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SALVA RY toimii yleiseksi hyödyksi Salossa. Kansalaistoiminnan lisäksi tuotamme
arvojemme mukaisia asumis- ja hyvinvointipalveluita. Asiakkaitamme ovat ensisijaisesti salolaiset ikääntyneet ja vaikeavammaiset henkilöt. Palvelut tuotamme laadukkaasti ja voittoa tavoittelematta yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
PALVELUKESKUS ILOLANSALO on tukikohtamme aivan Salon keskustassa. Siellä sijaitsee vuokrattavien asuntojemme lisäksi Ravintola Ilolansalo, joka on auki
vuoden jokaisena päivänä. Ilolansalon kuntosali ja Salvan seniorineuvola sekä Iloa
arkeen -pysäkki ikäkeskustoimintoineen tarjoavat mielekästä tekemistä hyvässä
seurassa. Moniammatillisen henkilökunnan rinnalla toimii aktiivinen vapaaehtoisten
joukko. Olemme toimineet vuodesta 1999 alkaen periaatteena Hyvä asua - Ilo palvella. Tervetuloa!
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ASUMISPALVELUT
PALVELUTALO
Ilolansalon palvelutalon asunnot on tarkoitettu ensisijaisesti salolaisille ikääntyneille
sekä vaikeavammaisille henkilöille, jotka ovat palveluasumisen tarpeessa. Salva
ry:n omistamiin asuntoihin voi hakea koko ajan. Asuntohakemus löytyy www.salva.fi
-sivustolta tai Ilolansalon infopisteestä. Yksityisten omistamia, ns. välivuokrattavia
asuntoja, sekä myyntiin tulevia asuntoja voi myös tiedustella Salva ry:n hallintotoimistosta.

Palveluasuminen vuokra-asunnoissa
Yhtiöjärjestyksen mukaan, jokaiselle asukkaalle kuuluu perus- ja turvapalvelu (sivu
4).
Asuintilat ovat esteettömiä. Kaikissa asunnoissa on tilava kylpyhuone sekä turvajärjestelmä. Lisäksi asukkailla on käytössään Palvelukeskus Ilolansalon asukastilat.
Vapautuneisiin Salvan asuntoihin hallitus valitsee asukkaat palveluasumisen tarpeen mukaan. Salon kaupunki vahvistaa asukasvalinnan.

PALVELUTALO
Ilolansalo I
40 m²
2 h ,sis.keittotila
50 m²
3 h, sis.keittotila
+vesi- ja sähkömaksu*

PALVELUTALO
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
+vesi- ja sähkömaksu*

15,75 €/m²
630,00 €/kk
787,50 €/kk

15,75 €/m²
630,00 €/kk
638,00 €/kk
756,00 €/kk
780,00 €/kk
827,00 €/kk
850,00 €/kk
866,00 €/kk

*Vesimaksu peritään ennakkomaksuna 20 €/kk. Tasauslasku kylmästä ja lämpimästä vedestä sekä jätevesimaksusta toimitetaan jälkikäteen, kulutuksen selvittyä.

Palveluasuminen Ilolansalon omistusasunnoissa
Omistamansa asunnon voi myydä vapailla markkinoilla. Kiinnostuksensa asunnon
ostamiseen voi ilmoittaa Ilolansalon hallintotoimistoon johtajalle.
Palveluesite- ja hinnasto voimassa 1.10.2020 - 28.2.2021
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Perus- ja turvapalvelu palvelutalossa
Perus- ja turvapalvelu palvelutalossa perustuu yhtiöjärjestykseen. Palvelukeskus
Ilolansalon asukas (omistaja) sitoutuu ostamaan perus- ja turvapalvelun Salva ry:ltä.
Palvelu varmistaa perusturvallisuuden asukkaille 24 h/vrk talon sisätiloissa. Vastuu
turvarannekkeen käytöstä on asukkaalla.
PERUSPALVELU 150 €/kuukausi
• Turvahälytysjärjestelmän ylläpito (mm. turvapuhelin, kulunvalvonta), käytön
opastus, testaus, sekä huolto. Turvahälytysjärjestelmän yksilöllisten lisälaitteiden
hankinta lisämaksusta
• Asukaspuhelin ja nettiyhteys huoneistoissa
• Automaattinen sammutusjärjestelmä asukas- ja palvelutiloissa
• Infon lähi- ja neuvontapalvelu arkisin toimistoaikaan
• Asukastapahtumat ja asukastoiminta
• Päivän sanomalehdet yhteisissä tiloissa luettavissa
• Yhteissaunavuorot naisille ja miehille K-kerroksen saunassa
• Tiedotus (aamunavaus, Ilolansanomat, viikko-ohjelmat ja henkilökohtaiset kutsut)
• Tietokoneet asukastiloissa yhteisessä käytössä
• Talon kuntosalin käyttö päivittäin asukasvuoroilla omatoimisesti ilman ohjausta
TURVAPALVELU 95 €/asukas/kuukausi
• Turvahälytyksen jälkeiset auttamiskäynnit, syynä on äkillinen avuntarve, joka ei
ole etukäteen tiedossa eikä hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattuna, enintään
neljä kertaa kuukaudessa. Seuraavat auttamiskäynnit ovat maksullisia, maksu
henkilökohtaisen avun hinnaston mukaisesti.
• Turvahälytyksen jälkeinen apu, joka voidaan kotioloissa antaa sekä tarvittaessa
jatkohoitoon toimittaminen ja ”rinnalla odottaminen” lisäavun saapumiseksi
• Hoito- ja yhteistyöneuvottelut, hoito- ja palvelusuunnitelman sekä palvelusopimuksen laatiminen sekä ajan tasalla pitäminen
• Sosiaaliohjausta; etuusneuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluista, apua hakemusten ja etuuksien saamiseksi, päätösten tulkintaa
• Asukkaiden henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa avustamista
• Seniorineuvolan palvelut, osa maksutta, osa asukashintaan
• Toimintakykykartoitukset Salvan käytännön mukaisesti uusille asukkaille
• Asukastoimintana sosiaalista kuntoutusta ja virkistystä vähintään 30 min/viikko
tai 3 h/kk virikkeellisen & liikunnallisen viikko-ohjelman mukaisesti vapaaehtoisten, yhteistyötahojen tai henkilökunnan järjestämänä klubikortilla tai kuntoklubikortilla asukashintaan
• Ruokailussa avustaminen ravintolasalissa ruokalistan mukaisina ruokailuaikoina.
Saattaminen ruokailuun ja syöttäminen laskutetaan erikseen.
• Asukasdemokratia: asukasneuvosto, omaistoimikunta, palautejärjestelmä
Hinta
150 € asunnolta (peruspalvelu) + 95 € asukkaalta (turvapalvelu)
Yksi asukas 245 €/kk, kaksi asukasta 340 €/kk
Kokonaisen kalenterikuukauden poissaoloajalta ei peritä turvapalvelumaksua
Palveluesite- ja hinnasto voimassa 1.10.2020 - 28.2.2021
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PALVELUKOTI
Palvelukodin asunnot on tarkoitettu tehostetun palveluasumisen tarpeessa oleville.
Asiakasryhmään kuuluvat muun muassa muistisairaat ja erityistä hoitoa tarvitsevat
vanhukset sekä vaikeavammaiset henkilöt. Palvelukotiin hakeudutaan asukkaaksi
joko suoraan yksityisinä asukashakijoina tai sopimusasiakkaina Salosta tai muualta
Suomesta.
Salon kaupunki sijoittaa joko puitesopimuksella tai myöntää palvelusetelin ympärivuorokautiseen hoitopaikkaan oikeutetulle henkilölle.
Palvelukodin hoito perustuu palvelusopimukseen sekä hoito-, palvelu ja kuntoutussuunnitelmaan.
Asuinhuoneita on yhteensä 30. Aatoskodissa sijaitsee 14 asuntoa ja Ainokodissa 16
asuntoa. Kooltaan asuinhuoneet yhteistiloineen ovat 29 - 36 m².
Aatoskoti
Ainokoti
36 m²
568 €/kk
32,1 m²
508 €/kk
29 m²
460 €/kk
32,6 m²
515 €/kk
33m²
522 €/kk
+vesi 20 €/kk ennakkomaksuna (sähkö sisältyy vuokraan)
Asumiskustannusten lisäksi itsemaksavalta asukkaalta laskutetaan hoidosta sovitun
hoitoluokan mukainen maksu.
HOITOLUOKAT I-II itsemaksaville asukkaille
Sisältää tarpeellisen hoidon*, huolenpidon, valvonnan, lääkehoidon, turvapalvelun, viikkosiivouksen sekä asukastoiminnan
Hoitoluokka I
Hoitoluokka II

