
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULKINEN TIEDOTE 16.4.2020 

 

 

 

 

 

 

HARJAVALLAN KAUPUNKI 

 

Harjavallan kaupungin verkkosivuille on avattu oma  

sivu koronavirustilanteelle ja sitä koskeville tiedotteille:  

www.harjavalta.fi/koronavirustilanne   

Ikäihmisten palveluneuvonta (puheluihin vastataan arkisin klo 9-15):  

 044 4325 269  (uudet asiakkaat)  

 044 4325 527  (säännöllisten palveluiden piirissä olevat asiakkaat).  

    Ikäihmisten palveluneuvontanumeroista on saatavissa neuvontaa ja  

    ohjausta esim. ateriapalvelun, kauppapalvelun ja kotihoidon järjestämiseen.  

Perhetyönohjaaja vanhemmille ja lapsille (arkisin klo 9-15): 044 432 5449 

Nuori ota yhteyttä, jos kaipaat juttuseuraa tai apua:  

 Koulu:  Arto Salonen, koulukuraattori, 044 432 5311 

    Katja Heikkilä, koulukuraattori, 044 432 5319 

    Sauli Rinne, opinto-ohjaaja, 044 432 5307 

    Kaj-Eerik Andersson, koulupsykologi, 044 450 3240 

 Nuorisotyö: Emmi Tuomi, etsivä nuorisotyö, 044 432 5356 

    Miikka Koivisto, nuoriso-ohjaaja, 044 432 5357 

 Sosiaalitoimi: Nina Pöllänen, vastaava sosiaaliohjaaja, 044 432 5249 

    Rami Hakala, sosiaaliohjaaja, 044 432 5254 

 Seurakunta: Anni Pohjala, nuorisotyönohjaaja, 044 735 6758 

    Hanna Joensuu, nuorisotyönohjaaja, 044 735 6759 

 Helluntaiseurakunta: Annukka Suonpää, psykiatrinen sairaanhoitaja, 045 152 5122 

 Valtakunnallisesti tukea saat esim.:  

  - Nuorten elämä: https://www.nuortenelama.fi/tuki-ja-kriisipalvelut 

  - MIELI Suomen Mielenterveys ry:n sivuilta www.mieli.fi:  

   * Valtakunnallinen kriisipuhelin, 09 2525 0111, päivystää 24 tuntia joka päivä 

   * Sekasin-chat, avoinna ma-pe klo 9-24 sekä la-su klo 15-24, www.sekasin247.fi 

 

 

Tämä on Harjavallan kaupungin, Keski-Satakunnan terveydenhuollon  

kuntayhtymän ja Harjavallan evankelis-luterilaisen seurakunnan yhteinen tiedote  

koronavirusepidemiaan varautumisesta Harjavallassa.  

Tiedotteen sisältämät tiedot voivat muuttua julkaisupäivän 16.4.2020 jälkeen. Tiedotteen  

julkaisijat eivät vastaa muuttuneesta tiedosta. Oikeudet muutoksiin pidätetään.  



Hengitystieoireisten vastaanotto 

Jos sinulla on hengitystieoireita, ota yhteys puhelimitse. 
Hengitystieoireiset potilaat ohjataan erilliselle vastaan-
otolle puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin pe-
rusteella. 

Jos olet hyväkuntoinen ja kärsit hengitystieoireista, si-
nun ei tarvitse ottaa yhteyttä. Riittää, että pysyttelet koto-
na, kunnes oireet ovat ohi.

Jos sairaana et koe pärjääväsi kotona, ota ensisijaisesti 
puhelimitse yhteys Harjavallan terveysasemalle lääkärin-
vastaanottoon p. 02 677 3705 (arkisin klo 8–21). 

Öisin klo 21–08 sekä viikonloppuisin ota yhteyttä Satasai-
raalan päivystykseen (p. 02 627 6868).

Henkeä uhkaavassa hätätilanteessa soita aina hätänu-
meroon 112.

Ensiapu
Ensiavun vastaanotto on tarkoitettu äkillisesti sairastu-
neille, kiireellistä hoitoa vaativille potilaille, pois lukien 
hengitystieoireiset p. 02 677 3705 arkisin klo 8–21. 

Aatto- ja pyhäpäivinä sekä öisin päivystys kiireellistä hoi-
toa vaativille asiakkaille on Satasairaalan yhteispäivys-
tyksessä (Sairaalantie 3, Pori) p. 02 627 6868.

