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Olet turvassa – olet kotona 

Koti on meille monille se tärkein paikka.  

Kun toimintakykymme laskee, vanha kotimme ei 

enää täytä kaikkia vaatimuksia. Meistä jokainen 

ikääntyy, mutta siitä voi myös nauttia.  

Myös läheisesi voivat paremmin, kun tietävät  

sinun olevan turvassa. 

Ilolansalossa olet turvassa. Apu on aina lähelläsi, 

silloin kun sinä sitä tarvitset. Ammattitaitoiset  

hoitajamme ovat apunasi vuorokauden ympäri 

vuoden jokaisena päivänä.  

Ilolansalossa asut omassa kodissasi. Sinulla on 

oma asunto, johon voit tuoda juuri sinulle rakkaat 

huonekalut, taulut ja valokuvat. Teet kodistasi  

itsesi näköisen, kuten kodin kuuluukin olla. 

Ilolansalossa et ole yksin. Jos haluat seuraa, voit 

helposti osallistua muiden kanssa yhteisiin laulu-

hetkiin, pelikerhoihin ja saunavuoroihin. Voit myös 

jutella toisten kanssa ruokailun yhteydessä.  

Ilolansalossa jokainen kohtaa tuttavan. 

Yhdistyksemme, Salva ry, toimii, jotta Salo on  

parempi paikka myös ikäihmisten asua. Emme  

tavoittele toiminnallamme rahallista voittoa, vaan 

omannäköistään vanhuutta meille jokaiselle.  

Ilolansalo. Hyvä asua – Ilo palvella 

  

”Kyllä tämä on todella 

hyvä ja turvallinen paikka 

asua. Kunto kun alaspäin 

menee ja sen itsekin  

rupeaa huomaamaan, 

ettei jaksais enää mitään 

tehdä. Täällähän on hyvää 

ruokaa ja apua saa heti 

kun tarvii.  

Ja sitten on mukavaa  

ohjelmaa. Milloin mihin-

kin haluaa mennä,  

jokainen saa itse päättää. 

Täällä on kiva sekin, kun 

saa toisten kanssa jutella. 

Vielä ruusuja siitäkin, kun 

tästä alhaalta saa ostaa 

mitä milloinkin tarvii. Ei 

tarvi lähteä kauas  

kauppaan.  

Ruusuja, ruusuja, ruusuja. 

Täällä asun ja kiitoksia an-

nan. ”  
Ilolansalon asukkaan palaute  
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Asuminen 

Ilolansalo, talomme ja toimintamme, on 

alusta asti suunniteltu asiakkaan ehdoin. 

Kaikissa tiloissa on huomioitu esteetön 

kulku. 

Ilolansalo on rakennettu kerrostalon  

ajatuksella. Jokaisella asukkaalla on oma 

kotinsa. Lisänä ovat palvelut ja moni- 

puoliset yhteiset tilat. 

Asunnot ovat kooltaan 40–55 m2. Asunnon 

koosta riippuen huoneita on kaksi tai 

kolme. Jokainen asunto sisältää tupa- 

keittiön ja kylpyhuoneen. Lisäksi asuntoon 

kuuluu parveke sekä oma erillinen varasto-

tila.  

Yhteisissä tiloissa sinulla on käytettävissä 

yhteissauna, kuntosali sekä lehtienlukutila.  

Aulatiloissamme asukkaat kokoontuvat  

yhteisiin tapaamisiin.  

Ilolansalo sijaitsee aivan Salon keskus-

tassa. Tori on kävelymatkan päässä,  

samoin kauppakeskus. Läntinen terveys-

asema on kadun toisella puolella.  

Omaisten on helppo vierailla, sillä rautatie- 

ja bussiasemille on matkaa alle kilometri.  

Elämääsi ei rajoiteta vierailuajoilla tai 

muilla vastaavilla asioilla. Saat kulkea  

kaupungilla tai kutsua vieraita, milloin  

sinulle sopii. Toki annamme naapurille  

rauhan. 
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Hoito 

Ilolansalon asukkaana käytössäsi on tur-

vapainike. Sillä saat kutsuttua apua itsel-

lesi ympäri vuorokauden.  

Hoitajat ovat Ilolansalon omaa henkilökun-

taa. Luottamus asiakkaan ja henkilökun-

nan välillä on tärkeä osa hoitotyötä.  

