
Päiv. 26.11.20 
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 

 

 

 
 

* Yhteystiedot on 
haettu paikkakuntien 
verkkosivuilta 

 
 

Alueen 
poikkeustilanneinfo 

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

Akaa https://akaa.fi/terveys/
korona/ 

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://alajarvi.fi/alajar
ven-kaupunki-tiedottaa-
koronavirusepidemian-
johdosta 

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 
https://alavieska.fi/asiointiapua-yli-70-vuotiaille 

Alavus https://www.alavus.fi/fi/k
aupunki-ja-
hallinto/koronasivusto.ht
ml 

Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta 
(ma-pe klo 9–14) 
puh. 040 554 9524 
https://www.kuusiolinna.fi/ajankohtaista/psykososiaali
nen-ja-arjen-tuki-kuusiokuntien-alueella 

Artjärvi https://www.phhyky.fi/fi/
asiakkaalle/koronavirus/ 

 

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

Asiakasohjaus Siiri 
numero  044 482 5050.  
ma-ti klo 9-15, ke klo 9-16, to-pe klo 9-15 

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

 

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

asiointiapua 
Joensuun kaupungin tarjoama asiointiapu päättyi 
31.7.2020 
https://www.joensuu.fi/korona/tukea-kaupunkilaisille 

Enonkoski https://enonkoski.fi/ajan
kohtaista/ 

Kauppaostokset kotiin kuljetettuna voi tilata Oravin 
kyläkaupalta kauppias Kari Hirvoselta, 
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  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 
https://enonkoski.fi/muistilista-tarkeimmista-asioista-
koskien-koronavirusta/ 

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

Kauppa-apua: 
Kotipalvelu järjestetää tarvittaessa asiointiapua. 
Yhteydenotot vanhustenhuollon palvelupäällikköön: 
040 559 8367 
K-market J. AD. Rantakokon kuljetuspalvelun voi tilata 
itse suoraan kaupasta: 016 530 1100. Palvelu on 
maksullinen. 
Apteekki 
Yhteys apteekkiin: 040 669 4572 

Espoo https://www.espoo.fi/f
i-
FI/Espoon_kaupunki/Aj
ankohtaista/Koronaviru
s 

Seniorineuvonta Nestori 
neuvontaa ja ratkaisuja arjen asioihin  
p. 09 816 33 333 ma-pe klo 8–16. 
https://www.espoo.fi/fi-
FI/Seniorit/Seniorineuvonta_Nestori 

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.khshp.fi/aja
nkohtaista-
koronaviruksesta/ 
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Haapajärvi https://www.haapajarvi 
.fi/koronatiedotus 

Asiointiapua yli 70-vuotiaille: 
https://haapajarvi.fi/ajankoht
aista/yli-70-vuotiaille-tarjolla-
asiointiapua-esim-kauppa-
asioissa 
 

 
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. 
https://haapavesi.fi/ajankohtaista/maks
uton-kauppa-ja-apteekkipalvelu- 
riskiryhmaan-kuuluville 

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

ASIOINTIPALVELU kauppaan ja apteekkiin on 
toistaiseksi tauolla. Mikäli virustilanne olennaisesti 
muuttuu, niin asiointipalvelu käynnistyy uudelleen. 
https://www.hailuoto.fi/koronavirus-covid-19/ohjeita-
riskiryhmille/ 

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 
Jaana Rikkola, puh. 050 345 1110 (1.6.2020 alkaen) 
https://www.hamina.fi/asukkaalle/ajankohtaista/palvel
uja-ja-apuja-koronaepidemian-ajaksi/ 

Hankasalmi https://www.hankasalm
i.fi/ 

Arjen tuki: 
p. 014 2671 490 klo 8 – 16 
https://www.hankasalmi.fi/vanhuspalvelut/sosiaalipalv
elut/vanhuspalvelut 
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Hanko https://www.hanko.fi/kau
punki_ja_paatoksenteko/a
jankohtaista/uutisia/koron
ainfo_ja_kaupungin_suosi
tukset.18089.news 

Palveluohjaaja, 
puhelin: 019 220 3489 (palveluneuvonta, 
palvelutarpeiden arviointi, tukipalvelut, omaishoito) 
arkisin klo 8-15.30, 
 

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

kauppa-asiointitietoa: 
Palveluohjaus puh. 044 4325269 (uudet asiakkaat)  
tai 044 4325527 (kotihoidon asiakkaat) 
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. 
https://hausjarvi.fi/tiedote-ikaihmisille-ja-
heidan-laheisilleen/ 

