Verensokerin mittaus klo 8.00–10.00
Asukasilta Ravintolasali klo 18.00
Kahvia ja korppuja, sekä seurustelua ja
pelejä
ke 20.12. Kaiken kansan joululounas
Ravintolasali klo 11.00-13.30
Jouluruokaa nauttii kunnon väki.
Kutsu ystäviäsi!
Tuolijumppa Vanha Sali klo 11.00
Lukuryhmä Kabinetti Kielo klo 13.00
to 21.12. Raamattupiiri Tammikabinetti klo 10.30
Musta kuula Vanha Sali klo 13.00
Muistin aarreaitta -ryhmä klubikortti/2 €
Vanha Sali klo 14.30
Joulukirkko Salon kirkko klo 17.30,
pe 22.12. Joulurauhan julistus Ilolansaloon
Ravintolasali klo 8.30
Bingo Vanha Sali klo 10.30
klubikortti / 2 €
su 24.12. Jouluaatto
Joululounas 11.00-13.30
Ravintola Ilolansalo palvelee joka päivä
Suomen Turku julistaa joulurauhan
Pääaula klo 11.55
Tule yhdessä seuraamaan suorana televisiosta joulurauhan julistusta.
Joulupukki vierailee
Ravintolasali klo 13.30
Kaikki Ilolansalon kiltit lapset saavat joulupukin vieraakseen jouluaattona.
ma 25.12. Joulupäivä

ti 26.12. Tapaninpäivä
ke 27.12. Kinkunsulatus Manun jumppa
Vanha Sali klo 11.00
Ilolansalo laulaa: Talvilauluja
Ravintolasali klo 14.30
Lauletaan yhdessä talvisia lauluja.
to 28.12. Raamattupiiri Tammikabinetti klo 10.30
Muistin aarreaitta -ryhmä
Vanha Sali klo 14.30
klubikortti/2 €
pe 29.12. Bingo Vanha Sali klo 10.30
klubikortti / 2 €
Talvitanssit Ravintolasali klo 14.30
Tule tanssimaan yhdessä.
Musiikista vastaa Hannu Määttänen ja
Ajokoirat
la 30.12. Lauantain toivotut
Vanha Sali klo 13.00
su 31.12. Uudenvuodenaatto
Raamattu- ja virsipiiri
Vanha Sali klo 13.30

Ravintola Ilolansalo palvelee

Maukasta kotiruokaa tarjolla jokaiselle, myös koko joulun ajan

Jouluaatto

Lämminsavulohi, silli, peruna, rosolli, sienisalaatti, tuoresalaatti, kinkku, peruna-,
lanttu- ja porkkanalaatikko, sekä karpalokiisseli ja kerma

Joulupäivä

Kylmäsavulohi, sillit, rosolli, kalkkunafilee, mustaherukkahillo, punakaali-, lanttu–
ja perunalaatikko, perunat sekä salaatit, luumurahka

Tapaninpäivä

Lipeäkala, kinkku, maitokastike, perunat, peruna-, porkkana– ja lanttulaatikko,
sekä sekahedelmäkiisseli ja kerma

Lounas tarjolla Ravintola Ilolansalossa joka päivä klo 11-13.30

