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* Yhteystiedot on 
haettu paikkakuntien 
verkkosivuilta  

Alueen 
poikkeustilanneinfo 

 
Paikkakunnan asiointiapu yli 70-vuotiaille ja 
riskiryhmille 
Asiointipalvelun järjestäjänä kunta/kaupunki jollei 
muuta erikseen mainittu 
 

Akaa 
 
 
 

https://www.akaa.fi/aja
nkohtaista/koronavirus-
tiedotteet-ja-ohjeet/ 

Ikäneuvo - ikäihmisten neuvontapuhelin 
puh. 040 733 3949 
Puhelimeen vastataan arkisin klo 8.30–16.30. 
Puhelin on Pirkanmaan kuntien yhteinen. 

Alahärmä 
 
 
 
 

Alueen 
poikkeustilanneinfo 
https://www.kauhava.fi
/ 
 

Kaupungin kauppakassipalvelu 
Puhelin: 040 619 6134. 
https://www.kauhava.fi/files/18070/Kaupungin_kaup
pakassipalvelu_luo_turvaa_ikaihmisten_arkeen.pdf 

Alajärvi 
 
 
 
 

https://www.alajarvi.fi/
sites/default/files/2020-
04/Perusturva%20tiedo
ttaa%201.4.2020_0.pdf 

Kauppakassipalvelutiedustelut, henkinen tuki:  
Alajärven Huolipuhelin  
p. 06 2412 7800 (arkisin klo 8 -11 ja klo 12-15) 

Alavieska 
 

https://www.alavieska.f
i/koronaviruksen-
infokanava 

Asiointipalveluapua yli 70-vuotiaille: 
puhelin: 044 5395 207 
arkisin klo 8-12 

Alavus 
 
 

 Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta  
(ma-pe klo 9–14) 
puh. 040 554 9524 

Artjärvi 
 
 

 asiointiapua yli 70-vuotiaille 
puh. 03 888 111 
ma9–17 ja ti-pe 9–15 

Asikkala 
 
 

https://www.asikkala.fi/
koronavirus/ 

Asiointiapu yli 70-vuotiaille  
numerosta 044 4019 990 tai 044 7780 030. 
arkisin klo 8-12.00 

Aura 
 

https://aura.fi/auran-
kunta/korona/ 

Kaupassakäyntiapu riskiryhmiin kuuluville 
Puh 040 8218228 Joni Mattila 
ma-pe klo 9-14 

Eno 
 
 
 
 

https://www.joensuu.fi/
-/joensuun-kaupungin-
korona-neuvonta-
puhelin-ja-whatsapp-
palvelu-ovat-
avautuneet 

asiointiapua  
Puh. 013 337 3000  
arkisin 9-16 

Enonkoski 
 

http://www.enonkoski.f
i/news/598/88/Kunnanj

Kauppaostokset kotiin kuljetettuna voi tilata Oravin 
kyläkaupalta kauppias Kari Hirvoselta,  
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ohtajan-tiedote-
kuntalaisille-ja-
kunnassa-vieraileville/ 

puh. 044 7844809 
Apteekin lääketilaukset kotiin kuljetettuna voi tehdä 
suoraan Enonkosken sivuapteekista, ota yhteys  
puhelimitse 015 479 363 
Lisätietoja ”Mie autan”-ringin toiminnasta antaa  
Kari Turunen, puh. 0500 155107 

Enontekiö 
 
 
 
 

https://enontekio.fi/kor
onaviruksen-
aihettuamt-muutokset-
tapahtumiin-ja-
kokoontumisiin/ 

Kunta avustaa kauppa-asioinneissa yhteydenottojen 
perusteella. Yhteydenotot vanhustenhuollon 
palvelupäällikköön:  
puhelin 040 559 8367. 

Espoo 
 
 
 

https://www.espoo.fi/fi
-
FI/Ohjeet_koronaviruks
en_takia(174212) 

Seniorineuvonta Nestori  
neuvontaa ja ratkaisuja arjen asioihin, kuten 
välttämättömien ruokaostosten tekoon, jos ne eivät 
oman tukiverkon avulla onnistu. 
p. 09 816 33 333 ma-pe klo 8–16. 

Eura 
 
 
 
 

http://www.eura.fi/fi/aj
ankohtaista/894 

Ikäkeskuksen neuvontanumero 
puhelin: 044 422 4079 (klo 8-16) 
Seniorineuvola 
puhelin: 044 422 4169 (klo 9-15) 
 

Eurajoki 
 
 
 
 

https://www.eurajoki.fi
/2020/03/tietoa-
kuntalaisille-ja-
yrityksille-
koronavirustilanteesta/ 

 

Forssa https://www.forssa.fi/  
Haapajärvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.haapajarvi
.fi/koronatiedotus 

Asiointiapua yli 70-vuotiaille: 
Kuusaa-Jokela kyläyhdistys  
Sirkka Kumpula 040 831 7033,  
Taina Ruhala 044 376 7616 tai  
Markku Piiponniemi 040 590 2281   
 
Autioranta-Oksava kyläyhdistys  
Panu Jaakonaho 044 305 3887,  
Jaana Haikara 040 733 9342 tai  
Anni-Mari Isoherranen 050 359 5225  
 
Kopolan kyläyhdistys  
Leila Kopola 040 516 2019 tai  
Sirkka Nikula 040 722 8188  
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Parkkilan kyläyhdistys  
Ruuskan kyläkauppa 040 086 4407. Ruuskan 
kyläkaupalla on myös kotiinkuljetus palvelu.  
 
Kumisevan kylä:  
Heikki Niemelä 040 575 7356,  
Tiina Pietikäinen 040 736 4790,  
Helmi Finnilä 044 290 3040 ja  
Veikko Ekman 040 587 2400. 

Haapavesi 
 
 

https://www.haapavesi.
fi/tiedote-
koronaviruksesta-
haapaveden-kaupungin-
asukkaille 

Kauppapalvelu 
Maksuton kauppa- ja apteekkipalvelu toimii  
puh. 044 7591 429 ja 
osoitteessa kauppapalvelu@haapavesi.fi  
ma-to klo 8-12. 

Hailuoto 
 
 

https://www.hailuoto.fi
/koronavirus-covid-19 

Hailuodon kunnan poikkeusolojen yleisneuvonnan  
päivystysnumero 044 4973 500 (arkisin 8-16) 

Halsua 
 
 
 
 

http://www.halsua.fi/w
p-
content/uploads/2020/
03/Koronavirustiedote_
19.3.pdf 

Tarjolla kotiinkuljetuspalvelua. Kysy tarvittaessa 
lisätietoja kauppiaalta.  
Puh.nro 06 8636 043. 

Hamina 
 
 
 
 

https://www.hamina.fi/
korona/ 

asiointiapua yli 70-vuotiaille 
Kauppa-apu koskee elintarvikkeita ja 
apteekkituotteita arkisin klo 8-16. 
Pyry Liikkanen, puh. 040 199 1779 
 

Hankasalmi 
 
 
 
 
 

https://www.hankasalm
i.fi/images/extranet/tie
dote_kuntalaisille_koro
na_303.pdf 

Apua kauppa- ja apteekkiostoksiin 
Ruoka- tai apteekkipalveluissa voi olla yhteydessä 
keskitettyyn asiakasohjaukseen (Kaapoon)  
p. 0142671 490  
arkisin kello 7-18 välisenä aikana.  

Hanko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hanko.fi/k
aupunki_ja_paatoksent
eko/ajankohtaista/uutisi
a/koronavirus_-
_kaupungin_toimenpite
et_koronaviruksen_levi
amisen_estamiseksi_kli
kkaa_otsikkoa_ja_lue_li
saa.18089.news 

Palveluohjaaja,  
puhelin: 019 220 3489 (palveluneuvonta, 
palvelutarpeiden arviointi, tukipalvelut, omaishoito) 
arkisin klo 8-15.30, 
Muistihoitaja, terveydenhoitaja,  
puhelin: 040 715 7266  (muistivastaanotto, 
terveysneuvonta) arkisin klo 9-12 
Sosiaaliohjaaja,  
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 puhelin: 040 1359 461 (sosiaaliohjaus, edunvalvonta, 
taloudelliset asiat, sosiaalietuudet, asiakasmaksujen 
alentaminen) arkisin klo 8-15.30 

Harjavalta 
 
 
 
 

https://www.harjavalta.
fi/koronavirustilanne-ja-
tiedotteet/ 

kauppa-asiointitietoa: 
https://www.harjavalta.fi/wp-
content/uploads/2020/03/Yli-70-vuotiaiden-kauppa-
asioinnit-Harjavallassa-koronaepidemian-aikana-1.pdf 

Hartola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hartola.fi/toimin
taohjeet-ja-tarkeita-
yhteystietoja-sairaille-
riskiryhmiin-kuuluville-
kotikaranteenissa-
oleville-ja-yli-70-
vuotiaille-hartolan-
kunnassa/ 

neuvonta ja asiointiapua ikäihmisille 
Sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvonta Polku, p. 03 819 
4850, arkisin klo 9-15.  
Yli 65-vuotiaiden palveluissa opastaa asiakasohjaus 
Siiri,  
p. 044 482 5050, ma-ti ja to-pe klo 9-15, ke klo 9-16. 

Hattula 
 
 
 
 
 

https://www.hattula.fi/
palvelut/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/terveys
palvelut/korona/ 

Naapuriavun välitystä / neuvontaa. Kirjaston 
palvelupiste. Puh. 050 509 0335. Soittoaika mape klo 
10-16 ja la-su klo 10-13.  
https://www.hattula.fi/wp-
content/uploads/2020/04/Tarkeita-numeroita.pdf 

Hausjärvi 
 
 
 
 
 
 

https://hausjarvi.fi/palv
elut/terveyspalvelut/kor
onavirus/ 

Tarvittaessa Hausjärven seurakunnan diakoniatyö  
p. 050 591 3761 ja 050 591 3762 ja Palveluneliö  
p. 0400 466 712  
kuljettavat maksuttomasti asiakkaan kaupasta 
tilaamat kauppatavarat. 

Heinola 
 
 
 

https://www.heinola.fi/
koronavirus-peruu-
tapahtumia-ja-rajoittaa-
asiointia 

Akuutti arkiapu: 
Ikääntyneet: 044 769 4242 (ma-pe 9-13) 
 

Heinävesi 
 

https://heinavesi.fi/ajan
kohtaista/1053 

 

Helsinki 
 
 
 
 

https://www.hel.fi/helsi
nki/korona-fi/ 
 
Koronaneuvonta: 
https://www.hel.fi/helsi
nki/korona-

Asiointiapua yli 70-vuotiaille 
Puhelin: 09 310 10020 , ma-pe 9-16 
Seniori-infosta saa tietoa tahoista, jotka järjestävät 
esimerkiksi ateria- ja kauppapalvelua sekä 
apteekeista, joista on saatavana lääkkeiden 
kotiinkuljetusta. 
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fi/koronaneuvonta/neu
vonta 

arkisin klo 9–18 numerossa 09 310 44556 

Hirvensalmi 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensal
mi.fi/wp-
content/uploads/2020/
03/hirvensalmen-
kunnan-asiointiapu-
3.4.2020-1.pdf 

Asiointiapua voit tilata  
puhelin: 050 338 5258 tai 050 577 0595  
maanantaisin ja tiistaisin klo 9.00-13.00 

Hollola 
 
 
 
 

https://www.hollola.fi/a
jankohtaista-tietoa-
koronaviruksesta?target
=list&url= 

yli 70-vuotiaille asiointiapua 
Asiointipiste Piipahlus 
puh. 044 780 2302,  
(ma-to 9-16, pe 9-15, aattopäivinä 9-15). 

Honkajoki 
 
 
 
 

http://www.honkajoki.fi
/ajankohtaista/ajankoht
aistajailmoitustaulu/jutt
u=Koronavirus%20-
%20Tiedote 

 

Huittinen 
 
 

http://www.huittinen.fi
/uutishuone/ajankohtai
sta/korona-info 

Ikäihmisten neuvontapalvelupiste 
Minna Kollin, puhelin: 044 560 4188 
Päivi Pakkonen, puhelin: 044 773 0250 

Humppila 
 
 
 
 
 
 

https://www.humppila.f
i/ajankohtaista/?newsid
=215&newstitle=Valtion
euvoston+toimintaohje
et+yli+70-
vuotiaille+ja+heid%C3%
A4n+l%C3%A4heisilleen
+koronavirustilanteessa. 

