
VETERAANIPALVELUT 

Veteraanipalvelut ovat kunnan myöntämällä päätöksellä maksuttomia.  

Kotiin annettavien palveluiden osalta käytämme Vaana - palveluseteliä. 

Asiakas saa palvelupäätöksen lisäksi palvelusetelin, johon palveluntuottaja kirjaa annetun 

palvelun. Kemin kaupunki on kilpailuttanut veteraanien kotiin annettavat palvelut, joissa 

käytössä on palveluseteli. 

1.3.20 alkaen rintamaveteraanit valitsevat tämän esitteen listalta palveluntuottajat.

(Soster ltk 16.1.2020). 

Kotipalvelut ja kotihoito, piha- ja lumityöt, siivous:                                                      päivitetty 1/2021

 Palveluntuottaja
 
 Puhelin

 
sähköposti

 

 Kemin osaajien osuuskunta:
 Salme Puolakka
  .

mm. siivous, piha- ja lumityöt, kauppa- ja 
asiointiapu, seura- ja virkistyspalveluja. Jalkojen-,
kynsien- ja kauneuden hoitoa sekä hierontaa.

 
   040 573 9841

 
 
 s  alme.puolakka@gmail.com

  .

 Koti- ja perhepalvelut Valonpilke

 mm. kotisiivousta sekä apua päivittäisissä  
 askareissa ja kodinhoidossa. Virikkeellistä 
 toimintaa, ulkoilua tai asiointiapua. Myös 
 kotisiivousta. 
 Arkisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

  
   040 663 2364

      info@valonpilke.fi

   

 Kotihoito Ailan palvelut:
 Aila Ruutikainen-Pudas
 .

.  mm. kotihoitoa, siivous, asiointiapua,  
 pesuapua sekä ulkoiluapua.

  044 582 8002
 
    kotihoitoaila@hotmail.fi

 

 Kotipalvelu Annikki:
 Annikki Määttä
 .

 Kotipalvelua, omaishoitajalomitus, 
 sijaishoito, asiointi- ja ulkoiluapu.

  
  040 089 8951

 
 kotipalvelu.annikki@gmail.com

 Sovea Oy:
 .

 mm. kotihoito, ulkoilu- ja asiointipalvelu,
 pesuapu, siivous- ja pyykkipalvelu,  
 vaatehuolto, piha- ja lumityöt.

045 3140880 

 
    info@sovea.fi 

mailto:Salme.puolakka@gmail.com
mailto:info@sovea.fi
mailto:kotihoitoaila@hotmail.fi
mailto:info@valonpilke.fi


 Palveluntuottaja
 
 Puhelin

 
sähköposti

.

 Avuksi ja Iloksi Oy,  Ravaska
 .

 mm. kotihoito, virkistys- ja ulkoilupalvelu,
 asiointi- ja ohjauspalvelu, pesuapu,  
 kotiruoan valmistus, siivouspalvelu.

040 723 7113  paivi.ravaska@gmail.com

  .

 VPE Palvelut
.

 Kotityö- ja siivouspalvelut: siivous-, pesu-,  
 sauna-, pyykki-, kauppa- ja asiointipalvelua, 
 saattoapua, kotiapua.

040 042 2323    info@vpe.fi

. 
 Ellinoora lähipalvelu:
.

 mm. kotipalvelu, pesuapua, kauppa- ja
 avustuspalvelua, asiointi ja ulkoilupalvelu,     
 ruoan valmistus ja pikkusiivousta.

040 823 1807 
 
Merja Kinnunen
 merja.ellinoora@gmail.com

 .

 Hennan hoiva  
.

 mm. kotihoito, pesuapua/saunapalvelua,  
 pyykkipalvelua/vaatehuoltoa, saattaja-apua, 
 kauppa- ja asiointiapua.

044 527 2949 
 
Henna Varis
 hennanhoiva@gmail.com

 .

 Hopea palvelut Oy / Hopeahoiva:
.

 mm. kotihoito, siivouspalvelua.
 www.hopeahoiva.com
   .

040 801 7017
 Marja Sipola
 hoiva@hopeahovi.fi
 040 033 2061 tj. Outi Keinänen  

 .

 Hyvinvointiosuuskunta Gerbera:
 .

 mm. kotihoito, siivous, ulkoilu- ja asiointiapu
 sekä saattaja-apu.

040 520  1112 
 Pauliina Laine
 osuuskunta.gerbera@gmail.com

 .

 Kaksin Oy: 
.

 kotihoito, omaishoito/sijaispalvelu,  
040 069 0299 

 
 tapio.vanhainen@gmail.com
 

 

Purolan miniät 
siivous- ja kotityöpalvelu 
 .

Maiju Tihinen

040 717 0425
 
 Maiju.tihinen@toivola-luotola.fi

 

Lisätietoja:

Palveluohjaaja
Kemin kaupunki / veteraanipalvelut
050 427 5616 arkisin kello  9.15-15.00
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