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Karkkilan palveluja poikkeusolojen aikana 

 

Ostokset ja kuljetuspalvelut 

Päivittäistavarat, ruokaostokset 

 

Karkkilan kauppakassit – kuljetuspalvelu 
K-Supermarket Karkkilan ostosten toimitukset arkisin alkaen klo. 9.00.  

Keräämme ostokset sinulle valmiiksi kaupasta ja toimitamme ne kotiovelle. Voit maksaa ostokset kortilla tai 

käteisellä. Myös olemassa olevaa kaupan tiliä tai laskutusta* voi käyttää, jos näistä sovitaan erikseen. Tee 

kauppatilaus helpolla lomakkeellamme netissä ja paikallinen työntekijämme kerää ostokset sinulle 

tuoreena ja toimittaa kotiin. Tilaus tulee antaa edellisenä arkipäivänä 18.00 mennessä. Et tarvitse 

sopimuksia, riittää että tilaat ostokset ja olet kotona toimitusaikana. Palvelussa ei voi tilata alkoholituotteita 

ja tupakkaa. Ostoksia ei valitettavasti voi maksaa etukäteen vaan ne on maksettava toimituksen 

yhteydessä. Tarvehankintaisesti voimme kuitenkin laskuttaa ostokset. Huomaathan, että koronavirus ajan 

muutokset palveluun ovat aina mahdollisia, mutta tiedotamme niistä. 

Ostosten kotiinkuljetus, arkisin alkaen klo 9, kuljettaja p. 045 1414986.  

Tilaukset www.hamefood.fi/kauppatilaus. Yrittäjä Jouni Tervo, p. 050 337 9924, klo 9-15. 

https://www.hamefood.fi/karkkilankauppakassit/ 

………………………………………………………… 

Karkkilan Omakotiyhdistys ry 
Omakotiyhdistyksen talkkarit ovat käytettävissä kaupassakäyntiin, asiointiin, kuljetukseen ja siivoukseen.  

Ostosten kuljetuspalvelu. 

Omakotitalkkaritoiminta Laaksonen Tomi p. 050 359 2092, Laakso Martti p. 050 3060206 

karkkilanomakotiyhdistys@kolumbus.fi  

https://www.omakotiliitto.fi/jasenyhdistykset/suomen_omakotiliiton_uudenmaan_piiri/karkkilan_omakoti

yhdistys 

………………………………………………………… 

Kotiapu Pasanen  
Kauppa-asiointipalvelut, kotisiivoukset, Ikkunanpesut, talonmiestyöt. 

Ostosten kuljetus. 

Teppo Pasanen 

045 1256013 

https://www.facebook.com/kotiapupasanen/   

…………………………………………………………….……….  

Lähitaksi 

Lähitaksi hoitaa kaupassakäynnin puolestasi. Tuttu ja luotettava Lähitaksi hoitaa puolestasi erilaiset 

päivittäisasiat silloin, kun et itse pysty tai ehdi. Lähitaksin kauppa- ja asiointipalvelussa ystävälliset ja 

koulutetut kuljettajamme sekä 1 400 autoamme ovat palveluksessasi, kun on tarvetta asioida 

ruokakaupassa, apteekissa tai vaikka rautakaupassa. Meidät tilaat helposti ja hoidamme asiasi nopeasti, 

joustavasti, sekä erittäin lyhyellä tilausajalla.  
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Taksikeskus: Soita Lähitaksin taksikeskukseen numeroon 0100 7300 (1,92 € + 0,25 € / 10 s + pvm). Mikäli 

kyseessä on ennakkotilaus tai tilaukseen liittyy erikoistoiveita, soita aina suoraan taksikeskukseen. Soita 

lähimpään taksiin. 

Soita matkapuhelimella suoraan lähimpään vapaaseen taksiin: 0100 7301 (1,92 € + 0,25 € / 10 s + pvm). 

Puhelu ohjautuu suoraan autoon. Ikävä kyllä palvelu ei toimi Telian liittymistä soitettaessa, Lähitaksista 

riippumattomista syistä 

Tilauskeskuksemme on avoinna ja palvelumme käytettävissä 7 pv / 24 h 

Palvelun hinta 1,92 €/puh.+0,25 €/10s+pvm 

Taksikeskus, Karkkilan taksiasema p. 0100 7300  

Karkkila p. 0100 85015 Högfors 

https://www.lahitaksi.fi/fi/taksin-tilaus/taksiasemat/karkkila 

………………………………………………………… 

Seurahuoneen taksin kauppa-apu 

Hoidan asiakkaan puolesta kauppa-asioinnit Karkkilan alueella ja ostosten kotiin tuonnin 

Hinnat: 16 € (max 30min)| 32 € (max 1h) jne… Hinnat voimassa toistaiseksi. 

