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Arvoisa Sotiem me veteraani !

Palvelumuistiossa on helsinkiläisille sotiemme veteraaneille
tarkoitettuja palvel uja. Kaiki lle seniorikansalaisille ta nkoitetuista
palveluista saa lisätietoa Seniori-infosta puh. Og 510 44556 tai
verkkosivu i lta www.he!.fi /seniorit/fi

Tämän oppaan välissä on hakemuslomakkeet, joilla voihakea
a. veteraanikuntoutusta
b. kotona asumista tukevia palveluja

Palveluja voidaan järjestää myös ilman hakulomaketta henkilö-
kohtaisen palvelutarpeen arvion perusteella.

Sotainvalidit eivät saa hakemuslomakkeita, koska heille palvelut
järjestetää n m uulla tavoin. N iiden hakemisessa auttaa sotainvalidien
palvel u neuvoja Ou I u n kylän kuntoutussairaalassa p. 040 559 4988.

Tästä palveluoppaasta löydät:
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Veteraanien kuntoutus

1. Laitoskuntoutusta jänjestetään Valtiokonttonin hyväksymissä kuntoutuslai-
toksissa. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen
samassa laitoksessa samanaikaisesti veteraanin kanssa. Laitoskuntoutus-
jakson pituus on veteraanin toimintakyvystä riippuen 10 vuorokautta-
4 viikkoa.

2. Päiväkuntoutus tankoittaa esim. 1 x viikossa ku ntoutuslaitoksessa tapah-
tuvaa kuntoutuspäivää. Se sisältää yksilöhoitoja, nyhmätoimintaa ja päivän
aikana tarjottavat ateniat. Myös aviopuoliso voi osallistua päiväkuntoutuk-
seen. Päiväku ntoutusta voi saada 10-20 päivää.

3. Avokuntoutus on yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa fysio- tai muuta
terapiaa. Kuntoutukseen voi sisältyä jalkahoitoa, mikäli se kuuluu hoito-
laitoksen palveluihin. Avokuntoutusta voi saada 20-S0 käyntikertaa.
Avokuntoutusta voidaan järjestää myös veteraanin kotona.

4. Tuettu kotona kuntoutuminen on tavoitteellista veteraania aktivoivaa
toimintaa, jossa tuetaan kotona asumista. Aluksi kotona selviytymistä kar-
toitetaan sosiaaliohjaajan tekemällä alku kartoituksella, jonka perusteella
laaditaan kuntoutuksen tavoitteet yhdessä veteraanin ja mahdollisesti
omaisen kanssa. Kuntoutus voi sisältää esim. yhdessä ulkoilua, ohjattua
liikuntaa, koti- tai piha-askareiden tekoa, muistia virkistävää toimintaa
(mm. muistelu, valokuvien katselu, muistipelit), asiointikäyntejä, virkistys-
käyntejä esim. kahvilaan jne. Lähihoitaja toteuttaa käynnit, joiden kesto on
1-1,5 tuntia. Pääsääntöisesti sama työntekijä käy vetenaanin kotona koko
jakson ajan. Tuettu kotona kuntoutuminen ei sisällä yksilöhoitoja.

Kuntoutusta on mahdollista saada määrärahojen puitteissa myös monimuotoi-
sena, esim. jaettuna laitos- ja avokuntoutuksen kesken.

Kuntoutukseen hakeminen:
oikeus veteraaniku ntoutukseen on helsin kiläisellä rintamasotilas-, nintamapal-
velus- tai nintamatu nnuksen omaavalla veteraanilla. Kuntoutuksen tavoitteena
on toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että veteraani mahdollisim-
man pitkään selviytyy itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Laitos- ja päiväkuntoutushakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto. Edellisen
vuoden kuntoutusseloste voi korvata lääkäninlausu n non, mutta jos veteraanin
tenveydentila on vuoden aikana oleellisesti muuttunut, lääkärinlausunto on
tarpeellinen.

Myös aviopuolison hakemukseen tarvitaan toiminta kykyluokan sisältävä lausunto.

Avokuntoutukseen hakevalla vetenaanilla tulee olla lääkärin antama hoito-
määräys (Te-295) tai terapeutin hoitoseloste.
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Rintamaveteraanienkuntoutushakemus-lomakeonoppaanVäliSSä,jatalVittaeSSa
SenSaauudestaanterveysaSemalta,veteraanijänjestöistätaisenvoitilatakuntoutus-
toimistosta.