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

Akuutti arkiapu: 
Neuvontapalvelun puh. 044 797 7000 
Avoinna arkisin kello 9-14 
https://www.heinola.fi/koronavirus-peruu-tapahtumia-
ja-rajoittaa-asiointia 

Heinävesi https://heinavesi.fi/koro
na 

Siun Soten Seniorineuvonta Ankkuri palvelee 
arkisin kello 8–16 puhelimitse 013 330 2890 
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Helsinki https://www.hel.fi/helsi 
nki/korona-fi/ 

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

Asiointiapua yli 70-vuotiaille 
Helsinki-apu päätti toimintansa 31.8.2020 
Seniori-infosta  
ma‒pe klo 9‒15 puh. 09 310 44556 
https://www.hel.fi/seniorit/fi 

Hirvensalmi https://www.essote.fi/mi
kkelin-keskussairaala-on-
varautunut-
koronavirukseen/ 

Asiointiapua voit tilata 
puhelin: 050 3385258 arkisin klo 9-11 
https://www.hirvensalmi.fi/wp-
content/uploads/2020/03/hirvensalme
n-kunnan-asiointiapu.pdf 

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). 
https://www.hollola.fi/asiointiapu-hollolalaisille-yli-70-
vuotiaille-ja-riskiryhmaan-kuuluville-laajennettu-
kauppapalvelu-alkaa 

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 
https://www.huittinen.fi/palvelut/sosiaali-
_ja_terveyspalvelut/ikaihmisten_palvelut/neuvontapal
velupiste_ikainfo 

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. 

 
https://www.fshky.fi/asiakkaalle/terveyspalvelut/ajanko
htaista-koronaviruksesta/ 

Hyrynsalmi https://sote.kainuu.fi/k
oronainfo-kaikki-
kainuun-soten-
koronavirusta-
kasittelevat-tiedotteet 

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

Hyvinkään kaupunki takaisinsoittopalvelun 
numero on p. 019 459 5300. 
Takaisinsoittopalvelussa tarjotaan neuvontaa 
kaupunkilaisille muun muassa arjen palveluita koskien. 

Hämeenkyrö https://www.hameenkyr
o.fi/tietoa-
hkyro/hameenkyro-
info/koronavirus/ 

Kauppa- ja asiointiapu yli 70-vuotiaille tai riskiryhmään.  
Palvelun voi tilata Rönsyn avunvälityksestä puh. 050 576 
2552 ma-to klo 9-11  

https://www.hameenkyro.fi/tietoa-
hkyro/hameenkyro-
info/koronavirus/yhteystietoja/ 

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

Akuutti arkiapu-palvelu päättyi 26.6.2020 
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-
terveys/terveyspalvelut/ajankohtaista-
koronaviruksesta/akutti-arkiapu/ 

Ii https://www.oulunkaar
i.com/koronainfo/ 

 

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

 

 
Iitti 

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

Asiointiapua 
Kauppapalvelu toteutetaan klo 10- 
12.00 välillä. Kauppapalveluasioissa 
voi soittaa ma-ke klo 9-13.00 
puhelinnumeroon 0403576385 

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

 

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

Kauppa-apua 
https://ilmajoki.fi/yrittajyys-ja-tyo/kotiinkuljetukset-
ja-kotiin-tarjottavat-palvelut-ilmajoella/ 

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

Ikäihmisten asiointiapu 
040 104 3008 arkisin klo 9-15 
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Imatra 
 
 

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

Kauppa-ja asiointiapua 
Imatran kaupungin asiointiapupalvelu päättyi kesäkuun 
lopulla.  
https://www.imatra.fi/asiointiapu 
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. 

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

Jos tarvitsette kauppa-apua, kuljetusapua, 
keskusteluapua tai on muuta kysyttävää arkipäivään 
liittyvissä asioissa, voitte soittaa arkisin klo 8 – 15 välillä 
johonkin seuraavista numeroista:  
Psyki. sairaanhoitaja Marianne Ahonen p. 040  156 2036,  
sosiaalityöntekijä Tiina Kanniainen p. 040 708 5802,  
th  Paula Kontsas p. 040 512 4602,  
th Jaana Vallivaara-Puttonen p. 040 520 9245,  
th Sirpa Aittokoski p. 040 520 9246,  
th Annika Leppälä p. 040 844 5482,  
th Anne Kinnunen p. 040 – 846 3078.  
Terveydenhoitajille soitetut puhelut ohjautuvat 
vastaajaan. Toimikaa vastaajan antamien ohjeiden 
mukaisesti. Teille soitetaan saman päivän aikana 
takaisin. 

