VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS

Salva ry
Palvelukeskus Ilolansalo
Ilolankatu 6
24240 SALO

Saapunut
Päivitetty

HAKEMUS ON VOIMASSA 1 VUODEN.
Salva ry:n vuokra-asuntojen asukasvalintakriteerit määräytyvät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara)
valtakunnallisista säännöksistä. Asukasvalintaan vaikuttavat hakijan asunnon ja palvelujen tarve sekä tulot ja
varallisuus.

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

Nykyinen osoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Siviilisääty
naimisissa

naimaton

leski

eronnut

asuu erillään

avoliitossa

AVIO/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT (Täytetään vain, jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon.)
Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

Nykyinen osoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

alkaen

ASUNTOHAKEMUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA OLLAAN ENSISIJAISESTI YHTEYDESSÄ
hakijaan
muuhun yhteyshenkilöön (täytä yhteystiedot alla)
Yhteyshenkilön nimi
Sukulaisuus- tai muu suhde hakijaan:

Puhelin

Sähköposti

HAETTAVA ASUNTO
Haen palveluasuntoa, kooltaan

40 m2

40,5 m2

48 m2

49,5 m2

52,5 m2

55 m2 Vuokrat tämän hakemuksen viimeisellä sivulla.
Ilolansalo I (A-porras)
Ilolansalo II (D ja E-porras)
Haen palvelukotiasuntoa/tehostettu palveluasuminen 24 h
Ilolansalon omistusasunto, toivon tietoa myyntiin tulevasta asunnosta

54 m2

PALVELUASUMISEN TARVE
Nykyinen asunto soveltumaton, miksi?

muu syy, mikä?_________________________________

Lisätietoja

Asunnon tarve on mielestäni kiireellinen.
Palvelut, joita saan tällä hetkellä
siivousapu

kotihoito

turvapuhelin

ateriapalvelu

muu, mikä?
Lisätietoja

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Omistaja

Vuokralainen

Muu, mikä:____________________________________________

Huoneiston tyyppi:_________________________Huoneiston pinta-ala:_________________________
Vuokra/Vastike:________________________€/kk Erilliset lämmityskulut ja vesimaksut: ______________€/kk

TULOT JA VARALLISUUS
HAKIJA
Kansaneläke, brutto €/kk
Työeläke, brutto €/kk
Muut eläkkeet, brutto €/kk
Tulot yhteensä
Asunto-osakkeet (käypä arvo)
Kiinteistöt (käypä arvo)
Muu varallisuus (käypä arvo)
Lainat €
Varallisuus yhteensä

AVIO/AVOPUOLISO

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA/KIINTEISTÖSTÄ Hakija tai puoliso omistaa kokonaan/osaksi
osakehuoneisto, koko____m2

omakotitalo koko____m2

omistusosuus (esim. ½ tai 25 %_____________________
muu asuintalo
Omistajan nimi

muu kiinteistö

en omista mitään edellä mainituista

Kiinteistön osoite

Kiinteistön/Yhtiön sijaintikunta ja hankkimisaika

Kiinteistön koko, asunnon koko

Asunnon käyttö
hakijan omassa käytössä

vuokrattu

myynnissä

vapaa-ajan asunto

muu, mikä

Osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen arvo, esim. kiinteistövälittäjän arvio

ALLEKIRJOITUS Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

Nimen selvennys

HAKEMUKSEN LIITTEET
Todistus eläkkeen määrästä (brutto €/kk) kaikilta huoneistoon muuttavilta (esim. eläkepäätös)
Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta (verotuspäätös ja erittelyosa) viimeksi toimitetussa
verotuksessa
Kiinteistöjen osalta kiinteistöverolippu
Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta (esim. välittäjän arvio asunto-osakkeen arvosta)
Lääkärinlausunto palveluasumisen tarpeesta. Lääkärinlausunnosta tulisi hakijan sairauksien ja vammojen
kuvaamisen lisäksi nimenomaan todeta, minkälainen hakijan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen
toimintakyky on ja onko hakijan toimintakyky niin paljon alentunut, että hän on palveluasumisen tarpeessa.
muita liitteitä, mitä ____________________________________________________________
Huom!
Hakemuksen voi toimittaa ilman liitteitä jonoon, mutta päätöstä ei voida tehdä ilman niitä. Olosuhteiden
muutoksista ilmoitettava. Hakemuksen jättäminen ei velvoita vastaanottamaan tarjottua vuokra-asuntoa.
Hakemus palautetaan osoitteella: SALVA ry, Ilolankatu 6, 24240 SALO

ASUKASVALINNAN SUORITTAJAN MERKINTÖJÄ:

PALVELUKESKUS ILOLANSALO
SALVA ry julistaa haettavaksi mahdollisesti vapautuvat vanhusten palveluasunnot
Palvelukeskus Ilolansalossa, osoitteessa Ilolankatu 6 Salo. Hakemuksia voi jättää
jatkuvasti. Palveluasumisen tarve ratkaisee asukasvalinnan, vuokra-asunnot on
tarkoitettu ensisijaisesti salolaisille vanhuksille. Aiemmin jätetyt hakemukset ovat
voimassa 1 vuoden, mikäli tarve on edelleen.
ILOLANSALO I
40 m2, 1 h + tupakeittiö
50 m2, 2 h + tupakeittiö

630 €/kk
787,50 €/kk
+ vesi ja sähkömaksu

ILOLANSALO II
40 m2
2 h, sis. keittotila
40,5 m2 2 h, sis. keittotila
48 m2
2 h, sis. keittotila
49,5 m2 3 h, sis. keittotila
52,5 m2 3 h, sis. keittotila
54 m2
2 h, sis. keittotila
55 m2 3 h, sis. keittotila

630 €/kk
638 €/kk
756 €/kk
780 €/kk
827 €/kk
850 €/kk
866 €/kk
+ vesi ja sähkömaksu
Kaikissa asunnoissa on tilava kylpyhuone/wc ja turvajärjestelmä.
Jokaiselle asukkaalle kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan perus- ja turvapalvelu,
jonka maksu on (v.4/2019) yhdeltä asukkaalta 245 €/kk, kahdelta yhteensä 340 €
/kk. Tämän lisäksi on mahdollista ostaa mm. kotihoitopalvelua, ateriapalvelua,
pyykkihuoltoa, siivouspalveluita, fysioterapiaa, kuntoutusta ja virkistyspalveluita.
Palveluista sovitaan erikseen.
ILOLANSALON PALVELUKOTI, jossa on 30 asuinhuonetta paljon apua
tarvitseville vanhuksille tai ikääntyneille vammaisille henkilöille. Hoito- ja
huolenpito määräytyy hoitoisuuden perusteella.
Vuokra asuinhuone n. 32 m2 (huone + yhteistilat) 515 €/ 508 €
Jokaiselle asukkaalle kuuluu lisäksi perus- ja turvapalvelu, ateriat, hoitoluokan
mukainen hoito sekä mahdolliset tukipalvelut, joista veloitetaan erikseen.
Lisätietoja Anne Juntti, toiminnanjohtaja
Kristiina Turila, talouspäällikkö
Anu Hirvikorpi, palveluohjaaja
Taina Vilen palvelupäällikkö

p. (02) 721 3350, 044 721 3350
p. (02) 721 3351, 044 721 3351
p. 044 721 3356
p. (02) 721 3360, 044 721 3360

tai poikkeamalla Ilolansalossa.
Asuntohakemus löytyy myös kotisivuiltamme www.salva.fi.

