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Varhaiskasvatus ja opetus 13.5. saakka 
● Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti ne vanhemmat 
ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito 
kotona, menettelevät niin.
● Lasten siirtyessä päiväkodista kotihoitoon varhaiskasvatus-
maksuja helpotetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen 
§25/2020 mukaisesti.  
● Päiväkodit Kissankimallus ja Onnimanni pidetään toi-
minnassa.  
● Yhtenäiskoulu Opinpolku on suljettu ja lähiopetus on 
keskeytetty 
  o  poikkeuksena kuitenkin esiopetus, perusopetuksen 
1-3 luokkien lähiopetus sekä erityisen tuen päätöksen 
saaneiden oopilaiden lähiopetus järjestetään halukkaille 
Opinpolussa, edelleen suositellaan kotiopetuksen jatka-
mista, jos se on mahdollista. 
  o Etäopetuksessa olevan oppilaan ohjeistus tulee 
omalta opettajalta Wilman tai muun sovitun järjestelmän 
välityksellä. 
  o Koulu tiedottaa ajankohtaisista asioista verkkosivuilla 
tai Wilman kautta viesteinä ja tiedotteina. 
  o Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut to-
teutetaan etäpalveluina. Oppilaat, vanhemmat ja koulun 
henkilökunta voi soittaa puhelimitse, laittaa Wilma-vies-
tiä tai sähköpostia kuraattorille tai psykologille, jotka 
antavat helpot ohjeet etäyhteyden muodostamiseksi. 
Oppilaiden chromebookeissa on tarvittavat valmiudet 
etävastaanotolla asiointiin.
 o koulupsykologi Anna-Kaisa Jokelainen
  044 6535 291 anna-kaisa.jokelainen@kankaanpaa.fi
 o kuraattori Marika Vanhatuuna 
  044 577 2301 marika.vanhatuuna@kankaanpaa.fi
● Lasta tai nuorta, jolla on jonkinlaisia koronaan viittaa-
via oireita, ei saa viedä kouluun tai päiväkotiin! 
 o Päiväkotiin ei myöskään viedä lasta, jolla on nuhaa tai 
muita tavallisen flunssan oireita.
● Kotiin siirtyneen hoidon ja opiskelun helpottamisek-
si varhaiskasvatukseen kuuluvat ja Opinpolun oppilaat 
voivat hakea koululta ruokaa kotiin lämmitettäväksi! Ota 
yhteys kouluun tai varhaiskasvatukseen, saat lisätietoa! 

 ohjeita etäopiskeluun 
Säilytä vuorokausirytmi
● Tarvitset kunnon yöunet ja ateriat, jotta jaksat opiskella 
päivisin. Älä venytä nukkumaan menoa, vaan mene sänkyyn 
tavalliseen arkiaikaan ja aamulla ylös kun kello soi! Pukeu-
tuminen, aamupesut ja aamupala; nämä kertovat kehollesi, 
että on aika alkaa päivän työt.
Suunnittele
● Tee itsellesi päiväsuunnitelma: mitä koulutehtäviä päivään 
kuuluu, milloin ulkoilet, syöt ja pidät taukoja. 
Pidä taukoja
● Ulkoilua, jumppaa, musiikin kuuntelua, piirtämistä, vä-
lipalan syömistä, lukemista... Tarvitset taukoja opiskelun 
lomassa, onhan koulussakin välitunnit!
Pyydä apua
● Jos joku tehtävä on vaikea tai et tiedä mitä pitää tehdä, 
pyydä apua vanhemmalta, sisarukselta, kaverilta tai opelta. 
Älä jää yksin murehtimaan!
Hoidetaan hommat!
● Emme ole lomalla, vaikka kouluun emme pääsekään. 
Olemme edelleen oppimassa ja oppiminen vaatii työn tekoa. 
Sinun tehtäväsi on huolehtia, että teet työt, jotka sinulle on 
annettu. Kun tekee parhaansa, se riittää!
Puhu aikuiselle
● Tilanne on meille kaikille uusi ja hämmentävä. On paljon 
asioita, joita emme vielä tiedä, ja jotkut asiat saattava pe-
lottaa. Juttele aikuiselle huolistasi ja moneen kysymykseen 
saattaa löytyä vastaus. Koulun aikuisille voi myös soittaa tai 
laittaa viestin.

