
Päivitetty ti 22.10.2020

Asiointipalvelut Teuvalla syksyllä 2020
Teuvan kunta maksoi ruokaostosten keräilyn ja kotiinkuljetuksen yli 70-vuotiaiden puolesta 8.4.-30.6.2020.
Nyt käytössä ovat maksulliset palvelut: kauppojen kotiinkuljetukset, sekä taksien ja kotipalveluyritysten palvelut.

LLKY:n ikäihmisten palvelut kuten ateriapalvelu toimivat erillään tässä tiedotteessa mainituista palveluista.
Jos haluat lisätietoja niistä, ota yhteyttä LLKY:n IkäLuotsiin puh. 040 657 0040 (arkisin klo 9-14) tai ikaluotsi@llky.fi

Ruokaostokset kotiin kuljetettuna

K-market Teuva
Ruokaostoksia toimitetaan torstaisin lähitalouksiin (enintään 3 km etäisyys kaupalta).
Asiakas tarvitsee oman ostotilin kauppaan. Ostotilin lasku voidaan lähettää myös asiainhoitajalle.
Kauppa ottaa tilaukset vastaan vain sähköpostitse (ei puhelimitse).
Ostosten keräily- ja kuljetusmaksu on yhteensä 10 e ja se veloitetaan ostosten yhteydessä.

Tarvitsetko apua tilin luomisessa kauppaan? Tai voitko tilata vain soittamalla?
SPR:n vapaaehtoiset avustavat tässä, soita alla oleviin numeroihin.

(puhelintilaukset SPR:n kautta tiistaina klo 12-18)

- Tilaukset sähköpostilla os. arto.heino@k-market.com
(Kysy etukäteen tarkemmat ohjeet sähköpostitse.)
- TAI, jos et voi tehdä sähköpostitilausta, tilaus soittamalla (tiistaina klo 12-18)

040 670 6307 tai 040 716 3915 / Irma Åkerblad (SPR)
044 792 2022 / Marjo Kiuru-Sundberg (SPR)

S-market Teuva 
Ruokaostoksia toimitetaan tiistaisin ja perjantaisin koko Teuvan alueelle.
Sekä ostokset että kuljetusmaksut maksetaan toimituksen yhteydessä taksinkuljettajalle.
Maksutapana käy kortti tai käteinen.
Tilaukset tehdään Keskustaksin kautta sähköpostitse tai soittamalla (ei suoraan kauppaan).

Tilauspuhelun hinta on 1,92 e/puhelu + 0,25 e/min. (Esimerkiksi 10 minuutin puhelun hinta on 4,42 e)
Ostosten keräily- ja kuljetusmaksu on yhteensä 12,90 e, kun etäisyys kaupalta on alle 6 km. 
Sitä pidemmällä matkalla hintaan lisätään 1 e / km.

- Tilaukset sähköpostilla os. keskus@keskustaksi.fi
- TAI soittamalla (vuorokauden ympäri)

0100 84 995 / Keskustaksin keskusvaraamo, puhelun hinta yllä

Äystön kyläkauppa
K-kyläkauppa Mäntymäki (Äystö) toimittaa ruokakasseja noudettuna tai kotiin Äystön alueella.

- Tilaukset sähköpostilla os.  ulla.mantymaki@luukku.com
- TAI soittamalla

050 523 6384  tai  06 26 68320 / Ulla Mäntymäki

Horonkylän kyläkauppa
Mäntymäen kauppa (Horonkylä) toimittaa ruokakasseja kotiin Horonkylän alueella.

Keräily- ja kuljetusmaksu on yhteensä 5 e.

- Tilaukset sähköpostilla os.  a.mantymaki@hotmail.com
- TAI puhelimitse  (jos vastaamaan ei ehditä, soittavat takaisin)

06 266 4113 / Sari tai Antti Mäntymäki

...JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

UUSIN VERSIO löytyy www.teuva.fi

Toimituspäivä torstai: sähköpostitilaukset keskiviikkona klo 12 mennessä

Toimituspäivä tiistai: tilaus sunnuntaina klo 15 mennessä
Toimituspäivä perjantai: tilaus keskiviikkona klo 15 mennessä

http://www.teuva.fi/
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...JATKUU Ruokaostokset kotiin kuljetettuna

Taksi Jari Kaari: Riipin, Korvenkylän ja Norinkylän alue
Kaaren taksi keräilee ja kuljettaa perjantaisin ruokakasseja K-Marketista ja S-marketista.
Ostosten keräily- ja kuljetusmaksu on yhteensä 15 e Riippiin/Korvenkylään ja 20 e Norinkylään. 
Maksutapa sovitaan tilauksen yhteydessä.

Tilaukset viimeistään torstaina klo 18 mennessä.
- sähköpostilla os. niina@jarikaari.fi
- TAI soittamalla 

0400 661 913 / Niina Kaari

Apteekkiostokset kotiin kuljetettuna
Toinen henkilö voi asioida apteekkiostokset toisen puolesta.
Lääkkeitä noutavalla pitää olla vain saajan Kela-kortti mukanaan
(tai kopio tai kuva Kela-kortista). 
Apteekki voi antaa mukaan laskun.

Tilaus lääkkeistä ym. ostoista soitetaan suoraan apteekkiin
06 226 6300 / Teuvan apteekki

Kuljetus pitää sopia erikseen. Kuljetusta voi kysyä takseilta (maksullista), esimerkiksi
050 026 2600 / Juha Haikonen
040 066 1913 / Niina Kaari
050 558 7929 / Helena Tarkka

Laskujen toimittaminen pankkiin
Pankissa sisällä voi maksaa laskuja kahtena päivänä viikossa ilman ajanvarausta.
Palveluajat kassapalveluille ovat maanantaina ja perjantaina, klo 9-11.30 ja klo 12-15.

Muina aikoina voi käyttää Maksupalvelukuoria (jätetään postilaatikkoon K-marketin seinässä)
TAI toimia näin:

Kun täyttää laskuihin tilinumeron ja allekirjoituksen, ne voi pudottaa maksettaviksi
pankin seinässä olevasta luukusta "Viitesiirrot". (palvelumaksu 5 e / lasku)

Laskujen kuljetusta voi tarvittaessa kysyä takseilta (maksullista).

Tarkempia tietoja ja neuvoa pankkiasioinnista voi kysyä soittamalla
020 166 6500 / Suupohjan Osuuspankki, Teuva

Valmiit ateriat kotiin kuljetettuna
Yksityiset ihmiset voivat tilata Ruokapirtiltä aterioita kotiin tai työpaikalle.
Huom: LLKY:n ateriapalvelu toimii erillään tästä ateriapalvelusta!

Ruokapirtti
- aterian hinta kotiin kuljetettuna 9,90 e /päivä (sisältää leivän ja juoman)
- tilaukset sähköpostitse ilpo.saksa@pp1.inet.fi
- TAI puhelimitse 

06 267 2211 / Ruokapirtti
050 330 6620 / Ilpo Saksa

Poikkeusolojen asiointipalveluiden neuvovat puhelimet Teuvalla (edelleen toiminnassa)
040 670 6307 / SPR vapaaehtoiset

040 670 5218 / SPR vapaaehtoiset
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