Kun muutat Ilolansaloon, selvitämme yh-

dessä, mitä palveluita tarvitset. Jokainen 

meistä on erilainen ja ansaitsee omanlai-

sensa palvelun. 

Voit olla hyväkuntoinen ja tulla toimeen 

omillasi. Avuntarpeesi on vähäistä, tai 

ajoittaista. Sinulle riittää, että tiedät hoita-

jan olevan saatavilla. 

Toisaalta voit tarvita nyt tai tulevaisuu-

dessa hoitoa enemmän. Siksi on hyvä tie-

tää, että saatavilla olevat palvelut mukau-

tuvat tarpeisiisi.  
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Muut palvelut 

Salva ry tarjoaa asumisen lisäksi lukuisia 

muita palveluita. Palvelumme ovat kaik-

kien käytettävissä, eivät vain asuk-

kaidemme. 

Ruokailu 

Ravintola Ilolansalo palvelee sinua vuoden 

jokaisena päivänä. Syöt monipuolisesti aa-

miaisella, lounaalla ja päivällisellä. Ilolan-

salon asukkaana saat edullisen kuukausi-

sopimuksen ruokailusta.  

Ravintolamme on avoinna kaikille, myös 

Ilolansalon ulkopuolisille asiakkaille. Kutsu 

ystävät syömään kanssasi. 

Ravintolan yhteydessä toimii kahvila, jossa 

voit nauttia paikan päällä leivottuja herk-

kuja. Kahvilasta voit ostaa peruselintarvik-

keita sekä kodin tarvikkeita. 

Terveydenhuolto 

Terveydenhuollon asioissa sinua auttaa 

Ilolansalon Seniorineuvola. Seniorineuvo-

lan sairaanhoitajat tekevät tarvittaessa ko-

tikäyntejä. Tarjolla on myös lääkärin vas-

taanotto. 

Kuukausittain järjestetään verensokerin ja 

verenpaineen mittauksia sekä tietoiskuja 

eri aiheista.  

Kuntoutus 

Salvan kuntoutus tarjoaa monipuolisia pal-

veluitaan myös Ilolansalon asukkaille. Jos 

tarvitset kuntoutusta, hierontaa, tai vain 

neuvoja, saat avun suoraan Ilolansalon ko-

keneilta ammattilaisilta.  

Ilolansalon asukkaana käytössäsi on kun-

tosali. Monipuoliset kuntoiluryhmät autta-

vat sinua pitämään itsestäsi huolta. 

Siivous 

Puhdistuspalvelumme pitää huolen Ilolan-

salon yleisistä tiloista. Siivojamme käyvät 

tarvittaessa myös asukkaiden kodeissa. 

Voit tilata kotiisi siivouksen suoraan Ilolan-

salon ammattitaitoisilta siivoojilta.  

Harrastustoiminta 

Voit osallistua erilaisiin harrastusryhmiin 

ympäri viikon. Tarjolla on muun muassa 

bingoa, pelikerhoa sekä musiikkiesityksiä. 

Harrastustoiminta on asukkaalle maksu-

tonta.  

Päivätoiminta 

Ilolansalo tarjoaa myös päivätoimintaa, 

jossa osallistujille järjestetään päivän ajan 

ohjattua toimintaa. Päivätoiminta tarjoaa 

omaishoitajalle mahdollisuuden levätä hoi-

totehtävistä. 

 

  



9.3.2023  Palveluesite- ja hinnasto voimassa 1.3.2023 - 28.2.2024  7 

Miten pääset asumaan Ilolansaloon 

Tule tutustumaan 

Järjestämme kerran kuussa Ilolansalo tu-

tuksi -esittelytilaisuuksia. Kerromme palve-

luistamme, pääset kiertämään tiloissamme 

ja esittelemme sinulle asuntoja. Voit myös 

varata oman tutustumisajan.  

Saat paremman käsityksen tulevasta ko-

distasi sekä käsityksen toiminnastamme 

paikan päällä. Kerromme mielellämme 

asumisesta Ilolansalossa ja vastaamme 

mahdollisiin kysymyksiisi. 