Lääkärinvastaanotto 
Kiireettömiä asioita hoidetaan puhelimessa ja tarvittaes-
sa lääkärin ja hoitajan vastaanotolla tarpeen ja kiireelli-
syyden mukaan, p. 02 677 3922 arkisin klo 8–16. 

Asiantuntijahoitajat (esim. diabetes- ja sydänhoitajat) vas   - 
taavat omista numeroistaan.  ksthky.fi   02 677 3111.

Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmien kiireelliset asiat hoidetaan 
ensisijaisesti puhelimitse. Puhelimessa tehdyn hoidon tar-
peen arvioinnin perusteella päätetään jatkotoimista.

Aikuisneuvola
Palvelee ajanvarauksella mm. hoitotarvikejakelun asiak-
kaita. Soittoaika hoitajille on klo 12–13, p. 044 450 3141 tai 
044 906 7563.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Yhteydenotot puhelimitse tai Wilmalla omaan tervey-
denhoitajaan.  ksthky.fi   02 677 3111.

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola
Palvelee normaalisti. Kulku neuvolaan tapahtuu neuvo-
lan omasta sisäänkäynnistä. P. 044 450 3134, neuvolainfo 
044 450 3141 (molempien soittoaika klo 12-13).

Lastenneuvola
Lastenneuvolapalvelut järjestetään yhden vuoden ikään 
asti normaalisti. Rokotuksista ja tarpeellisista ikäkausitar-
kastuksista huolehditaan. Lastenneuvola toimii Kokemä-
en ja Nakkilan terveysasemilla. P. 044 450 3133 (soittoaika 
klo 12-13).  ksthky.fi

Kotisairaanhoito, koti- ja terveyskeskussairaala
Palvelut toimivat normaalisti. Sairaalan osastolla on tois-
taiseksi vierailukielto, tilanteen mukaan vierailusta voi-
daan sopia erikseen (esim. saattohoito). Sairaalahoitoa 
vaativille korona-tartunnan saaneille potilaille on varattu 
oma osasto. Terveys keskussairaala p. 044 450 3260.  Ko-
tihoito (kotipalvelu + kotisairaanhoito) p. 044 432 5416 (ar-
kisin klo 7-8 sekä 11.30-12.30). 

Suun terveydenhuolto
Järjestää vain kiireellistä hammashoitoa (säryt, turvotuk-
set, tapaturmat). Hengitystieoireista kärsivät (kurkkukipu, 
nuha, yskä, korvakipu), mahdolliset korona-altistuneet 
ja karanteenissa olevat hoidetaan Harjavallan hammas-
hoitolassa. Muu kiireellinen hoito tehdään Kokemäellä ja 
Nakkilassa. Ajanvaraus p. 02 677 3315 (ma–pe klo 8–16). 

Päivystys iltaisin, viikonloppuina ja pyhinä Satasairaalan 
yhteispäivystyksessä (K-rakennus). Sairaalantie 3, Pori. 
Ajanvaraus aina etukäteen p. 02 627 6868 (klo 8–21).

Jos sinulla on todettu koronavirus, hoitosi tapahtuu Sata-
sairaalassa, p. 044 707 7892 klo 8–12.

Psykiatrinen työryhmä
Puhelinneuvontaa on lisätty ja siirrytty etävastaanottoihin  
mahdollisuuksien mukaan.  ksthky.fi   02 677 3111.

Psykososiaaliset erityispalvelut
Puheterapeutit, perheneuvola, kuntoutusohjaus, terveys-
keskuspsykologit ja opiskeluhuollon psykologit ovat siir-
tyneet etäkontakteihin kiireettömissä asioissa mahdolli-
suuksien mukaan.  ksthky.fi   02 677 3111.

Työterveyshuolto
Puhelinpalvelua on lisätty ja etävastaanotto aloitettu. Ei 
hoida hengitystieoireisia. P. 02 677 3735 (ark. klo 7.30–11).

Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelujen työntekijät palvelevat puhelimitse. 

 ksthky.fi   02 677 3111.

Fysioterapia ja apuvälinelainaamo
Kotona annettavaa hoitoa jatketaan normaalisti. Kaikki 
ryhmät on peruttu toistaiseksi. Suoravastaanotto jatkuu. 
P. 044 450 3191 (ma-pe klo 8–11, ti klo 16-17).