 Vierailukieltoja 
● Ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuol-
lon yksiköissä ja sairaaloissa on kielletty, pois lukien 
tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten 
oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset 
sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
 ILTARUSKON PALVELUKESKUS  044 577 38 56 
 PALVELUKOTI ANNA  044 577 38 58
  Kotihoito/päivystys  044 772 75 11
  Kotihoito/sairaanhoitaja 044 577 36 12
 PALVELUKOTI KOTOKAARI 040 136 75 15
  Sairaanhoitaja (8-16) 040 136 75 41 

Yli 70-vuotiaat välttävät kotoa poistumista
● Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään 
erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdolli-
suuksien mukaan.
   o Kunnalliset luottamushenkilöt saavat osallistua luot-
tamustoimien hoitamiseen
● Koronavirus on uusi. Mikään aiemmin sairastettu 
virus ei estä sairastumasta tähän virukseen.
● Yli 70-vuotiaat ovat erityinen riskiryhmä viruksen 
kannalta. Oman ja yleisen terveyden ja turvallisuuden 
vuoksi pyydämme ottamaan tilanteen vakavasti.
● Harkitse tarkkaan, kutsutko vieraita kotiisi tai lähdetkö 
käymään julkisilla paikoilla. Kauppa- ja asiointikäynteihin 
on saatavilla apua kaupoista, kunnasta ja PoSasta!

 Julkista kokoontumista rajoitetaan 
● Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen hen-
kilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua 
yleisillä paikoilla.
● Seuraavat kunnan hallinnoimat julkiset kokoontumis-
paikat on suljettu:
   o Karviatalo / Urheilutalo / kuntosalit   o Kirjasto
   o Olohuone / KK:n alakoulu   o Leiritupa (Kantin koulu)
● Kunnantalon ovet pidetään toistaiseksi suljettuna. 
Tapaamisten ajanvaraukset puhelimitse, yhteystiedot 
löydät kunnan verkkosivuilta.

 Kirjasto 
● Kirjaston verkkopalvelut toimivat normaalisti
● Lainoja voi uusia verkkokirjastossa tai ottamalla yh-
teyttä kirjastoon, mutta kirjastossa ei ole henkilökuntaa 
joka päivä paikalla. Kiireellisissä tapauksissa (esim. PIN-koo-
dit) yhteyttä kannattaa tarvittaessa ottaa johonkin toiseen 
Satakirjastoon, kuten Porin kaupunginkirjastoon, 
puh. 02 623 4200 ja 02 623 4210, kirjasto@pori.fi.
● KIINNIOLOAJALTA EI PERITÄ MYÖHÄSTYMISMAKSUJA
● SUURTEN LAINAMÄÄRIEN PALAUTTAMISTA PALAUTUS-
LUUKKUUN EI SUOSITELLA palautusluukun pienen koon 
vuoksi. Palautuksia ei käsitellä joka päivä. Myöhästymi-
sestä ei peritä kiinniolopäiviltä maksua.
● KIRJASTON E-AINEISTOT (e-kirjat, e-äänikirjat, Kir-
jastokino, etäkäyttöiset aikakauslehdet eMagzissa) ovat 
käytettävissä normaalisti. 
● KAIKKI SATAKIRJASTOT ON SULJETTU 13.4. SAAK-
KA, mutta osassa kirjastoja on henkilökuntaa joka päivä 
paikalla.
● Hyvin alkanut kirjastokassitoiminta jouduttiin AVIn 
määräyksestä keskeyttämään. Mikäli toimintaa saadaan 
jatkaa, siitä ilmoitetaan kirjaston Facebook-sivuilla! 