Matkakulut veteraanikuntoutukseen korvaa Kela. Mikäli julkisten kulkuneuvojen käyt-

töonterveydellisistäsyistämahdotontajataksinkäyttöonvälttämätöntäkuntoutuk-
seenpääsemiseksi,taksiontilattavaviimeistäänmatkaaedeltävänäpäivänäklo14
mennessä Kelan numerosta 0800 96 150. (Huom. puhelinnumero vaihtelee maa-

kunnittain, tarkista ku ntoutuslaitoksesta oikea numero paluumatkaa varten')

Jos taksin tilaa muulla tavoin, Kela ei korvaa matkoja' Taksissa on maksettava

omavastuuosuus 25 €, jonka Kela palauttaa' Hakemus omavastuun palautuksesta

on jätettävä Kelaan 6 kk kuluessa matkoien käyttämisestä'

Kuntoutushakemusten postiosoite

Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto

PL 6600,00099 Helsingin kauPunki

Käyntiosoite
Laakson sairaala, Lääkärinkatu 8, rakennus 4' P-ponras 2 krs

Asiointiaika ma-to klo 9-12, puh' 09 310 50544

Sotainvalidien ia erityisryhmiin kuuluvien (esim' miinanraivaaiat) sekä

vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoiden ja leskien kuntoutusta haetaan

Valtiokonttorista puh. 0295 50 3O7O

Lottien ja pikkulottien kuntoutuksesta saa tietoa Lotta Svärd -säätiöstä'

puh.09 4770 2886 tai www'lottasaatio'fi

Vetenaanien kotona asu mista
tukevat palvelut (51.10.201e saakka)

Valtiontalousarvlossaonerillinenmäärärahavetenaanienkotonaasumistatukevia
palveluja varten. Helsinkiläinen rintamaveteraani voi hakea esimerkiksi:

siivousta ja ikkunoiden Pesua

lounasseteleitä
Menumat-kotiateniaPalvelun
pesulaPalvelua
lumi- ja Pihatöitä
kuljetuspalvelua
jalkahoitoa kotiin
tuettua kotona kuntoutumista
kotiaPua
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Palvelutarpeen arvioon perustuen on mahdollista saada myös jotakin muuta kotona
asumista tukevaa palvelua.

Hakemuksen vaihtoehdoista veteraanivoi saada palvelua kotiin yhteensä 5 000 eurolla.

Hakemuslomake palvelujen saamiseksi on tämän oppaan liitteenä. Apua lomakkeen
täyttämiseen saa soittamalla alla olevaan numeroon.

Sotainvalidit, joiden haitta-aste on vähintään 10 %, eivät saa palveluja tätä kautta.

Tiedustelut
Rintamaveteraa n ien kotona asumista tukevat palvelut
ma-pe klo 9-12, puh.09 510 75657

Käyntiosoite
Koskelan monipuolinen palvelukeskus, N-talo, l. krs
Käpyläntie 11, 00600 Helsinki

HUOM!
111.2019 alkaen rintamavetera a nien kotona asumista tukevat palvelut tulevat
lakisääteisiksi.

Teihin otetaan yhteyttä ja kanssanne tullaan tekemään palvelutarpeen arvio,
jonka perusteella palvelunne jatkossa järjestetään.

Asuminen
Asuntojen korjausavustus
Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen
tai muutostöihin.

Lisätietoa:
Korjausneuvoja, Vanhustyön Keskusliitto, puh. O50 915 1452
ARAn korjausavustusten asiakaspalvelu, puh.029 525 0818

Vuokra-asunnot yli 65-vuotiaille
Tiedustelut: Stadin asunnot, puh. 09 31015050

Tilapäinen asuminen, esimenkiksi putkiremontin aikana
Mm. Kettutien palvelutalo, puh.020 7528441, Myllypuron Helykoti, puh.09 3424 1401,

Helanderkodit, puh.0400 541 506ja Onnitalo, puh.044 5507 056 vuoknaavat asun-
to.1a määräaikaisesti henkilöille, jotka joutuvat muuttamaan putkiremontin ajaksi pois
omasta asunnostaan. Myös kaupungilla on tilapäisasu ntoja, tiedustelut Stadin
asunnot, puh. 09 31013050.
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Palveluasuminen ja ympänivuorokautinen hoito

palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuoro-

kautistahoivaasekäapua,eivätkäkotihoidonkaanturvinselviäenääkotona.

Veteraanithakevatpalveluasumiseensamoinperusteinkuinmuutkinkuntalaiset.

Terveys
Potilasmaksut
Käyntiterveysasemanlääkärinvastaanotollaonhelsinkiläisillemaksuton.