1830 €/kk
3270 €/kk

*noin 30 h/kk
*noin 60 h/kk

61,00 €/vrk
109,00 €/vrk

Hoitoluokka määritellään hoito-, kuntoutus- ja palvelusopimusta tehtäessä ja hoitoja palvelusuunnitelmaa päivitettäessä. Mikäli hoitotunnit ylittävät I-hoitoluokan tunnit,
lisätään ylimenevät tunnit hoitomaksuun 49 €/h (keskimääräinen tuntihinta).
Mikäli asukas on poissa yhtäjaksoisesti sairauden hoidon tai kuntoutuksen takia,
poissaolo huomioidaan hoitomaksussa. Maksua vähennetään seitsemän päivää ylittävältä ajalta laskennallisen hoitopäivän hinnan verran. Hinta lasketaan kaavalla
(hoitoluokan kuukausihinta) / 30.
Lääkehoito sisältyy hoitoluokkiin ja kuuluu jokaiselle asukkaalle. Lääkehuoltoa toteutetaan Salva ry:ssä lääkehoitosuunnitelman mukaan. Asukasta hoitavalla lääkärillä ja hoitohenkilökunnalla on vastuu asiakkaiden lääkehoidosta. Henkilökunta hoitaa lääkehoidon kokonaisuutena: reseptien uusimisen, lääkkeiden hakemisen, jaon
tai koneellisen lääkejakelun, annoskohtaisen lääkkeiden antamisen, lääkkeiden vaikutusten seurannan sekä yhteydenpidon hoitavaan lääkäriin.
Palveluesite- ja hinnasto voimassa 1.10.2020 - 28.2.2021
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Viikkosiivous
Puhdas asunto kuuluu perustarpeisiin ja sisältyy hoitoluokkiin itsemaksavalla asukkaalla. Viikkosiivous sisältää imuroinnin, pölyjen pyyhinnän sekä pesutilojen siivouksen kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Siivouksesta vastaa Salvan henkilökunta.
Asukas- ja virkistystoiminta
Asukkaan omatoimisuutta kannustetaan sekä tuetaan osallistumista sosiaaliseen
kuntoutukseen, kuten asukastapahtumiin, musiikkihetkiin sekä ulkoiluun palvelukodin ja palvelukeskuksen tiloissa, kunkin asukkaan omien mieltymysten mukaan.
Asukkaan hoito-, kuntoutus ja palvelusopimukseen kirjataan kunkin asukkaan mieltymykset sekä sovitaan asukastoimintaan osallistumisesta.
Turvapalvelu
Palvelukodissa hoitohenkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin tilat
on varustettu automaattisella palosammutusjärjestelmällä. Ovet pidetään suljettuina.
Ateria kuuluu viisi kertaa vuorokaudessa jokaiselle asukkaalle osana täysihoitoa.
Ateriapalvelun hinta on 590 € kuukaudessa. Ateriamaksua vähennetään laskennallisen ateriapäivän hinnalla 18,00 € yli 7 päivän yhtäjaksoiselta poissaololta, mikäli
asukas on ilmoittanut poissaolostaan vähintään vuorokautta aikaisemmin henkilökunnalle.
Tukipalvelut kattavat pyykkihuollon, asioinnin, saunan, siivouksen, kuntoutuksen
sekä fysioterapian, ja lääkäripalvelut. Maksut palveluista tulevat Salvan palveluhinnaston
mukaan.
Suihkutus
asunnossa
on
henkilökohtaista
apua.
Yksityisesti hakeutuneiden maksuihin voi saada Kelan etuuksia (mm. asumistuki ja
eläkkeensaajan hoitotuki). Itsemaksavilla on verotuksessa mahdollisuus kotitalousvähennykseen. Lisätietoa tästä esitteestä myöhemmin.
Maksusitoumuksella, puitesopimuksella tai palvelusetelillä sijoitettujen asukkaiden
hoitopäivän sisältö sekä maksut (vuokra, ateria) voivat poiketa palveluesitteessä ja hinnastossa mainituista hinnoista.
Apuvälineiden lainaus ja vuokraus
Salva ry vuokraa vapaana olevia välineitään ja laitteitaan, kuten hoitosänky, rollaattori, pyörätuoli, suihkutuoli, ja jääkaappi asukkaille sekä avustaa niiden hankinnassa. Yksilöllisiä turvalaitteita voidaan hankkia asukkaan tarpeiden mukaisesti.
Katso tästä esitteestä myöhemmin.
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LYHYTAIKAINEN ASUMINEN ILOLANSALON KAMMAREISSA
Eerola, Lyhty ja Siltala
Eerola, Lyhty ja Siltala ovat kahdelle asukkaalle tarkoitettuja soluasuntoja Ilolansalon palvelutalossa. Molemmille asukkaille on oma huone sekä yhteinen olohuone,
jossa keittotila sekä kylpyhuone. Huoneissa on peruskalustus ja liinavaatteet. Vesi ja
sähkö kuuluvat vuokraan, samoin kuin viikkosiivous ja petivaatteiden pesu.
Hoitojaksoon kuuluvasta henkilökohtaisesta avusta sekä tarvittavista tukipalveluista
ja fysioterapiasta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa hoitojakson alussa. Tukipalvelut, kuten ateriat, sauna, pyykki, asiointi ja virkistys laskutetaan hinnaston mukaan. Palvelut lyhytaikaisasumisessa tuottaa Salvan henkilökunta.
Asuminen määräajan
3 - 15 vrk
94 €/vrk
Sisältää perus- ja turvapalvelun ja kulukorvauksen. Lisäksi sovitut kotihoito-, kuntoutus- ja tukipalvelut (ateriat, pyykki, sauna ym.)
Mikäli asuminen jatkuu yli 15 vrk, määritellään kustannukset ”asuminen toistaiseksi”
-hinnaston mukaisesti.
Asuminen toistaiseksi

vuokra
vuokra

562 €/kk (puolikas asunto)
865
€/kk (koko asunto)

Lisäksi perus- ja turvapalvelu 245 €/asukas/kk, joka sisältää viikkosiivouksen, petivaatteiden huollon, astiat ja kalusteet. Lisäksi sovitut kotihoito-, kuntoutus- ja tukipalvelut, kuten ateriat, pyykin ja saunan.
Lisätiedot