 

Hyrynsalmi 
 
 

https://www.hyrynsalm
i.fi/koronatiedotteet 

K-Market: 08 741 288 
 
https://www.hyrynsalmi.fi/images/Mist%C3%A4_apu
a_Kainuussa.pdf 

Hyvinkää 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hyvinkaa.fi
/korona-tiedotteet/ 

Hyvinkään kaupunki on avannut koronavirus-
takaisinsoittopalvelun kaupunkilaisten arjen 
helpottamiseksi. 
Takaisinsoittopalvelun numero on  
p. 019 459 5300. 
Takaisinsoittopalvelussa tarjotaan neuvontaa 
kaupunkilaisille muun muassa arjen palveluita koskien. 

Hämeenkyrö 
 

https://www.hameenky
ro.fi/tietoa-

Kauppa- ja asiointiapu yli 70-vuotiaille tai 
riskiryhmään. 
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hkyro/hameenkyro-
info/koronavirus/ 

 Palvelun voi tilata Rönsyn avunvälityksestä puh. 050 
576 2552 ma-to klo 9-11 

Hämeenlinna 
 
 
 
 

https://www.hameenlin
na.fi/sosiaali-ja-
terveys/terveyspalvelut
/ajankohtaista-
koronaviruksesta/ 

Akuutti arkiapu –palvelu 
Palvelu on auki ma-pe klo 9-18 ja la-su klo 10-14. 
Numero: 03 621 7200. 

Ii 
 
 

https://www.ii.fi/koron
a 

Lisätietoa vanhuspalveluiden palveluohjaajat arkisin  
p. 050 3950 494 (klo 8-10) 

Iisalmi 
 
 

https://www.iisalmi.fi/S
uomeksi/Ajankohtaista/
Koronavirus 

 

Iitti 
 
 
 
 

https://www.iitti.fi/thln
-ajankohtaista-tietoa-ja-
ohjeita-
koronavirukseen-liittyen 

Asiointiapua 
Kauppapalvelua järjestetään tiistaisin 31.3.2020 
alkaen. Kauppapalvelu toteutetaan klo 10- 12.00 
välillä.  
ma-ke klo 9-13.00 puhelinnumero 040 357 6385.  
Käytössä on takaisinsoittopalvelu 
puhelinnumeron ollessa varattu. 

Ikaalinen 
 
 
 

https://ikaalinen.fi/sosi
aali-ja-
terveyspalvelut/korona-
tiedotus/ 

Ruokakassipalvelu 
p. 044 7301 361 ma-pe klo 8-15 
tai asiakasohjaus@ikaalinen.fi 

Ilmajoki 
 
 
 

https://ilmajoki.fi/ajank
ohtaista/ilmajoen-
kunnan-toimenpiteet-
koronavirusepidemiaan-
liittyen-2/ 

Kauppa-apua 
p. 044 4191 820, arkisin 9.00-15.00.  

Ilomantsi 
 

https://www.ilomantsi.f
i/koronavirustiedotteet 

Ikäihmisten asiointiapu 
puhelin: 040 104 3008 

Imatra 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.imatra.fi/k
orona 

Kauppa-ja asiointiapua 
Imatra yhteyshenkilö (ma-pe klo 9-15) puh. 040 186 
9799 
Imatra asiakaspalvelu (ma-pe klo 8-15) puh. 020 617 
2253 
Apteekit 
Imatrankosken apteekki,  Puhelin 05 5411 770 
Tainionkosken apteekki, Puhelin 05 4321 272 
Toimitamme lääkkeet ilmaiseksi alueemme yli 70-
vuotiaille asiakkaille. Tilaukset puhelimitse arkisin klo 
10 alkaen p. 05 473 1247 tai 05 473 1007. 
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Muu kauppa-asiointipalvelu  
Kauppa-Apu Imatra Facebook-ryhmä. Yhteydenotot 
Facebookin kautta tai p. 040-162 8974 Heidi 
Wahlberg, puhelimeen vastataan ma-pe klo 10.00-
16.30. Ottamalla yhteyttä saat tiedon lähellä olevasta 
auttajasta, jonka kanssa sovit asioiden hoitamisesta. 
 
Lisätietoa asiointipalveluista: 
https://www.imatra.fi/asiointiapu 
 

Inari 
 
 

https://www.inarisaaris
elka.fi/fi/2020/04/01/ko
rona-info/ 

 

Inkoo 
 
 
 
 

https://www.inkoo.fi/in
koo_tiedottaa/ajankoht
aista/paikalliset_yrityks
et_tarjoavat_apua_koro
na-arkeen.10716.news 

 

Isokyrö 
 
 

https://isokyro.fi/ajanko
htaista/Koronavirustied
ote-13.3.2020-147.html 

Asiointiapu 
puhelinnumero: 050 575 2484 

Jalasjärvi 
 
 
 
 

https://kurikka.fi/kurika
n-kaupungin-
toimenpiteet-
koronavirusepidemiaan-
liittyen/ 

Soittaessa ilmoitettava tarvitsevansa Vapepan 
kuljetuksen 
K-Supermarket Jalasjärvi: p. 044 550 2734 ma-pe klo 
6.30-13.00. 
K-Market Kimara: p. 044 355 1874 ma-pe klo 13.00-
16.00 
 

Janakkala 
 
 
 
 
 

https://www.janakkala.f
i/palvelut/terveys/muut
a-tietoa-
terveyspalveluista/ajank
ohtaista-tietoa-
koronaviruksesta/ 

Asiointi ja kauppa- apua 
Puhelinnumero 03 680 1233 arkisin ma-pe klo 8-15 

Joensuu 
 

https://www.joensuu.fi/
korona 

• Asiointiapu 
Puh. 013 337 3000 arkisin klo 9–16 

• WhatsApp 050 67 281 

Jokioinen 
 
 
 
 

https://www.jokioinen.f
i/ajankohtaista/?newsid
=819&newstitle=Muuto
ksia+ja+poikkeuksia+ku
nnan+palveluissa 

Kauppa-apua 
Jokioisten seurakunnan diakoniatyö auttaa 
ruokaostosten tuomisessa. 
Elina, puh. 050 415 1775  
Tuija, puh. 050 415 1777 
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Joroinen 
 
 
 

https://www.pohjoissav
olaiset.fi/korona-
apu/joroisten-korona-
apu/ 

Kotikaranteenissa oleville yli 70-vuotiaille on 
mahdollisuus hakea rajoitettua ruoka/kauppapalvelua.  
Leena Laitinen, puhelin 040 540 0126. 

Joutsa 
 
 
 
 
 

https://www.joutsa.fi/aj
ankohtaista-
koronaviruksesta/ 

Kunta tarjoaa apua ruokakaupassa ja apteekissa 
asiointiin 
Tilaus tulee tehdä soittamalla  
numeroon 040 619 6541 Huom! Perjantaina tehty 
tilaus toimitetaan maanantaina. Puhelimeen 
vastataan arkisin klo 9-15.  

Jurva 
 
 
 
 
 

https://kurikka.fi/kurika
n-kaupungin-
toimenpiteet-
koronavirusepidemiaan-
liittyen/ 

Soittaessa ilmoitettava tarvitsevansa Vapepan 
kuljetuksen 
K-Supermarket Jalasjärvi: p. 044 550 2734 ma-pe klo 
6.30-13.00. 
K-Market Kimara: p. 044 355 1874 ma-pe klo 13.00-
16.00 
 

Juuka 
 
 
 

https://www.juuka.fi/fi/
ajankohtaista/uutiset/?
news=view&newsID=51
36 

Asiointiapua 
Tilaukset kuntaan 040 104 2851 ma-pe klo 9-11 tai 
Ellinkulmaan 0400 139 160 klo 8 -13 tai s-
posti pirjo.sistonen@juuka.fi 

Juupajoki 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juupajoki.fi
/hallinto/kunnan-
ilmoitukset-ja-
kuulutukset/ajankohtais
ta/1052-kunnan-
viestintae-
koronavirustilanteen-
aikana 

apua kauppa-asiointiin  
lisätietoa kunnanvirastosta  
ma–pe klo 9–15, puh. 03 377 5100. 

Juva 
 

https://www.juva.fi/kor
onavirus 

 

Jyväskylä 
 

https://www.jyvaskyla.fi
/terveys/korona 

kauppa- ja apteekkiasiointi neuvonta 
puhelin 014 266 0550 (arkisin klo 8-18) 

Jämijärvi 
 
 
 

https://jamijarvi.fi/ajan
kohtaista/asiointiapua-
koronatoimenpiteiden-
johdosta-jamijarvella/ 

asiointipalvelu  
Kirsi Mansikkamäki, puhelin 0500 591 722 
(ma-pe 8.30-15.30) 

Jämsä 
 
 
 
 

https://www.jamsa.fi/in
fo-ja-
asiointi/ajankohtaista/k
oronavirus-
ajankohtaiset-tiedotteet 
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Jäppilä 
 

https://www.pieksamak
i.fi/korona/ 

palveluneuvonta 
puh. 0400-855793, arkisin ma-to 9-15, pe 9-14. 

Järvenpää 
 
 

https://www.jarvenpaa.
fi/sivu.tmpl?sivu_id=10
536; 

https://www.jarvenpaa.fi/attachments/text_editor/2
2701.pdf?name=Kotiinkuljetuspalvelut_Jarvenpaassa_
koronan_aikaan?name=Kotiinkuljetuspalvelut_Jarven
paassa_koronan_aikaan 

Kaavi 
 
 

https://www.pohjoissav
olaiset.fi/korona-
apu/kaavin-korona-apu/ 

Kaavin 4H-yhdistyksen kautta on mahdollisuus saada 
asiointi- ja kauppa-apua. Maksu sopimuksen mukaan. 
Yhteydenotot puhelinnumero 044 2998 636. 

Kajaani 
 

 K-Market Lohtaja 050 472 6301 
K-Market Reissumies 08 6121 299 

Kalajoki 
 

https://kalajoki.fi/koron
atiedotus/ 

Neuvontapiste VERKKO.  
Palveluohjaaja on tavoitettavissa arkisin klo: 8-13 p. 
044 4691 595. 

Kalvola 
 
 
 
 

https://www.hameenlin
na.fi/sosiaali-ja-
terveys/terveyspalvelut
/ajankohtaista-
koronaviruksesta/ 

 

Kangasala 
 
 
 
 
 

https://www.kangasala.
fi/ajankohtaista/kangas
alan-kaupunki-
varautuu-
koronavirustartuntoihin
/ 

 

Kangasniemi 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kangasnie
mi.fi/ 

Kunta järjestää tilapäisen ruokien ja lääkkeiden 
kotiinkuljetuksen maksutta ikäihmisille ja riskiryhmiin 
kuuluville poikkeustilan aikana. 
S-market Kangasniemi: tilaukset autoilija Mika 
Tiihonen puh. 040 554 3224 
K-market Puulantori: tilaukset puh. 020 7288 490  tai 
puulantori@k-market.com 
Kangasniemen Apteekki: tilaukset puh. 015 431 631 
Soita ja sovi asioinnista! 