 kirjasto@karvia.fi  puh. 040 120 3912

 Poikkeustilasta johtuen Karvian kunnan toiminnoissa muutoksia:



 Asiointiapua! 
● Paikalliset ruokakaupat tarjoavat kotiinkuljetuspal-
velua:
K-Lastula: 
Kotiinkuljetus ja tavaroiden noutomahdollisuus, 
tilaus etukäteen puhelimitse 02 523 4400. Jos tilattu 
ennen klo 13, toimitus vielä samana päivänä. Kul-
jetus 5€, maksu sovitusti laskulla tai pankkikortilla. 
Myös verkkokauppa tulossa myöhemmin! 

Kyläkauppa Käntynmäki: 
Tarvittaessa toimitamme tuotteet kotiisi. Tilaukset 
soittamalla numeroon 02 5441 116. Yli 50€ tilaukset 
viedään maksutta, muutoin kuljetus 5€. Maksu sopi-
muksen mukaan tilille, kortilla tai käteisellä. 

Sale Karvia: 
Asiakas voi tilata tavarat puhelimitse tai sähköpos-
tilla ja ne viedään lastauslaiturille. Myös kuljetuspal-
velua 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 koti-
osoitteeseen. 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 nou-
detaan 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. 02 5441 040 

 Ruokaa noutaen tai kotiinkuljetuksella 
Kotipata:
● Ma-Pe lounasta mukaan 10.30-13.  
● Lounasta mukaan 12-16 
● Kotiinkuljetus klo 13.30-14.30 10km säteelle 
● Lounaan hinta 7,90e/annos
● Myös kahvia, sämpylää, pullaa ja annoksia listal-
ta - nouda mukaasi! Katso lista: www.kotipata.fi tai 
Kotipadan Facebook-sivuilta!
● Tilaa kuljetettavat/pakattavat ruoat numerosta 
040 5375 045 / Minna 

Neste Karvia:
● Valmistamme noudettavaksi X-Meal -hampurilaisa-
teriat sekä lounasta, lounaan hinta 8€
● Myös kahvia, sämpylöitä ja pullia mukaan
● Ruokatilaukset numeroon 040 728 1795

St1 Karvia / Grilli-Kahvila Mi-Sa:
● Tämän hetkisestä poikkeustilasta huolimatta ruo-
anlaittomme jatkuu! 
● Toimitamme arkisin KOTIOVELLESI lounasta (klo 
11-14) tai hampurilaisannoksia (klo 11-19)
● Kotiinkuljetuksen hinta 0-5km 3€/toimitus ja 
5-20km 5€/toimitus
● Hyödynnä palvelua ja soita meille 02 54 41 050

Kyläkrouvi ja Kantapubi Tälli sulkevat ovet 
toistaiseksi hallituksen asetuksen mukaisesti. Ovien 
avaamisesta poikkeustilanteen jälkeen tiedotetaan 
erikseen! 

Ruokapalvelujen tuottajat toivovat, että 
noudettavat tai kuljetettavat lounaat tilataan 
hyvissä ajoin etukäteen, jotta lounasta tiede-
tään valmistaa riittävästi!

 Työnteko ja yrittäjyys 
● Etätöihin siirtymistä suositellaan, mikäli työtehtävien tai 
muiden seikkojen kannalta se on mahdollista.   

Korona hankaloittaa yritystoimintaa nopealla 
aikataululla - apupaketteja on valmisteilla 
● Hallitus on valmistellut mittavan, noin 15 miljardin euron 
tukipaketin yritysten tueksi koronavirusepidemian haittojen 
torjumiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla yri-
tyksiä rahoittavat Finnvera, Business Finland, ELY-keskukset 
ja Teollisuussijoitus

● Ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin 
ja muihin yrityksen rahoittajiin. Pankit ovat jo viestineet val-
miudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin poikke-
uksellisen tilanteen vuoksi. 

● Hallitus helpottaa freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä 
työttömyysturvan piiriin yritysmuodosta  riippumatta. 

● Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikenty-
minen koronan vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta 
työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Sivu-
toimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä on oikeus 
työttömyysetuuteen. Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän 
työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan 
lopettamista. 
● Työttömyysturvalakiin tehtävä muutos on määräaikainen, 
muutosta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

● Ajankohtaista tietoa yrittäjille jakaa Suomen Yrittäjät ry, 
osoitteesta www.yrittajat.fi löydät linkin sivustolle "kaikki ko-
ronasta yrittäjälle", sivusto kaikille avoin!
Finnvera
● Finnveran myöntää takauksia pankkilainoille, pk-takauksen 
ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet on laajennettu koske-
maan myös koronan aiheuttaman suhdannetilanteen edellyt-
tämää rahoitusta. Finnvera myöntää myös lainoja. Yrityksiä 
pyydetään olemaan yhteydessä ensisijaisesti pankkeihin.
Business Finland
● Business Finland avasi 19.3. kaksi uutta rahoituspalvelua, 
joilla pyritään lieventämään koronavirusepidemian aiheut-
tamia talousavaikutuksia. Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suo-
messa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta 
kärsii koronavirustilanteesta. 

● Rahoituspalveluiden kohteena ovat ainakin matkailu, 
matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki 
toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavi-
rustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. 
● Tarvittaessa Business Finland pidentää rahoitettujen 
hankkeiden kestoa ja laina-aikoja sekä nopeuttaa maksa-
tuksia.

ELY-keskukset
● ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi 
yrityksen kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian aihe-
uttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille 
koko maassa, tukihaku avautuu 31.3. ELY-keskusten verkkosi-
vuilla.

● ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä, jotka ovat kärsineet 
koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöis-
tä ympäri maata. ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä, jotka 
työllistävät 1-5 henkeä. Rahoitusta voidaan myöntää kaik-
kien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- 
ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta.
● ELY-keskusten muita yrityspalveluita, eli yrityksen kehittä-
misavustusta, yritysten toimintaympäristön kehittämisavus-
tusta, alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalve-
luja voi hakea normaalisti.

Kunnat
● Yksinyrittäjät voivat pian hakea tukea kunnilta ja saada rin-
nalla myös työttömyystukea. Tukea ei voi vielä hakea, koska 
sen kaikkia yksityiskohtia ei ole ratkaistu. Tuki on tarkoitettu 
päätoimiselle yksinyrittäjälle, jolla ei ole työntekijöitä. Tuen 
avulla on tarkoitus kattaa toiminnan harjoittamisesta aiheutu-
vien kulujen kattamiseen poikkeustilanteen aikana. 
● Tiedon tukihaun avautumisesta löydät kunnan kotisivuilta 
heti, kun tietoa on.



 tekemistä kotioloihin 
Poikkeusolojen aikaan monet tuskailevat vaihtoehtoisten 
tapojen kanssa, millä saisi itseensä liikettä ja mielenvirke-
yttä. Kokoamme erinäisiä vinkkejä ja linkkipankkia Face-
bookin sivuille Karvian liikuntapalvelut, Liikuntaneuvoja 
Karvia sekä Karvian hyvinvointipalvelut ja Karvian kulttuu-
ritoimi, ja myös kunnan kotisivuilta löydät linkkivinkkejä. 
Seuraa päivityksiä! Tässä ehdotuksia ajanvietteeksi:

 Soitinlainausta, soitto-opetusta 
● Karvian nuorisotoimi järjestää musiikkikasvatusta etänä, 
myös muita etänä järjestettäviä musiikki- ja kulttuurihar-
rastuksia on mietinnässä.   
● Kulttuuripalveluilla on lainattavana ukulelejä sekä kaksi 
alkeishuilua, joiden kotikokeilulle voisi nyt olla hyvä aika! 
Sopivat noin 4-vuotiaille ja vanhemmille. Näiden soittami-
seen saatavilla myös etäopetusta, kysy lisää nuorisosih-
teeriltä: tiina-kaisa.aro-heinila@karvia.fi tai 044 77 27 513

 Askartelua ja muita kädentaitoja 
● Taiteilua ja puuhastelua tylsyyttä ja ankeutta vastaan - 
www.bobola.fi
● Suomen käsityömuseon verkkonäyttelyt
www.craftmuseum.fi/nayttelyt-ja-tapahtumat/verk-
konayttelyt
● Kulttuuritoimen linkkilistalta löytyy myös mm. virtuaalivärityskirjoja!