Kaikki yhteystiedot netissä: www.ksthky.fi

Harjavallan terveysasema
Koulukatu 2, 29200 Harjavalta
(02) 677 3111

Satakunnantie

Koulukatu

Palvelukatu

Hengitystieoireisten vastaanotto aloittaa toimintansa 30.3.2020 terveyskeskussairaalan C-siivessä. 
Asiakkaiden käynti vastaanotolle tapahtuu sivuovesta (merkitty karttaan punaisella nuolella).
Lääkärinvastaanoton tilat yläkerrassa toimivat ns. puhtaina tiloina 30.3.2020 alkaen.

Terveydenhuollon palvelut poikkeusoloissa
Koronavirusinfektiotilanteen vuoksi terveyspalveluiden toimintoja supistetaan ja keskitetään kriittisten palvelujen tur-
vaamiseksi ja tartuntavaaran vähentämiseksi. Ota terveysasemalle aina ensin yhteyttä puhelimitse. Terveysasemien 
sisäänkäynnit on lukittu. Henkilökunta ohjaa asiakkaita sisäänkäynneillä.

Uusimmat 
tiedotteet ja uutiset:
www.ksthky.fi

Puhelinvaihde 
ja neuvonta: 
02 677 3111

Harjavallan 
pääterveysasema
Koulukatu 2,
29200 Harjavalta

Vastaanotolle käynti tapahtuu terveyskeskussairaalan C-siiven 
sivuovesta.



 

 

 

 

 

 

 

HARJAVALTALAISTEN YRITYSTEN LISÄPALVELUJA 
 

Tiedotteen sisältämät tiedot voivat muuttua tietojen kokoamishetken 7.4.2020 jälkeen.  

Harjavallan kaupunki ei vastaa muuttuneesta tiedosta. Oikeudet muutoksiin pidätetään.  

Päivitetyt tiedot löytyvät sivulta: www.harjavalta.fi/harjavaltalaisten-liikkeiden-lisapalvelut  

Lisätiedot: Prizztech Oy, yritysasiamies Pekka Virtanen, puh. 044 710 5453,  

pekka.virtanen@prizz.fi 

 

Harjavallan Apteekki  

Lääkkeiden tilaus onnistuu myös 

puhelimitse, myös kotiinkuljetus-

mahdollisuus, puh. 02-531 1500 

 

Seuraavissa ravintoloissa ja  

kaupoissa kotiinkuljetus-

mahdollisuus: 

 

Ravintola Hakuninmäki 

puh. 0400-731 571 

Vilkun Autogrilli 

puh. 050-401 8473 

Kahvila Parkki 

puh. 050-438 3139 

Gala Kebab 

puh. 02-674 0944 

Kebab-Pizzeria Ravintola  

Harjavalta 

puh. 045-202 1503 

Hiittenharjun TEBARI 

puh. 0400-723 764 

Pizzamestarit Harjavalta 

puh. 02-6742 821 

Ravintola Sato 

puh. 044-237 3176 

K-Supermarket Mylly 

Elintarvikkeiden ja päivittäistava-

roiden tilaaminen verkon kautta, 

tuotteet voi noutaa myymälästä 

tai tilata kotiin kuljetettuna.  

Tilauksia ei puhelimitse.  

Verkkopalvelu löytyy osoitteesta: 

www.k-ruoka.fi 

puh. 02-531 8300 

Harjavallan Kirjakauppa 

puh. 02-674 2111 

Muotitalo K&A 

puh. 02-674 6300 

Ideakoru 

puh. 050-378 1189 

Harjavallan Kukkakammari 

puh. 02-6741 569 

Satanoita 

puh. 050-541 2344 

Satakunnan Palvelutaksi Oy 

Kauppatavaroiden kotiinkuljetus. 

puh. 0400-517 100 

Valtaosa Oy 

Tarvittaessa noudamme auton 

korjaukseen. 

puh. 02-674 4220 

Muotiliike Keaton 

Liike auki ainoastaan  

ajanvarauksella.  

puh. 050-384 3696  

Harjavallan Mattola 

Matot haetaan tarvittaessa  

pesuun kotoa.  

puh. 02-674 1314 

Ajatar Hoivapalvelut Oy 

Sosiaali-, terveys- ja kotipalvelut 

käytössä (ympäri vuorokauden). 

puh. 044-230 7767 

Terveyspankki 

Kotihoitopalvelut, kauppa- ja  

asiointipalvelut, myös  

lääkkeidenjako. 

puh. 020 771 08609 

FitStop Anna-Liisa Ruusunen 

Kotitreenipaketti hintaan 29 €.  

puh. 044-330 0966 

Ps Marila Oy 

Psykoterapian, työnohjauksen ja 

psykologipalveluita tietoturvatun 

etäyhteyden kautta. 