Kuljetuspalvelut: Ostosten kotiinkuljetus, henkilökuljetukset sopimuksen mukaan. 

Reima Salonen 

p. 0408 460 991 

https://www.seurahuoneenkellari.fi/ 

………………………………………………………… 

Taksi Juha Kääriäinen 

Palvelee normaalisti myös korona aikaan. Lähitaksin edustajana myös kauppa-asiointi hoituu kätevästi. 

Juhalta saat luotettavaa ja asiantuntevaa poikkeusolosuhteet huomioivaa palvelua. Kalustoa siivotaan 

tiuhaan asiakkaiden ja kuljettajan turvallisuus huomioon ottaen. 

Juha Kääriäinen 

Taksi Karkkila, p. 0100 7300, Juha Kääriäinen p. 0400 471 875 

………………………………………………………… 

Taksi H.Jokivirta 

 4+1 hengen farmaritaksi. Suoritan henkilökuljetuksia normaalisti 38 vuoden kokemuksella. Avustan 

asiakasta kaupassa ja apteekissa sekä pakkaan tavarat. Käyn asiakkaan asioilla ja toimitan tavarat perille 

ilman, että asiakas lähtee mukaan. Avustan myös lääkärikäynneissä. 

Kuljetus: 4+1 hengen farmaritaksi. 

Pusulantie 1058   03810 Ikkala. 

p. 0400 507062 

juppura@saunalahti.fi 

………………………………………………………… 

Taksi M. Leino 

Henkilöiden- ja pientavaraliikenteen kuljetuspalvelu, kauppaostosten kotiinkuljetus. Invahissillä varustettu 

1-8 henkilön tilataksi, MB Sprinter. Poikkeusaikana auton siivousta on tehostettu ja autoa desinfioidaan nyt 

jokaisen asiakkaan jälkeen. Isossa autossa matkustaminen on turvallisempaa, koska asiakkaan ja kuljettajan 

välillä suurempi välimatka. Hinnoittelu: Lähitaksin voimassa olevan kuluttajahinnaston mukaan. 

mailto:juppura@saunalahti.fi
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Vaihtoehtoisesti sopimushinnoittelu.  

Markus Leino  

p. 040 533 5539 

mleino@luukku.com 

…………………………………………………………….………. 

Yksityishenkilöiden kauppapalvelut  

Tina Mattsson 

Avustan ostosten tekemisessä sekä opastan luontokävelyillä (1 henkilö + allekirjoittanut), kuitenkin 

karanteenimääräysten ja -suositusten mukaisesti. Ostosten kotiinkuljetus Karkkilan alueella. 

p. 050 3839087 

tinam@luukku.com 

………………………………………………………… 

Muut ostokset 

Karkkilan Eläintarvike 

Lemmikkieläinten ruoat ja tarvikkeet. 

Kotiinkuljetus tarvittaessa lähialueelle, ostosten pakkaus nopeata noutoa varten. 

Avoinna ark. 10-18, la 9-15 

Mäntylänkatu 1 

Anu Pajulampi 

Liikkeen aukioloaikoina p. 0400-418174 

anu.pajulampi@gmail.com 

https://www.facebook.com/KarkkilanElaintarvike/ 

…………………………………………………………….………. 

Karkkilan Kukka ja Hautauspalvelu Oy 

Toimitamme asiakkaan toiveiden mukaisesti suruadressit sekä kaikenlaiset kukkalähetykset hautajaisiin, 

merkkipäiviin jne. Kauttamme saa myös haudanhoitopalveluita, toimitamme ja istutamme kukat, viemme 

haudoille kynttilöitä, lyhtyjä jne.  Luonnollisesti kauttamme saa, kuten normaaliaikoinakin, kaikki 

hautajaisiin ja hautaamiseen liittyvät palvelut. Kukka- ja lahjatavaramyymälämme on avoinna normaalisti. 

Tilausten toimitus sopimuksen mukaan.  

Avoinna arkisin klo 9-17 ja lauantaisin klo 9-14. Tilaukset voi tehdä myös puhelimitse p. 050-3599699 tai 

verkkosivulomakkeemme kautta: www.karkkilankukka.fi/fi/yhteystiedot.html. 

Helsingintie 43 

Juha Moilanen 

p. 050-3599699, 09 2259429  

info@karkkilankukka.fi  

www.karkkilankukka.fi 

………………………………………………………… 

 

Lelu- ja askartelupuoti PikkuLeppis 

mailto:tinam@luukku.com
mailto:anu.pajulampi@gmail.com
https://www.facebook.com/KarkkilanElaintarvike/
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Askartelutarvikkeet, toimistotarvikkeet, lelut, pelit, juhlatarvikkeet, lasten vaatteet, vauvojen tarvikkeet, 

lasten kirjat, paikalliset kortit ja lahjat. Vappupallot myymme verkkokaupan kautta kotiinkuljetuksella, 

noutona tai ”jäätelöauto-tyyppisesti” kiertäen Karkkilassa. Vappupallot tulevat myyntiin verkkopuotiin 

www.leppispuoti.com 24.4.alkaen.  