Kannonkoski 
 

https://www.kannonkos
ki.fi/ 

palvelunumero yli 70-vuotiaille:  
044 459 6026 arkisin klo 8 - 16 

Kannus 
 
 
 

https://www.kannus.fi/
uutinen/kannuksen-
kaupungin-tiedote-
koronan-osalta/2229 

https://www.kannus.fi/uutinen/kauppakassipalvelut-
kannuksessa/2247 

Karhula 
 
 

https://www.kotka.fi/so
siaali-ja-
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 terveyspalvelut/koronav
irus/ 

Karinainen 
 
 
 

https://www.poytya.fi/k
unta-ja-
hallinto/varautuminen/
koronavirus/ 

 

Karjaa 
 
 

https://www.raasepori.f
i/ajankohtaista-tietoa-
koronaviruksesta 

lähihoitaja Johanna Tahkoon  
numero 019 289 3343, arkisin klo 8-9 ja 12.15-15.30 
”K-Supermarket Karjaa”, tilaus ennen tiistaita, 
toimitus torstaina 

Karjalohja 
 
 
 

https://www.lohja.fi/so
siaali-ja-
terveyspalvelut/terveys
palvelut-2/koronavirus/ 

palveluohjaus numero  
p. 044 369 2444 

Karkkila 
 

https://www.karkkila.fi/
sivut/FI/Koronavirus 

Arjen apu -puhelin,  
numero 044 467 5491 arkisin klo 9 - 15.30 
 

Karstula 
 

https://karstula.fi/koron
a-tietoruudut/ 

Neuvontapuhelin 
044 459 6510 (ma-pe 9-15) 

Karttula 
 
 

https://www.kuopio.fi/k
oronavirus-
neuvontapuhelimet 

Palvelupuhelin numero 044 704 6700 

Karvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://karvia.fi/ajanko
htaista/koronavirus-
covid-19/ 

Paikalliset ruokakaupat tarjoavat nouto- ja 
kotiinkuljetuspalveluita: 
K-Lastula – kotiinkuljetus ja tavaroiden 
noutomahdollisuus, tilaus etukäteen  
puhelimitse 02 523 4400. Jos tilattu ennen klo 13, 
toimitus vielä samana päivänä. Kuljetus 5€, maksu 
sovitusti laskulla tai pankkikortilla. 
Kyläkauppa Käntynmäki – Tarvittaessa toimitamme 
tuotteet kotiisi.  
Tilaukset soittamalla numeroon 02 5441 116. 
 Yli 50€ tilaukset viedään maksutta, muutoin kuljetus 
5€. Maksu sopimuksen mukaan tilille, kortilla tai 
käteisellä. 
Sale Karvia – Asiakas voi tilata tavarat puhelimitse tai 
sähköpostilla ja ne viedään lastauslaiturille. Myös 
kuljetuspalvelua on saatavissa, toimitamme ostokset 
kahtena päivänä viikossa (tiistaisin ja perjantaisin) klo 
14:00 jälkeen. Jos asiakkaalla ei ole laskutustiliä, voi 
avata väliaikaisen tilin ja lasku menee kuukausittain 
kotiosoitteeseen.  
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Tilaukset voi tehdä soittamalla 010 767 2120 tai 
sähköpostilla sale.karvia@sok.fi edellisenä päivänä. 
Apteekki 
Apteekissa nostettu suojautumistasoa. Asiakkaat eivät 
itse pääse valikoimaan lääkkeitä vaan ne noudetaan 
heille hyllystä. Apteekkiin pääsee kerrallaan viisi 
asiakasta. 
Lääkkeet voi tilata puhelimitse ja ne voi noutaa joku 
muu kuin asiakas, lasku tulostetaan mukaan. 
Asiakkaan tulee vielä soittaa uudelleen apteekkiin, kun 
on saanut lääkkeet. numero 02 5441 040 

Kauhajoki 
 
 
 

https://www.kauhajoki.
fi/site?node_id=221&ac
tion=show_data&p_id=
1293&row=2 

Naapuriapu 
puhelin: 040 619 4855 (ma-pe 9-12) 

Kauhava 
 

https://www.kauhava.fi
/ 

 

Kauniainen 
 
 
 
 
 

https://www.kauniaine
n.fi/sosiaali-
_ja_terveyspalvelut/aja
nkohtaista_tietoa/ajank
ohtaista_tietoa_korona
viruksesta.25363.news 

neuvontapuhelin 
suomeksi 09 505 6380 
ruotsiksi 09 505 6385 

Kaustinen 
 
 
 
 

http://www.kaustinen.fi
/index.php/component/
content/article/10-
sivistystoimi/799-
koronatiedotteet.html 

Kaustisen Eläkeliiton vapaaehtoiset tarjoavat 
asiointiapua yli 70-vuotiaille kotona oleville. 
Vapaaehtoisten puhelinnumeroa voit tiedustella 
kunnasta numerosta 040 652 7692 (8.00 - 9.00 ja 
12.00 - 14.00.) 

Keitele 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pohjoissav
olaiset.fi/korona-
apu/keiteleen-korona-
apu/ 

Keiteleen kunta on avannut neuvontanumeron 
ikääntyneille (70 vuotta ja yli). Keiteleen kunnan 
neuvontanumeroon voi olla yhteydessä, jos 
tarvitsee apua esim. arjen kauppa- tai 
apteekkiasioihin, eikä ole ennestään kotihoidon 
asiakkaita.  
Neuvontaa annetaan arkisin klo 9 – 15 
välisenä aikana numerosta 017 273 100. 

Kemi 
 
 
 

https://www.kemi.fi/so
siaali-ja-
terveyspalvelut/korona-
info/ 

https://www.kemi.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/korona-
info/#keminkaupungintiedotteet,uusinylimp%C3%A4n
%C3%A4 

Kemijärvi 
 
 

https://www.kemijarvi.f
i/fi/kemijarvi-
info/coronavirus/ 

Asiointiapua 
puh. 040 6175582 klo 8-15 
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Keminmaa 
 
 

https://www.keminmaa
.fi/index.php?p=Ajanko
htaista 

Kauppa-apua 
numero 040 831 79 08.   
Numero palvelee arkisin klo 8-16 

Kempele 
 
 
 
 

https://www.kempele.fi
/tietoa-
koronaepidemiaan-
liittyvista-
toimenpiteista.html 

 

Kerava 
 
 
 
 
 
 

https://www.kerava.fi/a
jankohtaista/keravan-
kaupunki-
ennaltaehk%C3%A4isee
-koronaviruksen-
levi%C3%A4mist%C3%A
4 

 

Kestilä 
(Siikalatva) 
 

https://siikalatva.fi/fi/k
oronatiedotus 

Lisätietoa asiointiavusta kohdassa Siikalatva 
 

Kesälahti 
 

https://www.kitee.fi/ko
rona 

Asiointiapua 
Puhelin 040 105 2222 arkisin 9-15 

Keuruu 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.keuruu.fi/
etusivullamme-
huomioitu/1711-
tiedotus-
koronaviruksesta 

Asiointiapua 
SPR Keuruu, Maarit Kuusela p. 0500 336 004 
Eläkeliiton vapaaehtoiset, Anna-Liisa Viitanen 
p. 040 186 3749, annaliisa.viitanen@gmail.com 
Katja Kukkamo, p. 045 167 8933 
Henna Heiskanen, p. 044 204 6094 
Jukojärven Veikkojen asiointioitiapuryhmä Jukojärven 
asukkaille 
yhteyshenkilö Petri Lehtonen, p. 040 300 0707 

Kihniö 
 
 
 
 

https://www.kihnio.fi/a
rticle/462 

Asiointi- ja tavaroiden kuljetusapua 
arkisin klo 8-16 
Neuvontanumerot  
040 6194573 
040 6194477 

Kinnula 
 
 

https://www.kinnula.fi/i
ndex.php/2020/04/01/k
unnan-tiedote-
koronavirukseen-
liittyen-julkaistu-1-4-
2020/ 

 

Kirkkonummi 
 
 

https://www.kirkkonum
mi.fi/ajankohtaista-
tietoa-

Seniorilinja palvelee puhelimitse numerossa  
040 1269 900. 
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koronaviruksesta-
1232020 

Kitee 
 

https://www.kitee.fi/ko
rona 

Asiointiapu 
palvelunumero on 040 105 1020 arkisin 9-15 

Kittilä 
 

http://www.kittila.fi/kor
onaohjeet-ja-tiedotteet 

Palvelu tilataan Kittilän kunnan 
yhteyshenkilöltä: puhelin 040 162 8072.  
Tästä numerosta koordinoidaan sivukylien 
kuljetuspalvelua.  
Numero palvelee ma-pe klo 8-14. 

Kiuruvesi 
 
 
 

https://www.pohjoissav
olaiset.fi/korona-
apu/kiuruveden-korona-
apu/ 

Yksityishenkilöiden perustama ”Ruoka-apu Kiuruvesi” 
numero 041 7533 976 (ark. klo 9-18). 

Kokemäki 
 

https://kokemaki.fi/kat
egoria/ajankohtaista/ 

palveluneuvonnan  
puhelinnumero on 040 488 6295. 

Kokkola 
 
 

https://www.kokkola.fi/
palvelut/turvallisuus/ko
ronavirus/ 

neuvontapuhelin 
06 828 7288 

Konginkangas 
 

https://www.aanekoski.
fi/korona 

https://www.aanekoski.fi/edut-
aanekoskelaiselle/palvelut 

Konnevesi 
 

http://www.konnevesi.f
i/fi/315/Korona/top-nav 

Palvelupuhelin toimii arkisin kello 9-11 numerossa 040 
637 1719 

Kontiolahti 
 
 

https://www.kontiolahti
.fi/ajankohtaista-
koronasta 

Numero: 050 533 9241 
Soittoajat: arkisin klo 9–11 ja 13–15 
Seniorineuvonta Ankkuri, numero 013 330 2890 

Koski Tl https://koski.fi/16562/  
Kotka 
 
 
 

https://www.kotka.fi/so
siaali-ja-
terveyspalvelut/koronav
irus/ 

Asiointiapua voit tilata numerosta 05 234 5100 
arkisin klo 9-15 . 

Kouvola 
 

https://www.kouvola.fi/
koronavirus-tiedotus/ 

Palvelunumero 
ma-pe klo 9–17  
numero 020 615 5299 

Kristiinankaupunki 
 

https://www.kristinesta
d.fi/koronavirus/ 

 

Kuhmo 
 
 
 

 K-Market Heikura 08 655 0095 
K-Supermarket Kuhmo 040 829 8890 
Kaupunki kannustaa kysymään kaupassa käyntiin apua 
paikkakunnan taksimiehiltä! 

Kuhmoinen 
 
 

https://www.kuhmoine
n.fi/content/fi/2/20096
/Ajankohtaista.html 
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Kuopio 
 

https://www.kuopio.fi/t
ietoa-koronaviruksesta 

https://www.kuopio.fi/tukea-ja-apua-yli-70-vuotiaille 

Kuortane 
 

 Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta  
(ma-pe klo 9–14) 
puh. 044 550 1858 

Kurikka 
 
 
 
 

https://kurikka.fi/kurika
n-kaupungin-
toimenpiteet-
koronavirusepidemiaan-
liittyen/ 

Soittaessa ilmoitettava tarvitsevansa Vapepan 
kuljetuksen 
K-Supermarket Kurikka: Verkkokauppatilaus tai p. 040 
853 7727 ma-pe klo 10.00-18.00 
K-Market Kimara: p. 044 355 1874 ma-pe klo 13.00-
16.00 

Kuusamo 
 

http://www.kuusamo.fi
/korona 

neuvonta ja palveluohjaus arkisin klo 8.00– 16.00  
p. 040 860 8700 

Kärkölä 
 
 

https://www.karkola.fi/
fi/ajankohtaista/?itemid
=3153&a=viewItem 

Asiointiapua 
puhelin: 044 770 2232, ma-pe klo 9-12. 