Helsingin kaupungin tai HUSin ajanvarauspoliklinikoilla ei vetePaaneilta penitä polik-

linikkamaksua.VeteraanitonVapaUtettumyöSpäivystyspoliklinikkamaksusta.Mikäli
poliklinikkakäynti vaati yön yli tarkkai|ua, se katsotaan osastohoidoksi ja on maksullista.

RintamaveteraanienkuntoutukSeentarVittavatlääkärinlausunnotovatmyöS
maksuttomia.

Laskutustakoskeviinkysymyksiinvastaakaupungintaloushallinto,puh.o9Sl025300.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) potilaslaskutus' puh' 09 4717 855O'

Hampaiden ja suun hoito

Kunnallisessa hammashoidossa veteraanien hampaiden ja suun tarkastus' ennalta-

ehkäisevähammashoitojahammasproteesienvalmistukseenliittyväterveyskes.
kushammaslääkärin työ on vetenaanille maksutonta. Hampaiden paikkaus' poisto ia

iensairauksien hoito on maksullista.

veteraani maksaa kunnallisessa hammashoidossa hammaslaboratorion tekemästä

pnoteettisestatyöstätäydenhinnan.Kelakorvaayksityishammaslääkänintaierikois-
hammasteknikon vastaavan palvelun laboratoniokustannuksista puolet' Veteraani saa

halutessaan kunnallisesta hammashoidosta kustan nusarvion. Erikoishammastekni-

kon tekemän pnoteettisen työn korvaamiseen tarvitaan lähete joko yksityiseltä tai

terveyskeskushammaslääkäriltä.Hammaslääkärintekemänkustannusarvionesittä-
mällä Kelasta saa tietää omavastuun määrän'

Hammashoidon keskitetty ajanvanaus

ma-pe klo 8-15, Puh' 09 510 51400

Apteekit myöntävät osasta lääkkeistä veteraaneille 10 % alennuksen'

Optikot saattavat antaa alennusta silmälaseista'
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Apua arjessa selviytymiseen
veteraanilla on käytössään myös kaikki Helsingin kaupungin ikäihmisille tarjoamat
palvelut.

Kotihoito huolehtii hoivasta ja sairaan hoidollisista toimenpiteistä, lääkkeistä
ja perushoidosta. Kotihoidon kautta voi saada myös ateria-ja kau ppapalveluja,
siivouspalvelua, tunvapuhelimen ja apuvälineitä. Lääkejakelu hoidetaan apteekin
annosjakelun kautta. Kotihoidon asiakasmaksu määräytyy annetun avun määrän
ja tulojen penusteella.

Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen hoito on tarkoitettu henkilöille, jotka
tarvitsevat nunsaasti ympärivuorokautista hoivaa sekä apua eivätkä kotihoidon-
kaan turvin selviä enää kotona.

omaishoidon tukea voi saada, jos hoitaa kotona jatkuvaa huolenpitoa tanvitsevaa
puolisoa.

Päivätoiminta on tapkoitettu ensisrjaisesti kotona asuvalle omaishoidettavalle
tai muistisairaalle ikäihmiselle.

Palvelukeskukset ovat avoimia kohtaamispaikkoja, joissa järjestetään monen-
laista toimintaa.

Sosiaalityöntekijältä voi saada apua elämän vaikeuksia kohdatessa.

Kaikista näistä palveluista ja monesta muusta
saa neuvontaa yhdestä puhelinnumerosta

Seniori-info
puh.0g 510 44556
ma-pe klo 9-15
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Liikenne
HSL:n ilmaisliPPu
Rintamavetenaanit tai veteraanietuuden laajennuksen piiriin kuuluvat voivat matkustaa

maksutta Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueella. Matkakortin voi hankkia HSL:n

asiakaspalvelusta.

Puh. o9 4766 4000, ankisin klo 7-19, la-su klo 9-17. Lisätietoa verkkosivuilta www'hsl'fi'

Pysäköintitunnus
Veteraanit voivat hankkia pysäköintitu nn u ksen, joka oikeuttaa maksuttomaan

pysäköintiin.Tunnuksensaaminenedellyttää,ettäveteraanionkirjoillaHelsingissä,
omistaa voimassaolevan a.lokortin ja on merkitty ajoneuvorekisteriin ajoneuvon

omistajaksi tai haltijaksi.

Tunnus on voimassa Helsingin kaupungin maksullisilla pysäköinti- ja kadunvansi-

paikoilla. Pysäköintitu nnus lähetetään vetenaaneille vuosittain joulukuussa kotiin.

Jos auto, rekisterinumero tai osoite vaihtuu, siitä on ilmoitettava asiakaspalveluun

puh. 09 31O 22111.

