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SALVA ry:llä on hankintasopimus veteraanipalveluista Valtiokonttorin ja Salon
kaupungin kanssa. Sotaveteraanit anovat palveluita kaupungin palveluohjaajan
kautta, sotainvalidit suoraan Valtiokonttorista.
SALVA ry tarjoaa myös omia, veteraaneille räätälöityjä palveluja yhteistyössä
paikallisten veteraaniyhdistysten kanssa. Myös kaikki SALVA ry:n ikääntyneille
järjestetyt palvelut ovat veteraanien käytettävissä.
Palvelukeskus Ilolansalossa on tarjolla veteraanien ja sotainvalidien kuntoutusta ja hoitopalveluita.
SALON KAUPUNGIN KAUTTA HAETTAVAT PALVELUT
Salon kaupungin veteraanioppaassa kerrotaan kattavasti siitä, kenellä on oikeus hakea veteraanipalveluita. Haettaessa kuntoutukseen otetaan yhteys kaupungin vanhuspalveluiden palveluohjaaja Anne Vainioon, 02 772 6100.
Avokuntoutus veteraaneille
Avokuntoutus on yksilöllistä fysioterapiaa, joka toteutetaan asiakkaan toimintakyvyn ja tavoitteiden mukaan. Kuntoutus sisältää
▪ 20 - 30 kuntoutuskertaa, asiakkaan kanssa luotujen tavoitteiden mukaan
▪ alku- ja loppututkimukset
▪ mahdollista toteuttaa myös kotikäynteinä
Päiväkuntoutus veteraaneille
Päiväkuntoutus on yksilöllistä ja ryhmässä tapahtuvaa
▪ 10 - 20 kuntoutuspäivää
▪ Fysioterapeutin alku- ja loppututkimus sekä sairaanhoitajan haastattelu
▪ Kuntoutuspäiviin kuuluu yksilöllisen- ja ryhmäfysioterapian lisäksi virikkeellistä toimintaa, kuten toiminnallisia ryhmiä, tietoiskuja, lauluhetkiä ja
yhteispelejä
▪ Lounas ja päiväkahvi Ravintola Ilolansalosta
▪ Mahdollisuus avustettuun saunaan kerran viikossa
VALTIOKONTTORIN KAUTTA HAETTAVAT PALVELUT
Sotainvalideille, sotainvalidien leskille sekä sotaleskille myönnettävään kuntoutusmäärään vaikuttaa invaliditeettiprosentti. Kuntoutushakemukset toimitetaan
Valtiokonttorille.
Valtiokonttori
Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054
VALTIOKONTTORI
Avustamme kuntoutusavustuksen hakemisessa.
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Avokuntoutus sotainvalideille
Avokuntoutus on yksilöllistä fysioterapiaa ja se määräytyy asiakkaan toimintakyvyn ja tavoitteiden mukaan.
▪ kuntoutusta asiakkaan kanssa yhdessä luotujen tavoitteiden mukaisesti
▪ Sisältää alku- ja loppututkimuksen
▪ Voidaan käyttää kaikkia fysioterapian hoitokeinoja
▪ Apuvälinetarpeen kartoitusta
HOITOPALVELUT
Ympärivuorokautinen hoito (laitoshuolto) ja Intervallihoito sotainvalideille
▪ Sotainvalidien laitos- ja intervallihoito tarjoaa pysyvän tai tilapäisen kuntouttavan hoidon esteettömästi ja turvallisesti.
▪ Laitos- ja intervallihoidot toteutetaan moniammatillisen henkilökunnan toteuttamana ja suunnitellaan yksilöllisesti.
Elämän loppuvaiheen hyvä hoito sekä saattohoito
Ilolansalossa on erikoistuttu saattohoidon osaamiseen ja tavoitteena on taata
myös sotainvalidille ”kotona koko elämä”. Asiakkaan hoitotoiveet selvitetään jo
ympärivuorokautiseen hoitoon tultaessa ja asiakkaan omaa tahtoa kunnioitetaan sekä huomioidaan koko hoidon ajan. Kivun hoito pidetään ajan tasalla ja
lääkäri on asiakkaan käytettävissä tarpeen mukaan.
Päivätoiminta sotainvalideille
Tavoitteena on tukea ja edistää asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta, omatoimisuutta ja kotona selviytymistä.
▪ asiakkaalle nimetään oma hoitaja
▪ Päivätoiminnan alkuvaiheessa tehdään terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi sairaanhoitajan toimesta. Tarvittaessa mahdollisuus lääkäripalveluihin.
▪ hoitosuunnitelman laatiminen
▪ fysioterapeutin palvelut tarvittaessa
▪ jalkojenhoito 4x vuodessa
▪ aamiainen, lounas, päiväkahvi
▪ toiminnalliset keskusteluryhmät, liikuntaryhmät ja viriketoiminta
▪ saunomismahdollisuus
Sotainvalidien neuvontapalvelut
Sotainvalidien neuvontapalveluiden tarkoituksena on tukea sotainvalidien, heidän puolisoidensa ja leskien kotona selviytymistä sekä ohjata heitä kaikkien niiden palveluiden käyttäjiksi, joihin he sotilasvammalain nojalla ovat oikeutettuja.
Palvelun piiriin kuuluvat myös asevelvollisina tai YK- joukoissa ennen vuotta
1991 vammautuneet tai sairastuneet, joilla on oikeus sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin.
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• Neuvontapalvelu on henkilökohtaista ja yksilöllistä.
• Voidaan toteuttaa joko vastaanotolla, kotikäynneillä tai puhelimitse.
• Ohjataan asiakasta oikeiden sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin mm. kotiapu, kuntoutus, hakemusten täyttö.
MUUT KUNTOUTUSMUODOT
Lottien avokuntoutus
▪ Anotaan Lotta Svärd -säätiön kautta.
▪ Yksilöterapiaa lääkärin tekemän lähetteen mukaisesti
Lottaveteraanien kuntoutuskurssi
▪ Lotta Svärd -järjestöön kuuluneille lotille ja pikkulotille
▪ Kuntoutukseen haku tapahtuu Lotta Svärd -säätiön hakemuslomakkeella.
Salon lottaperinneyhdistys auttaa tarvittaessa hakuprosessissa.
▪ Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena
▪ Kuusi kuntoutuspäivää kolmen viikon aikana. Toteutetaan tiistaisin ja
torstaisin klo 10.00 - 14.00
▪ Fysioterapeutin alku- ja loppututkimukset
▪ Kuntoutuspäivät sisältävät lounaan
▪ hieronnat neljä kertaa/kuntoutuja
▪ Jaksoon kuuluu myöhemmin toteutuva kertauspäivä
ASUMIS- JA TUKIPALVELUT
Palvelukeskus Ilolansalon asumispalvelut ovat sotaveteraanien ja -invalidien
käytettävissä.
SALVAN SIIVOUS
tekee ostopalvelusiivousta rintamaveteraaneille ja sotainvalideille Perttelissä,
Muurlassa, Kuusjoella, Kiikalassa, Kiskossa ja Suomusjärvellä. Lisätiedot ja
tilaukset: Kaisa Palohonka, Vastaava laitoshuoltaja, 044 721 3368.
LISÄTIEDOT JA YHTEYDENOTOT
Anu Kannari
vs.Vastaava Fysioterapeutti
044 7213 355
anu.kannari@salva.fi

Kirsi Haapala
Muistihoitaja
044 7213372
kirsi.haapala@salva.fi
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