Kärsämäki 
 
 
 

https://karsamaki.fi/aja
nkohtaista-tietoa-
koronaviruksesta-ja-
ohjeita-kuntalaisille/ 

 

Lahti 
 
 
 
 

https://www.lahti.fi/aja
nkohtaista/uutiset/lahd
en-kaupungin-
toimenpiteet-
koronavirustilanteessa 

Asiointiapu 
p. 03 818 5555 
lahden.palveluapu@palvelusantra.fi 
Palveluaika on ma–pe klo 9–14 

Laihia 
 

https://www.laihia.fi/aj
ankohtaista 

Neuvontapuhelin 
Numero on 050 5340 555 

Laitila 
 
 
 
 

https://www.laitila.fi/aj
ankohtaista/koronaviru
kseen-liittyva-tiedotus-
terveyskeskuksen-
sivuilla/ 

Asiointipiste Avitus 
puhelin: 040 5414132 

Lapinjärvi 
 
 

https://www.lapinjarvi.f
i/lapinjarvi-varautuu-
koronavirukseen/ 

Kauppa-apua 
Huhti-, toukokuun ajan taksit Engård, Enqvist ja 
Villikka kuljettavat kaikki kyytiä tarvitsevat yli 70-
vuotiaat lapinjärveläiset 1-2 hengen ryhmissä 
Lapinjärven Saleen. Kaupan osoittamalle aamun 
ensimmäiselle ikäihmisten ostostunnille (klo. 7-8) 
ilmaiseksi. 
Kuljettajan kanssa voi sopia myös 
kauppakassipalvelusta, jolloin kuljettaja hoitaa 
kauppa-asioinnin ja toimittaa tuotteet kotiin. 
Suositeltavaa on huolehtia asioinnista 
kauppakassipalvelun avulla ja pysyä itse kotona. 
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Tilaa palvelu suoraan näiltä taksiyrittäjiltä: 
Michael Engård                      040 7070300 
Bennyn Engård                       0400 203978 
Tomi Enqvist                           040 6816786 
Tuomas Villikka                      0440 688960 

Lapinlahti 
 

https://www.pohjoissav
olaiset.fi/korona-
apu/lapinlahden-
korona-apu/ 

 

Lappeenranta 
 

https://www.lappeenra
nta.fi/fi/Kaupunki-
tiedottaa/Koronavirustil
anne 

Mikäli tarvitset apua, ohjeita tai neuvontaa siitä, 
miten ja mistä tilaat ruokaa tai apteekkitarvikkeita ota 
yhteyttä joko Eksoten tai kaupungin yhteyshenkilöön, 
Isoapupalveluun tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin. 
Eksoten yhteyshenkilö puh. 040 139 0366 
Iso apu ensineuvo puh. 05 352 2370 
Lappeenrannan kaupungin yhteyshenkilö puh. 040 
6835 509 
Asiakaspalvelukeskus Winkki puh. 05 616 2220 
Englannin- ja venäjänkielistä neuvontaa saa 
numeroista puh. 05 667 788 tai 040 667 1755 

Lapua 
 

https://www.lapua.fi/?l
ang=fi&id=6050 

Asiointipalvelu 
ma-to klo 9- 14 puh. 044 438 4957 

Laukaa 
 
 
 
 
 

https://www.laukaa.fi/ti
edote/laukaan-
koronatiedotus-kuinka-
toimia-
koronavirusepidemian-
aikana 

Asiakasohjaus, p. 040 723 5005 

Lempäälä 
 
 
 

https://www.lempaala.f
i/sosiaali-ja-
terveys/terveyspalvelut
/korona/ 

• K-market Lempäälä, sopimukset sähköpostilla: 
kmlempaala@k-market.com 

• Sale Hakkari, tilin avaus soittamalla p. 010 
767220o, jolloin tarvitaan henkilötiedot. 
Tarkistavat luottotiedot ennen tilin avaamista. 

• K-market Vanattarantie, sopimus paikan 
päällä, ostokset: vanattarantie@k-market.com 
tai 040 172 4546 / myymälä 

• K- Supermarket Kuljun Kartano, tilaukset ja 
sopimukset verkkokaupan kautta 

• S-market Sääksjärvi, p.010-7671710, tilin 
avaus sähköpostilla tai tekstiviestillä, jolloin 
tarvitaan henkilötiedot. Tarkistavat 
luottotiedot ennen tilin avaamista. 
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Tiina Siljander-Bouhlal p. 050 3833195  
arkisin klo 9-11 tai sähköpostilla Tiina.Siljander-
Bouhlal@lempaala.fi. 

Leppävirta 
 
 
 
 

https://www.pohjoissav
olaiset.fi/korona-
apu/leppavirran-
korona-apu/ 

Jos tarvitset apua tai kaipaat juttuseuraa tms ;  
soita  
040-5728386 Mira,  
040-5216905 Toini  
040-5779664 Satu. 

Lestijärvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lestijarvi.fi/
?pg=ajankohtaista&or=a
jankohtaista-
oikee&id=283&rivit=5 

Diakoni Anniina Lintilä 
puh. 044 081 9314 
KESKUSKEITTIÖ 
Kaikille yli 70 -vuotiaille tarjotaan mahdollisuus kotiin 
kuljetettuun ateriapalveluun omakustannushintaan. 
Ota yhteyttä keittiölle puh. 040 6504 254 
Kauppakassipalvelu 70+  
Lestijärven alueella puh. 020 780 8160. Muistathan 
avata asiakastilin. Hakemuksia saa Salesta. Tilaukset 
mielellään keskiviikon aikana. Toimitukset 
pääsääntöisesti torstaisin. 

Lieksa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lieksa.fi/aj
ankohtaista-koronasta 

Kauppakassipalvelu: 
K-Market Partalanmäki ja K-citymarket Lieksa,  
puh. 020 700 2750 
S-market Lieksa, p. 010 762 2614 
Ruokakassien kotiinkuljetuspalvelu / 
Lieksanapumiehet Hinta 12€/kerta sisältää 15km ajoa 
ja keräilyn. Ylimenevät 0,60/snt/km. 
Lieksan keskusta ja Vieki. p. 045 647 5572 / Ari 
Tukipiste 
Kauppa-apua vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville. 
Lieksan keskustan alueella hintaan 6 €/tunti. Taajama-
alueen ulkopuolelle 6 €/tunti + km-korvaus 0,43 €/km. 
Puh. 040 562 4655. 

Lieto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lieto.fi/fi-FI Kunnan asiointi- ja kauppapalvelu 1/viikko 
Neuvontapuhelin 040 356 6344 klo 9 – 15.30 
S-Market Lieto, Kotiinkuljetusasiakkaat: ostot ja 
kuljetus laskutussopimuksella. Ota yhteyttä 
myymälään p. 010 7644670 
Liedon seurakunta 
Littoinen 
Daniel Räsänen, pastori p. 050-5757715 ja Tiina 
Aaltonen, lastenohjaaja p. 050-5980736 
Tarvasjoki 
Outi Niiniaho, kappalainen p. 044-0847120 
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Muu Lieto 
Kaarina Saarenpää, diakoni p. 050-5999807 ja Päivi 
Linnasaari-Liimatainen, vastaava lastenohjaaja p. 050-
3466060 
Saukonojan kyläyhdistys 
Mari Partanen, p. 040-7009254 
Vanhalinnan Omakotiyhdistys 
Leena Karvala, p. 0400-881520 
Rauhakylän-Haaganmäen Omakotiyhdistys 
(Rauhakylä, Peltola, Haaganmäki, Laakkari ja Hakula) 
Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Joni Tiittanen, p. 
040 573 2825 
Liedon Aseman kyläyhdistys 
Ari Pitkäranta, ari@pitkaranta.fi, p. 040 512 4017 

Liminka 
 
 
 
 
 
 

http://www.liminka.fi/si
vu/fi/news/?type=0&loc
ation=&id=5130&action
=show_one&lang=fi 

Kauppa- tai ateriapalveluapua 
palveluohjaaja p. 0500 805 338 arkisin klo 9-15. 
 
Limingan apteekki kuljettaa tarvittaessa lääkkeitä 
asiakkaille kotiin, ilman kuljetusmaksua.  
Tilaus puhelimitse apteekista: 08 381147, maksu 
hoituu laskulla. 

Liperi 
 

https://www.liperi.fi/ko
rona 

Liperin kunnan palvelunumero asiointiapu 
050 476 8363 (klo 9-15) 

Lohja 
 

https://www.lohja.fi/aja
nkohtaiset/korona-info/ 

Kauppa- ja asioimispalvelua 
OmaisOiva 
Pirjo Mäkinen, puhelin 040 5800 442 
Katja Sandholm, puhelin 044 9867 187 
Minna Mäenpää, puhelin 040 189 2121 

Loimaa 
 
 

https://www.loimaa.fi/
uutiset/koronavirustied
ote/ 

neuvontapuhelin ma-pe 9-16  
puhelinnumero 02 761 2525. 

Loppi 
 
 

https://loppi.fi/palvelut
/terveyspalvelut/korona
virus/ 

Lopen seurakunta koordinoi vapaaehtoisapua 
kauppa- ja apteekkikäynteihin.  
Apua saa numerosta p. 050 537 6074. 

Loviisa 
 
 
 
 
 

https://www.loviisa.fi/a
jankohtaista/kaupungin-
toimintojen-
supistuessa-asiointi-
tapahtuu-puhelimitse-
tai-sahkoisesti/ 

SENNI arkisin kello 8-16  
numero 040 575 3147 

Luhanka 
 
 

https://www.luhanka.fi/
korona/ 

Asiointiapua 
Vuokko Lehtonen 
 p. 040 347 9218  
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Kotihoitoon p.  
050 477 6980 

Lumijoki 
 

http://www.lumijoki.fi/s
ivu/fi/asukkaat/korona/ 

 

Luumäki 
 
 

https://www.luumaki.fi/
koronavirustilanne-
tietoa-ohjeita-linkkeja 

Asiointiapuneuvontaa 
Arkisin klo 9.00-15.00   
Mervi Käyhty, puh. 040 7123 717  
Pasi Kyllönen, puh. 040 5228 867 

Luvia 
 

https://www.eurajoki.fi
/ 

 

Merikarvia 
 
 
 
 

https://www.ulvila.fi/pa
lvelut-ja-
asuminen/tietoa-
koronaviruksesta/ 

Ikäihmisten palveluneuvonta  
arkisin kello 8-16 puh. 02 623 4466. 
 
Palvelunumeroon voivat soittaa kaikki Porin, Ulvilan ja 
Merikarvian alueiden ikääntyneet asukkaat. 

Miehikkälä 
 
 
 
 
 

https://www.miehikkala
.fi/tiedote-miehikkalan-
ja-virolahden-kuntien-
asukkaille-
koronavirukseen-
liittyen-2/ 

 

Mikkeli 
 
 

https://www.mikkeli.fi/
uutiset/?tag=Koronaviru
s 

Essote palveluneuvon numero 015 211557. 

Muhos 
 
 
 

https://www.muhos.fi/
uutiset/muhoksen-
kunnan-toimet-
koronaviruksen-vuoksi/ 

Asiointiapuneuvontaa 
Vanhuspalveluiden palvelunumero 044 4970 250.  

Multia 
 
 
 
 
 

https://www.multia.fi/k
orona 

Multian kunnan sosiaalitoimi tarjoaa asiointiapua yli 
70-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville henkilöille 
(kotiinkuljetus on ilmaista). 
Yhteydenotot: 
Ani Närhi, p. 014 2481 257 
Pirkko Sydänmaa, p. 014 2481 250 

Muonio 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.muonio.fi/
koronavirus/koronaviru
s.html 

Muonion kunta järjestää ruoka-, päivittäistavara- ja 
lääkekuljetukset yli 70-vuotiaille ja muille karanteenia 
vastaavissa olosuhteissa oleville kotiin, mikäli 
henkilöllä ei ole omia sosiaalisia kontakteja tätä 
tekemään.  
Voit olla yhteydessä  
vanhustyön ohjaaja  
Pirkko Kuruun, p. 040 724 4025  
kotipalvelun lähiesimies  
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Katriina Sieppi, p. 040 645 2110  
ma-pe klo 7:00 – 16:00. 

Muurame 
 

https://www.muurame.
fi/ 

 

Mynämäki 
 

https://www.mynamaki
.fi/ 

Mynämäen seurakunta 
puhelin: 044 3307055 tai 044 331 2493 

Myrskylä 
 
 

https://myrskyla.fi/ajan
kohtaista/covid-19-
koronavirus/ 

Apupartio 
puh. 044 719 0324 (suomeksi) 
puh. 044 085 0722 (på svenska) 

Mäntsälä 
 

https://www.mantsala.f
i/ 

Keski-Uudenmaan (Keusote) sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ikäihmisten asiakasohjaus:  
puh. 040 314 6703 ma-pe klo 8-15 

Mänttä 
 
 
 

https://www.manttavilp
pula.fi/kaupunkipalvelut
/paivitetty-
koronatilanne/ 

https://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/kau
ppa-ruoka-ja-asiointipalvelut/ 

Mänttä-Vilppula 
 
 
 

https://www.manttavilp
pula.fi/kaupunkipalvelut
/paivitetty-
koronatilanne/ 

Asiointi- ja neuvontapuhelin on avoinna arkisin 9-15. 
Puhelin 040 614 7927. 