 Konsertteja, teatteria, äänikirjoja ja 
 elokuvia suoraan kotisoffalle 
● Konserttikeskus tarjoaa striimattuja konsertteja koko 
perheen iloksi. Aikataulut ja lisätiedot löytyvät konsertti-
keskuksen facebook-sivuilta tai www.konserttikeskus.fi
● Lastenkulttuuri tarjoaa taidetta ja kulttuuria kotona 
www.lastenkulttuuri.fi
● Suosikkiesiintyjät omalle kotisohvalle www.keikalla.fi
● Ilmaisia baletti- ja oopperaesityksiä, mukana esim. Pieni 
merenneito -baletti https://oopperabaletti.fi/stage24/
● Lukulumon palvelu on nyt avoinna kaikille, lisätietoja 
ja latausohjeet www.iltoppiminen.fi/uutiset/lukulu-
mo-avautuu-kaikille/ 
● Upeita konserttielämyksiä tarjoaa Helsingin kaupungi-
norkesteri ja Turun Filharmooninen orkesteri.
http://www.helsinginkaupunginorkesteri.fi
http://www.tfo.fi
● Legendaarisen Pikku Kakkosen 100 ideaa ja 100 lasten-
laulua löydät Yle Areenasta!
● Yle Areenan klassisen musiikin osioista löytyy konsert-
titaltiointeja, oopperaesityksiä ja myös Viipurin musiikin 
menestystarina 1918-1939
● Stay at home -verkkosivulta löytyy konsertteja ja festi-
vaaleja https://www.stayathomefest.com/
● Teatterielämyksiä tarjoaa karanteeniteatteri
http://www.karanteeniteatteri.fi/
● Elonet sisältää tuhansia mainos-, dokumentti- ja lyhyte-
lokuvia sekä muita filmikatkelmia yli sadan vuoden ajalta. 
Myös kaikki sota-ajan uutiskatsaukset ja Finlandia 
-katsaukset ovat vapaasti katseltavissa. elonet.finna.fi

 Taide-elämyksiä 
● ITE- taidetta videoiden muodossa  http://itenet.fi/
ite-videot/
● Kiasman online -tarjonta http://onlineart.kiasma.fi/
● Rovaniemen taidemuseon verkkokokoelmat
https://cumulus.rovaniemi.fi/rovtaide/
● Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmat
https://sinebrychoffintaidemuseo.fi/kokoelmat/
Kuurojen museon verkkonäyttelyt
http://www.kuurojenmuseo.fi/?lang=fi
● Vammaisuuden historia Suomessa -näyttely
http://tkm.fi/ihan_epanormaalia_multimedia/fi/
● Metsästysmuseon virtuaalikierros
www.metsastysmuseo.fi/virtuaalikierros-museossa/
OTA YOUTUBESSA SEURANTAAN KANAVA WILLI KARVIA

 Vinkkejä liikkujille 
● Liikuntatoimi kehittelee mm. ulkoliikunta- ja treeniohjeita 
virtuaalisesti esitettäväksi! 
● Liikuntaneuvojan, liikuntapalveluiden ja hyvinvointipalve-
luiden Facebookiin ja kotisivuille lisätty nyt jo mm. 
● Willi Pumppi-treeni
● Willin väen kuminauhajumppa
● Hartioiden ja selän hyvinvointitreeni