Inkoo https://www.inkoo.fi/ink
oo_tiedottaa/inkoon_kor
onatilanne/tietoa_rajoitu
ksista_kunnan_toiminnas
sa_27.11._alkaen.11482.
news 

S-market Inkoo, Puh: 010 76 26360 
K-market Lantis, puh. 050 3436 255, s-posti: 
monica.brunberg@k-market.com 
https://www.inkoo.fi/inkoo_tiedottaa/ajankohtaista/pai
kalliset_yritykset_tarjoavat_apua_korona-
arkeen.10716.news 

Isokyrö https://isokyro.fi/kunta-
ja-hallinto/ajankohtaista-
koronaviruksesta/ 

Asiointiapua varten on avattu puhelinnumero: 050 575 
2484, johon voi ilmoittaa avun tarpeesta tai 
ilmoittautua itse vapaaehtoiseksi. Asiointiavulle on nyt 
myös avattu oma sähköposti: asiointiapu@isokyro.fi. 

 
Jalasjärvi 

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

Jalasjärven kauppakassiapu on lopetettu toistaiseksi. 
https://kurikka.fi/kauppa-asiointi-ja-ruokahuolto-
ikaihmisille-riskiryhmalaisille-seka-karanteenissa-tai-
eristyksessa-oleville/ 
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Janakkala https://www.janakkala.f 
i/palvelut/terveys/muut 
a-tietoa- 
terveyspalveluista/ajank 
ohtaista-tietoa- 
koronaviruksesta/ 

Asiointi ja kauppa- apua 
SPR:n ystävätoiminta Sisko Kytösaari 050 435 9275  
https://www.janakkala.fi/palvelut/ystavatoiminta/ 

 
Joensuu 

https://www.joensuu.fi
/ korona 

Asiointiapu 
Joensuun asiointiapupalvelu päättyi heinäkuun 
lopulla. 
https://www.joensuu.fi/korona/tukea-kaupunkilaisille 

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 

Joroinen https://www.joroinen
.fi/ajankohtaista-
2/?c=Uutiset&i=235&
a=Joroisten-kunnan-
koronaohjeistus-20-
11-2020 

 

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

 

Jurva https://www.siunsote.fi
/korona 

 

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

 

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

https://www.juva.fi/paikallisia-palveluja 

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

kauppa- ja apteekkiasiointi neuvonta 
puhelin kello 8-18 numerossa 014 266 0550 

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

asiointipalvelu 
Kirsi Mansikkamäki, puhelin 0500 591 722 
(ma-pe 8.30-15.30) 
https://jamijarvi.fi/ajankohtaista/asiointiapua-
koronatoimenpiteiden-johdosta-jamijarvella/ 

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

https://www.jamsek.fi/riskiryhmille/ 

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

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

Järvenpää https://www.jarvenpaa.fi/hyv
invointi-ja-
terveys/jarvenpaan-palvelut-
koronan-aikana 

 

Kaavi https://www.psshp.fi/web/kyst
eri/tietoa-
koronaviruksesta?p_p_id=56_I
NSTANCE_9oN9TQzlkEx9&p_p
_lifecycle=0&p_p_state=norma
l&p_p_mode=view&p_p_col_i
d=column-
0&p_p_col_pos=1&p_p_col_co
unt=2 

 

Kajaani http://www.kajaani.fi/fi/korona 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. 
https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/kotiin-annettavat-
palvelut/palveluohjaus-verkko/ 
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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.essote.fi/mi
kkelin-keskussairaala-on-
varautunut-
koronavirukseen/ 

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 http://www.saarikka.fi/fi

-FI 
 

Kannus https://korona.soite.fi/  

Karhula https://www.kotka.fi/so 
siaali-ja- 

 

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

 Asiointiapua: Puh. 040 672 3025 (arkisin klo 9-11) 

Karjaa https://www.raasepori.f
i/korona/ 

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 -linjan kautta puhelimitse 044 467 5491 
(avoinna arkipäivinä klo 9.00 – 15.30, muulloin voi 
jättää soittopyyntöjä) tai sähköpostilla 
arjenapu@karkkila.fi 

Karstula https://karstula.fi/koron 
a-tietoruudut/ 
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Karttula https://www.kuopio.fi/tiet
oa-koronaviruksesta 

Palvelupuhelin numero 044 704 6700 
https://www.kuopio.fi/koronavirus-
neuvontapuhelimet 

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. 