Mäntyharju 
 
 
 

https://mantyharju.fi/ Naapuriapu 
Seurakunta: 
Minna Pennanen p. 0400 143 636 
Sarianne Volanen p. 0400 143637 

Naantali 
 
 
 
 

https://www.naantali.fi
/fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/ajankoh
taista-
koronavirustilanteessa 

https://www.naantali.fi/fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/ajankohtaista-
koronavirustilanteessa/yrittajien-palveluita 

Nakkila 
 
 
 

https://nakkila.fi/sosiaal
i-ja-terveys/korona-
virus-tilanne-ja-
tiedotteet/ 

 

Nilsiä 
 

https://www.kuopio.fi/t
ietoa-koronaviruksesta 

 

Nivala 
 
 

https://www.nivala.fi/k
oronatiedotus 

Asiointineuvonta 
Palveluohjaaja Jaana Linna p. 044 419 6513 
Palveluohjaus avoinna ma-pe klo 9-11 ja 12-15  

Nokia 
 
 

https://www.nokiankau
punki.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/koronav
irus-ajankohtaista-
tietoa-ja-ohjeita/ 

Asiointipalvelu 
palvelunumero 040 133 4459  
arkisin klo 8-11 ja 12-15.   
Asiointipalvelu on maksullinen. 
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Nousiainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nousiainen.fi/ko
rona/ 

Nousten Apteekki järjestää keskitetysti 
apteekkiasioinnin. Jos olet riskiryhmään kuuluva tai yli 
70 -vuotias jolla ei ole läheisiä tai tuttuja jotka voivat 
käydä puolestasi asioimassa apteekissa, soita 
numeroon 02 431 5245. 
S-market järjestää keräys- ja kauppakassipalvelua. 
Keräilykorvaus on 5,90 €/tilaus. S-markettiin on 
mahdollista avata tilit heille, jotka ovat todellisessa 
kotiinkuljetuksen tarpeessa.  
– Tee valmis kauppalista valmiiksi 
– Soita Nousiaisten S-markettiin Eva Angelmanille, 
puh. 010 764 4366. Hän soittaa ja sopii kuljetukset 
vapaaehtoisten kanssa. 

Nummi-Pusula 
 
 
 

https://www.lohja.fi/so
siaali-ja-
terveyspalvelut/terveys
palvelut-2/koronavirus/ 

 

Nurmes 
 
 

https://www.nurmes.fi/
korona 

Nurmeksen kaupungilla otetaan vastaan kuntalaisten 
avunpyynnöt numerosta kauppa- ja asiointipalveluista 
p. 04010 41111 (ma-pe, klo 9-14) 

Nurmijärvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nurmijarvi
.fi/teemasivut/koronavi
rus/ 

Kauppa- ja apteekkiasiat hoituvat vapaaehtoisten 
kuntalaisten avulla, joita Nurmijärven seurakunnan 
diakonit ja vapaaehtoistyön koordinaattorit välittävät. 
– puhelin: 044 422 0535 (ma-pe klo 10-14) 
 
Myös Siskot ja Simot välittää vapaaehtoista kauppa-
apua ikäihmisille ja muille koronatilanteen vuoksi 
riskiryhmiin kuuluville, joiden on vältettävä liikkumista 
ihmisten ilmoilla. 
– sähköposti: nurmijarvi@siskotjasimot.fi 
– puhelin: 050 471 6886 (ma–pe klo 9–13) 
 
Keusoten asiakasohjaus tarjoaa neuvontaa ja 
ohjausta ikääntyneen kotona asumista tukevien ja 
helpottavien palveluiden löytämiseksi ja 
käynnistämiseksi. 
– puhelin: 040 317 2219 (ma-pe klo 8-15) 

Orimattila 
 
 

 asiointiapua yli 70-vuotiaille 
puh. 03 888 111 
ma9–17 ja ti-pe 9–15 

Orivesi 
 
 

http://www.orivesi.fi/fi/
orivesi-info/koronavirus 

Apua tai neuvontaa kauppa-asioinnin järjestämiseen, 
ma−pe klo 9−12 p. 041 7303511 
Oriveden seurakunta 
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Jos tarvitset apua kaupassa tai apteekissa käyntiin, ota 
yhteyttä: 
diakoni Irmeli Nylander p. 050 300 3155 
diakoni Terhi Ratalahti p. 050 345 1961 (Eräjärven 
alue) 
Seurakunta järjestää myös ruokakassiapua. 
Siitaman nuorisoseura 
Kauppa- ja asiointiapua. Nuorisoseura maksaa 
ostokset ja laskuttaa ne jälkikäteen. Tarjolla myös 
apua esim. polttopuiden ja lämmityksen kanssa. 
Pekka Koppanen p. 040 5920399 
Lotta Loikkanen p. 045 1428277 
Västilän Voima ry 
Kauppa-asiointi- ym. apua tarvitsevat kyläläiset tai 
heidän läheisensä voivat ottaa yhteyttä: 
Martti Ahonen p. 040 736 0438, 
kannistolaiset@gmail.com 
Tauno Kaskela p. 050 365 2636, 
tauno.kaskela@gmail.com 
Leväslahden Pienviljelijäyhdistys ry  
Kauppa-apua tarvitsevat kyläläiset voivat ottaa 
yhteyttä: Pauli Lehtonen p. 0500 132 047 
Eräjärven kehittämisyhdistys EKY ry 
Kauppa- ja asiointiapua 
Terhi Ratalahti p. 050 3451961 
Martta-apua Eräjärvellä 
Kauppa- ja asiointiapua 
Heli Koskinen p. 040 724 7290 
Arja Rajala p. 050 345 5361 
Sari Roine p. 050 518 0433 
Längelmäen kirkonseudun kyläyhdistys 
Kauppa- ja asiointiapua 
Sami Joutsela p. 0400 644 211 
Lions Club Längelmäki 
Kauppa- ja asiointiapua 
Västilä: Marko Tuominen puh. 0400-415098 
Längelmäen kirkon seutu: Sami Joutsela puh. 0400-
644211 
Länkipohja: 
Pertti Naapi puh. 040-5331027 
Seppo Laakso puh. 0400-648073 
Samuli Laurila puh. 040-5331501 
Matti Nieminen puh. 0400-541819 
Pekka Kaipainen puh. 040-5246998 
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Uuhiniemi-Talviainen: 
Jukka Virtanen puh. 040-5554985 
Kimmo Hämäläinen puh. 0440-244713 

Oulainen 
 
 

https://www.oulainen.fi
/koronavirussuositukset 

Ohjausta, neuvontaa ja apua kauppa- sekä 
apteekkiasiointiin  
puh: 044 4793601 

Oulu 
 
 
 

https://www.ouka.fi/ko
rona 

neuvontaa ja asiointiapua 
Oulu-apu 
p. 08 558 558 20 
ma-to klo 8-18, pe klo 8-16 

Outokumpu 
 

https://www.outokum
munkaupunki.fi/korona 

Palvelu ottaa kauppa- ja apteekkiasiointipyyntöjä 
vastaan numerossa 
050 533 8587  
 
Palvelunumero on avoinna arkisin klo 9-15, 

Padasjoki 
 
 

https://www.padasjoki.f
i/fi/Ajankohtaista/koron
a 

Apua asioimiseen  
puh. 044 7533 597 ma-pe klo 8-15 

Paimio 
 
 
 
 
 
 

http://www.paimio.fi/u
utishuone/uutiset/tiedo
te_korona-
viruksen_aiheuttamista
_toimenpiteista_kaupun
gin_palveluihin.10852.n
ews 

 

Paltamo 
 
 

 Tarvitsetko apua kauppa- ja apteekkiasiointeihin? 
Arjen apua Paltamo -vapaaehtoiset auttavat Sinua: 
Anu Leinonen puhelin: 044 7500 738 tai 
anu.leinonen@paltamo.fi 
Laura Poikonen puhelin: 044 7500 989 tai 
laura.poikonen@paltamo.fi 
Facebook: Arjen apua Paltamo 
Kauppakassiapua: 
K-Market Kontiomäki/Kainuun Tähti Oy  
044 978 0915 
K-Market Tervatori 0400 250 760 

Parikkala 
 

https://www.imatra.fi/k
orona 
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Parkano 
 

https://www.parkano.fi
/ 

 

Pelkosenniemi 
 

https://www.pelkosenni
emi.fi/ajankohtaista/ 

https://www.lappilaiset.fi/ihmisille/ajankohtaista/kor
ona-apu-lapissa/ 

Pello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pello.fi/ Seuraavista numeroista voit tiedustella asiointiapua: 
Jarhoinen ja Naamijoki, Matti Puolakanaho, 040 960 
3058 (Lions Club Pello) 
Juoksenki, Anne Syväniemi-Kuitunen, 040 523 6601 
(Juoksengin kyläyhdistys) 
Kuntakeskus, Suvi Mäkipörhölä, 040 513 9392 (Lions 
Club Pello) 
Lankojärvi, Matinlompolo, Sirkkakoski, Lampsijärvi, 
016 582 625, kuljetus tiistaisin ja perjantaisin (Heikki 
Rautio ky) 
Turtola, Risto Malinen, 050 456 1674, varalla Laura 
Post 0400 694 583, kuljetus tiistaisin ja perjantaisi 
(Turtolan kyläyhdistys) 
Rattosjärvi, Juha Mänty, 0400 209376 
Orajärvi, Orajärven kyläpuoti, 040 570 2196 
Väylänvarsi, Minna Koski, 045 118 8250, Harry 
Ylisaukko-oja, 040 729 0543 (Jokivartisten Kyläseura 
ry) 
Meltauksentienvarsi, Kaarina Hoikkaniemi, 040 737 
6148 
Lisäksi kauppa-asiointiapua tarjoaa Pellon Ponnen 
jalkapallojaosto: 
Maria Mäki 040 848 9193 
Antti Mäki 040 350 3898 
Jussi-Pekka Heinonen 050 438 7163 
Johanna Kurth 050 493 9898 
Pia Leppäniemi 040 569 1479 
Ninja Pekkala 040 505 7025 
 
Apteekki toimittaa tarvittassa lääkkeet kotiin 
riskiryhmiin kuuluville. Soita tilauksesi apteekkiin, p. 
0400 531 164. Muista Kela-kortti! 

Perho 
 
 
 
 

http://www.perho.com/
index.php/korona-
tiedote 

Ikäihmisten neuvontapuhelimessa vastataan 
koronatilanteeseen liittyviin käytännön kysymyksiin, 
kuten ”Mistä kauppakassin voi tilata” tai ”Miten 
hoidan apteekkiasiat”.  
Puh. 06 828 7288, avoinna arkisin klo 9-15.  

https://www.parkano.fi/
https://www.parkano.fi/
https://www.pelkosenniemi.fi/ajankohtaista/
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https://www.pello.fi/
http://www.perho.com/index.php/korona-tiedote
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Perniö 
 
 

https://www.salo.fi/sosi
aalijaterveyspalvelut/ko
ronaapu/ 

 

Peräseinäjoki 
 
 

https://www.seinajoki.fi
/seinajoenkaupunki/kor
ona_0.html 

Peräseinäjoen seurakunta p. 040 547 8918 

Petäjävesi 
 
 
 

https://www.petajavesi.
fi/korona 

ruoka – ja lääkehoitoon liittyvissä asioissa arkisin klo 
8- 15 numerossa 040-357 5789.  
Muina aikoina asiakkaat saavat apua 
sosiaalipäivystyksen kautta, puh. 014- 266 0149. 

Pieksämäki 
 

https://www.pieksamak
i.fi/korona/ 

palveluneuvonta  
puh. 0400-855793, arkisin ma-to 9-15, pe 9-14. 

Pielavesi 
 
 

https://www.pohjoissav
olaiset.fi/korona-
apu/pielaveden-korona-
apu/ 

Asiointiapua koordinoidaan kunnan toimesta. Apua 
asioimiseen  
numero 050 4440814 ma-to klo 8-16 ja pe 8-15 

Pietarsaari 
 
 

https://www.jakobstad.
fi/etusivu/ 

K-Marketit Pietarsaaressa: K-Market Piccolo, K-
Market Treffis ja K-Market Ahlströminkatu 
Kotiinkuljetus: puh. 020 700 5281 

Pihtipudas 
 

https://pihtipudas.fi/kor
ona-info-pihtipudas/ 

vanhuspalvelun asiakasohjaajat puh. 044 709 1829 
 

Piippola 
(SIIKALATVA) 
 

https://www.siikalatva.f
i/fi/koronatiedotus 

Asiointiapuun lisäohjeistusta kohdassa Siikalatva 

Polvijärvi 
 

https://www.polvijarvi.f
i/korona 

Asiointiapupyynnöt:  
Puh. 040 104 6002/Helena Kaasinen 

Pori 
 

https://www.pori.fi/kor
ona 

Ikäihmisten palveluneuvontanumero:  
02 623 4466 (ma-su klo 8-18). 

Posio 
 

http://www.posio.fi/tie
dote/koronatiedotteet 

Asiointiapua 
040 8012 429 ma-pe klo 9-15 välisenä aikana. 