Jätä hakemus 

Asuntohakemuksia otamme vastaan jatku-

vasti. Asuntohakemuksen voit tulostaa 

Salvan internetsivuilta tai noutaa Ilolansa-

lon infosta. Täytetty asuntohakemus ei vel-

voita sinua seuraavan vapautuvan asun-

non vastaanottamiseen. 

Asuntohakemuksessa kerrot palveluasu-

misen tarpeestasi ja tällä hetkellä käyttä-

mistäsi palveluista.  

Jonotusnumeroa ei ole, vaan voit tiedus-

tella ja päivittää omaa tilannettasi tarpeen 

mukaan. Voit myös kieltäytyä tarjotusta 

asunnosta ja jäädä silti jonottamaan asun-

toa. 

Kun sinut valitaan 

Ilmoitamme sinulle henkilökohtaisesti, kun 

sinulle löytyy asunto Ilolansalosta. Saat 

tarvittaessa neuvoja, mitä muuttaessa täy-

tyy huomioida.

Asunnon ostaminen 

Asuntohakemuksessa voit myös kertoa, 

jos olet kiinnostunut ostamaan asunnon 

Ilolansalosta. Omistusasunnot tulevat 

myyntiin yleensä vapaille markkinoille. Ha-

luttaessa voimme informoida myyjiä tie-

dossamme olevista halukkaista ostajista. 
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Mitä asuminen Ilolansalossa maksaa 

Palvelukeskus Ilolansalon toiminnasta vas-

taa Salva ry. Alusta asti yhdistyksemme 

tärkein tavoite on ollut ikäihmisten hyvin-

vointi.  

Emme tavoittele toiminnallamme rahallista 

voittoa. Haluamme avoimella hinnoittelulla 

laskuttaa asiakasta vain tehdystä työstä.   

Alta löydät asumisen ja eri palveluiden hin-

nat Palvelukeskus Ilolansalossa. Kaikista 

palveluista sovitaan kanssasi erikseen, 

kun muutat Ilolansaloon. Hinnat saattavat 

muuttua sinulle myönnettävien henkilökoh-

taisten tukien myötä. 

Vuokra 

40 m² 2 h 650,00 €/kk 
40,5 m² 2 h 658,13 €/kk 
48 m² 2 h 780,00 €/kk 
49,5 m² 3 h 804,44 €/kk 
50 m²  3 h 812,50 €/kk  
52,5 m² 3 h 853,13 €/kk 
54 m² 2 h 877,50 €/kk 
55 m² 3 h 893,75 €/kk 

Kaikki asunnot sisältävät tupakeittiön,  

kylpyhuoneen, parvekkeen ja varastotilan. 

Asunnon vuokra muodostuu suoraan 

pinta-alan mukaan 16,25 €/m2. Vuokran li-

säksi asukas maksaa vedestä ja sähköstä 

käytön mukaan. Vesimaksu on 20 € kuu-

kaudessa henkilöä kohden. Maksu tasa-

taan vastaamaan kulutusta vuosittain. 

Edeltävät hinnat ovat Salva ry:n omista-

mien asuntojen vuokrahintoja.

Perus- ja turvapalvelu 

Ilolansalon asukkaana sopimukseen kuu-

luu aina Salva ry:n tarjoama perus- ja tur-

vapalvelu. Palvelu varmistaa yleiset palve-

lut ja avun saannin Ilolansalossa.  

Yhdeltä asukkaalta Perus- ja turvapalvelu 

maksaa 270 € kuukaudessa ja kahdelta 

asukkaalta 375 € kuukaudessa 

Henkilökohtainen apu 

Saat tarvitsemasi henkilökohtaisen avun 

Salvan hoitajilta. Henkilökohtaista apua on 

esimerkiksi vaatteiden pukeminen tai aut-

taminen iltatoimissa. Avusta sovitaan 

kanssasi tarpeen mukaan. 

Henkilökohtainen apu laskutetaan alkavan 

15 minuutin perusteella per työntekijä. 

Arkipäivät klo 07.00–18.00 9,25 € 

Illat, aatot, pyhät ja viikonloput 11,75 € 

Yöt 22.00–07.00  16,75 €
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Ravintola 

Ikäihmiselle on tärkeää säännöllinen ja 

monipuolinen ravinto. Ravintola Ilolansa-

lossa syöt edullisesti ravitsevan aamiai-

sen, lounaan sekä päivällisen. Ravinto-

lamme palvelee vuoden jokaisena päi-

vänä.  