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  
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Kauhajoki https://www.kauhajoki.fi
/fi/palvelut/sosiaali/koro
natiedotteet.link 

 

Kauhava https://www.kauhava.fi/
uutishuone/tiedotteet/k
oronatiedotteet.14746.n
ews 

Kaupungin kauppakassipalvelu  
Palvelunumero on 040 619 6134 arkisin klo 7.00-15.00. 

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 

 

Keitele https://www.psshp.fi/w
eb/kysteri/tietoa-
koronaviruksesta?p_p_i
d=56_INSTANCE_9oN9T
QzlkEx9&p_p_lifecycle=
0&p_p_state=normal&
p_p_mode=view&p_p_
col_id=column-
0&p_p_col_pos=1&p_p
_col_count=2 

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/ 

 

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

Asiointiapua 
puh. 040 6175582 klo 8-15 
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Keminmaa https://www.keminma
a.fi/index.php?p=KORO
NAtiedotteet 

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://www.siikalatva
.fi/blog/ajankohtaista/
korona-tilanteesta-
johtuvat-paivitetyt-
suositukset-siikalatvan-
kunnassa-26-11-
alkaen/ 

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 
 

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

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

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.  
 

Kiuruvesi https://www.ylasavonsot
e.fi/koronavirus 

 

Kokemäki https://kokemaki.fi/koro
navirus-tietoa-ja-ohjeita/ 

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 

 

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/16751/  

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/ 

 

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 

 

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

 

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 
 
https://www.lapinjarvi.fi/maksuton-kauppa-apu-
kaikille-yli-70-vuotiaille-lapinjarvelaisille-alkaa-1-4/ 
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Lapinlahti 

https://www.lapinlahti.fi
/fi 

 

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://lapua.fi/hallinto-
ja-
paatoksenteko/lapuan-
kaupungin-korona-info/ 

Asiointipalvelu 
ma-to klo 9- 14 puh. 044 438 4957 
https://www.lapuansanomat.fi/artikkeli-
6.1.52835.ca780d90ba 

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

Asiakasohjaus, 
puh. 040 7235 005  
arkisin klo 9 – 12 

 
Lempäälä 

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

https://www.lempaala.fi/uutiset/lempaalassa-
aloitetaan-kauppakassipalvelu-riskiryhmille-jossa-
kuljetuksesta-vastaavat-vapaaehtoiset/ 
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Leppävirta https://leppavirta.fi/kor
ona-tietoajaohjeita 

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 

Kauppakassipalvelu 
Palveluohjaaja Anu Jylli 
puh. 040 804 2420 

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

Kauppakassipalvelu: 
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 
http://www.lieto.fi/fi-
FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Vanhusten_palvelut/Vap
aaehtoistyosta_apua_riskiryhmille_ja_(8045) 

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 asiointiapu 
päättynyt toistaiseksi 

 

Lohja 

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

 

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

 

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

 

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

SENNI arkisin kello 8-16 
numero 040 575 3147 
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Luhanka https://www.luhanka.fi/ 
korona/ 

 

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

 

Luvia https://www.eurajoki.fi 
/ 

Ikäihmisten palveluneuvonta on avoinna arkisin kello  
8-16 ja puhelinnumero on 02 623 4466 

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://muhos.fi/muhoks
en-kunnan-
koronavirustiedote/ 

 

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

 

Muonio https://www.muonio.fi/ 
koronavirus/koronaviru 
s.html 
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Muurame https://www.muurame.fi
/korona 

 

Mynämäki https://www.mynamaki.f
i/koronatilanteen-
vaikutukset-mynamaen-
kunnan-toimintoihin/ 

Mynämäen seurakunta 
puhelin: 044 3307055 tai 044 331 2493 
https://www.mynamaenseurakunta.fi/documents/978
3430/14955953/Kauppa-asiointiapu.pdf/c1be88a5-
4de9-43da-c220-f5415b52e4e3?t=1584458668191 

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

Apupartio 
puh. 044 719 0324 (suomeksi) 
puh. 044 085 0722 (på svenska) 
https://myrskyla.fi/ajankohtaista/apupartion-toiminta-
1-6-2020-alkaen/ 

Mäntsälä https://keski-
uudenmaansote.fi/koro
navirus/ 

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/ 

 

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/sis
alto/palvelut/covid-19 

Naapuriapu 
Seurakunta: 
Minna Pennanen p. 0400 143 636 
Sarianne Volanen p. 0400 143637 
https://mantyharju.fi/sisalto/palvelut/covid-
19/vapaaehtoisten-tarjoamaa-apua 

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

 

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 
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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. 

