Imatran Palvelutaloyhdistys ry—hinnasto 2019

HINNASTO 2019
Yhdistyksen palvelutalojen,
Kiinteistö Oy Imatran Seniorikoti Iltatähden ja
As Oy Imatran Vuoksenkodin
asukkaat

Asukkaalta perimme vuokravakuuden siten, että alle 35
neliön asunnoista perimme 400 euron vuokravakuuden
ja yli 35 neliön asunnoista 600 euron vuokravakuuden.
Kiinteistö Oy Imatran Seniorikoti Iltatähden asukkailta
Jokaiselle yhdistyksen palvelutaloon muuttavalle tulee
perimme 500 euron vuokravakuuden. Asukkaan tulee
asumisen ja hoidon perustaso. Tämä tarkoittaa asumisen hankkia myös laajennettu kotivakuutus.
osalta vuokraa, perus– ja vesimaksua sekä hoivan osalta
hoitopalvelumaksua.
Tuetun asumisen palveluseteli

Perushoiva kaikille taloon muuttaville
Yhdistyksen palvelutalot ja
Kiinteistö Oy Imatran Seniorikoti Iltatähti

Kiinteistö Oy Imatran Seniorikoti Iltatähden osalta asukkaille tulee asumisen osalta vuokra– ja perusmaksu sekä
vesiennakkomaksu. Jokainen asukas maksaa asuntonsa
sähkön suoraan sähkölaitokselle. Lisäksi asukkaille tulee
hoidon perusmaksu eli hoitopalvelumaksu.
Hoitopalvelumaksu tarkoittaa kerran päivässä suoritettavaa korkeintaan kymmenen minuutin käyntiä. Suoritettavat tehtävät sovitaan aina asiakkaan kanssa yksilöllisesti.
Kun hoidollisuus kasvaa, on asukkaan mahdollisuus valita eritasoisia hoitopaketteja. Ne rakennetaan kunkin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi. Kun asiakas ottaa
käyttöön hoitopaketin, laskutetaan hoivan osalta uuden
hoitopaketin hinta eikä hoitopalvelumaksua tällöin veloiteta. Hoitopalvelumaksu laskutetaan kuitenkin aina siinä
tapauksessa, jos asukas ottaa hoivan joltakin muulta taholta kuin yhdistykseltä. Tuotamme asukkaille myös tukipalveluja kuten ateria-, saunotus-, siivous- ja asiointipalveluja. Ateriapalveluun voi hakea Eksoten ateriatukea.
Teemme asiakkaan kanssa aina yksilöllisen hoito– ja
palvelusuunnitelman sekä palvelusopimuksen.

Yhdistyksen palvelutalot ja
Kiinteistö Oy Imatran Seniorikoti Iltatähti

Palvelutalossa asuvan on mahdollisuus hakea myös tuetun asumisen palveluseteliä. Se on tarkoitettu ikääntyneille palvelutaloasukkaille, jotka tarvitsevat tukea ja apua
asumiseensa sekä hoivaa ja hoitoa pääsääntöisesti päivittäin. Eksote arvioi asiakkaan palveluntarpeen ja setelin
arvon.

Omaishoidon palveluseteli

Yhdistyksen palvelutalot ja
Kiinteistö Oy Imatran Seniorikoti Iltatähti

Yhdistys on myös omaishoidon palvelusetelituottaja.
Omaishoidon palveluseteliasiakkaita ovat omaishoidettavat ja omaishoitajat, jotka ovat valinneet omaishoidon vapaan vaihtoehdoksi palvelusetelin. Tuotamme
näitä palveluja palvelutaloissamme asuville.

As Oy Imatran Vuoksenkodin asukkaiden palvelut

Yhdistyksen rakennuttaman senioritalo As Oy Imatran
Vuoksenkodin asukkaille yhdistys tuottaa kotihoito-, ateOn hyvä huomioida, että palvelut tuotetaan sosiaalipalve- ria– ja tukipalveluja sekä omaishoidon palveluseteliin liittyviä palveluja.
luna (alv 0%) ja moniin palveluihin (kotitaloustyöt) on
mahdollisuus hakea kotitalousvähennystä.

