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HYVÄ KERAVALAINEN,

Koronaepidemia vaikuttaa ihmisten arkeen eri tavoin ja olemme
ajatelleet erityisesti Teitä ikäihmisiä. Monet joutuvat pysyttelemään
kotona ja tämä johtaa erilaisiin avuntarpeisiin. Kokosimme tähän
kirjeeseen Teitä varten tietoa poikkeustilasta Keravalla: miten toimia,
jos epäilee koronavirustartuntaa, mistä saa apua ruokaostoksiin ja
mihin voi soittaa, jos kaipaa neuvoja.
Huolimatta siitä, että joudumme nyt elämään arkeamme uudella
tavalla, pidetään mielessä, että monet hyvät asiat jatkuvat aivan
samoin kuin ennenkin. Ulkona liikkuminen ei edelleenkään ole
kiellettyä, mutta ylimääräistä liikkumista ja väkijoukkoja tulee
välttää. Maamme hallituksen poikkeustilanteessa antamia ohjeita
tulee noudattaa.
Keravan kaupunki tarjoaa monenlaista tukea ja neuvontaa.
Tavoitteenamme on, ettei poikkeustilanteessakaan kukaan jäisi
yksin. Pyydättehän mahdollisuuksien mukaan apua asiointiin myös
läheisiltä ja tuttavilta.
Haluan kiittää Teitä kaikkia: Te olette säilyttäneet malttinne erittäin
vaikeassa ja muuttuvassa tilanteessa. Pidetään tiiviisti yhteyttä
läheisiin ja etsitään yhdessä keinoja selvitä arjen haasteista!

Kaupunginjohtaja
KIRSI RONTU
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MITEN TOIMIA, JOS EPÄILEE KORONAVIRUSTARTUNTAA?
HENGITYSTIEOIREET JA EPÄILY KORONAVIRUSTARTUNNASTA
1. Lievistä hengitystieoireista (nuha, yskä, kurkkukipu, lievä kuume) ei ole tarpeen
ilmoittaa terveydenhuoltoon, vaikka epäilisitkin koronavirustartuntaa: jää kotiin
sairastamaan. Kuumeisenkin flunssan tai hengitystieinfektion voi pääsääntöisesti
sairastaa kotona, jos yleisvointi on hyvä. Jos olet epävarma tilanteestasi, voit soittaa
terveyskeskuksen ajanvaraukseen ja kertoa oireistasi.
2. Mikäli oireet ovat voimakkaat (esim. hengenahdistus) ja tarvitset apua, älä tule
suoraan terveyskeskukseen, vaan ota yhteyttä puhelimitse, p. 09 29493456 (ma–to
klo 8–15 sekä pe 8–14).
3. Kello 16 jälkeen ja viikonloppuisin terveyteen liittyvissä asioissa neuvoo
Päivystysapu, p. 116 117. Päivystysapuun soitetaan ennen virka-ajan ulkopuoliseen
päivystykseen hakeutumista. Päivystysavusta voi kysyä neuvoja muihin äkillisiin
terveysongelmiin.
4. Palveluiden ruuhkautumisen vuoksi pyydämme välttämään yhteydenottoa
terveyskeskuksen hoidon tarpeen arviointiin kiireettömissä asioissa.
EPIDEMIAPÄIVYSTYS
1. Lääkärin arviota vaativien hengitystieoireiden hoito tapahtuu
epidemiapäivystyksessä. Epidemiapäivystykseen hakeudutaan soittamalla
terveyskeskukseen, p. 09 29493456 (ma–to klo 8–15 sekä pe 8–14).
2. Hengitystieoireista tai flunssasta kärsiville potilaille tehdään puhelimessa hoidon
tarpeen arvio.
3. Epidemiapäivystyksen potilaiden tulee käyttää hengityssuojaimia, joita jaetaan
sisään tullessa. Päivystykseen saavutaan terveyskeskuksen D-ovesta, josta
käännytään heti vasemmalle. Epidemiapäivystykseen ei saa tulla muiden ovien
kautta.
PALUU ULKOMAILTA
Suomeen paluun jälkeen tulisi olla 14 vuorokautta karanteenia vastaavissa olosuhteissa:
•

Vältä lähikontaktia perheen ulkopuolisiin ihmisiin.