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) 

 
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) 
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Orimattila https://www.phhyky.fi/fi/
asiakkaalle/koronavirus/ 

 

Orivesi https://orivesi.fi/asukkaall
e/terveys-ja-
hyvinvointi/koronavirus/ 

 

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 

 

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

 

 
 
 

Paimio 

http://www.paimio.fi/u
utishuone/uutiset/uutis
arkisto/ajankohtaiset_t
oimenpiteet_koronaviru
kseen_liittyen.10866.ne
ws 

 

Paltamo https://sote.kainuu.fi/kor
onainfo-kaikki-kainuun-
soten-koronavirusta-
kasittelevat-tiedotteet 

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

 

Parkano https://www.parkano.fi 
/ 

 

Pelkosenniemi https://www.pelkosenni
emi.fi/asukkaat/terveysp
alvelut/ 

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

Pello 
https://www.pello.fi/sosi
aali-ja-
terveys/terveyspalvelut/
ajankohtaista-
koronatietoa.html 

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. 

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 
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Pietarsaari https://www.sochv.jakob
stad.fi/koronavirus/ 

 

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

 

Piippola (SIIKALATVA) https://www.siikalatva.fi/ Asiointiapuun lisäohjeistusta kohdassa 
Siikalatva 

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

 

Pori https://www.pori.fi/koron
a 

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

Posio http://www.posio.fi/tiedo
te/koronatiedotteet 

 

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

Pudasjärvi: p. 040 701 2230 

Pukkila https://www.phhyky.fi/fi/
asiakkaalle/koronavirus/ 

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.fi/ Lisätietoa asiointiapuun kohdassa Siikalatva 
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Punkalaidun https://www.punkalaidu
n.fi/sivu.tmpl?sivu_id=11
996 

 

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) 
https://puumala.fi/apua-sita-nyt-tarvitseville-
puumalan-naapuriapurinki/ 

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

Asiointineuvonta 
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 

 

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

 

https://www.punkalaidun.fi/sivu.tmpl?sivu_id=11996
https://www.punkalaidun.fi/sivu.tmpl?sivu_id=11996
https://www.punkalaidun.fi/sivu.tmpl?sivu_id=11996
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/
https://puumala.fi/miten-varautua-koronavirukseen/
https://puumala.fi/miten-varautua-koronavirukseen/
https://puumala.fi/miten-varautua-koronavirukseen/
http://www.pyhtaa.fi/fi/koronatiedotteet
http://www.pyhtaa.fi/fi/koronatiedotteet
https://www.palkane.fi/terveys-ja-hyvinvointi/palkaneen-kunnan-tiedotteet-koronaviruksen-leviamisen-ehkaisemiseksi
https://www.palkane.fi/terveys-ja-hyvinvointi/palkaneen-kunnan-tiedotteet-koronaviruksen-leviamisen-ehkaisemiseksi
https://www.palkane.fi/terveys-ja-hyvinvointi/palkaneen-kunnan-tiedotteet-koronaviruksen-leviamisen-ehkaisemiseksi
https://www.palkane.fi/terveys-ja-hyvinvointi/palkaneen-kunnan-tiedotteet-koronaviruksen-leviamisen-ehkaisemiseksi
https://www.palkane.fi/terveys-ja-hyvinvointi/palkaneen-kunnan-tiedotteet-koronaviruksen-leviamisen-ehkaisemiseksi
https://www.palkane.fi/terveys-ja-hyvinvointi/palkaneen-kunnan-tiedotteet-koronaviruksen-leviamisen-ehkaisemiseksi
https://www.palkane.fi/terveys-ja-hyvinvointi/palkaneen-kunnan-tiedotteet-koronaviruksen-leviamisen-ehkaisemiseksi
https://www.poytya.fi/kunta-ja-hallinto/varautuminen/koronavirus/
https://www.poytya.fi/kunta-ja-hallinto/varautuminen/koronavirus/
https://www.poytya.fi/kunta-ja-hallinto/varautuminen/koronavirus/
https://www.poytya.fi/kunta-ja-hallinto/varautuminen/koronavirus/
https://raahe.fi/ajankohtaista/raahen-kaupungin-maaraykset-ja-ohjeet-koronaviruksen-leviamisen-hidastamiseksi
https://raahe.fi/ajankohtaista/raahen-kaupungin-maaraykset-ja-ohjeet-koronaviruksen-leviamisen-hidastamiseksi
https://raahe.fi/ajankohtaista/raahen-kaupungin-maaraykset-ja-ohjeet-koronaviruksen-leviamisen-hidastamiseksi
https://raahe.fi/ajankohtaista/raahen-kaupungin-maaraykset-ja-ohjeet-koronaviruksen-leviamisen-hidastamiseksi
https://raahe.fi/ajankohtaista/raahen-kaupungin-maaraykset-ja-ohjeet-koronaviruksen-leviamisen-hidastamiseksi
https://raahe.fi/ajankohtaista/raahen-kaupungin-maaraykset-ja-ohjeet-koronaviruksen-leviamisen-hidastamiseksi
https://raahe.fi/ajankohtaista/raahen-kaupungin-maaraykset-ja-ohjeet-koronaviruksen-leviamisen-hidastamiseksi
https://www.raisio.fi/fi/korona
https://www.raisio.fi/fi/korona