ÄLÄ HUOLI,

MYÖ HOIJETAA
kotihoito-, ateria- ja
asumispalvelut ikäihmisille

Imatran Palvelutaloyhdistys ry

Yhteystiedot:

Imatran Palvelutaloyhdistys ry
Kauppakatu 3
55120 Imatra
www.ipty.fi

Hoivaan liittyvät tiedustelut
Ateriapalveluun liittyvät tiedustelut

05-687 4400
05-687 4440
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ASUMINEN JA HOIDON PERUSTASO
Asunto

Vuokra 1.3.2019 28.2.2020
koko; m2 /
jyvitetty m2

Kauppa-kadun 1 h + kk
palvelutalo
1 h + kk
2 h + kk
2 h + kk
Pasinkujan
1 h + kk
palvelutalo
2 h + kk
Peltolan-kadun 1 h + kk
palvelutalo
2 h + kk
2 h + kk
Veteraani-talo 1 h +tupak
1 h +tupak
1 h +tupak

26,5
30
40,5
52,5
30,5
49
30,5/31,3
42/40,5
56/51
40/40,2
43/42,7
49,5/48,3

€/kk
333,90
378,00
510,30
661,50
408,70
656,60
419,42
542,70
683,40
542,70
576,45
652,05

Perusmaksu 1.3.2019 28.2.2020

€/m2/kk €/kk/hlö
12,60
12,60
12,60
12,60
13,40
13,40
13,40
13,40
13,40
13,50
13,50
13,50

€/kk/
pariskunta

54,55
54,55
54,55
54,55
54,55
54,55
54,55
54,55
54,55
54,55
54,55
54,55

Vesimaksu
1.3.201928.2.2020

Hoitopalvelumaksu 1.131.12.2019 *)

Yhteensä

€/kk

€/kk/hlö

€/kk/yksin
asuva

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

66,70
66,70

66,70
66,70
66,70
66,70
66,70

183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00

€/kk/
pariskunta

589,45
633,55
765,85
917,05
664,25
912,15
674,97
798,25
938,95
798,25
832,00
907,60

979,00
1130,20

1125,30
1011,40
1152,10
944,70
1045,15
1120,75

Vuokran ja perusmaksun hinnanmuutokset astuvat voimaan 1.3 lähtien.
Vesimaksun hinnanmuutokset astuvat voimaan 1.3 lähtien
Hoitopalvelumaksun hinnanmuutokset astuvat voimaan 1.1 lähtien

Asunto

koko, m2

Iltatähti

tpk+alk
h+avok+alk
h+avok+alk
2 h + avok.

34
35
35,5
40,5

Vuokra 27.12.2018 - Perusmaksu 1.5.2019 30.4.2020
30.4.2020

Vesiennakkomaksu
27.12.2018 30.4.2020

Hoitopalvelumaksu 1.131.12.2019 *)

Yhteensä

€/kk

€/kk

€/kk/hlö

€/kk/yksin
asuva

476,00
490,00
497,00
567,00

€/m2/kk €/kk/yksin €/kk/
asuva
pariskunta
14,00
14,00
14,00
14,00

54,55
54,55
54,55
54,55

66,70
66,70
66,70

25,00
25,00
25,00
25,00

Vuokran ja perusmaksun ja vesiennakkomaksun hinnanmuutokset astuvat voimaan 1.5 lähtein.
Perusmaksu määräytyy Imatran Palvelutaloyhdistys ry:n hinnaston mukaan.

183,00
183,00
183,00
183,00

€/kk/
pariskunta

738,55
752,55
759,55
829,55

1049,70

Häkkivaraston vuokra
(häkkivarastoja ei kaikille 16 kpl)
10 €/kk
Autopaikkamaksu
(autopaikkoja ei kaikille 17 kpl)
9 €/kk

Hoitopalvelumaksun hinnanmuutokset astuvat voimaan 1.1 lähtien
Hoitopalvelumaksu määräytyy Imatran Palvelutaloyhdistys ry:n hinnaston mukaan.