•

Ulos voi mennä, jos ei mene muiden ihmisten lähelle.
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KUKA KUUNTELEE JA MISTÄ SAA APUA?
Kaikkiin yli 70-vuotiaisiin, joille on ennen valmiuslain käyttöönottoa varattu kiireetön
hoitoaika terveyspalveluihin, tullaan ottamaan yhteyttä puhelimitse lähiaikoina. Myös
omaishoidontuen palvelun piirissä oleviin asiakkaisiin ja veteraaneihin ollaan yhteydessä
puhelimitse.
Fysio- ja toimintaterapeutit eivät pääsääntöisesti tällä hetkellä tee kotikäyntejä yli 70vuotiaiden luokse tai hoivakoteihin. Hoivakodeissa ja terveyskeskuksen osastoilla ei voi
vierailla kuin poikkeustapauksissa. Sosiaalityöntekijät päivystävät normaalisti virka-aikaan.
Ellet tiedä sosiaalityöntekijän yhteystietoja, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta auttaa
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–13, p. 09 2949 2610.
KERAVA-TUEN NEUVONTAPUHELIN JA SÄHKÖPOSTINEUVONTA
Neuvontapuhelimesta saa neuvoja esim. ikäihmisten ja vammaisten asioissa (ei aikojen
peruutuksia tai akuutteja terveysasioita), p. 040 318 3113 arkisin klo 8.30–16.00. Voit
jonottaa, jättää takaisinsoittopyynnön tai ottaa yhteyttä sähköpostitse: korona@kerava.fi.
Kerava-tuen kautta koordinoidaan myös ruoka-apua.
Tarpeen ruoka-apuun tai muuhun arjesta selviämisen tukeen voi välittää
• Kerava-tuen neuvontapuhelimeen p. 040 318 3113 arkisin klo 8.30–16.00
• Diakoniavastaanoton puhelinpäivystykseen p. 0400 378 138 klo 9.00–12.00
Puheluihin vastaavat sosiaalialan ammattilaiset.
VALTAKUNNALLINEN TIETOA KORONAVIRUKSESTA -PUHELINNEUVONTA
Valtakunnallisesta numerosta saa neuvontaa puhelimitse ja tekstiviestillä, p. 050 902 0163.
Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Tekstiviestipalvelu on
tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn vuoksi voi puhua
puhelimessa.
PUHELINYSTÄVÄ
Talkoorengas yhdistää keskustelukumppania tarvitsevat ihmiset sekä vapaaehtoiset.
Puhelinystävä voi soittaa esim. kerran päivässä. Ilmoittautumiset:
avunvalitys@talkoorengas.fi, p. 045 879 9666.
KERAVAN SEURAKUNNAN DIAKONIAVASTAANOTON PÄIVYSTÄVÄ PUHELIN
Diakoniavastaanoton puhelinpäivystys on avoinna ma–pe klo 9.00–12.00, p. 0400 378 138.
Puhelinpäivystys tarjoaa ohjausta ja neuvontaa. Seurakunnan papit ja diakoniatyöntekijät
ovat käytettävissä myös keskustelua varten. Seurakunnan vaihde, p. 09 478 488.
KERAVAN ENERGIA
Mikäli yli 70-vuotiaat tarvitsevat lisäaikaa laskujen maksamiseen kotoa poistumisen
haasteiden takia, he voivat olla yhteydessä yhtiön asiakaspalveluun puhelimitse:
p. 09 5849 5526. Yhteydenottoa toivotaan jo ennen laskun eräpäivää.
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MISTÄ APUA RUOKAILUUN JA KAUPASSAKÄYNTIIN?
VAPAAEHTOISTA KAUPPA-APUA
Siskot ja Simot välittää maksutonta vapaaehtoisten kauppa-apua yli 70-vuotiaille ja
riskiryhmiin kuuluville. Kauppa-apua ei voida antaa koronan tai koronaepäilyn vuoksi
karanteenissa oleville. Yhteystiedot Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueella:
toimisto@siskotjasimot.fi, p. 044 973 3844 (ma–pe klo 9–15)
LOTTAMUSEON KAHVILASTA LOUNASANNOKSIA KOTIIN
Lottamuseon kahvila toimittaa lämmitettäviä lounasannoksia (hinta 9 euroa) lähialueille
(Tuusula, Kerava, Järvenpää). Yli 70-vuotiaille ilmainen kotiinkuljetus.
Tilaukset: p. 09 274 1740 klo 9.00–11.30, www.lottamuseo.fi/kanttiini
KAUPAT, JOTKA TOIMITTAVAT RUOKAA KOTIIN
Kotiinkuljetuspalvelu on useimmissa kaupoissa maksullista. Tilaaminen tapahtuu joko
puhelimitse tai verkkokaupan kautta. Jos olet karanteenissa, sairaana tai haluat välttää
kontaktia kuljettajan kanssa, pyydä jättämään tilaus oven taakse.
PUHELINTILAUS
Kalevantori ja Parila toimittavat tarvikkeita puhelintilauksella.
•

K-Market Kalevantori: p. (09) 274 6060, Kalevankatu 65. Ostoksia varten asiakkaalle
perustetaan kauppaan tili ja laskun voi maksaa myöhemmin.

•

K-market Parila: toimittaa ostoksia postinumeroiden 04200 ja 04230 alueelle.
p. 050 533 6959. Tilaukset ti ja pe klo 10–12. Toimitus samana päivänä klo 13–16.
Vain käteismaksu. Toimitus 12,90 euroa.

VERKKOTILAUS
Prisma, Citymarket ja K-Supermarket Karuselli toimittavat ostoksia ainoastaan
verkkotilauksen kautta.
•

K-Citymarket: www.k-ruoka.fi/kauppa/k-citymarket-kerava
Toimitushinta 9,90 euroa.