Anu Hirvikorpi, Palvelupäällikkö 0447213356

Tuikku ja Loisto
Kammarit Tuikku ja Loisto sijaitsevat Aatoskodissa. Kammarit on tarkoitettu erityisesti muistisairaalle henkilölle, joka tarvitsee lyhytaikaishoitoa turvallisessa hoitopaikassa. Hoito sopii esimerkiksi omaishoitajan vapaan ajaksi tai kotiuduttaessa sairaalasta. Tarjoamme asukkaalle kalustetun huoneen sekä palvelukotimme yhteiset
oleskelutilat. Hoitojakson henkilökohtaisesta avusta, tukipalveluista sekä fysioterapiasta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Lääkkeet ja henkilökohtaiset hygieniatuotteet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Palvelut tuottaa Salvan henkilökunta.
Hoitovuorokauden hinta 156,80 €
• henkilökohtainen apu sovitun mukaisesti
• tukipalvelut: sauna, pyykki, asiointi, virkistys sekä liinavaatteet
• ateriapaketti: aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala
tarvittaessa muut välipalat – ei ravintolisät
Mahdollinen fysioterapeutin hoito ja lääkäripalvelut laskutetaan erikseen
Osa-aikahoito/ yöhoito Ilolansalon asukkaalle
60 €
Hoitovuorokausi Ilolansalon asukkaalle
140 €
Lisätiedot

Taina Vilen, Palvelupäällikkö 044 7213 360
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SALVAN KOTIHOIDON PALVELUT ILOLANSALON ASUKKAILLE
Salva ry tarjoaa ympärivuorokautisia kotihoidon palveluita Palvelukeskus Ilolansalossa. Mikäli asukkaat ostavat palveluita muilta palveluntuottajilta, on tärkeää sopia
työnjaosta ja kirjata se henkilökohtaiseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Näin varmistetaan tiedon kulku ja asukasturvallisuus.

Henkilökohtainen apu
Henkilökohtainen apu on Salva ry:n henkilökunnan antamaa kotipalvelua ja perustason kotisairaanhoidon palvelua asiakkaan tarpeen mukaan. Siitä sovitaan yksityiskohtaisesti hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmassa. Suunnitelmaa muutetaan
hoitotarpeen muuttuessa oleellisesti.
Säännöllinen apu sovitaan käynteinä, joiden kesto ja ajankohta määräävät hinnan.
Palvelu laskutetaan per alkava sykäys. Yksi sykäys on 15 minuuttia.
Arkipäivät klo 07.00 – 18.00
35 €/h/työntekijä
Illat, aatot, pyhät ja viikonloput 45 €/h/työntekijä
Yöt 22.00 – 07.00
65 €/h/työntekijä

8,75 €/sykäys/työntekijä
11,25 €/sykäys/työntekijä
16,25 €/sykäys/työntekijä

Yksi sykäys on kestoltaan 15 minuuttia. Minimilaskutus on yksi sykäys.
Lyhyt tarkastuskäynti ilman toimenpiteitä maksaa 5 €
Henkilökohtaista apua on myös esimerkiksi saattoapu lääkäriin. Asiakkaalta peritään
maksu kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden käyntien ja annetun palvelun mukaisesti. Toivomme asiakkaiden huomioivan, että sovitun käynnin voi maksutta peruuttaa edellisenä päivänä. Salvan kotihoidon palvelun irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.
Opiskelijoiden ja työkokeilijoiden työpanosta käytetään Salva ry:n harkinnan mukaan, jolloin ohjausvastuu on Salva ry:llä.

Tukipalvelut
Asiointiapu
Sisältää Ilolansalon asukkaan asioiden hoitamista Salvan hankintapaikoista asiointipäivinä. Hinta asioinnin keston mukaan 35 €/h, minimilaskutus on 8,75 €.
Saattoapu
Saattoapu ruokailuun ja Ilolansalossa pidettäviin ryhmiin on 5 €/kerta.
Ateriakuljetus
Ateriakuljetuksen hinta 5 €/kerta.
Kotisoittopalvelu
Kaikki kunnossa -tarkistussoitto asiakkaalle kotiin, hinta 5 €/puhelu
Yhteissaunavuoro sisältyy perus- ja turvapalveluun. Yhteissauna on omatoimisesti
saunovien käytettävissä saunapäivinä erillisinä naisten- ja miesten vuoroina. Muilta
kuin asukkailta on saunamaksu yhteissaunavuorolla 10 €/kerta.
Oma saunavuoro saunapäivinä maksaa 10 €/kerta. Saunavuoron pituus on yksi
tunti. Vuoron voi varata Salvan kotihoidolta 044 7213 357.
Palveluesite- ja hinnasto voimassa 1.10.2020 - 28.2.2021
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Saunavuoro avustajalla maksaa 5 €/kerta. Saunassa tarvittava henkilökohtainen
apu laskutetaan erikseen keston mukaan. Katso alla.
Sauna-apu on henkilökohtaista apua ja laskutetaan erikseen. Sisältönä on tarpeen
mukaan saunaan saattaminen, apu saunassa ja saunan jälkeen omalla tai avustettavien saunavuorolla 35 €/h.
Pyykinpesu asukkaan asunnossa on henkilökohtaista apua 35 €/h
Muu pyykkihuollossa avustaminen Ilolansalossa lasketaan myös henkilökohtaiseksi avuksi. Palvelu voi sisältää esimerkiksi mankelointia, silitystä, tai pyykin kuivumaan ripustamista 35 €/h.
Pyykkihuolto talon pesukoneilla 10 €/koneellinen. Sisältää pesun, pesuaineet, kuivatuksen ja kuljetukset.
Pyykin käsittely, silitys ja mankelointi, ei kuulu koneellisen hintaan vaan laskutetaan henkilökohtaisen avun mukaisesti 35 €/h.
K-kerroksen pesulan käyttö omatoimisesti 8 € / 2 h.
Roskapussin noutopalvelu 5 € / kerta.
Lisätiedot
Hannele Leino
Palveluohjaaja
044 7213 357

Anu Hirvikorpi
Palvelupäällikkö
044 7213 356

SALVAN KOTIHOITO MUILLE KUIN ILOLANSALON ASUKKAILLE
Kotihoidon palvelut on tarkoitettu ikäihmisille, vammaisille henkilöille, veteraaneille,
sotainvalideille sekä muille jatkuvaa tai tilapäistä apua tarvitseville. Palvelu on saatavilla Salon alueella joka päivä ympäri vuorokauden. Ennalta sovitut kotikäynnit
tehdään 15 minuutin sisällä. Käynti palvelutarpeen arvioimiselle on maksuton.
Arkipäivät
Lauantai
Sunnuntai, arkipyhä
Yöhoito klo 22.00-07.00

klo 07.00-18.00
38 €/h/työntekijä
48 €/h/työntekijä
68 €/h/työntekijä
78 €/h/työntekijä

klo 18.00-22.00
48 €/h/työntekijä
58 €/h/työntekijä
78 €/h/työntekijä

Hintaan lisätään matkakorvaus yli 10 km yhdensuuntaisilta matkoilta 10 € ja yli 20
km yhdensuuntaisilta matkoilta 20 €/käyntikerta
Minimilaskutus Ilolansalon ulkopuolelle on 30 min, jonka jälkeen laskutetaan jokaisesta alkavasta 15 minuutista.
Kotihoito voi oikeuttaa kotitalousvähennykseen verotuksessa. Lisätiedot sivulla 24.
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Tukipalvelut muille kuin Ilolansalon asukkaille
Lääkehoito toteutetaan lääkehoitosuunnitelman mukaan. Asiakkaan lääkärillä on
päävastuu lääkehoidosta. Palvelu sisältää reseptien uusimisen, lääkkeiden haun ja
jakamisen sekä yhteydenpidon hoitavaan lääkäriin. Palvelu ei sisällä annoskohtaista
lääkkeiden antoa. 140 €/kk
Kotisoittopalvelu, ”kaikki kunnossa” -tarkistussoitto
5 €/puhelu
Siivous katso lisätiedot sivulta 14.
Pyykkihuolto Ilolansalon pesulassa maksaa 30
€/koneellinen. Mankelointi ja silitys tarvittaessa henkilökohtaisen avun hinnaston mukaan.
Ateriapalvelu lounas kotiin arkisin 16 € ja viikonloppuisin 22 € (sis. lounas ja kuljetus)
Saunapalvelu sisältää saunan avustettuna arkisin, hinta 35 €/h minimilaskutus 8,75
€. Etukäteisvaraus.
Turvapalvelu 70 €/kk
Palvelu varmistaa perusturvallisuuden asiakkaan kotona ympärivuorokautisesti. Apu
tulee paikalla asiakkaan itse hälyttäessä. Hälytyksiin vastaavat ja turvaauttajakäynnit tekevät Salvan työntekijät.
Palveluun kuuluu Salvan turvahälytysjärjestelmä
• Turvapuhelinlaite
• Hälytyspainike ranteessa tai kaulassa
• Käytön opastus, testaus ja huolto
• Testaus puhelimen välityksellä 8 kertaa vuodessa.
• Testaus henkilökohtaisella käynnillä 4 kertaa vuodessa.
• Turva-auttajakäynnit äkillisessä avuntarpeessa 24/7
• Turva-auttajakäynnin hinta henkilökohtaisen avun hinnaston mukaan
• Tarvittaessa jatkohoitoon toimittaminen
Salva ry toimittaa laitteen ja hälytyspainikkeen. Lisäksi asiakas tarvitsee puhelinliittymän ja avaimen, joka luovutetaan Salva ry:lle turva-auttajakäyntejä varten.
Lisätiedot