*) Hoitopalvelumaksusta voi hakea kotitalousvähennystä *) Vuokraan voi hakea asumistukea

MUUT MAKSUT:
Sairaalasängyn vuokra
Laskun käsittelykulu
Maksumuistutuskulu
Todistus verottajalle
Todistus kelalle
Erheellisen palohälytyksen asiakkaan omavastuumaksu *)

10,20 €/kk
2,00 €/kpl
6,00 €/kpl
15,00 €/kpl
15,00 €/kpl
25 % palohälytyksen erhemaksusta

*) Etelä-Karjalan pelastuslaitos/Lappeenrannan kaupungin tekninen toimi
laskuttaa yhdistykseltä erheellisestä palohälytyksestä hälytyskäyntimaksun
(vuonna 2018 hinta oli 835 €/hälytys ). Asukkaalta peritään 25 %:n suuruinen
omavastuu jokaisesta asukkaan aiheuttamasta erheellisestä palohälytyksestä.
Omavastuun hinta lasketaan kulloinkin Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen määrittelemästä hinnasta ja lähettämästä laskusta.

Yhteystiedot:

Imatran Palvelutaloyhdistys ry
Kauppakatu 3
55120 Imatra
www.ipty.fi

Hoivaan liittyvät tiedustelut
Ateriapalveluun liittyvät tiedustelut

Imatran Palvelutaloyhdistys ry

05-687 4400
05-687 4440
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HOIVAPALVELUT:
Palvelun peruutus tulee tehdä ajoissa. Alle kahdentoista tunnin sisällä tehdystä
peruutuksesta, käyttämättä jääneestä palvelusta veloitetaan täysi hinta.
Palvelumaksu (1.1.2009—31.12.2015 palvelutaloon muuttaneet):

Asukkaat, joilla ei ole yhdistyksen kanssa tehtyä hoito– ja palvelusopimusta, joka sisältää
yhdistyksen tuottaman hoitopaketin. Sisältää yhden tarkastuskäynnin viikossa (noin 5 min).
Palvelumaksu laskutetaan myös siinä tapauksessa, jos asukas ottaa hoivan joltakin muulta
taholta kuin yhdistykseltä. Käynti ei sisällä mitään hoitotoimenpiteitä.

Yksin asuva

48,60 €/kk

Hoitopalvelumaksu (1.1.2016 jälkeen palvelutaloon muuttaneet):
Asukkaat, joilla ei ole yhdistyksen kanssa tehtyä hoito– ja palvelusopimusta, joka sisältää
hoitopaketin. Lisäksi kauemmin palvelutalossa asuneet asukkaat, joilla oli ennen 1.1.2016 sovittu

yhdistyksen tuottama hoitopaketti I. Sisältää yhden käynnin päivässä, (max 10 min/vrk). Käynnin sisältö
sovitaan yksilöllisesti hoito– ja palvelusuunnitelmassa sekä palvelusopimuksessa. Hoitopalvelumaksu
laskutetaan myös siinä tapauksessa, jos asukas ottaa hoivan joltakin muulta taholta kuin yhdistykseltä.
Palvelu ei sisällä sairaanhoidollisia palveluja, lääkehoitoa eikä hälytyskäyntejä

183,00 €/kk

Hoitopaketit:

Mikäli asiakas ottaa jonkun seuraavista yhdistyksen tuottamista hoitopaketeista, ei hoitopalvelumaksua
tai palvelumaksua peritä. III ja IV-paketissa hinta sisältää yhden sairaanhoidollisen käynnin kuukaudessa
(max 15 min).

Hoitopaketti
I- ajoittainen hoidon tarve
II-hoidon tarve
III-selvä hoidon tarve
IV-selvä hoidon tarve

Käyntien tiheys
krt/päivä
1-2
2-3
3-4
3-4

Käyntien maksimiaika
min/päivä
20
35
45
60

Hinta
299,00 €/kk
535,00 €/kk
686,00 €/kk
912,00 €/kk

Kotihoitopalvelut
(esim. lääkärissä käynti, voinnin tarkastus, lääkäriajan tilaus, ulkoilutus yms.– minimilaskutus 15 min)

Palveluohjaajan palvelut (minimilaskutus 15 min)

39,70 €/h
39,70 €/h

Kertaluontoiset kotihoitopalvelut (esim. cohemin –injektio + hoitoarvioon ilmoittaminen jne.)
(enint. 30 min. Ylimenevä aika laskutetaan kotihoitopalvelujen tuntihinnalla)

Lääkkeenjako (sis. reseptien uusinnat ja apteekkikäynnin, lääkkeenjaon )

17,50 €/krt
9,00 €/vko

Hälytyskäynti / ylimääräinen käynti

15,00 €/krt

(enint.20 min. Ylimenevä aika laskutetaan kotihoitopalvelujen tuntihinnalla)

Verenpaineen ja verensokerin mittaukset

8,50 €/krt

Pienet kodinhoidon tehtävät (esim. vaippojen tilaus ja purku, hoitotarviketilaukset yms.)