•

K-Supermarket Karuselli: www.k-ruoka.fi/kauppa/k-supermarket-karuselli
Toimitushinta 9,95 euroa. Tavaroiden toimitus klo 13–15 välillä. Riskiryhmiin
kuuluvat henkilöt voivat myös asioida myymälässä arkisin klo 7–8 ennen varsinaista
aukeamisaikaa.

•

Prisma: www.foodie.fi/blog/page/toimitusalueet-ja-noutopisteet
Kotiinkuljetus tulee Järvenpään Prismasta. Toimitushinta vaihtelee tilanteen
mukaan.
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MITÄ HYVINVOINTIPALVELUJA KAUPUNKI TARJOAA?
Kirjasto, Taide- ja museokeskus Sinkka ja Keravan kaupungin liikuntatilat on toistaiseksi
suljettu, mutta järjestämme monenlaisia hyvinvointipalveluja etänä.
KIRJASTO
Lainojen eräpäivät on siirretty niin, että ne osuvat ajanjaksolle 27.5.–22.6. Mikäli sinulla on
jokin muu eräpäivä, uusi lainasi, jolloin eräpäivä siirtyy tuolle ajanjaksolle.
Ongelmatapauksissa voit ottaa yhteyttä kirjastoon.
Kaupunginkirjasto palvelee ma–pe klo 9–18:
•

puhelimitse: 040 318 2157 ja 040 318 2580

•

sähköpostitse: kirjasto@kerava.fi

•

Aineistoa voi palauttaa pääovilla tuulikapissa. Tuulikaapissa on myös poistokirjoja,
joita voi ottaa mukaansa maksutta.

TUTUSTU E-AINEISTOIHIN
Kirjaston e-aineistot ovat käytössä myös kirjaston sulun aikana. Voit kuunnella omalta
laitteeltasi musiikkia tai äänikirjoja, katsoa elokuvia, lukea kirjoja ja aikakauslehtiä, oppia
soittamaan ja laulamaan videokurssilla tai katsoa musiikkivideoita – tarvitset vain
kirjastokortin ja pin-koodin. Linkit kaikkiin e-palveluihin löytyvät osoitteesta:
kerava.verkkokirjasto.fi/web/arena/aineisto
KLASSIKKOLUENTAA ARKIPÄIVISIN
Kaupunginkirjaston henkilökunta lukee joka arkipäivä klo 14 Insta-Live-kanavalla Keravan
Kirjaston Tiedottaja otteen kirjallisuuden klassikkoteksteistä: Ahoa, Austenia, Jotunia, Kilpeä,
ym. Lukuhetket tallennetaan Youtube.com -palveluun tilille Keravan kirjasto.
LIIKUNTAPALVELUT
Liikuntapalveluiden ohjaajat aktivoivat ihmisiä liikkumaan: jumppaohjelmia tai
liikuntavinkkejä julkaistaan joka arkipäivä liikuntapalveluiden Facebook-sivuilla:
www.facebook.com/keravan.liikuntapalvelu
Liikuntapalvelun liikunnanohjaajat vastaavat puhelimeen arkisin klo 9–12 välisenä aikana,
p. 040 318 2489 tai 040 318 4112.
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KERAVAN OPISTO
Osa kursseista toteutetaan verkko- ja etäopetuksena. Näitä kursseja on kaikilla ainealueilla
ja toteuttamisesta olemme yhteydessä kurssien opiskelijoihin henkilökohtaisesti. Muiden
kurssien osalta selvitämme mahdollisuuksia opetuskertojen korvaamiseen myöhemmin
jatkamalla toimintakautta.
TAIDE- JA MUSEOKESKUS SINKKA
•

Video-opastukset Olipa kerran -näyttelyyn:
Keskiviikkoisin 25.3., 1.4. ja 8.4. klo 12 julkaisemme Sinkan Facebook-sivulla lyhyitä
video-opastuksia Aune Laaksosen Taidesäätiön kokoelmaa esittelevään Olipa kerran
-näyttelyyn. Löydät meidät Facebookista nimellä Taide- ja museokeskus Sinkka.

•

Julkinen taide verkossa:
Keravan julkiseen taiteeseen voi tutustua Taiderastit-sivustolla. Sivustolla on myös
ehdotettu reitti, jonka varrelta löytyvät Keravan keskustan julkiset taideteokset:
taiderastit.kerava.fi

VANHAA KERAVAA VERKOSSA
Valtatien varrella -mobiilikierros vie kulkemaan Keravan keskustaajaman halkaisevalle
vanhalle Valtatielle. Lähde kierrokselle Valtatien varrelle: valtatienvarrella.kerava.fi
KERAVAN HISTORIAA FINNASSA
Finna on hakupalvelu, joka tuo yhteen suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden
digitoidut aarteet. Sinkan omilla Finna-sivuilla on valmiita kuvakokonaisuuksia muun muassa
Sariolan tivolista, Keravan puusepäntehtaasta sekä Ornon tehtaalta. Heikkilän
kotiseutumuseon kuvaa napsauttamalla näet Heikkilän esineistöä. Mukavia elämyksiä
kuvien parissa! muistaja.finna.fi/keravan_museopalvelut
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