● Puhelinneuvonta ja liikuntavälineiden lainaus jatkuvat 
Terveyskioskista, soita liikuntaneuvojalle 040 703 5618.
Terveyskioski taipuu moneksi:
Kuntosalin yhteydessä sijaitseva, liikuntaneuvoja Tiina 
Kosken hallinnoiman terveyskioskin toiminta on suuntau-
tunut ennaltaehkäiseviin terveysliikuntapalveluihin, joihin 
kuuluvat mm. terveys- ja liikuntaneuvonta sekä liikuntavä-
lineiden lainaustoiminta ja testauspalvelu. 
Terveyskioskin maksuttomat lainauspalvelut toimivat myös 
poikkeusolojen aikana! Välineet luovutetaan kuntalaisille 
turvallisesti puhdistettuina. Vastavuoroisesti saat puhdis-
tusohjeet palautuksia varten Tiinalta, 040 703 5618. 

Terveyskioskista lainataan:
● eri mittaisia kävelysauvoja 
● selättimiä
● jumppapalloja
● vastuskuminauhoja
● kahvakuulia
● käsipainoja
● jumppakeppejä
● pumppivälineet (levytanko ja painot)
● ravitsemusoppaita
● kunto- ja terveysliikuntakirjoja
● verenpainemittari
● kaksi fatbikea eli läskipyörää
● kaksi tandem-pyörää
● neljä sup-lautaa
● kuusi paria lumikenkiä
● frisbeekiekkoja + laukku

● Seuraa siis Karvian kunnan Liikunta- ja Hyvinvointipal-
veluiden sekä Kulttuuritoimen Facebook -sivuja ja kunnan 
kotisivuja, näihin päivitetään tuoreita tietoja!
● Nyt on myös hyvä mahdollisuus tutustua paikalliseen 
luontoon, sillä ulkona pienellä porukalla liikkuessa riski 
viruksen saamiseen tai levittämiseen on pieni!
Haastepyöräily alkaa!
● Perinteinen Haastepyöräily -kampanja starttaa taas 
vappuna 31 kunnan alueella, mutta poikkeustilan johdosta 
LiikU haluaa aukaista mobiilisovelluksen kaikille Haaste-
pyöräily -kampanjaan ilmoittautuneiden kuntien asukkaille, 
kuten Karvia, käyttöön huhtikuun ajaksi. Kirjauslaatikoita 
ja -vihkoja ei turvallisuussyistä tänä vuonna tuoda tutuille 
kirjauspaikoille. Ennen vappua tulossa myös henkilökohtai-
nen pyöräilypassi. Katso lisää verkkopalveluista!

Kunnan kotisivuille kerätään korona- 
virusepidemiaan liittyvää infoa 
● Kotisivujen etusivulla kohdassa "Ajankohtaista" pi-
detään näkyvillä otsikkoa KORONAVIRUS - COVID-19, 
joka on infosivu, johon kerätään toimintaohjeita, infor-
maatiota ja muuta olennaista, josta kuntalaisille voisi 
poikkeusoloissa olla hyötyä. Sivua päivitetään jatkuvasti 
uuden tiedon saapuessa!
● Informaatiota tulee paljon ja se muuttuu nopeasti, 
joten on katsottu parhaaksi kerätä tuorein tieto yhteen 
paikkaan. Painetut tiedotteet eivät pysy ajan tasalla, 
mutta niitäkin pyritään uusimaan aina tarpeen mukaan!
● Kunnan eri toimialoilla pyritään omalta osaltaan autta-
maan kuntalaisia ja tuomaan mahdollisuuksien mukaan 
apua suoraan koteihin. Poikkeustilanteesta johtuen on 
toimittava valtion antamien ohjeistusten ja linjausten 
mukaisesti - yritetään siis yhdessä löytää keinoja selvi-
tä hankalassa tilanteessa! 



