TIEDOTE PUNKALAITUMEN KUNNAN ALUEELLA
ASUVILLE SOTAVETERAANEILLE 2017

Olette oikeutettuja saamaan Punkalaitumen kunnan rahoittamia
veteraanietuuksia ja Valtiokonttorin myöntämiä kotona asumista tukevia
palveluita.
PUNKALAITUMEN KUNNAN KUSTANTAMAT VETERAANIETUUDET
VUONNA 2017
Punkalaitumen kunta tarjoaa rintamasotilastunnuksen tai rintamapalvelutunnuksen
omaaville veteraaneille alla mainitut veteraanietuudet vuonna 2017:
-

maksuton ateriapalvelu kolmena päivänä viikossa alkaen viikko 13:
maksuton ateriapalvelu on tarkoitettu kotona asuville veteraaneille kolmena
päivänä viikossa. Asiakkaan voinnin mukaan ateriat voidaan joko kuljettaa kotiin
tai asiakkaat voivat arkisin ma-pe käydä ruokailemassa Pakarin ruokasalissa.
Veteraani voi itse valita ne viikonpäivät, jolloin käyttää ilmaiset ateriat, mutta
kotiin kuljetettavissa aterioissa viikonlopun annokset tuodaan perjantaisin. Kotiin
kuljettavat ateriat tuottaa Pakarin keittiö.

-

ilmainen terveyskeskuskäynti: terveyskeskusmaksua ei peritä. Lisätietoja
asiaan liittyen lääkärien ja hoitajien vastaanotto puh. 02 573 91260

-

maksuton edestakainen kulku palveluliikenteessä tai paikallisliikenteessä
kerran viikossa. Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnus pyydetään esittämään
autonkuljettajalle.

-

veteraanijärjestöjen ja sotainvalidijärjestöjen avustukset: järjestöavustusten
hakuaika on maaliskuussa ja asiasta tiedotetaan erikseen.

-

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella kotihoidon käynnit maksutta kunnan
kustantamana 31.3.2017 asti, edellyttäen että yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja
terveyslautakunnan määrittämät kriteerit palvelun saamiseen täyttyvät (RAItoimintakykyarviointi)
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VALTIOKONTTORIN KOTIIN VIETÄVIEN PALVELUIDEN MÄÄRÄRAHALLA
MYÖNNETTÄVÄT KOTONA ASUMSITA TUKEVAT PALVELUT 1.4.2017
alkaen
-

siivouspalvelut: pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Siivouspalvelua voi tilata
siivoustyönohjaaja Tarja Ruhkalalta puh. 040 661 4345,
tarja.ruhkala@punkalaidun.fi

-

pihatyöpalvelut esim. ruohon leikkuu, pensasaidan leikkaus, lumen luonti,
polttopuiden teko ja varastoon vienti ja muut piha-alueen puhtaanapitoon liittyvät
työt esim. haravointi. Pihatöitä voitte tilata Tarja Ruhkalalta puh. 040 661 4345,
tarja.ruhkala@punkalaidun.fi

Huom, Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan siivousta ja pihatöitä annetaan vain vakituisen
asuntonne hoitoon, ei esim. vapaa-ajan kiinteistölle tai ns. kakkosasunnolle.
-

maksuton ateriapalvelu kaksi kertaa viikossa alkaen viikko 13. Veteraani voi
itse valita ne viikonpäivät, jolloin käyttää ilmaiset ateriat. Viikonlopun eli la ja su
ruuat tuodaan kotiin perjantaina. Kotiin kuljetettavat ateriat tuottaa Palvelukeskus
Pakarin keittiö

Lisäksi kotihoidon ohjaajan tai palvelukoordinaattorin palvelutarpeen arvioinnin
perusteella voitte saada
-

Kotihoidon käynnit maksutta 1.4.2017 alkaen, edellyttäen että yhteistoimintaalueen sosiaali- ja terveyslautakunnan määrittämät kriteerit palvelun saamiseen
täyttyvät (RAI-toimintakykyarviointi)

-

Kotihoidon fysioterapeutin arviointi- ja ohjauskäynnin
muita palvelutarpeen arviointiin perustuvia, maksullisia kotona asumista
tukevia toimia ja keinoja

Lisätiedot alueen kotihoidon ohjaaja ja palvelukoordinaattori:
kotihoidon ohjaaja
Maire Aalto puh. 050 5608090
Punkalaidun
palvelukoordinaattori
Marita Pitkänen puh. 040 507 2543
koko Sotesi toimialue
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