Hannele Leino
Palveluohjaaja
044 7213 357
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Tilapäisen kotihoidon palveluseteli ja omaishoitajan vapaa
Salva ry on palvelusetelituottaja Tilapäinen kotihoito ja omaishoitajan vapaa palveluissa. Salon kaupungin tilapäisen kotihoidon palveluseteliä voit käyttää tilapäiseen kotihoitoon ja myös omaishoitajan vapaan mahdollistamiseen.

Jos hoitaja on oikeutettu tilapäisen kotihoidon palveluseteliin, hän voi ottaa
hoitajan kotiin Salvan kotihoidosta esim. 5 tunniksi kerrallaan.

Arkipäivät
Lauantai
Sunnuntai, arkipyhä

klo 07.00-18.00
36 €/h/työntekijä
46 €/h/työntekijä
66 €/h/työntekijä

klo 18.00-22.00
46 €/h/työntekijä
56 €/h/työntekijä
76 €/h/työntekijä

klo 22.00-7.00
76 €/h/työntekijä
76 €/h/työntekijä
76 €/h/työntekijä

Minimilaskutus Ilolansalon ulkopuolelle on 30 min, jonka jälkeen laskutus jokaisesta
alkavasta 15 minuutista.

SALVAN KOTISAIRAANHOITO
Perustason kotisairaanhoito
Kotisairaanhoito on Salvan kotihoidon hoitohenkilökunnan antamaa henkilökohtaista
apua terveydenhuollossa, kuten haavanhoito, lääkehoito sekä injektiot lihakseen ja
ihon alle.
Hinnat
Arkipäivät
Lauantai
Sunnuntai, arkipyhä
Yöhoito klo 22-07

klo 07-18
36 €/h/työntekijä
46 €/h/työntekijä
66 €/h/työntekijä
76 €/h/työntekijä

klo 18-22
46 €/h/työntekijä
56 €/h/työntekijä
76 €/h/työntekijä

Hintaan lisätään matkakorvaus yli 10 km yhdensuuntaisilta matkoilta 10
€/käyntikerta ja yli 20 km yhdensuuntaisilta matkoilta 20 €/käyntikerta
Minimilaskutus Ilolansalon ulkopuolelle on 30 minuuttia, jonka jälkeen laskutetaan jokaisesta alkavasta 15 minuutista.
Lisätiedot
Soile Krzywacki
vs. vastaava sairaanhoitaja
044 7213 364
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Lääkehoitopaketti
Lääkehoitoa toteutetaan Salva ry:ssä lääkehoitosuunnitelman mukaan. Lääkehoitosuunnitelma perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön Turvallista lääkehoitoa oppaaseen. Asiakkaan lääkärillä on päävastuu lääkehoidosta.
Hinta 130 €/kk Ilolansalossa ja 140 €/kk muualla Salossa.
Lisäksi asiakas maksaa itse lääkkeet.
•
•
•
•

Vastuu lääkehoidosta on hoitohenkilökunnalla.
Tiedot asiakkaan lääkehoidosta kirjataan asiakashallintaohjelmaan.
Henkilökunnalla on ajantasainen tieto asiakkaan lääkityksestä.
Henkilökunta hoitaa lääkehoidon kokonaisuutena. Palveluun kuuluu reseptien uusiminen, lääkkeiden haku ja jako, annoskohtaisten lääkkeiden antaminen* tarvittaessa, lääkkeiden vaikutusten seuranta, yhteydenpito hoitavaan lääkäriin.
• Asukkaan lääkejako siirretään mahdollisuuksien mukaan koneelliseen jakeluun.
Lääkehoitopaketissa Salva ry maksaa koneellisen lääkejakelun lääkejakoon ja
toimittamiseen liittyvät kulut ja asukas lääkkeiden hinnan.
• Jos asiakas on poissa puolet kalenterikuukaudesta, veloitetaan vain puolet lääkehoitopaketin kuukausimaksusta. Kuukausimaksua ei peritä, jos asiakas on poissa
koko kalenterikuukauden.
*Lääkkeiden anto veloitetaan erikseen tuntihinnan mukaan sykäyksenä, kuitenkin
vain yksi sykäys per vuorokausi, vaikka lääkkeen antokertoja on useampi.
Jos asiakas tai omainen hoitaa itse lääkehoidon
• vastuu lääkehoidosta on asiakkaalla ja omaisella.
• asiakkaan lääkehoidon tietoja ei kirjata asiakashallintaohjelmaan turvallisuussyistä.
• asiakas on itse yhteydessä lääkäriin.
• Henkilökunta voi tilapäisesti ohjata ja opastaa lääkehoidossa, mutta ei vastaa lääkehoidon toteuttamisesta.
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SALVAN SENIORI- JA MUISTINEUVOLA
Palvelu tarjoaa apua hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Tarjolla on mm.
verenpaineen ja verensokerin mittauksia, muistitestejä, terveys- ja elämäntapakartoituksia, hakemusten täyttöapua, sekä neuvontaa ja ohjausta. Tarjonta on tarkoitettu erityisesti Palvelukeskus Ilolansalon asukkaille ja muille asiakkaille, Salvan kotihoidon asiakkaille sekä veteraaneille.
Sairaanhoitajan tai muistihoitajan vastaanotto ja kotikäynti
30 minuuttia
45 minuuttia
60 minuuttia

28 €
38 €
48 €

MMSE-testi
Cerad

20 €
60 €

Toimistomaksu
Puhelinkonsultaatio
Reseptien uusiminen

15 €
15 €
20 €

Asukkaille järjestetään lisäksi ilman ajanvarausta verensokerin ja verenpaineen mittausta tarvikemaksulla. Katso tarkemmat aikataulut Ilolansanomista.

