Ilolansalon
päivätoiminta

Anu Hirvikorpi
Palvelupäällikkö
044 7213 356
Ilolankatu 6
24240 SALO
www.salva.fi

ILOISTA SEURAA JA TEKEMISTÄ
Päivätoiminta järjestetään keskiviikkoisin kello 8.30-15.00 Ilolansalon päiväkammarissa. Toiminta on tarkoitettu salolaisille, joilla on esimerkiksi muistisairautta tai tarvetta tukeen kotona pärjäämiseksi. Päivätoiminta on myös hyvä arjen piristys sekä
sosiaalinen tilanne. Omaishoitajalle se tarjoaa lepohetken ja tilaisuuden hoitaa arkisia asioita.
Päivätoimintaa voi ostaa itse maksavana tai tiedustella Salon kaupungilta mahdollisuutta saada palvelu ostopalveluna. Kaupungin kotihoidon asiakkaat tiedustelevat
palvelua oman alueensa kotihoitotiimiltä. Muut asiakkaat ottavat yhteyttä maakunnan asiakasohjaukseen, 02 2626 164 arkisin klo 9.00-15.00. Salon kaupungilla on
päivätoimintaan omat myöntämisperusteensa ja hinnastonsa.
Itsemaksavat voivat olla yhteydessä suoraan Ilolansaloon. Omakustanteisesti
maksu on 61,00 € koko päivästä tai 35,00 € puolesta päivästä. Asiakkaalla on
mahdollisuus myös yhteiseen, maksulliseen kuljetukseen.
Salva ry järjestää veteraaneille omaa päivätoimintaa. Päivätoiminnasta kiinnostuneet veteraanit voivat olla yhteydessä vanhuspalveluiden palveluohjaajaan, 02 772
6100.
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PÄIVÄTOIMINTA TARJOAA
•
•
•
•
•

Virkistystä ja toimintakykyä ylläpitävää kuntouttavaa toimintaa
Sosiaalista kanssakäymistä ja yhdessä tekemistä
Päivittäiset ruokailut
Mahdollisuuden päivälepoon ja turvalliseen ulkoiluun
Asiakkaan päivätoimintapäivän aikana tarvitsemat hoidolliset toimenpiteet, kuten lääkitys, insuliinit, haavahoidot, verenpainemittaukset
• Saunotus
Kuntouttava päivätoiminta sisältää vaihtelevasti ulkoilua, tuolijumppaa, kädentaitoja, muistipähkinöitä ja tietoiskuja. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin, jos
osallistujia on alle viisi henkilöä päivässä.
Päiväohjelmassa osa toiminnoista on räätälöity pelkästään päivätoiminnassa oleville, osa on yhteistä Ilolansalon muiden asiakkaiden kanssa.
PÄIVÄTOIMINNAN OHJELMA
8.30
9.00
9.30
10.00
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00

Asiakkaiden saapuminen
Aamupala ja aamunavaus
Päivän uutiset ja kuulumiset
Kuntouttavaa päivätoimintaa, sauna
Lounas
Mahdollisuus lepoon
Kuntouttavaa päivätoimintaa
Iltapäiväkahvit
Päivä päättyy

PÄIVÄTOIMINTALAISTEN PALAUTE
”Tämä on viikon kohokohta. Kaikki touhut sopii. Joulunaikaan,
kun oli taukoa, odotin kovin että pääsen taas tänne.”
”Tosi hyvää ruokaa. Ihankuin kotiruokaa.”
”Mun mielestä se bingo on kyllä tosi kivaa.”
YHTEYSTIEDOT
Anu Hirvikorpi
Palvelupäällikkö
Päivätoimintavastaava
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Palveluesite- ja hinnasto voimassa 1.3.2020 – 28.2.2021
Info ma-pe klo 9.00-15.00 | 02 7213 300

30.9.2020
Salva ry | y-tunnus 1597965-3

3

SALVA ry
Salva ry on vuonna 1999 perustettu salolainen yhdistys, joka toimii reilusti ja
yleiseksi hyödyksi Salossa. Tuotamme sosiaali- ja terveyspalveluita Länsi-Suomen
aluehallintoviraston (AVI) toimiluvalla ja Salon kaupungin valvonnassa paikallisin
voimin voittoa tavoittelematta.

Arvomme ohjaavat työtä
Ihmisen kunnioittaminen
Kunnioitamme asukkaan itsemääräämisoikeutta, asukas saa itse
päättää, mitä palveluita hän ottaa ja milloin teemme käynnit, suunnittelemme palvelut joustavasti
Ammatillisuus
Henkilökuntamme on koulutettua, käytössämme on monien ammattikuntien asiantuntemusta, toimimme moniammatillisissa tiimeissä
Tuloksellisuus
Olemme asettaneet työllemme tavoitteet, tyytyväinen asiakas on keskeisimpiä tavoitteitamme
Vastuullisuus
Teemme mitä lupaamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti
PALVELUKESKUS ILOLANSALO
Tarjoaa asumis- ja hyvinvointipalveluita sekä kotona asumista tukevia palveluita
”Kotona koko elämä” -periaatteella.
ASIAKASPALAUTE
Haluamme parantaa palveluamme ja toivommekin sitä varten palautetta. Palautetta
voi antaa sähköpostilla, suullisesti tai jättämällä viestin Palvelukeskus Ilolansalon
Infon
palautelaatikkoon.
Palautteet
käsitellään
Risut
ja
ruusut
palautejärjestelmämme mukaisesti.

Anne Juntti
Johtaja
Salva ry
044 7213 350
anne.juntti@salva.fi
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