 Jos epäilet koronavirustartuntaa 
● Vältä ihmiskontakteja! Saatat altistaa kaikki ympä-
rilläsi olevat virustartunnalle!
● Älä missään tapauksessa mene terveysasemalle, 
vaan SOITA PUHELIMELLA paikalliseen terveydenhoi-
toon:

MA-PE 8-20, LA-SU ja arkipyhisin 8-18
 Peruspalvelukeskus Tapala  

044 577 3245 

muina aikoina päivystys Satasairaalassa
 Satasairaala    02 627 6868

  
S E U R A A  P O S A N  T I E D O T T E I T A :  W W W . E P O S A . F I

 Valtakunnallinen Koronavirus- 
neuvontapuhelin   02 95 535 535
Myös valtakunnallinen koronavirusneuvontapuhelin on avattu. 
Puhelimesta ei kuitenkaan saa terveysneuvontaa tai ohjausta 
päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvontapuhelimeen voi 
soittaa arkipäivisin kello 8-21 ja lauantaisin kello 9-15.

 Ikäihmisten huolipuhelin 
palvelee koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilan-
teessa: ma-pe klo 12-15 puh. 044 577 3430
Voit soittaa mieltä askarruttavissa asioissa. Myös soittopyynnön voi 
jättää.

 Nuorten huolipuhelin 
PoSa on avannut poikkeustilanteen vuoksi huolipuheli-
men, joka tarjoaa luottamuksellista psykiatrisen sai-
raanhoitajan tarjoamaa keskusteluapua lapsille, nuorille, 
aikuisille ja heidän perheilleen. Puheluihin vastataan 
ma-pe klo 12-15 puh. 044 577 3229
Aiheuttaako poikkeustilanne ahdistusta? Huolettaako koronatilanne? 
Huolen tai murheen kanssa ei tarvitse jäädä yksin!

 Tiedätkö jonkun, joka voi tarvita apua? 
Jos tunnet jonkun, joka voi tarvita apua perustoiminto-
jen hoitamisessa esim. korkean iän tai muun syyn takia, 
ota luottamuksella yhteyttä: 040 1845 388

Koronavirus - Mikä se on? 
● Koronavirukset leviävät ihmisestä toiseen erityisesti hen-
gitystie-eritteiden välityksellä pisaratartuntana. 

● Suurin riski tartunnalle syntyy, kun tartunnan saanut 
yskäisee lähiympäristöön.
● Tartunta on mahdollinen myös kosketustartuntana 
käsien kautta sairastuneen henkilön ysköksistä saastu-
neiden materiaalien tai pintojen kautta.

● Koronavirusinfektion itämisaika (eli aika altis-
tumisesta ensimmäisten oireiden alkamiseen) on 
arvion mukaan noin 2-12 päivää, keskimäärin noin 
4-5 päivää.
● Uusi koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektioita ja 
keuhkokuumeita. Oireet muistuttavat alkuvaiheessa minkä 
tahansa hengitysteiden virusinfektion oireita: 

● kuume  ● yskä   ● hengitysvaikeudet
● lihaskivut  ● väsymys  ● päänsärky

Estetään viruksen leviäminen!
● Paras tapa ehkäistä koronaviruksen ja kaikkien muiden-
kin virusten leviämistä on hyvä hygienia

● Huolehdi käsien puhtaudesta; pese kätesi kunnolla 
saippualla
● Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan, jonka lai-
tat roskiin. Hätätapauksessa yski kyynärtaipeen kohtaan 
hihaan; älä kämmeneen, jotta et levitä virusta!

● Vältä lähikontaktia sairastuneiden tai oireilevien kanssa.
● Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri 
pessyt käsiäsi
● Älä mene oireisena työpaikalle, vaan sovi joko etätöistä 
tai sairauslomasta esimiehesi tai työnantajasi kanssa
● Älä vie sairaana olevaa lasta päiväkotiin tai esim. isovan-
hemmille hoitoon
● Huolehdi siivouksesta erityisesti niiden pintojen osalta, 
joita kosketaan usein
● Noudata viranomaisten antamia ohjeita

 PoSan toiminta 
 poikkeaustilanteessa 

 Tavalliset ajanvaraus-, 
 sairaus-, tapaturma- ja 
 päivystysasiat 
Lääkärin ja hoitajan 
keskitetty ajanvaraus 
040 652 4340