Lääkäripalvelut
Salva ry:llä on yhteistyösopimus Pihlajalinna Oy:n kanssa. Lääkärit palvelevat Ilolansalossa seniorineuvolan vastaanotolla ja tekevät tarvittaessa kotikäyntejä. Pihlajalinna laskuttaa asiakkaitaan suoraan hinnastonsa mukaisesti. Ilolansalon omalääkärinä on geriatri Sanna Maula.
Lääkärin vastaanottokäynnin yhteydessä laskutetaan lisäksi sairaanhoitajan vastaanottokäynnin hinta.
Salon terveyskeskuksen lääkäri ottaa vastaan Läntisellä terveysasemalla ajanvarauksella.
Ajanvaraukset ja lisätiedot Seniorineuvolan palveluista
Soile Krzywacki
vs. vastaava sairaanhoitaja
044 7213 364

Kirsi Haapala
Muistihoitaja
044 7213 372

Taina Vilèn palvelupäällikkö, Salvan terveyspalvelut
044 7213360
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PÄIVÄTOIMINTA ILOLANSALOSSA
Päivätoiminta järjestetään keskiviikkoisin kello 8.30-15.00 Ilolansalossa. 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.
Palvelu on tarjolla myös omakustanteisesti itsemaksavana. Itsemaksavan maksu on
61 € koko päivästä tai 35,00 € puolesta päivästä. Asiakkaalla on mahdollisuus myös
yhteiseen, maksulliseen kuljetukseen. Salva on hakeutunut palveluntuottajaksi Salon kaupungille, josta voi tiedustella maksusitoumusta.
Salva ry järjestää veteraaneille omaa päivätoimintaa. Päivätoiminnasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä vanhuspalveluiden palveluohjaajaan, 02 772 6100.
Lisätiedot
Anu Hirvikorpi
Palvelupäällikkö
044 7213 356

SALVAN SIIVOUS
Salvan siivous tarjoaa sosiaalihuollon palveluna puhdistuspalveluita Salon kaupungin alueella ikääntyneille ja vaikeavammaisille henkilöille sekä muille kotisiivousasiakkaille. Puhdistuspalvelumme on kotitalousvähennyskelpoista. Palvelun tarve
sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.
Siivous voi sisältää esimerkiksi imuroinnin, pölyjen pyyhinnän, lattian pyyhinnän,
wc:n tai pesuhuoneen siivouksen tai pesun ja muut ennalta sovitut siivoustyöt.
Hinta
Ilolansalossa
muualla Salossa

28 €/tunti/työntekijä
34 €/tunti/työntekijä

Jäsenhinta
25 €/tunti/työntekijä
30 €/tunti/työntekijä

Siivous laskutetaan toteutuneen työajan perusteella. Perimme matkakorvauksen pidemmiltä matkoilta, mikäli sopimuksessa ei ole muusta sovittu. Yli 10 km yhdensuuntaiselta matkalta korvaus on 10 €/käyntikerta ja yli 20 km yhdensuuntaiselta
matkalta 20 €/käyntikerta. Alle 10 km matkoilla matkakorvaukset sisältyvät hintaan.
Asiakkaille, joilla ei ole perustetta sosiaalihuoltona tuotettavaan arvonlisäverottomaan palveluun, palvelun hinta on 37 €/h/työntekijä, Salva ry:n jäsenille 33
€/tunti/työntekijä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Lisätiedot
Tuula Ihanmäki
Vs. Vastaava laitoshuoltaja
044 7213 368

Laitoshuoltajat
044 7213 369
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RAVITSEMUSPALVELUT
Kaikille avoin Ravintola Ilolansalo toimii keskeisellä paikalla Salossa, IIolansalon sydämessä. Ruokamme valmistetaan omassa keittiössä ja tarpeiden mukaiset erityisruokavaliot ovat saatavilla. Ruokailu ravintolassa varmistaa ravitsemuksellisesti laadukkaan ja monipuolisen aterian. Ravintolamme on avoinna vuoden jokaisena päivänä.
Asukkaat, joilla on palvelusopimukseen kirjattu ”alentunut toimintakyky tai muu peruste” ovat ravintolan sopimusasiakkaita. He ruokailevat edullisimmilla hinnoilla (alv
0 %, sosiaalihuoltolaki). Asukkaat saavat ravintolan asiakaskortin. Halutessa ostokset kirjautuvat henkilökohtaiseen laskutukseen, eikä asukkaan tarvitse kantaa käteistä rahaa mukanaan.
Hinnat

Aamiainen

Lounas

Päivällinen

arkisin 8.00-9.30 vkl 8.30-9.30

11.00 - 13.30

16.00 - 17.00

9,60 €
9,00 €
8,40 €
8,00 €
8,80 €
puuron ja aamiaisbuffetin Pääruuan, salaatit, jälkiruuan,
leivän ja juoman
Ravintolasta on mahdollista tilata ja noutaa iltapalapussi tai ateria kotiin.
Normaali
Sopimus
Salva ry jäsen
Sisältää

6,40 €
5,80 €

Talossa asuvien, päivittäin ruokailevien, henkilöiden on mahdollista solmia ateriapakettisopimus, jolloin ruokailu tulee yksittäisiä sopimushintoja edullisemmaksi. Muualla asuvilla henkilöillä voi myös olla oikeus sopimusruokailuun esim. vaikeavammaisilla, sotaveteraaneilla ja muilla paljon apua tarvitsevilla erillisen ateriasopimuksen
mukaisesti.
Ateriapakettien hinnat
Aamiainen ja lounas
Aamiainen ja päivällinen
Lounas ja päivällinen
Aamiainen, lounas ja päivällinen

408 €/kk
388 €/kk
468 €/kk
618 €/kk

Jos ateriapaketista sopinut asiakas on poissa
saman kalenterikuukauden aikana yhtäjaksoisesti seitsemän päivää tai enemmän, ateriat laskutetaan yksittäisinä.
Ravintolassamme jokainen asiakas ottaa itse haluamansa määrän ruokaa. Henkilökunta avustaa
asukkaita tarvittaessa ruokailuaikoina salissa.
Palvelu sisältyy perus- ja turvapalveluun eikä siitä laskuteta erikseen. Syöttäminen laskutetaan
henkilökohtaisen avun mukaisesti.
Palveluesite- ja hinnasto voimassa 1.10.2020 - 28.2.2021
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Saattaminen kotoa ruokailuun on asukkaille henkilökohtaista apua, joka laskutetaan erikseen, hinta 5 €/kerta. Ilolansalon asukkaille on mahdollista myös aterioiden
kotiinkuljetus. Palvelun lisämaksu on 5 € annosta kohden.
Kahvio palvelee ravintolan yhteydessä päivittäin klo 9.00-17.00.
Kahvion valikoimassa on tarjolla niin makeita ja suolaisia kahvileipiä, juomia ja makeisia kuin peruselintarvikkeitakin kotiin hankittavaksi.
Juhlia ja kokouksia voi Ilolansalossa viettää kodikkaassa ympäristössä. Juhlat voi
tunnelmallisesti viettää kotonaan tai tiloissamme, jotka soveltuvat niin pienille kuin
suuremmillekin vierasmäärille. Laadimme toiveiden mukaisesta tarjoilusta yksilöllisen tarjouksen. Tarjoilun lisäksi vastaamme myös juhlien kattauksesta. Erikokoiset
tilamme soveltuvat juhlien lisäksi myös erilaisten kokousten ja muiden tilaisuuksien
pitopaikaksi tarjoiluineen.

Maukasta kotiruokaa.
Jokaiselle. Joka päivä.
Lisätiedot
Elina Tuominen
Ravitsemuspäällikkö
044 7213 353