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 

 

 

 
Rantasalmi http://www.rantasalmi. 

fi/asukkaat/korona- 
asiointipalvelut/ 

Palveluneuvoja 040 561 1648 klo 9.00 – 15.00. 

Ranua https://www.ranua.fi/So
siaali-
Terveys/Terveyspalvelut 

 

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

Palvelupuhelin palvelee ma–to 8–16 ja pe 8–15 
numerossa 044 403 5555. 

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

 

Rautavaara https://www.rautavaara.
fi/ 

 

Rautjärvi http://www.rautjarvi.fi/n
ews/Etela-Karjalassa-
1211-voimassa-olevat-
koronasuositukset/27053
/88f26d0b-2344-495d-
9fab-07600d56195f 

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

Reisjärvi https://www.reisjarvi.fi/k
oronatiedotus 

 

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 https://sote.kainuu.fi/p
andemiainfo-kaikki-
kainuun-soten-
koronavirusta-
kasittelevat-tiedotteet 

https://sote.kainuu.fi/ohjeita-yli-70-vuotiaille-ja-
miten-voimme-tukea-heita-kainuussa 
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Rovaniemi https://www.rovaniemi.
fi/Poikkeustilanne/Koro
navirus 

 
 

Ruokolahti https://www.ruokolahti 
.fi/suomeksi/Kuntatieto 

a/korona 

 

Ruovesi https://www.keiturinsote.
fi/ 

https://www.virrat.fi/ajankohtaista/?newsid=1134&ne
wstitle=Kauppa-+ja+ruoka-
apua+ik%C3%A4ihmisille+ja+riskiryhm%C3%A4%C3%A
4n+kuuluville+%28p%C3%A4ivitetty+2.4.2020%29 

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

 

Saarijärvi http://www.saarikka.fi/fi-
FI 

 

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

Kotihoidon sosiaaliohjaaja Laura Sääskilahti: 
p. 040 192 9839 

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

 

Sastamala https://www.sastamala.fi/
sivu.tmpl?sivu_id=11856 

 

Savitaipale http://www.eksote.fi/Kor
onavirus/Sivut/default.asp
x 

 

Savonlinna https://www.savonlinna.fi
/elakoonsavonlinna 

 

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

 

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 
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> 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 

Siikainen http://www.eposa.fi/cat
egory/korona/ 

 

Siikajoki https://www.siikajoki.fi/ 
kriisitiedotteet 

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

Siikalatva (Kestilä, 
Piippola, Pulkkila, 
Rantsila) 

https://www.siikalatva.fi/ 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 

Siilinjärvi https://www.siilinjarvi.fi/s
osiaali-ja-
terveyspalvelut/terveyspal
velut/ 

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/ko
r ona-apu-lapissa/ 
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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/Koro
natietoa- 
kuntalaisille.aspx 

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

Soini https://kunta.soini.fi/ Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta 
(ma-pe klo 9–14) 

puh. 040 547 4904 

Somero https://www.somero.fi/
ajankohtaista-someron-
koronavirustilanteesta/ 

 