Eräät yksityiset pysäköintialueet ovat myös myöntäneet vetenaaneille maksuttoman

pysäköinninmm.HelsinginSatamajaHelsinki-VantaanlentoaSema.P.CityForumin
pysäköintihallissa annetaan sotiemme vetenaaneille 50 %:n alennus'

Vammaisen pysäköintilupaa (oikeutta käyttää ns' invapaikkaa) haetaan Trafista'

siihen tarvitaan lääkäninlausunto'

Kau koliikenteen Ii nja-auto

Linja-autoyhtiö OnniBus.com kuljettaa sotaveteraanit maksutta'

Paikan matkalle voi varata yrityksen palvelu n u merosta 044 705 7110'

Varaus tulee tehdä viimeistään 56 tuntia ennen matkaa. veteraani voi tarvittaessa

ottaa myös avustajan mukaan matkalle veloituksetta'

Liiku nta ja hanPastustoimi nta
VeteraanitpääSeVätmaksuttaohjattuihinliikuntaryhmiinsekäHelsinginkaupungin
kuntosaleihin ja uimahalleihin esittämällä rintamapalveluskortin tai tammenlehvärinta-

neulan.

Tiedustelutliikuntapaikkojenyhteystiedoistajaaukioloajoistapuh.0gSl0ST50ltai
venkkosivuilta www.hel.fi /kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi '

Veteraaneille saattajineen on tanjolla maksuton kalastusoikeus Vanhankaupungin-

koskensuvantoon.Kalastusvälineitäsaalainaksi.TiedustelutKalastusinfo,
puh.09 510 87777'
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Matkan päättyessä
Muistoseppele siunaustilaisuuteen
Helsingin kaupunki kunnioittaa edesmenneitten veteraanien muistoa muisto-
seppeleellä. Tiiaus tulee tehdä mielellään kolme arkipäivää ennen siunaus-
tilaisu utta.

TiJauksessa tanvitaan vainajan n imi, vetenaanitun n us ja muistotilaisu uden aika
ja paikka. Kukkakauppa Lumikello (puh.09 7537172) toimittaa seppeleen
pä ä ka u pu n kiseud u lla jä rjestettävää n m u istotila isu utee n.

Seppe een voi tilata veteraaniasiamieheltä sähköpostilla veteraaniasiamies@hel.fi,
pul'. 09 510 50515 tai kuntoutustoimistosta, puh. Og 51O SOS44. Myös hautaus-
tcrnisto voi tilata seppeleen omaisen puolesta.

Hautapaikka
Helsingissä kirjoilla olevat veteraanit puolisoineen saavat arkku-tai uunnahaudan
maksutta 25 vuodeksi. Jos käytetään suvun hallussa olevaa vanhaa hautaa, hauta-
oikeuden pidennys on maksuton. Haudan avaamisesta, peittämisestä ja peruskun-
nostamisesta peritään korvaus. Myös sodan jälkeen miinanraivaustehtävissä
toimineille ja heidän puolisoilleen haudan lunastus tai hautaoikeuden pidennys on
maksuton.

Hietaniemen hautausmaalla on Veteraanilehto, josta rintamapalvelustunnuksen
omaava vetenaani puolisoineen voi saada paikan. Haudat ovat uurnahautoja.

Tiedustelut:

Seurakuntayhtymä
puh.09 2540 6000
Kolmas linja 22, OO530 Helsinki

Helsingin ortodoksisen seurakunnan asiakaspalvelu
puh.09 8564 6100

Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki
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VeteraaniYhdistYkset
Helsingin Rintamanaiset nY

Puheenjohtaja Kaarina Peltola

puh.050 5229ry0
Postiosoite: Unkupillintie 6-B H 205,00420 Helsinki

Helsingin Seudun Sotavetenaanipiiri ry

Toiminnan.iohtaja Rauno Loukkola

puh. 050 4t+1 t+7O3 ia 050 441 4704

Mannenheimintie 93 A, 00270 Helsinki

toimin nanjohtaja.hssvp@kolu mbus'fi

tai piirisihteeri.hssvp@kolumbus'fi

www.sotaveteraanipiirihelsi nki.fi

Helsingfors Svenska Krigsvetenaner rf
ordförande Erik Werner

Verksamhetsledare Nika Junker

tfn 09 622 4090
Kansliet öppet tisdag och onsdag kl' 15-17

Adress: Bangatan 1 b A 6, 00120 Helsingfons

kansliet@hforsknigsveteran.fi

Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry

Puheenjohtaja Kari T. Ahonen

puh. 050 1576, ahonenkarit@gmail.com

Toimiston puh.09 454 0778 (puhelinvastaaja)