 Laboratoriopalvelut 
yli 70v ja riskiryhmät 
● Pyritään hoitamaan puhelinajal-
la, tarvittaessa sovitaan käynti. 
Kiireellistä, päivystyksellistä 
hoitoa tarvitsevat hoidetaan 
normaalisti.
● Satadiag järjestää kiireellisten 
näytteiden näytteenoton Tapa-
lassa torstaisin klo 6.00-7.00. 
Poikkeava näytteenottoaika 
on tarkoitettu vain yli 70v 
ja riskiryhmille, aika tulee 
varata. Ajanvaraus verkossa tai 
soittamalla 02 627 6410 ma-pe 
klo 10-15.

 Hammashoitola 
● Peruthan kiireettömän ham-
mashoitoaikasi, jos sinulla on 
flunssaoireita tai olet ollut lähi-
kontaktissa koronavirusinfektioon 
sairastuneeseen.
● Ajanvaraukset 02 577 3550

 Flunssapoliklinikka 
 Tapalassa 
● Sisäänkäynti neuvolan ovesta, 
EI PÄÄOVESTA! 
● Soita ennen flunssapoliklinikalle 
tuloa 044 577 3396, saat 
ohjeet suojautumista yms. var-
ten. Tutkiminen ja hoito toteute-
taan erillään muista potilaista.

 Eläinlääkintä 
● Ota ensisijaisesti yhteys puheli-
mitse 044 577 3850.
● pieneläinten kuljetuksiin eläin-
lääkärille on saatavilla kuljetus-
apua, kysy eläinlääkäriltä tai lue 
lisää www.karvia.fi

 Koronahuijareita liikkeellä! 

ÄLÄ PÄÄSTÄ KOTIISI KETÄÄN KUTSUMATONTA, 
KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAN POIKKEUK-
SELLISEN TILANTEEN VUOKSI HUIJAREITA ON 

JO LIIKKEELLÄ! 

MINKÄÄNLAISIA KORONATESTAUKSIA EI TULLA 
TEKEMÄÄN KOTIOVELLE

Vapaaehtoistoimintaa kartoitetaan 
● Karvian kunta kerää vapaaehtoisia henkilöitä poikkeus-
tilanteeseen joutuneiden yksityishenkilöiden auttamiseksi 
sekä kunnan kriittisten toimintojen ylläpitämiseksi (esim. 
yksityisten asiointiapu tai lisäkädet päivähoidossa, vanhus-
tenhoidossa tai tarvikejakelussa). 

● Vapaaehtoisen tulee olla perusterve ja lisäksi vapaaehtois-
toiminnan alkaessa täysin vapaa koronaviruksen aiheuttamista 
oireista tai muista flunssaoireista. 
● Vapaaehtoinen henkilö ei saa kuulua mihinkään koronaviruksen 
riskiryhmään. Kaikki yli 70-vuotiaat kuuluvat riskiryhmään.
● Vapaaehtoistyö on ehdottoman luottamuksellista, vapaaehtoi-
nen sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen.

● Vapaaehtoistyöntekijät voivat ilmoittautua puhelimitse 
kunnanviraston neuvontaan 02 – 572 790 tai laittamalla 
sähköpostia: karvia@karvia.fi sähköpostiin otsikko ”vapaa-
ehtoistyöntekijä” (ilmoita nimi, puhelinnumero, mahdollinen 
sähköpostiosoite sekä halutessasi voit kertoa, minkälaista vapaa-
ehtoistyötä voisit tehdä).

Huom! Kartoitus on alustavaa, eikä ilmoittautuminen vielä 
sido mahdolliseen tulevaan toimintaan! 
TOIMINNAN MAHDOLLISESTA ALKAMISESTA ILMOITETAAN 
ERIKSEEN, JA AVUNPYYTÄJILLE KERROTAAN, KUKA VAPAA-
EHTOISTYÖNTEKIJÄ HÄNTÄ TULEE AUTTAMAAN. 


