Veteraanien etuudet
Oulussa

Hyvinvointipalvelut
Oulun kaupunginteatteri
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Arvoisa sotiemme veteraani!

Olemme uudistaneet Veteraanien etuudet Oulussa -oppaan. Oppaaseen on koottu kaupungin
järjestämät veteraanipalvelut.
Oulun kaupunki on vuosien ajan luonut ja
kehittänyt veteraanien palveluja ja etuuksia.
Veteraanien kuntoutus uudistettiin vuonna 1995
luomalla veteraanikuntoutuksen ”Oulun malli”.
Veteraanit ovat saaneet maksuvapautuksia
Oulun kaupungin palveluihin.
Vuoden 1918 kansalaissodan jälkeen uudelleen yhtenäistynyt kansa puolusti Suomea sotavuosina 1939–1945.
Maineikkaan varuskuntahistorian omaava Oulu oli sotien 1939–1945 aikana merkittävä sotilaallisen toiminnan keskus, jonka kautta kulki sotilaita pohjoisen Suomen
lukuisille taistelupaikoille. Oulu oli myös sota-ajan huoltotoiminnan keskus. Oulu
vaurioitui pahoin talvi- ja jatkosodan aikana. Rauhan tultua sodan kokeneet ihmiset
yhdessä rakensivat Oululle perustan kehittyä monipuoliseksi keskuskaupungiksi ja
viidenneksi suurimmaksi kaupungiksi Suomessa.
Oulun kaupungin kunnianosoituksena valmistui vuonna 2002 Oulun Veteraanikirja
”Oulu ja oululaiset sodissa 1918 ja 1939–1945”. Oulun veteraanijärjestöjen yhteistyötoimikunnassa Oulun kaupungin edustajat käyvät tärkeää vuoropuhelua veteraanijärjestöjen kanssa.
Nyt uudistetussa Veteraanien etuudet Oulussa -oppaassa on päivitetty tietoja
kaupungin järjestämistä veteraanipalveluista. Suurin muutos koskee veteraaneille
kotona asumista tukevia palveluja, jotka muuttuvat 1.11.2019 alkaen lakisääteisiksi.
Lain muutoksen myötä oikeus palveluihin tulee samalle tasolle kuin sotainvalideilla.
Uudistettu opas lähetetään veteraanien kotiosoitteeseen.
Arvoisa sotiemme veteraani!
Oulun kaupunki kunnioittaa veteraanien perintöä, itsenäistä isänmaata. Koemme
olevamme etuoikeutettuja, kun voimme elää ja asua itsenäisessä ja vapaassa
Suomessa.

Päivi Laajala
Oulun kaupunginjohtaja
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Maksuvapautukset
Oulun kaupunki ei peri veteraaneilta seuraavia maksuja:
 Terveyskeskusmaksut, vapautus koskee myös veteraanin puolisoa
 Kaupungin omien lääkäreiden vastaanottomaksut
 Kaupungin omien lääkäreiden kirjoittamat lausuntomaksut
 Omavastuu sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävästä kuljetuspalvelusta
Kaupungin myöntämät maksuvapautukset eivät koske yksityislääkäreiden maksuja.

Veteraanikuntoutus
Oulun kaupungin järjestämään
veteraanikuntoutukseen
voivat päästä seuraavat henkilöt:
1. Oululainen rintamasotilas-, rintama
palvelus-, tai rintamatunnuksen omaava
veteraani.
2. Veteraanien ryhmäkuntoutukseen
oululainen lievävammainen, 10–25 %
sotainvalidi
3. Veteraanien ryhmäkuntoutukseen
oululainen, joka on oikeutettu kuntoutukseen eräissä Suomen sotiin liittyneissä
tehtävissä palvelleiden kuntoutusta
koskevan lain (1039/1997) perusteella.
Ryhmään kuuluvat mm. miinanraivaajat,
sairaanhoitotehtävissä puolustusvoimien
hoitopaikoissa palvelleet, sekä puolustusvoimien koulutuskeskuksissa asevelvollisuuslain nojalla palvelleet henkilöt
Lisätietoja:

Valtiokonttorin järjestämää kuntoutusta
voivat hakea seuraavat henkilöt:
1. Sotainvalidit, sotainvalidien puolisot ja
sotainvalidien lesket
2. Henkilö, joka on oikeutettu kuntoutukseen
eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutusta koskevan lain
(1039/1997) perusteella.
Ryhmään kuuluvat mm. miinanraivaajat,
sairaanhoitotehtävissä puolustusvoimien
hoitopaikoissa palvelleet, sekä puolustusvoimien koulutuskeskuksissa asevelvollisuuslain nojalla palvelleet henkilöt
3. Karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella
osallistuneet miehet
4. Partisaanien uhrit