Käyntiosoite: Kellosilta 4 C,00520 Helsinki

Postiosoite: Ratamestarinkatu 9 C, 00520 Helsinki

Sähköposti: rintamavet.helsingin'piiri@gmail'com

www. rintamaveteraaniliitto.fi

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piini ry

Toiminnanjohtaja Satu Jelkälä-Blomqvist

puh. 09 4785 0225, satu.blomqvist@sotainvalidit'fi

Käyntiosoite: Kellosilta 4 C,00520 Helsinki

Postiosoite: Ratamestarinkatu I C, 00520 Helsinki

www.sotainvalidit.fi/pii riyhdistykset/helsingin-piiri-ry

Vetenaanijärjestöilläontarjollajäsenilleenenilaisiapalvelujajatukimuotoja.Järjestö-
jen puoleån voi kääntyä, vaikka ei olisikaan jäsen. Veteraanijärjestöihin kuulumattomat

veteraanit, heidän puolisonsa, veteraanien lesket ja sotalesket voivat hakea tukea

Sotiemme Veteraanit -keräysorganisaatiolta' www'sotiem meveteraanit'fi
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Helsingin kaupungin rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunnan jäsenet 2019

Luotta m ush en ki I öjäsenet
Matti Niiranen puheenjohtaja, kok.
matti.niiranen@senioriliitto.fi , puh. 040 b0l9 l92

Leila Kaleva. kok.

leila@leilakaleva.fi

Auni-Marja Vilavaara, vih r.

a u n i-'n a r.j avl I avaa ra @ live.com, puh. 050 S42b 17 4

Lasse Liemola, RKP

asse. iemola@liemola.com, puh.0b0 SB5B g8s

S otiem me vetenaanijärjestöjä edustavat
Rauno Loukkola, Helsingin Seudun Sotaveteraa n ipiiri ry
toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi , puh. 050 441 4703

Kari T. Ahonen, Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry
a honen karit@gmail.com, puh. 050 1576

Altti Majava, Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ny
altti.majava@kolumbus.fi , puh. 040 S32 5965

Kaarina Peltola, Helsingin Rintamanaiset ry
puh.050 5229470

Kaupunsin edustajat
Minna Ekman, liikunta ja hyvinvointipalvelut, liikunnansuunnittelija
minna.ekman@hel.fi, puh. 09 510 82952

Merja Etho16n-RönnberE, sosiaali- ja tenveystoimiala, ltäisen palvelualueen johtaja
menja.etholen-ronnberg@hel.fi , puh. 09 510 44450

Marja-Liisa Laakkonen, sosiaali- ja terveystoimiala, ayl, geniatrian erikoislääkäri
manja-liisa.laakkonen@hel.fi

Marjo Tapana, kaupunkiympäristön toimiala, asuntopalvelut, tiimipäällikkö
mapjo.tapana@hel.fi, puh. Og 31O 34222

Leila Kytölä, neuvotteluku nnan sihteeri, sosiaali- ja tenveystoimiala
leila.kytola@hel.fi, puh. 09 310 50515

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan postiosoite
PL 6600,00099 Helsingin kaupunki
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Yhteystietoja
Vetenaaniasiamies Leila KYtölä
puh. O9 510 50515
veteraaniasiamies@hel.fi
Laakson sairaala, Lääkärinkatu 8, rakennus 4, P-porras,2. krs

Parhaiten tavoitettavissa ma-pe klo 9-14

Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto
puh.09 51O 50544
Laakson sairaala, Lääkärinkatu 8, rakennus 4, P-porras,2. krs

Asio inti ai ka ma-to klo I - 1 2 (S u Uettu 1.-28.7. ia 23 -29 12.)

Rintamaveteraanien kunnalliset avopalvelut
puh. O9 510 75657
Puhelinpalveluaika ma-pe klo 9-12 (SuUettu 15.-28.7.)

Koskelan monipuolinen palvelukeskus, N-talo, 1' krs

Käpyläntie 11, 00600 Helsinki

Tenveysneuvontaa 24 h
puh.09 51O 10025
Numenosta saa tavallisen puhelun hinnalla tietoa terveyspalveluista

sekä terveyteen ja sairauteen liittyvää neuvontaa'

Päivystysapu
puh.116117
Ennen sairaalapäivystykseen lähtöä pitää soittaa päivystysapuun,

josta saa neuvoja minne hakeutua. Henkeä uhkaavassa tilanteessa

soitto 112.

Seniori-info
puh. O9 51O 44556
Palveluneuvontaa arkisin klo 9-15