Pudasjärvi 
 
 
 
 
 

https://www.pudasjarvi
.fi/poikkeustilannetiedo
tus/2704-uusimmat-
tiedotteet-
koronavirusepidemiaan-
liittyen 

Pudasjärvi: p. 040 701 2230 

Pukkila 
 
 
 

https://pukkila.fi/ Asiointiapua: 
Pukkilan kunta: 040 770 7054  
Pukkilan seurakunta: 040 849 1209  
maanantaisin klo 9 - 17 tai torstaisin klo 9 – 17 

Pulkkila 
(Siikalatva) 
 

https://www.siikalatva.f
i/fi/ajankohtaista/spr-
siikalatvan-korona-

Lisätietoa asiointiapuun kohdassa Siikalatva 
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apuryhm%C3%A4-etsii-
auttajia 

Punkalaidun 
 
 
 

https://www.punkalaid
un.fi/tiedotepalsta/sho
w.tmpl?sivu_id=7531&i
d=16025 

 

Puolanka 
 

https://www.puolanka.f
i/ 

 

Pusula 
 
 
 

https://www.lohja.fi/so
siaali-ja-
terveyspalvelut/terveys
palvelut-2/koronavirus/ 

 

Puumala 
 
 
 
 
 

https://puumala.fi/mite
n-varautua-
koronavirukseen/ 

Naapuriapurinki 
Yli 70-vuotiaat ja perussairauden vuoksi riskiryhmiin 
kuuluvat sekä koronan vuoksi karanteenissa olevat 
voivat tarvittaessa tilata kotiinsa lääketoimituksia ja 
kauppatavaroita puhelinnumerosta 015 888 9500 
(arkisin klo 9-15) 

Pyhtää 
 

http://www.pyhtaa.fi/fi
/koronatiedotteet 

Pyhtää 
ma-pe 8–16, p. 040 512 2406 

Pälkäne 
 
 
 
 
 
 

https://www.palkane.fi/
terveys-ja-
hyvinvointi/palkaneen-
kunnan-tiedotteet-
koronaviruksen-
leviamisen-
ehkaisemiseksi 

 

Pöytyä 
 
 
 

https://www.poytya.fi/k
unta-ja-
hallinto/varautuminen/
koronavirus/ 

Neuvontanumero 040 672 3025 (arkisin klo 9-11) 

Raahe 
 
 
 
 
 
 

https://raahe.fi/ajankoh
taista/raahen-
kaupungin-maaraykset-
ja-ohjeet-
koronaviruksen-
leviamisen-
hidastamiseksi 

Hyvinvointipiste NeuvoRassissa on aloitettu asiointi- 
ja kauppapalvelu Raahen (Raahe, Pattijoki, Saloinen) 
ja Vihannin kuntakeskuksen alueella. 
Asiointi- ja kauppapalvelun tavoittaa 
puhelinnumerosta 040 135 8540 ma-pe klo 8-16. 
Palvelusta peritään asiakasmaksu, joka on 9 €/kerta. 
Kuntayhtymä laskuttaa palvelun jälkikäteen. 

Raisio 
 
 
 

https://www.raisio.fi/fi/
korona 

Ostokset tilataan aina seuraavaksi arkipäiväksi 
soittamalla  
klo 10-14 välillä Raision sosiaalitoimen numeroihin: 
040 193 6228  tai  044 797 2188    
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Rantasalmi 
 
 

http://www.rantasalmi.
fi/asukkaat/korona-
asiointipalvelut/ 

Palveluneuvoja 040 561 1648 klo 9.00 – 15.00. 

Ranua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ranua.fi/fi
/Ranua-
info/Tiedotteet/Koronat
iedotteet 

 
Rauma 
 
 
 
 
 

https://www.rauma.fi/s
osiaali-ja-
terveyspalvelut/tietoa-
asiakkaille-potilaille-ja-
opiskelijoille/tietoa-
koronaviruksesta/ 

Yli 70-vuotiaiden palvelupuhelin palvelee 
koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen 
ajan. Palvelupuhelin palvelee ma–to 8–16 ja pe 8–15 
numerossa 044 403 5555. 

Rautalampi 
 

https://www.rautalamp
i.fi/korona/ 

 

Rautavaara 
 
 
 

https://www.pohjoissav
olaiset.fi/korona-
apu/rautavaaran-
korona-apu/ 

Rautavaaralla asuvat henkilöt, välttämättömät 
kauppa- ja apteekkiasioinnit.  
Rautavaaran ev.lut.srk:n diakoni Marjo Kyllönen ma-
pe klo 8.00-10.00 puhelinnumero 
040 824 0812.   

Rautjärvi 
 
 
 
 
 

http://www.rautjarvi.fi/
fi/Koronatiedotteet 

Neuvontapuhelin p. 040 181 4015, Puhelin palvelee 
ma-pe klo 9-15. 

Reisjärvi 
 

https://www.reisjarvi.fi/ Diakoniatoimisto ma-ti klo 9-11.  
puh. 0400-984 157. 
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Riihimäki 
 
 

https://www.riihimaki.fi
/palvelut/terveydenhuo
lto/koronavirus/ 

Akuutti arkiapu,  
p. 050 576 1210 (vastuuhenkilö Hannele Mäki), 
varanumero 019 758 4645 arkisin 9-15 

Ristijärvi  K-Monimarket Leinonen 08 681 380 
Rovaniemi 
 

https://www.rovaniemi.
fi/fi/Koronavirus 

Rovaniemen kaupungin palveluneuvonta  
016 322 6701 klo 9 - 15. 

Ruokolahti 
 
 

https://www.ruokolahti
.fi/suomeksi/Kuntatieto
a/korona 

Numero on 044 4491 400  ma-pe klo 9-15 välisenä 
aikana 

Ruovesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.virrat.fi/aj
ankohtaista/?newsid=1
134&newstitle=Kauppa-
+ja+ruoka-
apua+ik%C3%A4ihmisill
e+ja+riskiryhm%C3%A4
%C3%A4n+kuuluville+%
28p%C3%A4ivitetty+2.4
.2020%29 

arkisin klo 13-13.30,  
puh. 044 715 1401 

Rääkkylä 
 

https://www.raakkyla.fi
/-/koronavirusepidemia 

Numero 050 440 9750 arkisin klo 9-12 

Saarijärvi 
 
 
 
 
 

https://www.saarijarvi.f
i/ 

K-Market Saarijärvi: tilaukset puhelimitse: 0100 5665 
tai 0100 5666 
K-Supermarket Minttu: tilaukset puhelimitse 044-
7588 701  
Pylkönmäen Evästupa: tilaukset puhelimitse Marja-
Liisa Lehtonen p. 040 1840 227,  

Salla 
 
 
 

https://www.salla.fi/inf
o/tarkeat-tiedotteet/ 

Kotihoidon sosiaaliohjaaja Laura Sääskilahti:  
p. 040 192 9839 
K-Market Puolukka  
Voit soittaa lisätietoja ja tilata tavaraa p. 016 831 721. 

Salo 
 
 
 
 

https://www.salo.fi/kor
onavirus/ 

Yli 70-vuotiaiden oma neuvontapuhelin numero 
02 772 6003  
neuvoo mieltä askarruttavissa kysymyksissä muun 
muassa asiointiin liittyen.  
Numero palvelee ma-pe klo 9-15. 

Sastamala 
 
 

https://www.sastamala.
fi/sastamala/ 

Sastamalan Oma kauppa-apu -palvelu arkisin 
klo 9-15 numero 040 776 2473 

Savitaipale 
 

https://www.savitaipale
.fi/korona 

 

Savonlinna 
 
 

https://www.savonlinna
.fi/ 

Kaupungin kauppakassipalvelun yhteystiedot: 
 
• Savonranta 044 4174106 
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• Kerimäki 044 4174156 
• Punkaharju 044 4174223 
• Savonlinna (itäpuoli) 044 417 4090 
• Savonlinna (keskusta) 044 417 4206 
• Savonlinna (länsipuoli) 044 4174196 

Savukoski 
 

https://www.savukoski.
fi/news-article/9164/ 

työtoiminnan ohjaaja p. 040 137 4334.  
Myös SPR tarjoaa asiointiapua p. 044 994 9403. 

Seinäjoki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.seinajoki.fi
/seinajoenkaupunki/kor
ona_0.html 

Kauppa-asioinnit 
Ruokaostosten keräilypalvelua ja kotiinkuljetusta 
K-Citymarket Ideapark 
> palvelu on tarkoitettu yli 65-vuotiaille ja 
karanteenissa oleville 
> toimitukset viedään 15 km säteellä K-Citymarket 
Ideaparkista 
> tilaus tehdään www.k-ruoka.fi-palvelun kautta, 
lisätietokenttään viesti: "Huhtala Logistics auttaa" 
> ostokset maksetaan verkossa 
> kuljettaja soittaa puhelimella ennen ostosten 
toimitusta ja jättää ostokset oven taakse 
> tilauksen haluamalleen lauantaille voi jättää jo nyt 
K-Supermarket Seinäjoki ja 
Peräseinäjoella K-Market Viljami 
K-Citymarket Päivölä: kotiinkuljetustilaukset p. 050 
377 1419 ma–pe klo 8–15 (8,35 snt/puh + 12,09 
snt/min), keräys & kuljetus yht. 11,95 €. 
Prisma aloittaa keräily- ja kuljetuspalvelun 
huhtikuussa laskulla maksaminen on kauppakohtaista 
 
Toimintojentalon kauppa-apu 
Lisätietoa: Toimintojentalo/ Toimivi-tukipalvelu, 
arkisin klo 8.15–16 
Marjaana Ahopelto p. 044 41 81 863 
Marita Koski p. 044 41 81 104 
Ari Kupias p. 050 41 43 166 
Ylistarossa toimii kauppapalvelu, johon liittymiseksi 
yhteys Sinikka Koskeen, p. 044 4181250, 
sinikka.koskiseinajoki.fi 
 
Seurakuntien diakoniatyöntekijöiltä voi kysyä 
asiointiapua 
Seinäjoen seurakunta p. 050 370 9945 
Nurmon seurakunta p. 050 369 1750 

Siikainen http://www.siikainen.fi/ Kauppakassipalvelu: 
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K-Vestorin puhelinnumero: 02 5521058, kaupan 
aukioloaikana arkisin 7.00-21.00 

Siikajoki 
 

https://www.siikajoki.fi/
kriisitiedotteet 

Palveluohjaus  
puh. 040 135 7880 ma-pe klo 9-15 

Siikalatva 
(Kestilä, Piippola, 
Pulkkila, Rantsila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.siikalatva.f
i/fi/koronatiedotus 
 

Koronaneuvontapuhelin, arkisin: 044 5118 689 
Ruokakassipalvelu: 
K-market Rantsila, puhelin: 050 378 7550 
K-market Pulkkila, puhelin: 08 812 1631 
K-market Kestilä, puhelin: 08 812 2301 
K-market Piippola, puhelin: 08 812 0256 
asiointiapuneuvontaa:  
Tiina Hyvärinen 040 5259 933 tai 
siikalatva@gmail.com 
 
https://www.siikalatva.fi/fi/apua-ja-tekemist%C3%A4-
arkeen 
https://www.siikalatva.fi/sites/default/files/Koronatie
dote%2019.3.2020.pdf 
 

Siilinjärvi 
 
 
 
 

https://www.siilinjarvi.fi
/ 

Siilinjärven neuvontanumeron ikääntyneille. 
Neuvontanumeroon voi olla yhteydessä, jos tarvitset 
neuvoja esim. arjen kauppa- tai apteekkiasiointiin. 
Neuvontaa annetaan numerosta p. 044 740 1599 
arkisin klo 9–11 ja 12–14. 