Haukiputaan veteraaniyhdyshenkilö
Fysioterapeutti Jukka Niska
Simppulantie 15, 90830 Haukipudas
p. 050 361 3816

Veteraaniasiamies, Oulu
(Oulun, Oulunsalon ja Ylikiimingin
veteraaniyhdyshenkilö)
Kuntoutussuunnittelija Leena Hassi
Kiviharjuntie 5 C, 90220 Oulu
p. 044 703 6619

Kiimingin veteraaniyhdyshenkilö
Fysioterapeutti Kaarina Vuotso-Huovinen
Terveystie 3, 90900 Kiiminki
p. 044 499 3171

Yli-Iin veteraaniyhdyshenkilö
Fysioterapeutti Merja Ylitalo
Kirkkokuja 2, 91200 Yli-Ii
p. 0400 151 253



Veteraanien etuudet Oulussa

Kuntoutuksen hakeminen
Saat veteraanikuntoutusta, jos sinulla on
lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan
toteama kuntoutuksen tarve. Mikäli terveydentilasi seuranta on ajan tasalla, et välttämättä
tarvitse uutta suositusta kuntoutusta varten.
Mikäli terveydentilasi tai kuntoutustarpeesi
kuitenkin muuttuu huomattavasti, ota yhteys
hoitavaan lääkäriisi.
Lääkärissä käynti ja kuntoutuslausunto
terveysasemalla ovat maksuttomia.
Voit hankkia suosituksen myös yksityislääkäriltä tai muulta hoitavalta lääkäriltä.
Tällöin maksat lausunnon itse.
Voit hakea veteraanikuntoutusta ympäri
vuoden.

Kuva Teija Soini/Kaleva

Hae kuntoutusta soittamalla oman alueen veteraaniyhdyshenkilölle tai kuntoutussuunnittelijalle. Voit täyttää myös Rintamaveteraanien
kuntoutushakemuslomakkeen ja toimittaa sen
yhdyshenkilölle tai kuntoutussuunnittelijalle.
Saat kuntoutuspäätöksen kotiisi.
Päätös on voimassa vuoden.
Voit täyttää ja tulostaa
kuntoutushakemuksen verkossa,
osoitteessa www.ouka.fi/oulu/
terveyspalvelut/veteraanikuntoutus
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Kuntoutuspalvelut
Veteraanikuntoutuksen palvelut ovat
maksuttomia.

5. Veteraanin puolison päiväkuntoutus

1. Kuntoutusarvio

 aviopuolison päiväkuntoutusjakso
samanaikaisesti veteraanin kanssa

 fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai
puheterapeutin arvio

6. Laitoskuntoutus

 liikunta- ja toimintakyvyn ongelmien
selvittäminen
 yksilöllisen kuntoutusohjelman laatiminen

 laitoksessa vietetty kuntoutusjakso, johon
kuuluu kuntoutuksen lisäksi majoitus ja
täysihoito

2. Ryhmäkuntoutus

 kuntoutuksen pituus 10–28 vrk veteraanin
toimintakyvystä riippuen

 voima-tasapainoryhmä, tarvittaessa
kuljetus

 ohjelmaan kuuluu yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, yhteistä ryhmä- ja harrastetoimintaa
sekä itsenäistä kuntoilua

 allasryhmä, tarvittaessa kuljetus
7. Veteraanin puolison laitoskuntoutus
3. Yksilöllinen kuntoutus

 fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia

 aviopuolison kuntoutusjakso samanaikaisesti veteraanin kanssa enintään 14 vrk ajan

 jalkojenhoito
 järjestetään Oulun kaupungin Kuntoutuspalveluiden toimipaikoissa tai Oulun
kaupungin valitsemissa yksityisissä
hoitolaitoksissa
 kuntoutus voi toteutua myös kotona tai
kodinomaisissa olosuhteissa, kuten
palvelutalossa, tehostetussa palvelu
asumisessa tai laitoshoidossa
4. Päiväkuntoutus

 kuntoutus, jossa käydään kahtena päivänä
viikossa viiden viikon ajan
 ohjelmaan kuuluu yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, sekä yhteistä ryhmätoimintaa, lisäksi
aamiainen, lounas ja päiväkahvi
 päiväkuntoutukseen kuuluu tarvittaessa
maksuton kuljetus