Sonkajärvi https://www.sonkajarvi
.fi/loader.aspx?id=e141
3b4f-5468-487b-aa93-
83713f3df5df 

 

Sotkamo https://www.sotkamo.fi/
korona/ 

K-Supermarket Vuokatti 020 7940 775 
 

Sulkava https://sulkava.fi/korona
virus-info/ 

 
 

Sumiainen https://www.aanekoski. 
fi/korona 

 

Suomusjärvi https://salo.fi/koronavirus
/ 

 

Suomussalmi https://www.suomussalmi
.fi/fi/koronavirus/ 

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

Suonenjoki https://www.suonenjoki.fi
/asukkaille/varhaiskasvatu
s_ja_esiopetus/korona-
ajan_ohjeita 
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Sysmä https://www.sysma.fi/aja
nkohtaista-tietoa-
koronaviruspandemian-
aikana 

 

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

liittyen/ 

 

Sääksmäki https://www.valkeakosk
i.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/ajankoh
taista-koronaviruksesta/ 

Neuvontanumero 
040 335 7416 

Taipalsaari http://www.eksote.fi/Kor
onavirus/Sivut/default.asp
x 

 

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

pidemia 

• 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, 
 

Taivassalo https://www.taivassalo
.fi/sote 

 

 
Tampere 

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

 

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). 

Teuva https://teuva.fi/korona Asiointiapua 
Anne Niemelä, p. 050 386 471, Teuvan kunta 

Tohmajärvi https://www.tohmajarvi 
.fi/korona 

 

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://akaa.fi/terveys/kor
ona/ 

 

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

 
Turku http://www.turku.fi/koron

a  
 

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.tuusniemi.fi/
koronaohje 

  

Tuusula  
 

https://www.tuusula.fi/siv
u.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/aj
ankohtaista/ajankohtaista
-koronavirukseen-
liittyen.html 

  

Tyrväntö  
 

https://www.hattula.fi/pal
velut/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/terveyspal
velut/korona/  
 

Tyrväntö-Lepaa (soittoaika klo 16-18) Anne Hannukkala, 
puh. 040 840 0943   

Tyrvää  
 

https://www.sastamala.fi/
sivu.tmpl?sivu_id=11856  
 

 

Ulvila  
 

https://www.ulvila.fi/mite
n-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://akaa.fi/terveys/k
orona/ 

 

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

yli-70-vuotiaille 
Utsjoki https://www.utsjoki.fi/t 

ietoa-koronaviruksesta/ 
 

Uurainen https://uurainen.fi/ajanko
htaiset/uuraisten-kunnan-
koronatiedotteet/ 

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

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

(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 https://www.valkeakoski
.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/ajankoht
aista-koronaviruksesta/ 

Neuvontanumero 
040 335 7416 

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

 

Vammala https://www.sastamala.fi
/sivu.tmpl?sivu_id=1185
6 

 

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

estamiseksi/ 

Apteekkiapu (Vesilahti): 041 730 3564, ma-ke 9-13 

Veteli https://korona.soite.fi/ Neuvontapuhelin 
040 359 2334 
040 573 4915 
arkisin 9-15 

Vieremä https://www.ylasavonsote
.fi/koronavirus 

 

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

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

Viiala https://akaa.fi/terveys/k
orona/ 

Ikäneuvo - ikäihmisten neuvontapuhelin 
puh. 040 733 3949 

Viitasaari https://viitasaari.fi/koro 
na/ 

• K-Supermarket 
puhelimitse 0503535526 tai sähköpostitse 
viitasaari@k-supermarket.fi 

•  S-Market Viitasaari puhelimitse 010 
7674575  

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.tays.fi/fi-
FI/Sairaanhoitopiiri/Koron
avirus_COVID19/Pirkanma
an_koronavirustilanne_ja_
suositukset 

 

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/asu
-ja-ela/terveys-ja-
hyvinvointi/tietoa-
koronaviruksesta/ 

 

Yli-Ii https://www.ouka.fi/kor
ona 

 

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

 

Ylistaro https://www.seinajoki.fi 
/seinajoenkaupunki/kor 
ona_0.html 
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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 
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haettuna käteismaksulla tai asiakkaalla on mahdollisuus 
tehdä tiliasiakkuus Kivistön tai Törnävän S-Markettiin. 
  

  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 

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. 
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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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