TIEDOTE SASTAMALAN KAUPUNGIN ALUEELLA
ASUVILLE SOTAVETERAANEILLE
Olette oikeutettuja saamaan Sastamalan kaupungin rahoittamia
veteraanietuuksia ja Valtiokonttorin myöntämiä kotona asumista tukevia
palveluita.
SASTAMALAN KAUPUNGIN KUSTANTAMAT VETERAANIETUUDET
VUONNA 2018
Sastamalan kaupunki tarjoaa rintamasotilastunnuksen tai rintamapalvelutunnuksen
omaaville veteraaneille alla mainitut veteraanietuudet vuonna 2018:
- maksuton ateriapalvelu kolmena päivänä viikossa: maksuton ateriapalvelu on
tarkoitettu kotona tai palvelutalossa asuville veteraaneille kolmena päivänä viikossa.
Asiakkaan voinnin mukaan ateriat voidaan joko kuljettaa kotiin tai asiakkaat käyvät
ruokailemassa Hopunkallion, Pehulan, Karkun ja Mouhijärven koulujen
ruokasaleissa. Veteraani voi itse valita ne viikonpäivät, jolloin käyttää ilmaiset ateriat,
mutta kotiin kuljetettavissa aterioissa toimituspäivän tulee olla viikoittain sama. Kotiin
kuljettavat ateriat tuottaa Servin Hopunkallion keittiö.
- ilmainen terveyskeskusmaksu: terveyskeskusmaksua ei peritä. Lisätietoja asiaan
liittyen lääkärien ja hoitajien vastaanotto puh. 040 867 2367.
- maksuton edestakainen kulku palveluliikenteessä tai paikallisliikenteessä..
Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnus pyydetään esittämään autonkuljettajalle.
- maksuton siivouspalvelu kerran vuodessa kotona tai palvelutalossa asuville
henkilöille. Siivouspalvelua voi tilata Työteekistä Anri Perälältä puh. 0400 229 517.
- maksuton uimahallikäynti kerran viikossa seuraavissa uimahalleissa: Keikyän ja
Kiikan uimahalli. Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnus pyydetään esittämään
asioitaessa ko. uimahalleissa. Lisätietoja esim. aukioloaikoihin ja kuntosalien
palveluihin liittyen liikuntakoordinaattorilta puh. 050 033 5191.
- veteraanijärjestöjen ja sotainvalidijärjestöjen avustukset: järjestöavustusten
hakuaika on maaliskuussa ja asiasta tiedotetaan erikseen.

VALTIOKONTTORIN KOTIIN VIETÄVIEN PALVELUIDEN MÄÄRÄRAHALLA
MYÖNNETTÄVÄT KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT 1.4.2018
alkaen
siivouspalvelut: pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Siivouspalvelua voi tilata
Työteekistä Anri Perälältä puh. 0400 229 517.
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-

pihatyöpalvelut esim. ruohon leikkuu, lumen luonti, polttopuiden teko yms.
Pihatöitä voitte tilata Työteekistä Pekka Leikkaalta puh. 0400 229 138
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, jolloin maksuttomia aterioita on
yhteensä viisi (5) viikossa. Ks. edeltä ateriapalvelun toteutus.

Lisäksi kotihoidon ohjaajan tai palvelukoordinaattorin kotikäynnillä tekemän
yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella voitte saada 1.4.2018 alkaen:
-

-

Kotihoidon käynnit maksutta, edellyttäen että yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja
terveyslautakunnan määrittämät kriteerit palvelun saamiseen täyttyvät (RAItoimintakykyarviointi)
Päivätoiminnan käynnit maksutta
Kotihoidon fysioterapeutin arviointi- ja ohjauskäynnin
Muita kotona asumista tukevia tukipalveluita

Lisätiedot alueen kotihoidon ohjaajilta ja asiakasohjaajilta:
kotihoidonohjaaja
Mari Jokela puh. 050 469 6112
Mouhijärvi, Suodenniemi, Karkku, Kiikoinen
kotihoidonohjaaja
Riitta Kukkula puh. 050 561 8419
Vammalan alue
vs. kotihoidonohjaaja
Katri Sorjamäki puh. 050 520 4212
Kiikka, Keikyä, Kaukola, Myllymaa
asiakasohjaajat
Teija Suuniittu puh. 040 507 2543
(Vammalan keskusta, Roismala, Tyrväänkylä, Sammaljoki, Illo, Stormi, Kutala,
Kärppälä)
Kaija Koivula puh. 040 670 9047
(Kiikka, Keikyä, Kiikoinen, Suodenniemi, Mouhijärvi, Lousaja, Kalliala, Karkku)
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