Voimisteluesitys rintamalla. Kuva Oulun veteraanikirja
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Veteraanien kotiin annettavat palvelut
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta muuttuu siten, että kaikki rintamaveteraanit ovat oikeutettuja kotona asumista tukeviin
palveluihin 1.11.2019 lähtien. Lain muutoksen
tavoitteena on tuoda rintamaveteraanien palvelut samalle tasolle kuin sotainvalideilla. Palvelut perustuvat edelleen eri lakeihin. Kotona asumista tukevia palveluja voidaan korvata kodin lisäksi myös tehostettuun palveluasumiseen.
Palvelut perustuvat henkilökohtaiseen palvelutarpeen kartoitukseen, joka tehdään kunnissa lakisääteisesti.
Kotona asumista tukevina palveluina korvataan mm. kotihoito, kotipalvelun tukipalvelut
(mm. ateriapalvelu, siivous, turvapalvelu), liikkumista tukevat palvelut (mm. taksi), päivätoiminta, sosiaalista kanssakäymistä edistävät
palvelut (mm. virkistyspäivät), tietyt apuvälineet, omaishoidontuki. Tukipalveluna voidaan
korvata myös esimerkiksi lumen aurausta ja
nurmikon leikkausta.
Tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvalle korvataan:
• Tehostetun palveluasumisen palvelu on ilman asiakasmaksua tai palvelusetelin omavastuuta. (Asumiseen liittyviä kuluja kuten
vuokraa, sähkö- ja vesimaksua ei korvata.)
• Tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvalta veteraanilta ei peritä ateriapäivämaksua

• Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut, mm. taksi
• Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut esim. ylimääräistä saattoapua palvelukodin ulkopuolella tapahtuvaan virkistäytymiseen, erilaiset virkistyspäivät.
Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 10 prosenttia tai
enemmän saavat vastaavat edut sotilasvammalain nojalla. Siksi he eivät voi saada rintamaveteraaneille kotona asumista tukevia palveluita. Laitoshoitoa ei korvata, eikä palveluja
korvata asumispalveluihin silloin, kun oleskelu
niissä on lyhytaikaista.
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat
palvelut perustuvat lakiin rintamaveteraanien
kuntoutuksesta (1184/1988) ja asetukseen rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1348/1988).
Lisätietoja saatte
1. Oma palveluohjaaja/ kaupungin kotihoidon
sairaanhoitaja
2. Aino-neuvontapalvelu numerosta
044 703 4973 tai käyntiosoitteessa Oulu 10,
Torikatu 10. Aino-neuvonta on avoinna arkisin klo 9–15.
3. Aino-neuvonnassa voi asioida myös Oulun
Omahoidon kautta osoitteessa
https://www.oulunomahoito.fi/.
4. Veteraaniasiamies p. 044 703 6619

Ikäihmisten Aino-neuvontapalvelu
Voit kysyä Ainolta kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista. Neuvonta on
maksutonta ikääntyneille ja heidän läheisilleen.
Voit tulla kysymään Ainolta myös paikan päälle aikaa varaamatta. Palvelulinja Onnilla pääset kauempaakin käymään Aino-neuvonnassa.

Lisätietoja:
Aino-neuvontanumero p. 044 703 4973
Käyntiosoite Oulu10, Torikatu 10, 90100 Oulu
Sähköposti aino@ouka.fi
www.ouka.fi/aino
Aukioloajat arkisin klo 9–15
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Silmälasiavustukset
Ylimääräistä rintamalisää saavat veteraanit voivat saada silmälasiavustusta. Avustuksen määrä on enintään 350 euroa joka toinen vuosi.

Kun olet hankkimassa silmälaseja, pyydä
liikettä ottamaan yhteyttä palveluohjausyksikön toimistosihteeriin.

Avustuksen saamisen edellytyksenä on silmälääkärin tai optikon toteama silmälasien uusimisen tarve.

Silmälasiliikkeet laskuttavat silmälaseista suoraan Oulun kaupunkia. Näin sinun ei tarvitse
hakea avustusta jälkikäteen.

Avustus ei koske silmälääkärin tai optikon palvelua, vaan avustus myönnetään ainoastaan
linsseihin ja kehyksiin yhteensä max 350 euroa.