8,50 €/krt

Valmisruoan lämmitys mikrossa

3,50 €/krt

Kertaluontoiset sairaanhoitopalvelut

19,50 €/krt

(enint. 30 min. Ylimenevä aika laskutetaan tuntihinnalla 44,60 €/h)

Yhteystiedot:

Imatran Palvelutaloyhdistys ry
Kauppakatu 3
55120 Imatra
www.ipty.fi

Hoivaan liittyvät tiedustelut
Ateriapalveluun liittyvät tiedustelut

Imatran Palvelutaloyhdistys ry

05-687 4400
05-687 4440
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TUKIPALVELUT:
Palvelun peruutus tulee tehdä ajoissa. Alle kahdentoista tunnin sisällä tehdystä
peruutuksesta, käyttämättä jääneestä palvelusta veloitetaan täysi hinta.
Saunapalvelut
Asiakkaat, joilla on yhdistyksen kanssa tehty hoito– ja palvelusopimus, joka sisältää hoitopaketin (I, II; III; IV).
Lisäksi ns. vanhat palvelutaloasukkaat, joilla oli ennen 1.1.2016 sovittu hoitopaketti I (hoitopalvelumaksu):
Enintään 20 minuutin palvelu (yhden henkilön työpanos). Asukas tulee itsenäisesti saunaan ja poistuu
itsenäisesti saunasta. Ylimenevä aika laskutetaan kotihoitopalvelujen tuntihinnalla.
saunotus
12,40 €/krt
kotisuihkutus
9,00 €/krt
Enintään 30 minuutin palvelu (yhden henkilön työpanos). Asukas haetaan saunaan ja viedään kotiin
takaisin saunasta. Ylimenevä aika laskutetaan kotihoitopalvelujen tuntihinnalla.
saunotus
18,65 €/krt
kotisuihkutus
13,30 €/krt
Asiakkaat, joilla ei ole hoito– ja palvelusopimusta, joka sisältää hoitopaketin (I, II; III; IV). Asiakkaat,
jotka maksavat palvelumaksua tai hoitopalvelumaksua (1.1.2016 jälkeen muuttaneet)
Enintään 20 minuutin palvelu (yhden henkilön työpanos). Asukas tulee itsenäisesti saunaan ja poistuu
itsenäisesti saunasta. Ylimenevä aika laskutetaan kotihoitopalvelujen tuntihinnalla.
saunotus
Enintään 30 minuutin palvelu (yhden henkilön työpanos). Asukas haetaan saunaan ja viedään kotiin
takaisin saunasta. Ylimenevä aika laskutetaan kotihoitopalvelujen tuntihinnalla.
saunotus
Ylimääräinen saunotus/kotisuihkutus em. Asiakkaille (saunotuksia/suihkutuksia enemmän kuin 1 x vko)
Enintään 20 minuutin palvelu (yhden henkilön työpanos). Asukas tulee itsenäisesti saunaan ja poistuu
itsenäisesti saunasta. Ylimenevä aika laskutetaan kotihoitopalvelujen tuntihinnalla.
saunotus
Enintään 30 minuutin palvelu (yhden henkilön työpanos).Asukas haetaan saunaan ja viedään kotiin
takaisin saunasta. Ylimenevä aika laskutetaan kotihoitopalvelujen tuntihinnalla.
saunotus

Kotisiivouspalvelut

(sis tarvikkeet ja välineet sekä aineet)

14,50 €/krt

21,35 €/krt

14,50 €/krt

21,35 €/krt
33,30 €/h/
työntekijä

Asiointipalvelut
Asiakkaat, joilla on yhdistyksen kanssa tehty hoito– ja palvelusopimus, joka sisältää hoitopaketin (I, II; III; IV).
Lisäksi ns. vanhat palvelutaloasukkaat, joilla oli ennen 1.1.2016 sovittu hoitopaketti I (hoitopalvelumaksu)
8,15 €/krt
Asiakkaat, joilla ei ole hoito– ja palvelusopimusta, joka sisältää hoitopaketin (I, II; III; IV). Asiakkaat,
jotka maksavat palvelumaksua tai hoitopalvelumaksua

