Mitä äitienpäivälahjaksi? Hemmottele äitiä antamalla hänelle
omaa aikaa
Toukokuun toisena sunnuntaina juhlitaan jälleen äitejä. Mutta mitä lahjaksi äidille, vaimolle, isoäidille tai anopille? Parasta
vastapainoa arjen kiireille on rentoutuminen ja oma aika - hemmottele siis äitiä tänä vuonna Stellan kotisiivous-, lastenhoito- tai
ikkunanpesulahjakortilla!
Äitienpäivänä äidillä, vaimolla, isoäidillä ja anopilla on lupa tuntea itsensä hemmotelluksi, hyvinvoivaksi ja rakastetuksi. Joskus lahjan
ideoiminen voi kuitenkin olla haastavaa, jos lahjansaajalla on jo kaikkea. Tavaralahjan sijaan voit tarjota äidille tänä vuonna omaa aikaa ja
helpotusta arjen askareisiin kotisiivous-, ikkunanpesu-, tai lastenhoitopalvelujen avulla. Muistathan, että hankkiessasi hoiva- tai hoitopalveluja
omaan, vanhempien tai isovanhempien kotiin, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. *
Stella on koonnut parhaimmat äitienpäivän lahjavinkit, jotka ovat varmasti jokaisen äidin mieleen:
Ammattitaitoinen kotisiivous
Ammattitaitoiset ja luotettavat kodinhoitajat pitävät kotisi siistinä puolestasi, jotta sinulle jäisi aikaa muuhun. Mikä sen parempaa kuin käyttää
vapaa-aika siivoamisen sijaan harrastuksiin, yhdessäoloon ja rentoutumiseen puhtaassa kodissa.
Keväinen ikkunanpesu
Puhtaat ikkunat lisäävät kotisi viihtyisyyttä, kun auringon valo saa vapaasti virrata sisään. Siksi ikkunanpesu onkin erinomainen lahja
äitienpäivänä. Raskas ja aikaa vievä ikkunanpesu kannattaa teettää ammattilaisella. He tekevät työn tehokkaasti ja huolellisesti laadukkaita
ikkunapesuvälineitä käyttäen.
Luotettava lastenhoito
Karkaa yksin tai puolisosi kanssa viettämään rentouttavaa iltaa vaikka hyvän ruuan ja kulttuurin ääreen. Lastenhoitopalveluissa työskentelee
lastenhoitotyön ammattilaisia, joiden taustat ja referenssit ovat huolellisesti tarkastettu. Lastenhoitajat ovat terveydenhoitajia, lastenhoitajia,
lähihoitajia, alan opiskelijoita tai muutoin lastenhoitotehtävissä kokemusta omaavia henkilöitä.
Hemmotteleva jalkahoito
Hyödyllisen ja hemmottelevan jalkahoidon voi tilata omaan kotiin pääkaupunkiseudulla. Jalkahoidon toteuttaa jalkojenhoidon ammattitutkinnon
suorittanut henkilö. Yksi jalkahoitokerta kestää noin 1,5 tuntia ja hinta sisältää koko hoitoajan lisäksi tarvikkeet sekä matkakulut
pääkaupunkiseudulla. Palvelu on arvonlisäveroton.
Tiedotteessa esitellyt kotisiivous-, ikkunanpesu-, lastenhoito- ja jalkahoitopalvelut ovat saatavilla pääkaupunkiseudulla KEHÄ III:n sisäpuolella.
Minimiaika kodinhoitotilauksissa ja lastenhoidossa on neljä tuntia. Lahjakortin voi tilata osoitteessa www.stella.fi/lahjakortti
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*) Vuonna 2015 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2400 €. Enimmäismäärä on hakijakohtainen, puolisot voivat hakea vähennystä 2400 € kukin.
Kotitalousvähennyksen kalenterivuosikohtainen omavastuu on 100 €. Yrittäjältä tai yleishyödylliseltä yhdistykseltä ostetusta työstä voi vähentää
kotitalousvähennyksenä 45 prosenttia.