Simo 
 
 
 

https://www.simo.fi/ko
rona-neuvontanumero-
040-825-1072-palvelee-
ymparivuorokautisesti/ 

https://www.lappilaiset.fi/ihmisille/ajankohtaista/kor
ona-apu-lapissa/ 

Sipoo 
 
 
 
 
 
 

https://www.sipoo.fi/fi/
sosiaali-
_ja_terveyspalvelut/ter
veyden-
_ja_sairaanhoito/tervey
sasemapalvelut/ajankoh
taista_koronaviruksesta 

 

Siuntio 
 
 
 
 

https://www.siuntio.fi/s
iuntion-kunnan-
tilannekatsaus-
koronavirustilanteen-
vuoksi-2432020 

 

Sodankylä 
 
 

http://www.sodankyla.f
i/tietoa-
sodankylasta/Pages/Kor

https://www.lappilaiset.fi/ihmisille/ajankohtaista/kor
ona-apu-lapissa/ 
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onatietoa-
kuntalaisille.aspx 

Soini 
 

 Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta  
(ma-pe klo 9–14) 
puh. 040 547 4904 

Somero 
 
 

https://www.somero.fi/ Someron SPR:n henkilökohtaisen avun tai 
kauppapalvelun järjestämiseksi.  
Pertti Lähdemaa, p. 045 1214 658 

Sonkajärvi 
 

https://www.sonkajarvi.
fi/Suomeksi 

Sonkajärven seurakunta 
SrkHelppi 044 733 5341 ma-pe klo 9-15 

Sotkamo 
 

 K-Supermarket Vuokatti 020 7940 775 
Sotkamon Jymy 044 0808 765 

Sulkava 
 
 

https://sulkava.fi/palvel
ut/terveyspalvelut/koro
navirus/ 

Kauppa- ja asiointiapu 
044 417 5216 

Sumiainen 
 

https://www.aanekoski.
fi/korona 

 

Suomusjärvi 
 
 

https://www.salo.fi/  

Suomussalmi 
 
 
 

 K-Market HerkkuKirsikka 045 355 1070 
K-Supermarket Suomussalmi 0407700989 
Mäkeläisen Pojat kyläkauppa 040 588 1271 
Vaarannivan talouskauppa 050 550 4089 

Suonenjoki 
 

https://www.suonenjok
i.fi/ 

 

Sysmä https://www.sysma.fi/  
Säkylä 
 
 
 
 

https://www.sakyla.fi/s
akylan-kunnan-
tiedotteet-
koronavirukseen-
liittyen/ 

 

Sääksmäki 
 
 
 

http://www.valkeakoski
.fi/portal/suomi/terveys
/ajankohtaista%2Bkoro
naviruksesta/ 

Neuvontanumero  
040 335 7416 

Taipalsaari 
 
 
 

https://www.taipalsaari
.fi/fi 

Ruoka- ja asiointiapu 
Puhelinnumero on 040 356 1881 ma-pe klo 8.30 – 
13.30 välisenä aikana. Numero on tarkoitettu 
ainoastaan ruoka- ja asiointiapuun liittyviin kyselyihin. 

Taivalkoski 
 
 

http://www.taivalkoski.
fi/tiedote/koronaviruse
pidemia 

Kaikki taivalkoskelaiset ruokakaupat tarjoavat 
ostosten keruu- ja kotiinkuljetuspalveluita 
• K-Market Taivaltori, puhelin 045 848 3755,  
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o tilaukset puhelimitse tai verkkokaupasta toimitusta 
edeltävänä päivänä klo 12 mennessä 
o toimitukset tiistaisin ja torstaisin 
• S-Market Joki-Jussi, puhelin 050 3116 975,  
o tilaukset edellisenä päivänä klo 16 mennessä 
sähköpostitse tai puhelimitse 
o toimitukset maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin 
o maksu laskulla tai paikan päällä 
• K-kyläkauppa Soronen, puhelin 08 846 132,  
• Metsäkylän Kyläkauppa, puhelin 040 0244 184,  
Seuraavat kotipalveluita tuottavat yritykset tarjoavat 
kauppa- ja asiointipalveluita 
• Apurina Oy, puhelin 040 356 8036/050 337 2817, 
info@apurina.fi 
• Metsäkylän perinnekäsityö-, kulttuuri- ja 
liikuntayhdistys, puhelin 040 518 7242,  
• Taivalkosken 4 H-yhdistys, puhelin 040 704 8483, t 
• KHPalvelut OH- y, puhelin 040 413 3670, 
mia.marsch@khh.fi 
• Terveyspojat Oy, puhelin 050 365 9083 / 0400 407 
212, info@terveyspojat.fi 
• Hoivapalvelu Kianna, puhelin 044 977 5505, 
anni.kivinen@outlook.com 
• Pesiölä Oy, puhelin 040 350 5534, palvelu@pesiola.fi 
• MK-Kotipalvelu Oy, puhelin 050 347 4868, 
pikekainu@gmail.com, 
p.olavi.kainulainen@gmail.com 

Taivassalo 
 
 
 

https://www.taivassalo.
fi/application/files/7515
/8564/3287/Koronaviru
stiedote_310320.pdf 

 

Tampere 
 
 
 
 

https://www.tampere.fi
/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/terveys
palvelut/koronavirus.ht
ml 

Kotitori: puhelin 03 5656 5700, ma - pe klo 8 - 16.30. 
Lähitorien puhelinneuvonta on auki ma - pe klo 9 - 
15: 
Keinupuiston lähitori, puhelin 044 777 7494 
Kuuselan lähitori, puhelin 044 512 0806 
Peurankallion lähitori, puhelin 040 749 9694 
Oriveden lähitori, puhelin 0400 275 038 
Tammelan lähitori, puhelin 050 337 9004 

Tervo 
 
 

https://www.tervo.fi/ko
rona 

Apua asioimiseen saat kunnan  
numeroista p. 044 7499 303 tai p. 017 499 111 
(ma-pe klo 8-15 välisenä aikana).  
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Teuva https://teuva.fi/korona Asiointiapua 
Anne Niemelä, p. 050 386 471, Teuvan kutna 

Tohmajärvi 
 
 
 

https://www.tohmajarvi
.fi/korona 

Kauppa-apua 
numero 050 534 0006 ma-pe klo 9-16, jossa vapaa-
ajanohjaaja Virpi Koistinen ja nuoriso-ohjaaja Laura 
Lihavainen. 

Toholampi 
 
 
 
 

https://www.toholampi
.fi/toholammin-kunta-
tiedottaa-
koronaviruksesta-covid-
19/ 

K-market Lampintori tarjoaa kotiinkuljetuspalvelua 
maanantaisin n. klo 8.00-10.00 ja keskiviikkoisin n. klo 
8.00-10.00 
Tilaukset tehdään puhelimitse numeroon 06-885 660 
kuljetusmaksu 

Toijala 
 
 

https://www.akaa.fi/aja
nkohtaista/koronavirus-
tiedotteet-ja-ohjeet/ 

 

Toivakka 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.toivakka.fi
/koronavirus-
tiedotteet/ 

kauppa- tai apteekkiasioiden hoidossa,  
Hanna-Leena Pöyryyn (040-6630051). Yhteydenotot 
maanantaisin, ostosten toimitus tiistain tai keskiviikon 
aikana. Kustannuksena sama taksa kuin 
asiointikyydissä (12€).  
Kauppa-apua saa myös K-market Perälän 
kauppakassi-palvelusta. Asiasta voit olla yhteydessä 
Kauppias Minnaan p. 040 3101 309 
 tai sähköpostitse perala@k-market.com 

Tornio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tornio.fi/k
oronatiedotteet/ 

Arpela, T-Valinta Keskipiste/Tarmo lähikauppa, puh. 
(016) 473 008 toimitukset torstaisin, tilaus edellisenä 
päivänä, 3,00 eur/ kuljetus, toimitus myös syrjäkylille 
Vojakkala, Timpan Tori, puh. 050 576 8221 
toimitukset tiistai ja perjantai, tilaus edellisenä 
päivänä, 9,90 eur/kuljetus, toimitus myös syrjäkylille 
Karunki, K-Market Ruoka-aitta, puh. (016) 470 239  
toimitukset joka arkipäivä klo 10–12 ja 17–19 
(tiistaisin vain ilta) tilaus edellisenä päivänä tai 
aamulla, 12,90 eur / toimitus (plussakortilla 9,90) 
kuljetus alueille 95530, 95500, 95560, 95520, 95540, 
95590, 95610 ja 95615 
Keskusta, K-Market Olavinlinna, puh. 040 641 8071 
toimitukset joka arkipäivä (ennen klo 11 tilaukset 
samana päivänä), 9,90 eur /kuljetus, toimitus Tornion 
ympäristö 
Tornion Reserviupseerit ry tarjoaa kaupassa ja 
vastaavissa asiointia. Yhteys Jani Harjuun, 
jani.harju@lappia.fi, puh. 0503622302 
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Meän Talo, Tornio puh. 040 1432223, puh. 
0405025584 tai mean.mesta@pp.inet.fi, 
mean.talo@pp.inet.fi. Asiointiapua mm. kauppaan, 
apteekkiin. Ohjausta, neuvontaa, mielenkohotusta ja 
ideoita ajanviettoon. 

Turku 
 

http://www.turku.fi/kor
ona 

Puhelinpalvelu yli 70-vuotiaille 
suomenkielinen palvelu:  
02 262 6164, klo 9–15 
ruotsinkielinen palvelu, svenskspråkig tjänst:  
02 262 6174, vardagar kl 9–12 

Tuusniemi 
 

https://www.pohjoissav
olaiset.fi/korona-
apu/tuusniemen-
korona-apu/ 

4H järjestää asiointi- ja kauppapalvelua.  
puh. 0405349122 

Tuusula 
 
 
 
 

https://www.tuusula.fi/
sivu.tmpl?sivu_id=9337 

Keusoten ikäihmisten Seniorineuvonta palvelee 
numerossa 040 314 4678 arkisin kello 8–15. 
Tuusulan kunnan ikäihmisten palvelunumero  
040 314 3160 palvelee arkisin kello 9–16 ja lauantaisin 
kello 9–14 

Tyrnävä 
 
 
 
 

https://www.tyrnava.fi/
fi/Palvelut/Koronavirus 

SPR Tyrnävän osasto auttaa esim. kauppa-ja 
asiointiapua lauantaisin. Ota rohkeasti yhteys: 
Maarit Stålnacke-Inkala puh. 040 5930780 
 ma-to 18 jälkeen, pe-la klo 10-19. 
tai tyrnava@punainenristi.fi 

Tyrväntö 
 
 
 

https://www.hattula.fi/
palvelut/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/terveys
palvelut/korona/ 

Tyrväntö-Lepaa (soittoaika klo 16-18)  
Anne Hannukkala, puh. 040 840 0943 
 
https://www.hattula.fi/uutiset/hattulan-naapuriapu/ 

Tyrvää 
 

https://www.sastamala.
fi/ 

Houhajärvi ja Tyrväänkylä erityisesti, saa kysyä 
muiltakin alueilta. Kaupassakäynti ja muu asiointiapu. 
Sepponen Akusti, puh. 040 593 5058 
Mattson Heli sekä Sepponen Hannu, puh. 040 776 
5158. 

Ulvila 
 
 

https://www.ulvila.fi/mi
ten-toimia-jos-epailet-
koronavirusta/ 

Ikäihmisten palveluneuvonta  
arkisin kello 8-16 puh. 02 623 4466. 
 
Palvelunumeroon voivat soittaa kaikki Porin, Ulvilan ja 
Merikarvian alueiden ikääntyneet asukkaat. 

Urjala 
 
 
 
 

https://www.akaa.fi/aja
nkohtaista/koronavirus-
tiedotteet-ja-
ohjeet/korona-
tiedotteet/ 

Akaan kaupungin kauppakassipalvelu  
puh. 040 335 3673 
Numeroon vastataan arkisin klo 9-12. 
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Utajärvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oulunkaari
.com/oulunkaaren-
koronavirusohjeistus-
yli-70-
vuotiaille/?utm_source=
rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=oulunka
aren-
koronavirusohjeistus-
yli-70-vuotiaille 

kauppa-asiointiapua 
p. 050 917 7346 

Utsjoki 
 
 

https://www.utsjoki.fi/t
ietoa-koronaviruksesta/ 

Tornion Reserviupseerit ry tarjoaa kaupassa ja 
vastaavissa asiointia.  
Yhteys Jani Harju, jani.harju@lappia.fi, p. 0503622302 

Uurainen 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uurainen.fi/ajan
kohtaiset/uuraisten-
kunta-tiedottaa-yli-70-
vuotiaita-hallituksen-
eilen-antaman-
suosituksen-
vaikutuksista-ja-lupaa-
tarvittaessa-apua-
koteihin/ 

Kunta opastaa ruoka- tai apteekkipalveluissa  
arkisin kello 9-15 numerossa 0400 969 076. 

Uusikaupunki 
 

https://uusikaupunki.fi/
kaupunki-ja-
hallinto/uudenkaupungi
n-koronainfo 

Asiointi- tai muuta vastaavaa apua tai neuvoja 
poikkeustilanteessa toimimiseen yli 70-vuotiaille 
puh. 044 351 5370,  
arkisin klo 9-15 
Alle 65-vuotiaat aikuisten vastaanotto Arvo  
puh. 040 663 7001  
(arkisin klo 9-15). 