Talonmiestyöt

40,10 €/h
9,00 €/krt

Kertaluontoiset talonmiestyöt (esim. lampun vaihto)

Yhteystiedot:

Imatran Palvelutaloyhdistys ry
Kauppakatu 3
55120 Imatra
www.ipty.fi

Hoivaan liittyvät tiedustelut
Ateriapalveluun liittyvät tiedustelut

Imatran Palvelutaloyhdistys ry

14,80 €/krt

05-687 4400
05-687 4440
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ATERIAPALVELUT:
Lounasravintolat

Pasinkujan ja Kauppakadun ja Kiinteistö Oy Imatran Seniorikoti Iltatähden palvelutaloissa
on lounasravintolat.
Lounastarjoilu arkisin:
Pasinkujan palvelutalo, Pasinkuja 2
Kauppakadun palvelutalo, Kauppakatu 3
Kiinteistö Oy Seniorikoti Iltatähti, Poikkivirrankuja 4

klo 10.30 - 12.00
klo 11.00 - 12.30
klo 11.00 - 12.30

Lounasravintolassa lounas sisältää lämpimän ruoan, raasteen/salaatin, juoman, leivän ja jälkiruoan.

Lounas ravintolassa
Keittolounas ravintolassa
Jos ravintolalounas pakataan rasiaan, lisätään hintaan

10,10 €/ateria
9,10 €/ateria
0,60 €/ateria

(ma - pe)
(ma - pe)

Kiinteistö Oy Imatran Seniorikoti Iltatähden palvelutalon lounasravintolassa Tradekan jäsenet
saavat10 %:n alennuksen normaalihintaisesta ravintolassa tarjotusta lounaasta. Jäsenyys todistettava
jäsenkortilla.

Kotiin toimitettu ateria

Toimitamme aterian suoraan kotiisi. Kotiin toimitettuna ateria sisältää pääruoan,
raasteen/salaatin, leivän ja jälkiruoan. Viikonlopun ruoat toimitetaan perjantaisin.
Meiltä on mahdollisuus tilata ruoan toimituksen yhteydessä elintarvikkeita kuten
esim. maitoa, leipää, leikkeleitä yms.

Ateria palvelutalossa asuvalle kotiin toimitettuna
Ateria muualla kuin palvelutalossa asuvalle kotiin toimitettuna

10,95 €/ateria
11,30 €/ateria

Lisäksi on mahdollisuus tilata ruokatoimituksen yhteydessä:
Puuroannos
Iltakeitto

2,35 €/annos
7,50 €/annos

(ma - su)
(ma - su)

Eksoten ateriatuki
Eksoten myöntämää ateriatukea voi hakea kotiin kuljetettujen aterioiden lisäksi palvelutalojen asukkaat
ja palvelutalojen ruokaravintoloissa lounastajat, niin asukkaat kun ulkopuolisetkin.
Kriteereinä Eksote vaatii sen, että aterioiden tarve tulee olla vähintään neljä viikossa. Tuen suuruuteen
vaikuttaa hakijan tulot.

Tuetun asumisen palveluseteliin sisältyvät ateriat

Tuetun asumisen palvelusetelin ateriahinnoittelu erilainen. Kts. Tuetun asumisen palvelusetelihinnasto.

Leivonnaiset

Haluatpa sitten helpottaa arkeasi tai juhliesi järjestämistä, voit tilata meiltä herkullisia leivonnaisia.
Tarjolla on täyte– ja voileipäkakkuja, kuivakakkuja, torttuja, pullaa ja piirakoita.