Lisätietoja:
Toimistosihteeri Annukka Häkli,
p. 050 571 5068

Veteraanien hammashoito
Veteraanien suun ja omien hampaiden hoito on maksutonta Oulun kaupungin suun terveydenhuollossa. Hammashoitoon pääsee jonottamatta. Voit varata ajan asuinalueesi hammashoitolaan.
Avustus hammasproteesien hankintaan ja
korjaamiseen

Proteesien valmistamiseen liittyvät hammasteknikon kulut laskutetaan veteraanilta.
Veteraanit saavat Kelan korvauksen proteesien
hankintaan ja korjaamiseen yksityisen
hammaslääkärin tai teknikon suorittamasta
hoidosta.
Sinulla on Kelan korvauksen lisäksi mahdollisuus saada Oulun kaupungin hammashuollon avustus proteesien hankintaan ja korjaukseen. Avustuksen suuruus on enintään 350 euroa kahta vuotta kohti.

Kun olet maksanut proteesit, hae ensin
Kelalta sairausvakuutuskorvaus. Hammashuollon avustuksen hakemiseen tarvitset tositteen
maksetusta proteesilaskusta tai Kelalta saadun päätöksen korvauksesta, sekä pankkitilin
numeron, johon avustus maksetaan.
Lähetä henkilötietosi, pankkitilin numero sekä
maksettu proteesilasku tai Kelalta saatu
korvauspäätös osoitteella:
Oulun kaupunki Hyvinvointipalveut
Luukela Tuula
PL 37, 90015 OULUN KAUPUNKI
Lisätietoja:
Talousassistentti Tuula Luukela,
p. 044 703 5625
Hammashoidon keskitetty ajanvaraus,
p. 08 5584 6430



Oulu Sinfonia
Sotiemme veteraaneilla on mahdollisuus
saada vapaalippuja Oulu Sinfonian konsertteihin. Vapaalipun voi saada veteraani, sekä hänen puolisonsa tai saattajansa.
Etu koskee kaikkia Oulu Sinfonian konsertteja.
Voit noutaa vapaalipun ennakkoon viimeistään
konserttiviikon maanantaina Oulu10:n palvelupisteistä tai konserttipäivänä Madetojan salin
ovimyyntipisteestä, mikäli konsertissa on tilaa.
Konsertteihin ei voi tehdä ennakkovarauksia.
Lippua haettaessa mukana on oltava
jokin seuraavista todistuksista:
 rintamasotilas, rintamapalvelus-, tai
rintamatunnus
 veteraanimerkinnällä varustettu KELA-kortti
 Sotainvalidien Veljesliiton jäsenkortti
Lisätietoja:
OULU 10-palvelut
p. 08 558 558 00
ma–to klo 8–18 ja pe 8–16
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Oulun
kaupunginteatteri
Sotiemme veteraaneilla on mahdollisuus
saada vapaalippuja Oulun kaupunginteatterin
omiin esityksiin viikkoa ennen esitystä, mikäli esityksessä on tilaa. Vapaalipun voi saada veteraani ja hänen puolisonsa tai saattajansa.
Vapaalipun saa kaupunginteatterin ala-aulassa
sijaitsevasta Myyntipalvelusta, osoite Kaarlenväylä 2 sekä Oulu10:n palvelupisteistä.
Lippua haettaessa mukana on oltava jokin
seuraavista todistuksista:
 rintamasotilas, rintamapalvelus-, tai
rintamatunnus
 veteraanimerkinnällä varustettu KELA-kortti
 Sotainvalidien Veljesliiton jäsenkortti.
Veteraanilippu ei käy teatterilla oleviin
vierailuesityksiin.
Lisätietoja:
Oulun kaupunginteatteri
Myyntipalvelu, Kaarlenväylä 2
ma–pe 10–17
p. 0300 472 333
teatteri.ouka.fi
OULU 10-palvelut, p. 08 558 558 00
ma–to klo 8–18 ja pe 8–16

Liikuntapalvelut
Sotiemme veteraanien kuntoliikunta
Voima-tasapainoryhmiä, kuntosali- ja vesiliikuntaa
Veteraanikortti oikeuttaa vapaaseen pääsyyn
Oulun kaupungin liikuntapalveluiden järjestämille ikääntyvien kuntoliikuntatunneille, ohjattuun vesivoimisteluun, omatoimiseen uintiin ja
kuntosalien käyttöön.