Vaala 
 
 
 

https://www.vaala.fi/ko
rona-tiedote-ja-
poikkeusjarjestelyt-13-
3-2020/ 

Asiointi- ja neuvontapuhelin: 
050 448 5541  
arkisin 12-14 

Vaasa 
 
 
 

https://www.vaasa.fi/as
u-ja-ela/terveys-ja-
hyvinvointi/tietoa-
koronaviruksesta/ 

Palvelunumerot 9-12 
040 717 3005  
040 197 8216. 

Valkeakoski 
 
 
 

http://www.valkeakoski
.fi/portal/suomi/terveys
/ajankohtaista%2Bkoro
naviruksesta/ 

Neuvontanumero  
040 335 7416 

Valkeala 
 

https://www.kouvola.fi/
koronavirus-tiedotus/ 
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Vammala 
 

https://www.sastamala.
fi/ 

ma – pe kello 8.30 – 15.00, la-su kello 9-13  
numero 040 667 5276. 
 

Vantaa 
 

https://www.vantaa.fi/t
erveys-
_ja_sosiaalipalvelut/pai
vystys/koronavirus 

Asiointiapua  
09 839 504 60 arkisin klo 9-16. 

Varkaus 
 

https://www.varkaus.fi/
hpo-
sivusto/koronavirus-
covid-19 

Apua arjen poikkeustilanteessa 
numero 044 444 2465.  
Palvelu toimii arkisin kello 8.00 – 15.00 

Vehmaa  Ikäihmisten asiointiapua 
Palveluohjaaja Pirjo Luotonen 
puhelin: 044 360 3909 
pirjo.luotonen@vehmaa.fi 

Vesanto 
 
 

https://www.vesanto.fi/
koronatietoa 

Apua kauppa- ja apteekkiasiointiin voi saada ottamalla 
yhteyttä kunnan neuvontaan  
puhelin 044 088 5401 

Vesilahti 
 
 
 
 

https://www.vesilahti.fi
/vesilahden-kunnan-
linjaukset-korona-
viruksen-leviamisen-
estamiseksi/ 

Kauppakassipalvelu (Vesilahti): 
041 730 3520, ma-pe 10-15 
 
Apteekkiapu (Vesilahti): 
041 730 3564, ma-ke 9-13 

Veteli 
 
 
 

http://www.veteli.fi/soi
te/soite-koronavirus/ 

Neuvontapuhelin 
040 359 2334 
040 573 4915 
arkisin 9-15 

Vieremä 
 
 
 
 

https://kotona.vierema.
fi/?fbclid=IwAR2pSla436
OKX1_S6XEV-
8T9ybCJPvKoQESyBGWk
8k-aGiDsxR5fChPYXIk 

 

Vihti 
 

https://www.vihti.fi/kor
onavirus/ 

Karviaisen neuvontanumero  
puh. 09 4258 2945  
palvelee ikäihmisiä arkisin klo 9-15. 

Viiala 
 
 
 
 

https://www.akaa.fi/aja
nkohtaista/koronavirus-
tiedotteet-ja-
ohjeet/korona-
tiedotteet/ 

Ikäneuvo - ikäihmisten neuvontapuhelin 
puh. 040 733 3949 

Viitasaari 
 
 

https://viitasaari.fi/koro
na/ 

• K-Supermarket  
puhelimitse 0503535526 tai sähköpostitse 
viitasaari@k-supermarket.fi 
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• S-Market Viitasaari puhelimitse 010 7674575 
Tilaus tulisi tehdä toimitusta edeltävänä päivänä, 
poikkeuksena maanantai, jolloin toimitus tehdään 
tilauspäivänä. Toimitukset ovelle klo 14-17 välisenä 
aikana. Maksutapoina käy oma kauppatili tai 
käteinen/pankkikortti toimituksen yhteydessä 
kotiovella. 

Vilppula 
 
 
 

https://www.manttavilp
pula.fi/kaupunkipalvelut
/paivitetty-
koronatilanne/ 

Asiointi- ja neuvontapuhelin on avoinna arkisin 9-15. 
Puhelin 040 614 7927. 

Virolahti 
 

https://korona.kymsote
.fi/ 

Palvelupuhelin  
040 199 2002 ma-pe klo 9 - 12. 

Virrat 
 
 
 
 
 

https://www.virrat.fi/cli
ent/virrat/userfiles/virta
in-kaupungin-tiedote-
koronan-
ennaltaehkaisysta-
1332020.pdf 

Arkisin klo 13-13.30,  
puh. 044 715 1246 

Virtasalmi 
 
 
 

https://www.pieksamak
i.fi/terveys-ja-
hyvinvointi/ajankohtaist
a/ 

Seurakunnan työntekijä voi toimittaa asiakkaalle 
hänen itsensä tilaamat ja maksamat ostokset kaupasta 
tai apteekista. 
Palvelun voi tilata ma-pe klo 9-11  
puhelimitse numerosta 044 737 2219. 

Vähäkyrö 
 
 
 

https://www.vaasa.fi/as
u-ja-ela/terveys-ja-
hyvinvointi/tietoa-
koronaviruksesta/ 

https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/sosiaalipalvelut-ja-
arjen-tuki/arjen-tuki-ikaihmisille/asiointiapua-
riskiryhmille-vaasassa/ 

Yli-Ii 
 

https://www.ouka.fi/ou
lu/terveyspalvelut/yli-ii 

https://www.ouka.fi/oulu-apu 

Ylikiiminki 
 

https://www.ouka.fi/ko
rona 

https://www.ouka.fi/oulu-apu 

Ylistaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.seinajoki.fi
/seinajoenkaupunki/kor
ona_0.html 

 
Toimintojentalon kauppa-apu 
 
Kauppakassiapua, apteekkiapua ja kaupan verkkotilauksen 
tekemistä/avustamista puhelimitse. 

Ota yhteyttä Toimintojentalon työntekijään, jonka kanssa 
sovitaan yksityiskohdista. Ruokaostokset tehdään joko 
verkkotilauksena tai ostolistan mukaisesti kaupasta haettuna 
käteismaksulla tai asiakkaalla on mahdollisuus tehdä 
tiliasiakkuus Kivistön tai Törnävän S-Markettiin. 
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Palvelu on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille ja on 
maksuton. Toimintasäde tällä hetkellä 10 km osoitteesta 
Kasperinviita 13. 

Lisätietoa: Toimintojentalo/ Toimivi-tukipalvelu, arkisin klo 
8.15–16 

• Marjaana Ahopelto p. 044 41 81 863 
• Marita Koski p. 044 41 81 104 
• Ari Kupias p. 050 41 43 166 

 
Ylistarossa toimii kauppapalvelu, johon liittymiseksi yhteys 
Sinikka Koskeen, p. 044 4181250, sinikka.koski seinajoki.fi 

 
Seurakuntien diakoniatyöntekijöiltä voi kysyä 
asiointiapuaYlistaron seurakunta p. 044 580 6727 
Mikäli ensisijaisia keinoja ei pystytä hyödyntämään, 
voidaan ikäihmistä auttaa kauppakassipalvelulla tai 
ateriapalvelulla, jotka ovat kotihoidon tukipalveluita.  

Ikäkeskuksen asiakasohjaajalta saa tietoa tarjolla olevista, 
julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin vaihtoehtoisista 
palveluista ja tarvittaessa asiakasohjaaja auttaa palvelujen 
valinnassa. Mikäli asiakasohjaaja havaitsee asiakkaalla 
laajan palvelutarpeen, järjestetään se asiakkaalle. 

Yhteys Ikäkeskukseen, p. 06 4166 606 arkisin 9–14 
 

Ylitornio 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ylitornio.fi/ajank
ohtaista/toimintaohjeit
a-ruokahuollon-ja-
asioinnin-
jarjestamiessa-
ylitorniolla-yli-70-
vuotiaille-sarastuneille-
tai-karanteenissa-
oleville-henkiloille/ 

Asiointiapu neuvontaa 
Marja-Leena Laitinen puh. 0400 220 343 

Ylivieska 
 

http://www.ylivieska.fi/
tiedote 

Palvelunumero 
040 1882 459 ja arkisin ma-pe klo 8-16 välisenä 
aikana. 

Ylöjärvi 
 
 
 

https://www.ylojarvi.fi/
terveys/koronavirus/ 

ikäihmisten neuvontapuhelin  
Ikäneuvo 040 733 3949 ma-pe klo 8.30-16 
Ylöjärven kaupungin asiakasohjaus  
050 344 2497 ma-pe klo 8-16 

mailto:sinikka.koski%40seinajoki.fi
https://ylitornio.fi/ajankohtaista/toimintaohjeita-ruokahuollon-ja-asioinnin-jarjestamiessa-ylitorniolla-yli-70-vuotiaille-sarastuneille-tai-karanteenissa-oleville-henkiloille/
https://ylitornio.fi/ajankohtaista/toimintaohjeita-ruokahuollon-ja-asioinnin-jarjestamiessa-ylitorniolla-yli-70-vuotiaille-sarastuneille-tai-karanteenissa-oleville-henkiloille/
https://ylitornio.fi/ajankohtaista/toimintaohjeita-ruokahuollon-ja-asioinnin-jarjestamiessa-ylitorniolla-yli-70-vuotiaille-sarastuneille-tai-karanteenissa-oleville-henkiloille/
https://ylitornio.fi/ajankohtaista/toimintaohjeita-ruokahuollon-ja-asioinnin-jarjestamiessa-ylitorniolla-yli-70-vuotiaille-sarastuneille-tai-karanteenissa-oleville-henkiloille/
https://ylitornio.fi/ajankohtaista/toimintaohjeita-ruokahuollon-ja-asioinnin-jarjestamiessa-ylitorniolla-yli-70-vuotiaille-sarastuneille-tai-karanteenissa-oleville-henkiloille/
https://ylitornio.fi/ajankohtaista/toimintaohjeita-ruokahuollon-ja-asioinnin-jarjestamiessa-ylitorniolla-yli-70-vuotiaille-sarastuneille-tai-karanteenissa-oleville-henkiloille/
https://ylitornio.fi/ajankohtaista/toimintaohjeita-ruokahuollon-ja-asioinnin-jarjestamiessa-ylitorniolla-yli-70-vuotiaille-sarastuneille-tai-karanteenissa-oleville-henkiloille/
https://ylitornio.fi/ajankohtaista/toimintaohjeita-ruokahuollon-ja-asioinnin-jarjestamiessa-ylitorniolla-yli-70-vuotiaille-sarastuneille-tai-karanteenissa-oleville-henkiloille/
https://ylitornio.fi/ajankohtaista/toimintaohjeita-ruokahuollon-ja-asioinnin-jarjestamiessa-ylitorniolla-yli-70-vuotiaille-sarastuneille-tai-karanteenissa-oleville-henkiloille/
http://www.ylivieska.fi/tiedote
http://www.ylivieska.fi/tiedote
https://www.ylojarvi.fi/terveys/koronavirus/
https://www.ylojarvi.fi/terveys/koronavirus/
mailto:sinikka.koski%40seinajoki.fi


 Päiv. 5.5.20 
Paikkakuntakohtaisia koronatilannetiedotussivustoja sekä asiointiapua riskiryhmille 

ja yli 70-vuotiaille 
Puuttuiko listasta paikkakuntasi ja asiointiapua tarjoavien tahojen yhteystietoja? Voit lähettää täydentävät 

tiedot sähköpostitse jaana.hyvonen @ suomentule.fi 
 
 
 

 

 

 

Ypäjä 
 
 
 
 
 
 

https://www.ypaja.fi/ Ikääntyneet voivat tilata kotiin kuljetettavan aterian 
Palvelukeskuksesta. Kotiin kuljetetun aterian hinta on 
9,50€/ ateria.  
Aterioiden tilaukset: palvelukeskuksen keittiö p. 044-
4352011.  
Lisätietoja: Mari Nummela , kotihoidon aluevastaava, 
p. 050-5925869. 

Ähtäri 
 

 Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta  
(ma-pe klo 9–14) 
puh. 040 653 0009 

Äänekoski 
 

https://www.aanekoski.
fi/korona 

neuvonta- ja asiakasohjausnumero  
040 646 3859 (arkisin klo 9.00 - 11.30, 12.00 - 13.00) 
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