Olemme alusta asti pitäneet tärkeänä 

ruuan tekemistä paikan päällä. Sitä ei 

tuoda pitkien matkojen päästä, vaan val-

mistetaan Ilolansalossa, tuoreista aineista, 

osaavien kokkiemme toimesta. Ei siis 

ihme, että ruokamme houkuttelevat pai-

kalle talon ulkopuolisiakin ruokailijoita. 

Ilolansalon asukkaana voit ostaa myös 

ateriapaketin. Säästät syömällä säännölli-

sesti. 

Ruokailun sekä päivittäiset ostokset mak-

sat helposti asuntosi avaimella. Ostokset 

laskutetaan kuukausittain. 

 

Ateriapaketti 

Aamiainen ja lounas          475 €/kk  

Aamiainen ja päivällinen 445 €/kk 

Lounas ja päivällinen   535 €/kk 

Aamiainen, lounas ja päivällinen 710 €/kk 

  

 Aamiainen Lounas Päivällinen 

Asukas 6,70 € 9,80 € 8,90 € 

Muut 7,70 € 11,90 € 10,30 € 
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Aakkosellinen hakemisto Ilolansalon palvelutalon asukkaalle  

Aamiainen Katso Ruokailu 

Asiointiapu Katso Saattoapu 

Ateriakuljetus 5 € / kerta 

Ruuan tuominen kotiin Ilolansalon ravinto-

lasta sekä astioiden hakeminen pois. 

Ateriapaketti Katso Ruokailu 

Fysioterapia 

60 min   71,50 € 

45 min   57,50 € 

30 min   44,50 € 

Harrastustoiminta 

Harrastus- ja kuntoryhmät kokoontuvat vii-

koittain. Osallistuminen on asukkaalle 

maksutonta, lukuun ottamatta erikseen il-

moitettuja ryhmiä. Lisätietoa saat viikko-

ohjelmasta sekä Ilolansanomista. 

Henkilökohtainen apu 

Asukkaalle annettavaa kotipalvelua ja pe-

rustason kotisairaanhoitoa. Palvelu sovi-

taan henkilökohtaisesti hoito- ja palvelu-

suunnitelmassa. Hinnat ovat per alkava 15 

minuuttia per työntekijä. 

Arkipäivät klo 07.00–18.00 9,25 € 

Illat, aatot, pyhät ja viikonloput 11,75 € 

Yöt 22.00–07.00  16,75 € 

Hieronta Katso Fysioterapia 

Hiustenleikkuu Katso Kampaaja. 

Ilolansanomat 

Kuukausittain ilmestyvä lehti, josta näet 

asukkaille järjestettävän ohjelman. 

Jalkahoito 

Yksityinen jalkahoitaja vierailee Palvelu-

keskus Ilolansalossa. Ajan voit varata Ilo-

lansalon infosta. Yrittäjä hinnoittelee itse 

palvelunsa. 

Kampaaja 

Palvelukeskus Ilolansalon yhteydessä 

toimii yksityinen parturikampaamo. Palve-

lut ovat helposti Ilolansalon asukkaiden 

käytettävissä. Yrittäjä hinnoittelee itse pal-

velunsa. 

Kotisoittopalvelu 5 € / puhelu 

Hoitaja soittaa asiakkaalle kotiin ja varmis-

taa kaiken olevan kunnossa. 

Kuntosali  maksuton 

Ilolansalon asukkailla on käytössään Pal-

velukeskuksen kuntosali joka päivä. Kun-

tosalivuorot näet viikko-ohjelmasta. 

Kuntoutus Katso Fysioterapia 

Lounas Katso Ruokailu 

Lääkehoito 145 €/kk 

Reseptien uusiminen, lääkkeiden haku, 

jako, vaikutusten seuranta, sekä yhteyden-

pito lääkäriin. Lääkkeiden antamisesta las-

kutetaan erikseen. 

Lääkärin vastaanotto 

Hinnoittelu Pihlajalinnan hinnaston mu-

kaan. Lisäksi laskutetaan Salvan sairaan-

hoitajan kulut. 

Musiikkiesitykset 

Viikoittaiset musiikkiesitykset ovat kaikille 

avoimia 

Muuttoilmoitus 

Muuttaessasi asumaan Ilolansaloon, tee 

muuttoilmoitus Digi- ja Väestötietoviras-

toon. Saat tarvittaessa apua henkilökun-

naltamme.  