Ravintola
044 7213 354
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SALVAN KUNTOUTUS
Fysio- ja toimintaterapia
Tarjoamme ajanmukaiset tilat ja välineet kuntoutukseen sekä fysioterapiaan. Olemme valmiina palvelemaan mm. lämpö-, hieronta-, sähköja liikehoidoilla. Fysioterapiatoimintamme perustuu asiakaslähtöiseen
ja kuntoutujakeskeiseen ajatteluun.
Yksilöfysioterapiassa vaikutamme
elimistön rasitus- ja kiputiloihin liikeja liikuntahoidon, hieronnan, manuaalisen terapian, venytysten ja fysikaalisten hoitojen avulla. Fysioterapiatoiminnassamme on keskeistä
yksilöllinen sekä aktivoiva ohjaus ja
neuvonta. Näillä pyrimme koko kehon ja mielen hallinnan lisääntymiseen eri menetelmin: liike- ja liikuntaterapia, hieronta, manuaalinen terapia, fysikaaliset konehoidot, venytyshoidot, lämpö-, kylmä- ja parafiinihoidot, ohjaus ja neuvonta, apuväline- ja kodinmuutostyösuunnittelu,
kinesioteippaus, sekä lääkinnälliset
hoito-/tukisukat.
Ryhmäterapiassa fysioterapeuttimme ohjaa sinua 4 - 12 henkilön ryhmissä. Tarjolla
on esimerkiksi yksilöllisesti räätälöidyt kuntoutuskurssit, kuntoutus- ja kuntosaliryhmät sekä veteraanien ja lottaveteraanien avokuntoutusjaksot. Hinnat ilmoitetaan
erikseen ryhmän aloittaessa.
Toimintaterapiassa vaikutamme arkielämän toimintoihin erilaisin asiakkaalle mielekkäiden menetelmien avulla. On asiakkaalla ongelmia sitten käden toiminnoissa
(esim. otteet, hienomotoriikka, tuntopuutokset), pukeutumisessa, riisumisessa, hygienian hoidossa, asioinnissa, ruuan valmistuksessa, ruokailussa tai vapaa-ajan vietossa. Yksilöterapiassa tavoitteena on mahdollistaa arjesta paremmin ja itsenäisemmin selviytyminen sekä tukea kotona asumista.
Toimintaterapian sisältönä on arviointi, apuvälinetarpeen kartoitus, ohjaus sekä
neuvonta; tunnonkaraisu, käsiterapia, kodinmuutostyöt, ratkaisuja päivittäisiin ongelmiin, kuten peseytymiseen; ohjaus ja neuvonta.
Palveluesite- ja hinnasto voimassa 1.10.2020 - 28.2.2021
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FYSIO- JA TOIMINTATERAPIA
60 min
45 min
30 min

65,50 €
52,00 €
38,00 €

Hinnat sisältävät kaikki hoidossa tarvittavat hoitoaineet ja välineiden käytön. Hinnoista saa lääkärin lähetteellä Kelan korvauksen.
Kotikäynteihin lisätään matkakorvaus 10 € alle 10 km yhdensuuntaiselta matkalta ja
20 € yli 10 km yhdensuuntaiselta matkalta.
Veteraanikuntoutus järjestetään sotaveteraaneille, lottaveteraaneille ja sotainvalideille yhteistyössä Salon kaupungin, veteraanijärjestöjen sekä Valtiokonttorin kanssa. Katso tarkemmat tiedot sivulta 21.
Kuntoneuvolassa opastetaan turvallisessa liikkumisessa sekä laaditaan henkilökohtainen kunto-ohjelma, jota voi toteuttaa kuntosalissamme.
Kuntosalissa on ohjattuja ryhmiä sekä omatoimista kuntoilua niin asukkaille, jäsenille kuin muillekin, liikunnallisen viikko-ohjelman mukaisilla vuoroilla.
Ryhmiä: Vahvat leidit, leiditsumppa, Ikämiesten kuntosaliryhmä, Sisulla ja sydämellä – apuvälineitä käyttävien kuntosaliryhmä, Salvan jäsenten vuoro, Ilolansalon
asukkaiden vuoro
Kuntoklubikortilla osallistut edullisemmin. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Normaalihinta
Jäsenhinta
10-kerran kuntoklubikortti
71,50 €
82,50 €
20-kerran kuntoklubikortti
132,00 €
143,00 €
Lisätiedot
Anne Lehtinen
Vt. fysioterapeutti
044 7213 358

Anu Kannari
Fysioterapeutti
044 7213 355

Johanna Taka-Anttila
Fysioterapeutti
044 7213 374
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Apuvälineet
Toimintakyvyn heikentyessä ikääntymisen, sairauden tai muuttuneen elämäntilanteen myötä, voi olla tarpeellista hankkia tarkoituksenmukaisia apuvälineitä. Toimintaterapeutin tehtävänä on arvioida tarvittava apuväline ja ohjata sen käytössä asiakasta sekä tarvittaessa hänen omaisiaan tai hoitohenkilökuntaa.
Salvalla on pieni määrä hoitosänkyjä, apuvälineitä ja kodinkoneita ym. tarvikkeita,
joita asukkaat voivat vuokrata käyttöönsä toistaiseksi. Toimintaterapeutilla on myös
myynnissä valikoima pienapuvälineitä (tarttumapihtejä, kirjoitusta helpottavia välineitä, aterimia, purkin avaajia, selänpesin jne.), joihin voit tulla tutustumaan. Samalla
voit kysyä apua apuvälineen hankitaan tai vaikka huoltoon liittyen.
Apuvälineiden vuokrat
Turvahälytysjärjestelmän lisälaitteet kertamaksu 50 € ja tämän jälkeen 5 €/kk
Hoitosänky, kertamaksu 200 € tämän jälkeen 15 €/kk Infuusioteline pyörillä 1 €/vrk tai 30 €/kk
Rollaattori 2 €/vrk
Pyörätuoli 3 €/vrk
Turvapuhelin palvelukotiin, maksuton
Paine/AD-patja 30 €/kk
Jääkaappi, kertamaksu 100 €
Geriatrinen tuoli 10 €/kk

Lisätiedot
Iina Pakarinen
Toimintaterapeutti
044 7213 385
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VETERAANIEN JA SOTAINVALIDIEN PALVELUT ILOLANSALOSSA
Palvelukeskus Ilolansalon eri palvelut ovat sotainvalidien ja -veteraanien käytettävissä.
Sotainvalidien asumispalveluihin, kuntoutukseen ja hoitopalveluihin liittyvät päätökset tekee Valtiokonttori. Avustamme hakemusten tekemisessä.
Palvelukeskus Ilolansalo
Palvelupäällikkö 044 7213 356
Vastaava hoitaja 044 7213 372
Kuntoutus- ja laitosasiat 09 772 58400

Valtiokonttori
Neuvontanumerot klo 9.00–15.30
Asiakaspalvelu 09 772 58200

Sotaveteraanien maksusitoumukset kotihoitoon ja tukipalveluihin, sekä päätökset
kuntoutukseen anotaan Salon kaupungin vanhuspalveluiden kautta 02 772 6100.

Asumispalvelut ja kotiin annettavat palvelut
Palvelukeskus Ilolansalo on Valtiokonttorin hyväksymä sotainvalidien laitoshoidontuottaja. Laitoshoito on ympärivuorokautista hoitoa, joka sisältää täyshoidon, eli
kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut. Jokaiselle sotainvalidille nimetään omahoitaja.
Hoito suunnitellaan ja seurataan moniammatillisessa työryhmässä. Tarjolla ovat
myös lääkärin sekä fysioterapeutin palvelut.
Sotainvalidit voivat tulla myös lyhytaikaishoitoon tai päivätoimintaan Valtiokonttorin
päätöksellä. Lyhytaikaishoidossa asutaan Ilolansalossa sovittu ajanjakso. Päivätoiminnassa vietetään Ilolansalossa päivä, joka sisältää liikunta- ja virikeryhmätoimintaa, sauna-apua sekä aamiaisen, lounaan ja päiväkahvit.
Veteraaneille on tarjolla oma virikkeellinen päivätoimintaryhmä. Ryhmässä tavataan
viikoittain erilaisten viriketoimintojen merkeissä. Hakemukset ryhmään hoitaa vanhuspalveluiden palveluohjaaja.
Lisätiedot

Anu Hirvikorpi
044 7213 356
anu.hirvikorpi@salva.fi

Kotiin annettavat palvelut maksusitoumuksella
Palvelukeskus Ilolansalossa sekä muualla Salossa asuvat, veteraanitunnuksen
omaavat sotaveteraanit voivat saada joitain Salvan tarjoamia palveluita maksusitoumuksella. Palveluntarve määrittää maksusitoumuksen saamisen. Salvan tarjoamia palveluita ovat ateriapalvelu ja lounasseteli, kotihoito, turvapalvelu, päivätoiminta, siivous sekä pyykkihuolto.

