
Päivitetty ma 23.3.2020

Tarvitsetko ruokaostoksia, apteekkiostoksia tai aterioita 
kotiin kuljetettuna?

Ruokaostokset kotiin kuljetettuna

Kirkonkylän, Komsin, Perälän* ja Kauppilan alue
Ruokaostokset toimitetaan K-Marketista (S-Marketissa ei ole keräilypalvelua).
Erityisestä tarpeesta voidaan myös järjestää toimitus S-Marketista (ruokavalio tms).
Tilausten välittämisessä avustavat SPR Teuvan osaston vapaaehtoiset
(HUOM! Älä soita tilauksia suoraan kauppaan, eivät voi ottaa niitä vastaan!)

Kasseja kuljettavat reittiensä mukaisesti K-Market, Ruokapirtti ja taksit.
Kassin keräilymaksu on 5 e, kuljetus 5 e (yli 8 km matkasta kuljetus 8 e). 
Keräily- ja kuljetusmaksut maksetaan ostosten kanssa.
Tavarat ostetaan joko kaupassa olevalle asiakkaan tilille, tai muun laskutuksen kautta 
(maksutapa sovitaan ensimmäisen tilauksen yhteydessä).

Ruokakassiin ei voi tilata pakasteita (ehtivät sulaa kuljetuksessa).

Ruokakasseja kuljetetaan kahtena päivänä viikossa

- sähköpostilla os. irma.akerblad@gmail.com
- TAI soittamalla 

040 716 3915 / Irma Åkerblad
044 792 2022 / Marjo Kiuru-Sundberg

K-Marketin vanhat tilausasiakkaat voivat jatkaa tilaamista entiseen tapaan
sähköpostitse suoraan kauppaan!

*Perälän alue
Perälässä voi käyttää joko edellä mainittua palvelua tai vapaaehtoisten apua.
Vapaaehtoiset perälänkyläläiset ovat tarjoutuneet hoitamaan peräläisten kauppa-asioita
nyt poikkeusolojen alkuvaiheessa.
Ostosten maksu tapahtuu kaupassa olevan asiakkaan tilin kautta 
(jos tämä ei ole mahdollista, laskutus voidaan järjestää).

Voit ottaa yhteyttä Perälän vapaaehtoisiin alla olevien yhteystietojen kautta
044 057 3777 / Mervi Foxell
050 365 5661 / Irma Harjula
040 848 3745 / Marianne Kittilä
045 787 12294 / Katariina Tammilehto
0400 849488 / Heikki Torkko

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

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

050 523 6384 / Ulla Mäntymäki
06 26 68320 / Ulla Mäntymäki

Horonkylän alue
Mäntymäen kauppa (Horonkylä) toimittaa ruokakasseja kotiin Horonkylän alueella.
Keräily- ja kuljetus 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

- tiistai: tilaus viimeistään sunnuntaina
- torstai: tilaus viimeistään tiistaina

Tilaukset SPR vapaaehtoisen kautta

http://www.teuva.fi/


...JATKUU RUOKAOSTOKSET KOTIIN KULJETETTUNA

Norinkylän, Riipin ja Korvenkylän alue
Kaaren taksi keräilee ja kuljettaa perjantaisin ruokakasseja K-Marketista ja S-marketista.
Kassin keräilymaksu on 5 e, kuljetus 10 e Riippiin/Korvenkylään ja 15 e Norinkylään. 
Ostokset, keräily- ja kuljetusmaksut maksetaan kuljettajalle kun ostokset tuodaan.
Maksutapana käteinen, kortti tai laskutus
(maksutapa sovitaan ensimmäisen tilauksen yhteydessä).

Tilaukset viimeistään edellisenä päivänä (torstai) klo 18 mennessä.

Tilaukset tehdään suoraan Kaaren taksille
- sähköpostilla os. niina@jarikaari.fi
- TAI soittamalla 

0400 661 913 / Niina Kaari

Luovankylän alue
Kauppa-asioiden tai apteekkiasioiden hoidossa avustaa tarvittaessa taksi Helena Tarkka

050 558 7929 / Helena Tarkka

Sähköposti teuvan.helluntaisrk@gmail.com
044 236 1827 / Tarvo Vallineva

Apteekkiostokset kotiin kuljetettuna
Toinen henkilö voi asioida apteekkiostokset toisen puolesta.
Mukaan tarvitaan vain apua tarvitsevan henkilön Kela-kortti (muuta valtakirjaa ei tarvita).
Jos ostoksia ei makseta noudettaessa, riittää, kun noutaja jättää apteekkiin laskutusosoitteen.

Apua apteekkiostosten tuontiin voi kysyä takseilta, esimerkiksi 
050 026 2600 / Juha Haikonen
040 066 1913 / Niina Kaari
050 558 7929 / Helena Tarkka

Perälän alueella avustavat myös vapaaehtoiset, ks. yhteystiedot yllä

Valmiit ateriat kotiin kuljetettuna
Yksityiset ihmiset voivat tilata aterioita kotiin tai työpaikalle.
Aterioita valmistaa ja kuljettaa Ruokapirtti.
Huom: LLKY:n ateriapalvelu toimii normaalisti 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

Yhteyshenkilö palveluihin liittyvissä yleisissä kysymyksissä
Anna Satokunnas / SPR vapaaehtoiset
anna.satokunnas@gmail.com 040 779 0010

Yhteyshenkilö Teuvan kuntaan
ruokapalvelupäällikkö Anne Niemelä
anne.niemela@teuva.fi    050 386 4719

Kauppakasseja kuljetetaan perjantaisin, ota yhteyttä viimeistään torstaina.

Vapaaehtoisapua kauppa- tai apteekkiasioiden hoitoon tarjoaa myös Teuvan helluntaiseurakunta.
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