
NAANTALIN KAUPUNKI   HAKEMUS VUODELLE 2019 
Sosiaali- ja terveyspalvelut   PALAUTUS 4.2.19 MENNESSÄ 
   

 
 
 
VETERAANIEN KOTIIN VIETÄVÄT AVOPALVELUT  
 
 
 
Hakemukseen oikeutettuja ovat: 
 

 Valtiokonttorin henkilökohtaisen sotaveteraanitunnuksen tai rintamapalvelustunnuksen 
omaava veteraani, joka asuu kotonaan tai palvelutalossa (Aurinkosäätiö) tai tehostetussa 
palveluasumisessa ((Birgittakoti, Katavakoti, Kummeli, Myllynkiventie 5, D-talon uudet kau-
pungin yksiköt: Alli, Sylvi ja Ellen, Aurinkosäätiön ryhmäkoti) 

 

  
 
Hakemus ei koske: 

 

 Sotainvalideja 
 

Veteraanitunnus Kyllä □ Ei □ 

 
Nimi ___________________________________________________________________________ 
 
 
Syntymäaika (tai sosiaaliturvatunnus) _________________________________________________ 
 
 
Osoite _________________________________________________________________________ 
 
 
Puhelinnumero ___________________________________________________________________ 
 
 
Lähiomaisen nimi ja puhelinnumero __________________________________________________ 
 
 
Hakemuksen täyttäjän nimi ja puhelinnumero (jos täyttäjä on sama kuin lähiomainen tai veteraani ei 
tarvitse täyttää)  
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
Allekirjoitus ja päivämäärä __________________________________________________________ 
 
 
 
Veteraanien kotiin vietävät avopalvelut ovat kokonaan maksuttomia tunnuksen omaavalle vete-
raanille seuraavalla sivulla olevasta listasta. 
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 Yksityisen kotihoidon kohdalla voidaan kuitenkin joutua käyttämään harkintaa myönnetyn 
avun määrän suhteen tasapuolisuus syistä muita veteraaneja kohtaan ja määrärahan suuruu-
desta johtuen. Tällöin palvelutarpeeseen vastaamisesta vastaa Naantalin kotihoito niiltä osin 
kuin mitä veter. yksityinen kotihoito ei kata veteraanin palvelutarvetta. 
 
 

Ympyröikää vaihtoehdot, joista olisitte kiinnostuneet. Voitte ympyröidä niin monta vaihtoeh-
toa kuin haluatte. Jos jotkin vaihtoehdot ovat Teille erityisen mieluisia laittakaa numero 1, 2, 
3 jne. vaihtoehdon perään siten, että numero 1 on mieluisin:
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a.   siivous 
 
a. pyykkihuolto (sis. kuljetuksen) 
 
b. yksityinen kotihoito 
 
c. taksikortti 
 
d. lämmin ateria (ma – to) ja kylmä (pe – su) tuotuna kotiin niille päiville kun haluaisitte tai 

joka päivä 
 
e. lounassetelit Naantalin alueella naantalilaisiin lounasravintoloihin (saa itse valita lounas-

ravintolan) 
 
f. polttopuiden pilkonta 
 
g. lumen auraus 
 
h. nurmikon leikkaaminen 
 
i. pienimuotoiset pihatyöt 
 
j. osallistuminen kaupungin päivätoimintaan Birgittakodissa ilmaiseksi sis. ilmaiset kuljetuk-

set sekä ilmaisen lounaan ja kahvit 
 
k. turvapuhelimen hankinta ja maksuttomat kuukausi sekä hälytyskustannukset 
 
l. apuvälineet, joita ei saa terveyskeskuksen apuvälinelainaamon kautta (muut kuin lääkin-

nällisen kuntoutuksen apuvälineet) 
 

m. parturi ja kampaamo palvelut sis. vain hiustenpesu /  Naantalissa 
 
n. parranajopalvelu Naantalissa 
 
o. ulkoilutusapu, myös saattaminen eri tilaisuuksiin ja kohteisiin, lähiomaisten luo jne. 
 
p. jutteluhetket hoitajan kanssa omassa kodissa 
 
q. ohjaajan vetämä keskustelupiiri muiden veteraanien kanssa 

 
r. pienet kodin kunnostustyöt 
 
s. oma toive / omat toiveet:___________________________________________________ 

              

Mikäli mahdollista minulle voi tarjota lisää palveluja: Kyllä   □ Ei    □ 

 
 
Naantalissa    ___________.________________ 
  allekirjoitus 
 
Kiitos vastauksestanne. Kaikki hakemuksen palautustavat ovat mahdollisia. Oheisessa liit-
teessä on ohjeistus hakemuksen palautukseen. Palautus pyydetään 4.2.19 mennessä, myös 
tämän jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään määrärahojen puitteissa. 