Liikunta-avustajakortti
Olet oikeutettu liikunta-avustajakorttiin, jos itsenäinen liikuntaryhmiin osallistuminen on
vaikeaa sairautesi tai vammasi vuoksi ja osallistumistasi helpottaisi oman avustajan rinnalla olo. Kortti oikeuttaa avustajasi maksuttomaan sisäänpääsyyn mukanasi kaupungin liikuntalaitoksiin.
Lisätietoja:
Liikunnanohjaaja
Anu Palokangas p. 044 703 8049
www.ouka.fi/liikunta
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Linja-automatkat

Veteraanien pysäköinti

Matkustaminen Oulun joukkoliikenteessä on
ilmaista sotiemme veteraaneille, sotainvalideille, sotaleskille ja partisaanien uhreille.
Oulun kaupunki luovuttaa ilmaiseen matkustukseen oikeutetuille henkilöille veteraanilipun, joka esitetään linja-auton kuljettajalle
matkan alkaessa.

Oululaisilla sotiemme veteraaneilla, sotaleskillä ja partisaanien uhreilla on mahdollisuus
pysäköidä autonsa Oulun kaupungin ja OYS:n
maksullisilla kadunvarsi- ja aluepysäköintipaikoilla kahden tunnin ajan ilmaiseksi. Oikeus ilmaiseen pysäköintiin koskee oululaisia veteraaneja, sekä henkilöitä, joilla on Sota-arkiston
todistus, todistus partisaaniuhrikorvauksesta
tai todistus sotaleskeydestä 1939–1945 sotien
johdosta.

Oikeus ilmaismatkoihin koskee oululaisia veteraaneja, sekä henkilöitä, joilla on Sota-arkiston todistus, todistus partisaaniuhrikorvauksesta tai todistus sotaleskeydestä 1939–1945
sotien johdosta. Veteraanilippu on toistaiseksi
voimassa. Sinun ei tarvitse uusia sitä, jos sinulla on jo veteraanilippu.
Voit hakea veteraanilipun Oulu10:n palvelupisteestä. Ota mukaan henkilöllisyystodistus
sekä jokin seuraavista todistuksista:
 rintamapalvelus-, rintamasotilas- tai
rintamatunnus
 veteraanimerkinnällä varustettu KELA-kortti
 Sotainvalidien Veljesliiton jäsenkortti
 Sota-arkiston todistus sota-ajan palvelusta
 todistus sotaleskeydestä 1939–1945 sotien
johdosta
 todistus partisaaniuhrikorvauksista
Joukkoliikenteen veteraanilippu on henkilökohtainen. Veteraanilippu on käytössä
koko Oulun joukkoliikenteen toimialueella,
johon kuuluvat Oulu, Kempele, Lumijoki,
Liminka, Tyrnävä, Muhos ja Ii.
Oulun veteraanilipulla voit matkustaa Oulun
joukkoliikenteen autoissa, Oulun palvelulinja
Onnissa ja citybussissa.
Lisätietoja:
Oulu 10, asiakaspalvelu p. 08 558 558 00
ma–to klo 8–18 ja pe 8–16

Huomioitavaa:
 Pysäköintilupa ei ole voimassa pysäköintitaloissa ja rautatieaseman edessä.
 Pysäköintilupa ei ole voimassa aikarajoitetuilla ns. kiekkopaikoilla, joilla tulee
käyttää pysäköintikiekkoa normaaliin
tapaan.
Vuosikohtainen pysäköintikortti on henkilö- ja
ajoneuvokohtainen. Korttiin tulee omistajan tai
haltijan nimi ja auton rekisteritunnus. Merkillä
varustettu pysäköintikiekko sijoitetaan ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle näkyvälle paikalle.
Pysäköintilupa luovutetaan veteraaneille henkilökohtaisesti. Mukana on oltava voimassa
oleva ajokortti ja rekisteriote (missä pysäköintiluvan hakija on joko ajoneuvon omistaja tai
haltija) sekä jokin seuraavista todistuksista:
 rintamapalvelus-, rintamasotilas- tai
rintamatunnus
 veteraanimerkinnällä varustettu KELA-kortti
 Sotainvalidien Veljesliiton jäsenkortti
 Sota-arkiston todistus sota-ajan palvelusta
 todistus sotaleskeydestä 1939–1945 sotien
johdosta
 todistus partisaaniuhrikorvauksista
Lisäksi mukana tulisi olla mahdollisesti
aiemmin luovutettu pysäköintilupa (liimattu Pkiekkoon). Pysäköintiluvan väärinkäyttämisestä seuraa luvan menettäminen.
Lisätietoja:
Oulu 10, asiakaspalvelu p. 08 558 558 00
ma–to klo 8–18 ja pe klo 8–16
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Asuntojen korjausavustukset
Korjausavustusta voidaan myöntää sosiaalisin
perustein omakotitalon omistajalle tai asunto-osakkeen omistajalle huoneiston sisäisten
korjausten kustannuksiin. Avustuksen suuruus
on enintään 50% hyväksytyistä kustannuksista.
Avustus voi olla enintään 70% hyväksytyistä
kustannuksista seuraavissa tilanteissa:
 avustuksen hakija on tai hakijan ruokakuntaan kuuluu veteraani tai veteraanin leski.
Hakemukseen tulee liittää veteraanitunnus
tai muu luotettava selvitys.
 ruokakuntaan kuuluva vanhus tai vammainen joutuisi välittömästi ja pysyvästi muuttamaan pois kotoa ilman korjaustoimenpidettä.
 asunnossa ei voida antaa ilman korjaustoimenpiteitä vanhuksen tai vammaisen tarvitsemia sosiaali- tai terveyspalveluita.
Ainakin yhden ruokakunnan jäsenistä tulee
olla vähintään 65-vuotias tai vammainen
Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi esteettömyyden parantamiseen, peseytymis- ja
saniteettitilojen korjaamiseen ja rakentamiseen ja rakennuksen lämmöneristyksen, tiiviyden ja LVIS-järjestelmien parantamiseen.
Sisäpuoliset pintakäsittelyt ovat avustettavia
yleensä vain laajempaan peruskorjaukseen liittyvinä. Kodinkoneista voidaan avustukseen sisällyttää turvaliedet ja kylmäsäilytyskalusteet.