Parturi Katso Kampaaja. 

Perus- ja turvapalvelu 

Katso sivu 12 
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Posti 

Posti tuo henkilökohtaisen postin suoraan 

asukkaiden kotiovelle. Muista tehdä myös 

muuttoilmoitus. 

Puhdistuspalvelut Katso Siivous 

Pyykinpesu 

Pesu asukkaan asunnossa laskutetaan 

henkilökohtaisen avun mukaan.  

Talon pesukoneilla 10 € / koneellinen.  

Sisältää pesun, pesuaineet, kuivatuksen ja 

kuljetukset. 

Silitys ja mankelointi laskutetaan henkilö-

kohtaisen avun mukaan. 

Pesulan käyttö omatoimisesti 8 € / 2 tuntia. 

Päivällinen Katso Ruokailu 

Päivätoiminta 70 € / päivä 

Salva ry on palveluntuottaja Salon kaupun-

gille. Päivätoimintaan voi osallistua itse 

maksavana tai tiedustella maksu-

sitoumusta. 

Roskapussin nouto 5 € / kerta 

Ruokailu 

Ravintola Ilolansalo on avoinna vuoden jo-

kaisena päivänä. Meillä syöt monipuoli-

sesti. Ravintolamme on avoinna myös ul-

kopuolisille asiakkaille.  

Ravintolan hinnat Ilolansalon asukkaille 
Aamiainen   6,70 € 

Lounas   9,80 € 

Päivällinen   8,90 € 

Ateriapaketti Ilolansalon asukkaille 
Aamiainen ja lounas          475 €/kk  

Aamiainen ja päivällinen 445 €/kk 

Lounas ja päivällinen   535 €/kk 

Aamiainen, lounas ja päivällinen 710 €/kk 

 

Ruuan kotiinkuljetus  5 € 

Saattaminen ruokailuun  5 €  

Saattoapu   5 € 

Asukkaan saattaminen esimerkiksi tilai-

suuteen talon sisällä. 

Saattoapu talon ulkopuolelle laskutetaan 

henkilökohtaisen avun mukaan. 

Sairaanhoitajan vastaanotto 

15 minuuttia  15 € 

30 minuuttia  30 € 

45 minuuttia  40 € 

60 minuuttia  50 € 

 

Sanomalehdet 

Jos olet sanomalehden tilaaja, se toimite-

taan suoraan asuntoosi. Voit myös lukea 

Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat, 

Helsingin Sanomat sekä Perniön Seudun 

Sanomat maksutta Ilolansalon lehtienluku-

pisteillä. 

Sauna 

Peruspalveluun kuuluu yhteissauna asuk-

kaille kolme kertaa viikossa. 

Henkilökohtainen saunavuoro maksaa  

10 € per kerta. 

Avustaja saunassa laskutetaan erikseen 

henkilökohtaisen avun hinnaston mukaan. 

Siivous   

33 € per tunti per työntekijä. Salva ry:n  

jäseniltä 30 € per tunti per työntekijä. 

Verenpaineen mittaus 

Maksutta kuukausittain Seniorineuvolassa 

osana peruspalvelua. 

Verensokerin mittaus  

Kuukausittain Seniorineuvolassa.
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Perus- ja turvapalvelu palvelutalossa 

Peruspalvelu 165 €/kk asunnolta + Turvapalvelu 105 €/kk per asukas  

Yhteensä yksi asukas 270 €/kk, kaksi asukasta 375 €/kk.  

Palvelukeskus Ilolansalon asukas sitoutuu ostamaan perus- ja turvapalvelun Salva ry:ltä. 

Palvelu varmistaa perusturvallisuuden asukkaille 24 h/vrk talon sisätiloissa.  

Perus- ja turvapalvelu palvelutalossa perustuu yhtiöjärjestykseen. 

Vastuu turvarannekkeen käytöstä on asukkaalla. 