Siivouspalvelut
Salon kaupunki tarjoaa siivouksen rintamaveteraaneille ja sotainvalideille. Palvelun
tuottaa Salvan Siivous. Siivouspalvelu on saatavilla Salon ja Halikon keskustojen
alueella. Lisätietoja aiheesta Salvan siivous p. 0447213368
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Salvan kuntoutuspalvelut sotainvalideille ja sotaveteraaneille
Avustamme kuntoutusavustuksen hakemisessa. Lisätietoja Salvan kuntoutukselta.
Avokuntoutus sotaveteraaneille
Sotaveteraaneille tarjottava avokuntoutus on yksilöllistä fysioterapiaa. Ohjelma
suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti ja toteutetaan toimintakyvyn sekä tavoitteiden mukaan. Kuntoutus sisältää 20-30 kuntoutuskertaa sisältäen alku- ja loppututkimuksen. Avokuntoutus voidaan toteuttaa myös kotikäynteinä.
Päiväkuntoutus sotaveteraaneille
Päiväkuntoutus järjestetään ryhmämuotoisesti Palvelukeskus Ilolansalossa. Ryhmässä on 8-10 kuntoutujaa ja kokoontumisia on 10-20 kertaa vuodessa. Ohjelma
sisältää yksilöllistä- ja ryhmäfysioterapiaa sekä erilaista virikkeellistä toimintaa, kuten toiminnallisia ryhmiä, tietoiskuja, yhteispelejä ja lauluhetkiä.
Osana kuntoutusta kuuluu fysioterapeutin alku- ja loppututkimus sekä sairaanhoitajan haastattelu. Päiväkuntoutuksen yhteydessä tarjotaan lounas ja päiväkahvit Ravintola Ilolansalossa. Ohessa on myös mahdollisuus avustettuun saunaan kerran
viikossa.
Avokuntoutus sotainvalideille ja sotainvalidien leskille
Sotainvalideille tarjottava avokuntoutus on yksilöllistä fysioterapiaa. Ohjelma suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Kuntoutus sisältää apuvälineiden tarpeen kartoittamisen. Avokuntoutus voidaan toteuttaa myös kotikäynteinä.
Sotainvalideille, sotainvalidien leskille sekä sotaleskille myönnettävään kuntoutusmäärään vaikuttaa invaliditeettiprosentti. Kuntoutushakemukset toimitetaan Valtiokonttorille.
Lottien avokuntoutus
Avokuntoutukseen pääsyä haetaan Lotta Svärd Säätiön kautta. Hakemuksessa tulee olla fysioterapialähete SV3. Hierontahakemuksessa lähetettä ei tarvita.
Lottaveteraanien kuntoutuskurssi
Kurssi järjestetään Palvelukeskus Ilolansalossa ryhmäkuntoutuksena.
Lotta Svärd -järjestöön kuuluneet lotat ja pikkulotat voivat hakea kuntoutukseen Lotta Svärd Säätiön hakemuslomakkeella. Salon Seudun Lottaperinne ry auttaa tarvittaessa hakuprosessissa.
Lisätiedot
Asumispalvelut

Kotiin annettavat palvelut Kuntoutuspalvelut

Siivouspalvelut

Anu Hirvikorpi
Palvelupäällikkö
044 7213 356

Kirsi Haapala
Vastaava hoitaja
044 7213 372

Tuula Ihanmäki
Vs. Vastaava laitoshuoltaja
044 7213 368

Anne Lehtinen
Vastaava fysioterapeutti
044 7213 358
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VAPAAEHTOISTOIMINTA JA VIRKISTYSPALVELUT
Vapaaehtoistoiminta on yhdistyksemme tärkeä tehtäväalue. Tarjoamme
jokaiselle vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneelle arvokasta ajankulua ja mielekästä tekemistä. Annamme tuen ja
koulutuksen. Jokainen voi määritellä
mitä ja miten usein haluaa toimia. Jokainen auttava käsi on arvokas. Tervetuloa mukaan.
Vapaaehtoisena voit toimia esimerkiksi
ulkoilukaverina, puuhapiirissä askartelijana, poppanan kutojana, apuna talon
tapahtumissa, saattajana retkillä, asukkaan ystävänä, tai vaikka esiintyjänä.
Tai tavalla, jonka itse valitset.
Virkistyspalveluita suunnitellaan kausittain toiveiden mukaan. Vuonna 2019
tarjolla oli mm. Ikäakatemia-luentosarja,
Ilolansalo soi -musiikkihetket ja tanssit, Asukkaiden ulkoiluttaminen on tärkeä
Aivotreenit, Bingo, puuhapiiri, Lauluköö- osa vapaaehtoistoimintaa.
rit, Manun jumppa sekä kotiseuturetket.
Tilaisuudet ovat kaikille tarkoitettuja osana Iloa Arkeen -pysäkin toimintaa. Tilaisuuksista kerrotaan kausiesitteissä, Ilolansanomissa, ilmoitustauluillamme sekä jäsenkirjeissämme ja kotisivuillamme www.salva.fi.
Vapaaehtoisten vetämät ryhmät ovat pääsääntöisesti maksuttomia osallistujille. Yksittäisen maksullisen tilaisuuden hinta on 2 €/tilaisuus. Klubikortilla osallistuminen on
edullisempaa. Klubikorttiin mahtuu 15 leimaa. Kortin hinta on 25 € asukkailta ja jäseniltä ja 28 € muilta. Klubikortin voi ostaa Ilolansalon infosta.

Lisätiedot
Anu Hirvikorpi
Palvelupäällikkö
044 7213 356
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MITÄ ASUMINEN ILOLANSALOSSA MAKSAA JA MITÄ SILLÄ SAA
Esimerkkejä asumiskustannuksista Ilolansalossa ja niiden tuomista palveluista.
Huomioithan että hinnat ovat vain suuntaa antavia. Jokaisen asukkaan palvelut sovitaan henkilökohtaisesti.

Palvelutalossa yksi asukas
Asumiskulut

630 €

Vuokra 40 m2
Vesi ja sähkö kulutuksen mukaan

Perus- ja turvapalvelumaksu
Salvan kotihoito

kts. sisältö s. 4

Lyhyt käynti enintään 15 min päivittäin1

150 € + 95 €
282,50 €

Pidempi käynti enintään 30 min päivittäin2

565 €
390 €

Ateriat
Aamiainen ja lounas päivittäin
Lääkehoitopaketti
Yhteensä

Pienempi avun tarve1
Suurempi avun tarve2

130 €
1677,50 €/kk
55,90 €/vrk
1960,00 kk
65,30 €/vrk

Palvelukodissa itsemaksava asukas
Asumiskulut

Vuokra

508,00 €

Vesi

20,00 €

Hoitoluokka Sisältää tarpeenmukaisen hoidon, huolenpidon ja valvonnan, lääkehoidon, turvapalvelun, viikkosiivouksen, asukastoiminnan ja virkistystoiminnan