Pitopalvelu

Vietä ikimuistettava perhejuhlasi meidän järjestämänä. Juhla järjestetään palvelutalomme
kerhohuoneessa ja tarjoilusta vastaa ammattitaitoinen ateriapalvelun henkilökunta.
Tilaisuuksissa voidaan tarjota juhlakahvit tai herkullinen buffeeruoka.
(Kiinteistö Oy Imatran Seniorikoti Iltatähti– tilaisuudet vain talossa asuville)
Tiedustelut suoraan ateriapalvelusta (arkisin klo 9-13) puh. 05-6874440 / ateriapalvelu@ipty.fi

Yhteystiedot:

Imatran Palvelutaloyhdistys ry
Kauppakatu 3
55120 Imatra
www.ipty.fi

Hoivaan liittyvät tiedustelut
Ateriapalveluun liittyvät tiedustelut

Imatran Palvelutaloyhdistys ry

05-687 4400
05-687 4440
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TUETUN ASUMISEN PALVELUSETELI
Tuetun asumisen palveluseteli on tarkoitettu ikääntyneelle, joka tarvitsee tukea ja apua asumiseensa
sekä hoivaa ja hoitoa pääsääntöisesti päivittäin (vähintään 35 tuntia kuukaudessa) ja asuu Imatran
Palvelutaloyhdistyksen omistamassa palvelutalossa. Palveluseteli ei kohdennu vuokraan, joka jää
asiakkaan itsensä maksettavaksi.
Eksote arvioi asiakkaan palvelun tarpeen. Palveluseteli on tulosidonnainen ja se voidaan myöntää
asiakkaalle vuodeksi kerrallaan. Palvelusetelin arvon määrittäminen tehdään asiakkaan antaman
tuloselvityksen perusteella tai muulla tavalla selvitettynä bruttotuloista. Palvelusetelin arvon laskee Eksote.
Korvaus maksetaan palvelutuottajalle laskun perusteella jälkikäteen ja asiakkaalle myönnetyn setelin
arvo vähentää asiakkaan palveluntuottajalle maksamaa omavastuuosuutta setelin arvon verran.
Palvelut tuotetaan päivittäin klo 7—21.
Palveluseteliin liittyvät palvelut:

Ateriat:

Hoiva:

Sisältävät ruoan lisäksi leivän + levitteen ja maidon tai piimän. Ateriat
eivät sisällä jälkiruokaa.
Ateriat 2 x vrk
pienempi lounasannos ja keitto
Ateriat 2 x vrk
pienempi lounasannos ja puuro
Ateriat 1 x vrk
normaalikokoinen lounas

413,00 €/kk
267,00 €/kk
314,00 €/kk

Kaikille palveluseteliasiakkaille sisältyvät palvelut;
Lääkehoito, hälytys/ylimääräiset avustajakäynnit (enint. 2 krt/kk),
sairaanhoitajan käynti 1 x kk

97,00 €/kk

Yksilöllisesti määritellyt palvelut;
Päivittäinen apu; hoiva, hoito ja suihkutus kerran viikossa
esim. 35 tuntia
1 389,50 €/kk
esim. 40 tuntia
1 588,00 €/kk
esim. 45 tuntia
1 786,50 €/kk
esim. 50 tuntia
1 985,00 €/kk
Tukipalvelut:
Vaatehuolto (peruspyykin pesu)
Ylimääräinen kylvetys/saunotuspalvelu (1 x vko)
Asiointi (1 x vko)
Siivous

39,70 €/h

90,00 €/kk
53,00 €/kk
33,40 €/kk
33,30 €/h

OMAISHOIDON PALVELUSETELI

(palvelutalossa asuville ja As Oy Imatran Vuoksenkodin asukkaat )
Omaishoidon palveluseteliasiakkaita ovat omaishoidettavat ja omaishoitajat, jotka ovat valinneet omaishoidon
vapaan vaihtoehdoksi palvelusetelin.
Palvelut tuotetaan päivittäin klo 6—18.
Palvelusta on sovittava noin viikko ennen palvelun tuottamisen ajankohtaa.
Palveluseteliin liittyvät palvelut:

Kotikäynti

Arkisin, klo 6 –18
Lauantaisin, klo 6 - 18
Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, klo 6 -1 8

Verinäytteiden otto
arkisin
Lääkkeenjako
arkisin
Kotityöpalvelu-siivous arkisin

39,70 €/h
50,40 €/h
54,80 €/h
30,00 €/krt
10,60 €/krt/dosetti
34,50 €/h/työntekijä

Yhteystiedot:

Imatran Palvelutaloyhdistys ry
Kauppakatu 3
55120 Imatra
www.ipty.fi

Hoivaan liittyvät tiedustelut
Ateriapalveluun liittyvät tiedustelut

Imatran Palvelutaloyhdistys ry

05-687 4400
05-687 4440
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