Kokonaisen kalenterikuukauden poissaoloajalta ei peritä turvapalvelumaksua 

Peruspalvelu 165 €/kuukausi 

• Turvahälytysjärjestelmän ylläpito ja käytön opastus 

• Automaattinen sammutusjärjestelmä asukas- ja palvelutiloissa 

• Langaton asukasverkko  

• Yhteissaunavuorot naisille ja miehille A rapun K-kerroksen saunassa  

• Talon kuntosalin käyttö päivittäin asukasvuoroilla omatoimisesti ilman ohjausta 

• Infon lähi- ja neuvontapalvelu sekä tiedottaminen 

• Ilolansalon yhteiset tilat käytössä 

Turvapalvelu 105 €/asukas/kuukausi 

• Turvahälytyksen jälkeinen auttamiskäynti, kun syynä on äkillinen avuntarve, joka ei 

ole etukäteen tiedossa eikä hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattuna. Enintään neljä 

kertaa kuukaudessa. Lisäauttamiskäynnit ovat maksullisia, maksu henkilökohtaisen 

avun hinnaston mukaisesti.  

• Turvahälytyksen jälkeinen apu, joka voidaan kotioloissa antaa sekä tarvittaessa  

jatkohoitoon toimittaminen ja asukkaan turvana odottaminen lisäavun saapumiseksi 

• Hoito- ja yhteistyöneuvottelut, hoito- ja palvelusuunnitelman sekä  

palvelusopimuksen laatiminen sekä ajan tasalla pitäminen  

• Toimintakykykartoitukset Salvan käytännön mukaisesti uusille asukkaille. 

• Sosiaaliohjausta; etuusneuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluista, apua hakemusten 

ja etuuksien saamiseksi, päätösten tulkintaa. 

• Ruokailussa avustaminen ravintolasalissa ruokalistan mukaisina ruokailuaikoina.  

Saattaminen ruokailuun ja syöttäminen laskutetaan erikseen.  

• Asukkaiden henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa avustamista. 

• Seniorineuvolan maksuttomat palvelut. 

• Asukastoimintana sosiaalista kuntoutusta ja virkistystä vähintään 30 min/viikko  

tai 3 h/kk virikkeellisen ja liikunnallisen viikko-ohjelman mukaisesti 

• Asukasdemokratia: asukasneuvosto, omaistoimikunta, palautejärjestelmä 
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Palvelukoti 

Joskus tarvitsemme runsaasti apua. Silloin 

apu on Palvelukodissa. Aatos- ja Ainoko-

dissa hoitajat ovat läsnä ympäri vuorokau-

den. Tilamme on tarkoitettu esimerkiksi 

muistisairaille ja vaikeavammaisille. 

Saat oman huoneen, johon kuuluu oma 

wc. Käytettävissäsi ovat yhteiset tilat, 

joissa voit olla muiden asukkaiden seu-

rassa. Tämä on todettu muun muassa 

muistisairaille rauhoittavaksi. 

Palvelukodin asukkaana sinulle on tarjolla 

ateriat, lääkehoito, sauna ja suihku, siivous 

sekä tarvittaessa pyykkihuolto. 

Nautit monipuolista ja terveellistä ruokaa, 

joka on valmistettu paikan päällä. Ateriat 

tulevat Ilolansalon omasta ravintolasta. 

Voit osallistua ryhmäkuntoutukseen mui-

den asukkaiden kanssa. Myös yksilöllinen 

kuntoutus on mahdollista erikseen tilatta-

essa. Kuntoutuksesta vastaavat Ilolansa-

lon koulutetut fysioterapeutit. 

Tilojemme siivouksesta huolehtivat am-

mattitaitoiset siivoojat. 

Maksuihin voi saada Kelan etuuksia. Itse-

maksavilla on verotuksessa mahdollisuus 

kotitalousvähennyksiin. 

Maksusitoumuksella, puitesopimuksella tai 

palvelusetelillä sijoitettujen asukkaiden 

hoitopäivän sisältö voi poiketa palveluesit-

teessä ja -hinnastossa mainituista hin-

noista. 
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Asuinkulut Ilolansalossa 

 

Esimerkki asuinkuluista Ilolansalon palvelutalossa 

 

Vuokra 2 huoneen asunnosta, ala 40 m² 650 € 

+vesi ja sähkö kulutuksen mukaan 

Perus- ja turvapalvelu yksin asuvalta 270 € 

Yhteensä    920 € 

Aamiainen ja lounas päivittäin  475 € 

Salvan kotihoito 

Lyhyt käynti enintään 15 min päivittäin 313 € 

Pidempi käynti enintään 30 min päivittäin 626 € 

Lääkehoitopaketti   145 € 

 

 

Esimerkki itsemaksavan asuinkuluista Ilolansalon palvelukodissa 

 

Vuokrat 

Huone 32 m²  520,00 € / kk  

Huone 35 m² 568,75 € / kk  

Huone 36,5 m²  593,12 € / kk  

Huone 37 m²  601,25 € / kk 

Huone 37,5 m² 609,38 € / kk 

Sähkö ja vesi sisältyvät vuokraan. 

