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Kotona asumista tukevat palvelut, hakemus rintamaveteraa-
neille 

 
Valtiokonttorin rintamaveteraanien palvelut ja sotainvalidien palvelut yhdistyi-
vät saman sisältöiseksi 1.11.19.  
 
 
 Veteraaneista oikeutettuja ovat:  
 

 Valtiokonttorin henkilökohtaisen sotaveteraanitunnuksen tai rintamapal-
velustunnuksen omaava veteraani 
 

 Veteraanitunnus Kyllä □ Ei □ 
 

 
 
 
Nimi 
______________________________________________________________ 
 
 
Syntymäaika (tai sosiaaliturvatunnus) 
_________________________________________________ 
 
 
Osoite 
_____________________________________________________________ 
 
 
Puhelinnumero 
______________________________________________________________ 
 
 
Lähiomaisen nimi ja puhelinnumero 
__________________________________________________ 
 
 
Hakemuksen täyttäjän nimi ja puhelinnumero (jos täyttäjä on sama kuin lä-
hiomainen tai veteraani ei tarvitse täyttää)  
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Olkaa ystävällisiä ja ympäröikää hakemuksesta kaikki haluamanne palve-
lut: 
 

a.   siivous 
 
b. pyykkihuolto (sis. kuljetuksen) 
 
a. yksityinen kotihoito 
 
b. taksikortti 
 
c. kaupungin ateriapalvelu 
 
d. apteekissa tapahtuva lääkkeiden annosjakelu 
 
e. lounassetelit Naantalin alueella naantalilaisiin lounasravintoloihin (saa 

itse valita lounasravintolan) 
 
f. polttopuiden pilkonta 
 
g. lumen auraus 
 
h. nurmikon leikkaaminen, rännien puhdistus 
 
i. pienimuotoiset pihatyöt 
 
j. osallistuminen kaupungin päivätoimintaan Birgittakodissa ilmaiseksi 

sis. ilmaiset kuljetukset sekä ilmaisen lounaan ja kahvit 
 
k. turvapuhelimen hankinta ja maksuttomat kuukausi sekä hälytyskus-

tannukset 
 
l. apuvälinepalvelut, tukikaiteiden asentaminen, luiskat portaisiin, kyn-

nysten poistot. Koskee muita kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvä-
lineitä. 

 
 

m. parturi ja kampaamo sis. vain hiustenpesu, parranajo palvelut / Naan-
talin kylpylässä 
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n. ulkoilutusapu ja saattaminen eri tilaisuuksiin ja kohteisiin myös esim. 
lääkäriin, lähiomaisten luo jne. 

 
o. virkistysretket, korvataan kuljetukset, ruoka- ja kahvitarjoilut, saatta-

jien matkakulut. Ei koske saattajien ruokailukustannuksia. 
 
r. jutteluhetket hoitajan kanssa omassa kodissa 

 
s. hoito omaishoitajan loman aikana 
 
t. oma toive 

_________________________________________________ 
              

 Minulle voi tarjota lisää palveluja: Kyllä   □ Ei    □ 
 

 
Naantalissa   _________ 
  
 ________________________________________ 
päiväys ja allekirjoitus 

 
Kotona asumista tukevat palvelut ovat oikeutetuille kokonaan maksutto-
mia palveluja 
 

Kiitos vastauksestanne. Kaikki hakemuksen palautustavat ovat mahdolli-
sia. Oheisessa liitteessä on ohjeistus hakemuksen palautukseen. Palau-
tus pyydetään 3.2.2020 mennessä, lisäksi pyydetään ystävällisesti otta-
maan empimättä yhteyttä myös koko vuoden ajan, jos tarvitsisitte lisää 
palveluja Naantalin kotihoitoon tai terveyspalvelujen sosiaalityöntekijään. 

 
 