Tulorajat 1.7.2018 alkaen:
Henkilöluku

1

Bruttotulot €/kk 2000

2

3

4

3400

4200

5000

Tulorajat, kun ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski:
Henkilöluku
Bruttotulot €/kk

1

2

3

4

2600

4420

5460

6500

Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulojen enimmäismäärää korotetaan 875 €/lisähenkilö
Avustusten myöntämisen edellytyksenä on,
että korjaustöitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä tai ennakkoaloituslupaa.

Avustuksen hakeminen

Korjausavustuksessa on jatkuva hakuaika.
Avustusta voi hakea sähköisen asioinnin kautta
www.ara.fi tai toimittamalla hakemuksen osoitteella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus,
Vesijärvenkatu 11 A / PL 30, 15140 Lahti.
Puhelin- ja sähköpostipalvelu:
p. 029 525 0818
Sähköposti: korjausavustus.ara@ara.fi
Palveluajat: ti–to klo 9–11, 12–15,
heinäkuussa ti–ke klo 9–11, 12–15

Lisätietoja:
Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut,
tontit ja asuminen
PL 32, Solistinkatu 2, 90015 Oulun kaupunki
p. 044 7032618
www.ouka.fi/korjausavustukset

Veteraanien etuudet Oulussa

Veteraanien ja sotainvalidien asuntojen
korjausneuvonta
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja avustaa sotainvalideja ja veteraaneja asunnossa
tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa,
suunnittelussa, korjausavustusten hakemisessa sekä muutostyöt suorittavan urakoitsijan
löytämisessä.
Korjausneuvojan tekemä neuvontatyö on
asiakkaille maksutonta.

Asunnon korjaustyöt ovat kuitenkin
maksullisia. Korjausneuvoja auttaa avustusten
hakemisessa.
Lisätietoja:
Korjausneuvoja Tapio Karhu
p. 040 516 6738
tapio.karhu@vtkl.fi

Oulussa toimivien veteraanijärjestöjen yhteystietoja
Oulun Sotaveteraanit ry
Isokatu 37, 90100 OULU
p. 08 379 000
Oulun Rintamaveteraanit ry
Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9, 90100 OULU
p. 08 374 475
Sotainvalidien Veljesliitto, Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
Uusikatu 58, 90100 OULU
p. 045 182 4484
Oulun Veteraanijärjestöjen yhteistyötoimikunta
Sihteeri Valter Bäckström, p. 040 8341117
Linkkejä:
www.ouka.fi
www.valtiokonttori.fi
www.kela.fi
www.sotaveteraaniliitto.fi
www.rintamaveteraaniliitto.fi
www.sotainvalidit.fi

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen/Kaleva

Osoitelähde: Oulun kaupunki
Painopaikka: Monetra Oulu Oy, Painatuspalvelut, 2019
Kannen kuva: Jääkärirykmentti 40: n ensimmäinen pataljoona lähdössä Sallasta Viipurinlahdelle.
Kuva Oulun veteraanikirja