Hoitoluokka I, noin 30 h/kk3

1830,00 €

Hoitoluokka II, noin 60 h/kk4

3270,00 €

Ateriat

viisi kertaa vuorokaudessa

590,00 €

Yhteensä

Hoitoluokka I3

2948,00 €/kk
98,27 €/vrk

Hoitoluokka II4

4388,00 €/kk
146,27 €/vrk
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KOTITALOUSVÄHENNYS
Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta. Vuonna 2020 omavastuu on
100 euroa ja maksimivähennys on 2250 euroa per henkilö.
Omavastuu on 100 euroa ja se on kalenterivuosikohtainen. Voit siis maksaa useita
eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä ja omavastuu vähennetään vain kerran.
Esimerkki: Maksimivähennyksen eli 2 250 euron vähennyksen saat, jos vuonna
2020 ostat yritykseltä palveluja, jossa työn osuus on yhteensä vähintään 5875 euroa. 5875 € x 40 % - 100€ = 2250 €. Vähennysoikeus on 50 % työn osuudesta.
Puolisoiden maksimivähennys 4 500 euroa
Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat vuonna 2020 saada
yhteensä 4 500 euron vähennyksen. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kuin
he ovat sitä verotuksessa pyytäneet. Molemmilta puolisoilta vähennetään omavastuu. Jos 2 250 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle.
Vähennys verosta
Kotitalousvähennys vähennetään ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut
vähennykset tehdään ansiotuloista, jolloin rahallinen vaikutus on vähäisempi. Jos
verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, vähennystä ei voi tehdä. Vähennys
myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.
Kotitalousvähennykseen oikeuttavat työt
Perus- ja turvapalvelu ei oikeuta vähennykseen. Tavanomainen kotitaloustyö oikeuttaa vähennykseen, kuten myös hoiva- ja hoitotyö, jota on lasten, vanhusten ja vammaisten peseminen, pukeminen, syöttäminen ja muu hoito. Myös vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden kustannuksista on mahdollista saada kotitalousvähennys. Huoneiston omistajana voit saada kotitalousvähennyksen vain niistä asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä, joiden teettäminen kuuluu lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan asunto-osakeyhtiön osakkaalle.
Lisätietoa kotitalousvähennyksestä saat verotoimistosta tai osoitteesta www.vero.fi.
Lisätiedot
Sini Rajala
Hallintosihteeri
044 7213 367
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TERVETULOA SALVAN JÄSENEKSI
Salvan jäsenenä voit vaikuttaa paikalliseen vanhustenhuoltoon ja kehittää palveluita, jotka ovat yleiseksi hyödyksi ja ihmistä kunnioittavia.

Salva ry

• on yksityinen, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys.
• tarjoaa toiminta-areenan vanhenemisesta ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ihmisille.
• kehittää vanhustenhuoltoa ja lisää tietoa vanhenemisesta.
• tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita apua tarvitseville.
• jäseninä ovat kaikenikäiset vanhenemisesta kiinnostuneet
yksityiset henkilöt (388 jäsentä 12/2019)
• jäsenmaksu on 30 € vuonna 2020, sisältää jäsenetuja ja alennuksia.
• yhteisöjäsenen jäsenmaksu on 130 € vuodessa.
• on perustettu vuonna 1999.

Jäsenetuina
•
•
•
•
•
•

pääset vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan.
saat lounaan jäsenhintaan Ravintola Ilolansalossa.
hyödynnät siivouspalveluja jäsenhintaan.
voit käyttää Ilolansalon kuntosalia jäsenten kuntosalivuoroilla.
saat alennuksia Salvan järjestämien retkien ja tapahtumien maksuista.
saat Salva ry:n jäsenkirjeen, jossa kerromme ajankohtaiset kuulumiset ja
tiedotamme tapahtumista.

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä lomakkeen Ilolasalossa tai nettisivuilla.
Kannattavaksi jäseneksi voi liittyä myös yhteisö, joka haluaa tukea yleishyödyllistä
yhdistystämme ja järjestöpohjaista sosiaali- ja terveyspalvelua. Salva toimii paikallisesti yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Toimintamme tulos jää Saloon lisäämään alueen elinvoimaa sekä hyvinvointia ja terveyttä.

ILOA ARKEEN – KOTONA KOKO ELÄMÄ
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ASIAKASPALAUTE
Haluamme parantaa jatkuvasti toimintaamme ja palveluamme. Toivomme sitä varten kaikenlaista palautetta. Palvelukeskus Ilolansalon aulassa on palautelaatikko,
johon voitte jättää viestejä. Myös sähköpostilla tai suullisesti voi antaa palautetta.
Palautteet käsitellään Risut ja ruusut – palautejärjestelmämme mukaisesti.
Anne Juntti
Johtaja
Salva ry
044 7213 350
anne.juntti@salva.fi

Heli Koskela
Palvelupäällikkö
Salva ry
044 7213 352
heli.koskela@salva.fi

Poimintoja asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksista
”Ilolansalossa tunnistaa heti hyvän ja lämpimän ilmapiirin.”
”Kiitos yhteistyöstä. Jatketaan seuraavan kerran Seniorimessuilla.”
”Kiva, että laitoshuoltajilla on aina hetki aikaa jutella”
”Hienosti laitettu silmätipat kaihioperaation jälkeen ja aina kysytty
pärjäänkö yksin. Tuntunut mukavalta ja turvalliselta, vaikka apua
en olisikaan tarvinnut.”
”Työ on raskasta, mutta olen hyvin viihtynyt työssäni. Siitä työkaverit ja
esimiehet ansaitsevat kiitoksen.”
”Ilolansalossa on paljon ohjelmaa, pitäisi vaan itse lähteä
enemmän mukaan.”
”Saimme vatsamme täyteen maittavaa ruokaa.”
”Miksei presidentti Niinistökin tule Salvaan kuntoutettavaksi?”
”Olimme vierailulla palvelukotien päiväkahviaikaan ja meillekin tarjottiin
kahvia ja pullaa. Se oli iloinen yllätys ja kertoi välittämisestä.”
”Mitä kauemmin täällä asuu sitä enemmän alkaa tuntumaan, että on koti.”
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SALVA RY PUHELINLUETTELO
Palvelukeskus Ilolansalo | Ilolankatu 6 | 24240 Salo

Ilolansalon Info ma - pe klo 9.00-15.00
Pääovi Ilolankadulla avoinna joka päivä klo 7.00-18.00

02 7213 300

Johtaja Anne Juntti

044 7213 350

Talouspäällikkö Kristiina Turila

044 7213 351

Palvelupäällikkö Heli Koskela

044 7213 352

Hallintosihteeri Sini Rajala

044 7213 367

Palveluneuvoja Pasi Mäenpää

044 7213 378

Sosiaalipuolen palvelupäällikkö Anu Hirvikorpi

044 7213 356

Terveyspuolen palvelupäällikkö Taina Vilén

044 7213 360

Palvelutalo, kotihoito, palveluohjaaja Hannele Leino

044 7213 357

Palvelutalo, kotihoito, vs vast. sairaanhoitaja Soile Krzywacki

044 7213 364

Palvelutalo I, kotihoito, hoitajat

044 7213 380

Palvelutalo II, kotihoito, hoitajat

044 7213 390

Muistihoitaja Kirsi Haapala

044 7213 372

Palvelukoti, vastaava sairaanhoitaja Saija Kirjavainen

044 7213 361

Aatoskoti, hoitajat

044 7213 362

Ainokoti, hoitajat

044 7213 365

Ravitsemuspäällikkö Elina Tuominen

044 7213 353

Ravintola Ilolansalo

044 7213 354

Vastaava fysioterapeutti Anne Lehtinen

044 7213 358

Fysioterapeutti Anu Kannari

044 7213 355

Fysioterapeutti Johanna Taka-Anttila

044 7213 374

Toimintaterapeutti Iina Pakarinen

044 7213 385

Salvan siivous, vs. vastaava laitoshuoltaja Tuula Ihanmäki

044 7213 368

Salvan siivous, laitoshuoltajat

044 7213 369

Parturi-Kampaamo Sarah

02 7213 699

Kiinteistöhuolto, Minna Pesonen klo 6.00-14.00
Talonmiespäivystys klo 14.00 jälkeen, vain kiireelliset asiat

0440 556 435
02 7317 153

Isännöitsijä Erkki Kaskela erkki.kaskela@saloisannointi.fi
02 7217 265
Sähköpostit Salvan työntekijöille etunimi.sukunimi@salva.fi | www.salva.fi
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