puh. 045-670 1907 

Fysioterapiakeskus KUNTOTUTKA/

KUNTOLIIKIS 

Mm. internet-välitteinen, henkilö-

kohtainen ETÄTERAPIA-palvelu, 

kuntosali avoinna.  

puh. 02-6742 696 

Tokmanni Harjavalta 

Riskiryhmille Soita ja nouda - 

tilauspalvelu. 

puh. 020 778 4325 

Sähkö-Apu Arto 

Sähkö-Apu Arto on valmiudessa 

24 h, sähkö ja kylmäalan työt. 

puh. 0400-598 346 



 

 
 

 HARJAVALLAN SEURAKUNTA  
 

Harjavallan evankelis-luterilaisessa seurakunnassa  

hoidetaan pandemian aikana vain jumalanpalvelukset  

ja kristilliset toimitukset.  

Jumalanpalvelukset pidetään pääasiassa klo 10 sunnuntaisin. Tartuntariskin vuoksi seurakunta  

ei voi tulla kirkkoon, vaan osallistuu palvelukseen internetin välityksellä. Pienimuotoinen  

sanajumalanpalvelus lähetetään suoratoistona seurakunnan kotisivulle ja Facebook-sivulle:  

www.harjavallanseurakunta.fi. Lähetyksen voi katsoa, vaikka ei olisi Facebookin käyttäjä.   

Kaikki yhteydenpito seurakuntaan hoidetaan puhelimen kautta. Jos henkilökohtainen  

tapaaminen on tarpeen, siitä sovitaan erikseen. Seurakunnan työntekijät ovat puhelimitse  

tavoitettavissa.    

Hautaukset toimitetaan, mutta saattoväen henkilömäärä rajattava noin kymmeneen henkilöön.  

Seurakunnan työntekijä ei osallistu muistotilaisuuteen. Myöskään seurakunnan tilat eivät ole  

käytössä muistotilaisuuksia varten. Omaiset voivat pohtia mahdollisuutta, että muistotilaisuus  

pidetään myöhemmin. Itse hautauksia ei voi siirtää pidemmälle, koska seurakunnalla on  

rajallinen säilytystila vainajille. Avioliittoon vihkimiset ja lasten kasteet voidaan toimittaa, mutta 

niiden ajankohtaa kehotetaan siirtämään myöhemmäksi, kun pandemiaa koskevat rajoitukset 

ovat poistuneet. Kesän rippikouluista tiedotetaan heti, kun selviää jatkuuko poikkeustila kesä-

kuulle. Mahdollisesti rippikoulussakin joudutaan turvautumaan etäopiskeluun.    

Diakonia-avustukset sovitaan diakonissa Tiina Virran kanssa puhelimitse. 14.4. alkaen diakonissa 

Tiina Virta ja lähetyssihteeri Marja Boberg soittavat karanteenissa oleville vanhuksille kysyäkseen 

vointia ja mahdollista avuntarvetta. Soitot tulevat 044 7356 alkuisista seurakunnan numeroista.  

K-Supermarket Mylly ottaa ruokatilauksia internetin välityksellä. Henkilö, joka ei palvelua pysty 

käyttämään, voi soittaa seurakunnan työntekijälle, joka ottaa tilauksen vastaan ja lähettää sen 

kauppiaalle. Tilauksia otetaan numerossa 044 7356 766 ma-pe klo 10-14 välillä.  

Kirkko pidetään hiljaista rukousta varten avoinna arkisin klo 10-14 ja sunnuntaina klo 11-14.  

Rukoushetki tiistaina ja torstaina klo 12 seurattavissa netistä.   

  Kirkkoherranvirasto, evl-harjavalta@evl.fi, 044 7356 750 

  Kirkkoherra Tuomo Lindgren, tuomo.lindgren@evl.fi, 044 7356 751  

  Kappalainen Tiina Heino, tiina.heino@evl.fi, 044 7356 753  

  Pastori Anniina Salminen, anniina.salminen@evl.fi, 044 7356 752  

  Diakonissa Tiina Virta, tiina.virta@evl.fi (klo 9-18), 044 7356 756  

  Päivystävä puhelin 044 7356 766 (klo 9-22)  

Seurakunnassa seurataan valtakunnallisia ohjeita sekä kokonaiskirkon ja hiippakunnan  

päätöksiä. Tiedotusta pyydetään seuraamaan seurakunnan internetsivulta ja tiedottamaan 

niitä ihmisiä, joilla internetyhteyttä ei ole. 


