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Ajankohtaistiedote 7.4.2020 

 
Karkkilan osalta koronavirustilanne on edelleen rauhallinen, eikä eilisen jälkeen ole tullut tietoon uusia 
tartuntoja. Karkkilan ja Vihdin alueella on ollut toistaiseksi todettuja tartuntoja yhteensä 17. Näistä jo 13 on 
parantunut.  Tilanne terveysasemilla on rauhallinen.  
 
Poikkeusoloista huolimatta monenlaista apua on saatavilla. Arjen apu -puhelin kartoittaa myös uusia avun 
tarpeita, numero on 044 467 5491. Puhelin on avoinna arkipäivinä klo 9.00 – 15.30. Puhelinvastaajaan voi myös 

jättää viestejä ja soittopyyntöjä. Käytössä on myös sähköposti arjenapu@karkkila.fi . Mikäli Sinulla on todellinen 
tarve avulle, olethan rohkeasti yhteydessä!  
 
Karviaisen koronapuhelinnumerot palvelevat arkisin klo 8 - 16 seuraavissa numeroissa: 044 722 3222, 044 731 
9157 ja 044 720 8195. Muuna aikana voit ottaa yhteyttä päivystysapuun 116 117 (24 h). Valtakunnallinen 
koronaviruspuhelinneuvonta 0295 535 535 on auki ma-pe klo 8-21 ja la klo 9-15. 
 
Karkkilassa tarjolla olevat sosiaalityön palvelut 
Karkkilassa sosiaalityön palveluita tarjoaa Karviainen. Mikäli sinä, perheesi tai läheisesi tarvitsette tukea tai olet 
huolissasi jonkun toisen karkkilalaisen tilanteesta, sosiaalipalvelut ovat apunasi. Lisätietoja: 
http://www.karviainen.fi/sosiaalipalvelut 
 
Perheiden palvelut 
Perhesosiaalityön ohjaus- ja neuvontapuhelin: 044 778 8289 (ma-pe klo 8–15) 
Perheneuvola: 044 720 3157 (ma-pe klo 8–15) 
Terapia- ja psykologipalvelut yhteystiedot: www.karviainen.fi 
Nuorisoasema: 050 549 2087 (ma-pe klo 8–15) 
 
Karkkilan kaupungin nuorisopalvelut 
Nuorisopalveluiden ohjaajat tavoittaa sähköpostilla, tekstiviestillä, soittamalla tai seuraavista sosiaalisen median 
kanavista seuraavasti: 
 
Etsivä nuorisotyöntekijä 
Antti Kinnunen 
antti.kinnunen@karkkila.fi 
puh. ja WhatsApp: 044 4675497 
Facebook: Etsivä Antti Kinnunen 
Discord: Etsivä_Antti#6882 
 
Erityisnuorisotyöntekijä 
Erja Pesu 
erja.pesu@karkkila.fi 
puh. ja WhatsApp: 044 5446390 
Facebook: Karkkilan erityisnuorisotyöntekijä Elli 
Snapchat: Elli erityisnuorisotyöntekijä 
 
Vastaava nuoriso-ohjaaja 
Tiina Tuominen 
tiina.tuominen@karkkila.fi 
puh. ja WhatsApp: 044 4675436 
Facebook: Vastaava nuoriso-ohjaaja Tiina Tuominen 

mailto:arjenapu@karkkila.fi
mailto:antti.kinnunen@karkkila.fi
mailto:erja.pesu@karkkila.fi
mailto:tiina.tuominen@karkkila.fi


 
 
 
 
 
 
7.4.2020 
 

       

Snapchat: Tiina nuoriso-ohjaaja 
 
Facebook: Karkkilan nuorisotoimi 
Instagram: Karkkilan.nuorisopalvelut 
 
Työikäisten sosiaalityö 
 
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset toimitetaan sähköisesti 
http://www.karviainen.fi/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki tai kirjallisena postitse osoitteeseen Karkkilan 
sosiaalitoimisto, Valtatie 26, 03600 Karkkila. Hakemuksen voi myös jättää sosiaalitoimiston ulkopuolella olevaan 
postilaatikkoon. 
 
Sosiaalitoimistojen palveluneuvonta (ma - pe klo 9–12 ja 13–15) 044 752 1674 
Numerosta tavoitat myös sosiaaliohjaajat (ma-pe klo 9-12) ja sosiaalityöntekijät (ma- pe klo 9-10). 
 
Aikuistumisen tuki- ja jälkihuolto (ma-pe klo 9-10) 
Sosiaaliohjaaja 09 4258 3997 
Sosiaalityöntekijä 09 4258 2456 
 
Maahanmuuttajien sosiaalityö (ma-pe klo 9-10) 09 4258 2587 
 
Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen aikuissosiaalityo@karviainen.fi 
 
Vammaispalvelut 
Vammaispalvelussa on käytössä laajennettu puhelinaika, ma- pe klo 9-12. 
Puhelinnumerot ovat 09 4258 2170, 09 4258 2385, 09 4258 2536, 09 4258 2537. 
Hakemukset toimitetaan postitse osoitteeseen Perusturvakuntayhtymä Karviainen / Vammaispalvelut, PL 114, 
03101 Nummela. 
 
Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen vammaispalvelut@karviainen.fi 
 
Ikäihmisten palvelut 
Karviaisessa on kaksi palvelunohjaus- ja neuvontanumeroa yli 70-vuotiaille: 09 4258 2945 (ma-pe klo 9-15) ja 09 
4258 2933 (ma-pe klo 9-15). Apua saa myös osoitteessa ikaihmisten.palveluneuvonta@karviainen.fi . 
Lisätietoja: http://www.karviainen.fi/ikaihmisten_palvelut 
 
Kelan palvelut 
Kela on koonnut tietoa koronatilanteen vaikutuksista tukiin ja palveluihin: https://www.kela.fi/korona 
Karkkilan Kelan toimisto on suljettu asiakaspalvelulta 16.3. – 13.4.  
 
Koronaviruksen takia suositellaan asiakkaille asiointia verkossa ja puhelimessa. Jos selvitettävää on paljon, 
puhelinpalveluun voi myös varata ajan. Hakemukset ja liitteet kannattaa toimittaa verkossa. Jos verkkoasiointi ei 
ole mahdollista, hakemukset ja liitteet voi lähettää Kelaan postitse osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 Kela. 
Hakemuslomakkeita voi tulostaa Kelan verkkosivuilta. Kela tekee kuntien ja sidosryhmien kanssa tiivistä 
yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa, että tukea saavat kaikki, jotka sitä tarvitsevat. 
 
 


