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Tietoa 70-vuotiaille ja  vanhemmille sekä karanteenissa oleville. 

Yhtenä toimintaohjeena yli 70 -vuotiaat velvoitetaan mahdollisuuksien mukaan pysymään erillään 

kontakteista muiden ihmisten kanssa (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, 

valtionjohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. Tästä  johtuen kunnan ikäihmiset tarvitsevat 

todennäköisesti apua ja  on kaikkien etujen mukaista huolehtia, että ikäihminen voi saada palvelunsa 

muualta, jos hänellä ei ole sukulaisia auttamassa.   

Kunnan infopiste nro. 06 8343 000 klo. 9-12 ja 13-15 

Infoa ruokajakelusta ja "kauppakassista" 70-vuotiaille ja vanhemmille sekä karanteenissa oleville. 

75-vuotiaat ja vanhemmat kunnan asukkaat voivat tilata lämpimän ruoka-annoksen kunnan kautta 

hintaan 7:90€/pv  7pv/vko.  Poikkeusolojen aikana (ainakin 13.4.2020 asti) myös seuraavat ryhmät 

voivat tilata ruokaa samaan hintaan: 

- 70-vuotias tai vanhempi kunnan asukas 

- karanteenissa oleva, jos a) tartuntatautilääkäri on  todennut henkilön sairastavan Covid-1 -

infektiota tai b)  tartuntatautilääkäri on suositellut karanteenia ennaltaehkäisevästi.   

Fazerin toimittamat ruoka-annokset voi tilata numerosta 040 7142 184 klo 9-11 ja 12-15 

Kruunupyyn, Alavetelin ja Teerijärven apteekit palvelevat seuraavasti: 

- keräämme tarvittavat lääkkeet ja tuomme ne pihalle autoon tai 

- pientä maksua vastaan toimitamme lääkkeet asiakkaan kotiin taksilla  

Suosi lähimaksua maksupäätteellä. 

"Alavetelissä voit hakea tuotteesi automaatilta. Tee tilaus www.apteekkini.fi:n kautta ja nouda 

pakettisi Alavetelin pakettiautomaatilta, joka palvelee ympäri vuorokauden." 

"Koronaviruksen (COVIID-19) johdosta  on tärkeää ehkäistä tartunnan leviäminen. Pyydämme, ettet 

tulisi apteekkiin asioimaan, jos olet viranomaisen määräämässä tai vapaaehtoisessa karanteenissa tai 

jos sinulla on oireita.  Apteekin säännöllisistä kävijöistä monet ovat ikäihmisiä sekä riskiryhmään 

kuuluvia henkilöitä. Pyydä tuttava tai sukulainen asioimaan apteekissa puolestasi. Ellei auttajaa 

löydy, voitte soita meille. Keräämme tarvitsemasi  tuotteet valmiiksi ja voit noutaa ne näppärästi 

meiltä. Tuomme myös tuotteet pihalle autoosi!  Ja sama koskee tietysti sinua, joka kuulut 

riskiryhmään.  Ota yhteyttä meihin niin autamme sinua parhaamme mukaan. Nyt teemme 

kaikkemme  auttaaksemme toisiamme!" 

Ota yhteyttä seuraaviin puhelinnumeroihin: 

 06 8345004 - Kruunupyyn apteekki 

                       06 2225888 - Alaveteli apteekki ja  

http://www.apteekkini.fi:n


                       06 8675020 - Teerijärven apteekki 

 

Apua muilta toimijoilta: 

Botnia Hotel & Restaurant  tuo kotiin valmista ruokaa Kruunupyyssä (pl. Teerijärvi ja Alaveteli). Hinta 

9  €/annos manantaista torstaihin ja 10 €/annos perjantaisin (kotiinkuljetus). Tilaukset päivää ennen 

toimitusta numeroon  06-8231000.  

Restaurang Marinas´s  tuo kotiin valmista ruokaa Teerijärvellä 3 km:n säteellä keskustasta. Hinta 8-9 

€/annos maanantaista perjantaihin. Tilaukset nroon 045-804 7898. 

Café 13  tuo kotiin valmista ruokaa Alavetelissä maanantaista perjantaihin. Tilaukset nroon 040-185 

2171. 

Småböndersin kyläkauppa tarjoaa kotiinkuljetusta koko Teerijärven alueelle. Tilaukset numeroon 06-

867 6659. 

Kunnassa sijaitsevat muut ruokakaupat eivät vielä tarjoa kotiinkuljetusta.  

Ruoan kotiinkuljetusta voi tilata netin kautta osoitteesta www.foodie.fi 

Kruunupyyn seurakunnan diakoniatyö auttaa ruoka- ja lääkeostosten tekemisessä, soita numeroon 

040-8686 924 Gerd Erickson , 040-8686 913 Bodil Dalhem tai 040-8686 904 Birgitta Broberg. 

K- market Merituuli ja  kuljetus T:mi Hanna M. Holm 

- tilaukset sähköpostitse harri.vikstrom@k-market.com 

- tilaukset puhelimitse 0600 13390 (maksullinen palvelunumero) 

- kuljetushinta 31.3.2020 asti (enint. 25 km) 8,10€/krt. Toimitus keskiviikkoisin. 

- ruokakassin keräilystä veloitetaan 5,45 €/krt 

(hinta sisältää alv 24%) 

Hjälpande händer (Auttavat kädet) on kruunupyyläinen Facebook-ryhmä, joka pyrkii tukemaan ja 

auttamaan apua tarvitsevia matalan kynnyksen periaatteella. Mikään asia ei ole liian pieni. Ryhmän 

käyttäjiä tavoittaa Facebookissa nimellä Hjälpande händer i Kronoby tai puh. Niklas Kortell 040-

5474033 ja Samuel Vikström 050-3084039. 

--- 

Muita tärkeitä puhelinnumeroita: 

Yleinen hätänumero: 112 

Soiten neuvontapuhelin koronavirusepäilyille palvelee päivittäin klo 8 - 20 numerossa 06 828 7499. 

Puhelinajan ulkopuolella, ota yhteyttä seuraavasti:  

https://webmail.kronoby.fi/owa/redir.aspx?C=_IgdbCqPNjhV8iUbYM0UVoQ01b_MWIYtiiGZguMd7mfElcz28MvXCA..&URL=mailto%3aharri.vikstrom%40k-market.com


Aikuiset, yli 15 vuotias sairastunut: Soiten yhteispäivystys,  puh. 06 826 4500,   virka-ajan ulkopuolella 

Alle 16-vuotias sairastunut: Soiten lastenpäivystys puh. 06 826 4444.  Avoinna ympäri vuorokauden 

24/7. 

 

 

 