Hoitoluokat 

Hoitoluokka I 2262 € / kk  

Hoitoluokka II 3745 € / kk 

Ateriat viisi kertaa vuorokaudessa 590 € 

Pyykkihuolto 10 € / kerta 

Yksilöllinen fysioterapia hinnaston mukaan.
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Yhteystiedot 

 

Salva ry 

Palvelukeskus Ilolansalo 

Ilolankatu 6 

24240 Salo 

02 7213 300 arkisin klo 9.00–15.00 

www.salva.fi 

etunimi.sukunimi@salva.fi 

Heli Koskela 

Toiminnanjohtaja 

044 7213 352 

Virpi Jumisko 

Hallintosihteeri 

Laskutus 

044 7213 367 

Palvelutalon asuntotiedustelut 

Anu Hirvikorpi 

Palvelujohtaja 

044 7213 356 

Hannele Leino 

Palvelupäällikkö 

Tiedot palveluista 

044 7213 357 

Palvelukodin asuntotiedustelut 

Saija Kirjavainen 

Palvelupäällikkö 

044 7213 361 

 

Palvelut asukkaille 

Elina Tuominen 

Ravitsemuspäällikkö 

Ravintolapalvelut 

044 7213 353 

Kati Friman 

Vastaava laitoshuoltaja 

Siivouspalvelut 

044 7213 368 

Anu Kannari 

Vastaava fysioterapeutti 

Fysioterapia 

044 7213 355 

Kiinteistöhuolto 

Arkisin klo 6.00–14.00 

044 7120 213 

Muina aikoina päivystys 

02 7317 153 

Erkki Kaskela 

Isännöitsijä 

02 7217 265

 

  



 

Salva ry on voittoa tavoittelematon salolai-

nen yhdistys, joka toimii tarjotakseen ikäih-

misille hyvän elämän. Toimintamme keski-

pisteenä on Palvelukeskus Ilolansalo. Salon keskus-

tassa sijaitseva kotimme on rakennettu sen asukkaille. 

Ilolansalon asumispalveluiden lisäksi tarjoamme  

fysioterapia- ja siivouspalveluita. Ravintolamme on 

avoinna kaikille ja vuoden jokaisena päivänä.  

Asiakkainamme ovat kaikki, eivät yksin ikäihmiset. 

Työntekijämme ovat hoitoalan ammattilaisia. Omilla eri-

koisaloillaan meillä työskentelevät ravintolan, siivous-

palveluiden ja fysioterapian ammattilaiset. Lähtökoh-

tamme on alusta asti ollut toimia asiakas edellä. 

Salva ry huolehtii myös tulevista osaajista. Tarjoamme 

henkilökohtaisesti ohjattua työharjoittelua alan opiskeli-

joille. Hyvä kokemus takaa, että meillä on työntekijöitä 

myös tulevaisuudessa.  

Haluamme tarjota myös mielen hyvinvointia. Ilolansalo 

on osa Ikäkeskus-toimintaa. Salva ry järjestää vuo-

dessa lähes sata erilaista tilaisuutta, kuten viikoittaiset 

elävän musiikin esitykset, joihin kaikilla on vapaa 

pääsy, sekä Seniorimessut joka syksy. 

Olemme ylpeinä mukana salolaisen vanhustyön kehit-

tämisessä. Tule mukaan: osallistu toimintaamme ja liity 

jäseneksi. 

 

”Isän muuttaminen 

ja kaikkien asioiden 

järjestyminen meni 

kuin Strömsössä, eli 

nopeasti, joustavasti 

ja isän sekä meidän 

kannaltamme hyvin.”  
Asukkaan omaisen palaute 

 

Seuraa Ilolansalon 

kuulumisia Faceboo-

kissa ja Instagramissa 