Kotiinkuljetus sopimuksen mukaan. 

Supistetut aukioloajat. Tavoitettavissa mieluiten etänä. Paketit rakennetaan asiakkaiden toiveiden mukaan 

joko noudettavaksi, kotiinkuljetuksella tai postipakettina. Parhaiten saa yhteyden sähköpostilla, 

messengerillä PikkuLeppikseen tai puhelimella. Soita, laita viestiä, jätä soittopyyntö. 

Huhdintie 10-12 C 

Jaana Ilmonen 

p. 044 2400 816 

puoti@pikkuleppis.fi 

https://www.facebook.com/PikkuLeppis/ 

https://www.instagram.com/pikkuleppis/ 

https://www.pikkuleppis.fi/ 

………………………………………………………… 

Pieni kukkapuoti Ikivihreä 

Leikko-, sisä- sekä ulkokukat, viherkasvit, kaikki kukkasidonnat iloon ja suruun, kortit, adressit, lahjatavarat, 

kynttilät. Aukioloaikoina myös kukkien itsepalvelu ulkona, jos et halua tulla sisälle, maksu vaikkapa 

pankkisiirrolla.  

Kuljetus Karkkilan alueella 0 €. Kuljetus myös Vihti, Jokikunta, Vanjärvi, Ikkala, alennetut kuljetusmaksut. 

Avoinna ma-pe 10-17, la 9-14, su 10-14. Muina aikoina sopimuksen mukaan.                                                                                                      

Verkkokauppa palvelee 7 pv /24 h www.ikivihrea.ekukka.fi   

Tammelantie 8 

Miia Laakso 

p. 040 5395747 

ikivihrea@gmail.com  

https://www.facebook.com/ikivihrea/ 

www.ikivihrea.com          www.ikivihrea.ekukka.fi  

………………………………………………………… 

Puutarha Sundström ja VeeVee Retro 

Puutarhan valikoimasta täältä löytyy viherkasvit, ruukkukukat, kesäkukat, yrtit, vihannesten taimet, mullat, 

ruukut, sisustustavarat. Verkkokaupan kautta hoidetaan tilaus ja maksu sekä valitaan nouto. Tilauksen 

saatuamme otamme yhteyttä puhelimitse jolloin sovimme noutoajan tai mahdollisen kuljetuksen. Pieniä 

tuotteita toimitamme myös postitse. Leikkokukat ja ruukkukukat kotiin ja lahjaksi tilattavissa ja 

maksettavissa verkkokaupan kautta. Verkkokauppa pyytää toimitusosoitteen ja laskee mahdollisen maksun 

kuljetukselle. 

Kuljetus: Poikkeustilan aikana tarjoamme lähialueille (max 6km) ilmaisen kotiinkuljetuksen. Pidemmälle 

toimitushintamme ovat 10-15€. 

Avoinna ark. 9.00-17.00, la 9.00-16.00 ja su 10.00-16.00. Touko- kesäkuussa pidennetyt aukioloajat. 

Lemmointie 243 

Virpi Vuoristo 

P.  09-2255969 ja 040 5144 297 (Virpi)  

virpivuoristo@gmail.com 

mailto:puoti@pikkuleppis.fi
mailto:ikivihrea@gmail.com
http://www.ikivihrea.com/
http://www.ikivihrea.ekukka.fi/
mailto:virpivuoristo@gmail.com
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https://www.facebook.com/PuutarhaSundstrom/  

www.puutarhasundstrom.ekukka.fi; www.veeveeretro.fi 

………………………………………………………… 

Sisuste Siivonen Oy 

Meiltä kaihtimet, matot, markiisit ja sisustustuotteet. Sisuste Siivosen suunnittelu-, mitoitus- ja 

asennuspalvelu käytettävissäsi kaikkiin tuotteisiimme. Suunnittelu- ja mitoituskäynnille otamme mukaan 

tarvittavat mallit ja mallistot.  Sisustuksen suunnittelupalvelumme auttaa niin isoissa kuin pienissäkin 

sisustuksen pulmatilanteissa. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri sinulle sopivat ratkaisut! 

Toimitamme tuotteita myös kotiinkuljetuksella.  

Myymälämme palvelevat toistaiseksi normaalisti. 

Takkointie 9  

p. 09 2257010 

karkkila@sisuste-siivonen.fi 

facebook.com/sisustesiivonen 

https://sisuste-siivonen.fi/ 

………………………………………………………… 

Studio Kuvaleipomo 

Kuvaleipomo palvelee passi, henkilökortti, ajokortti ym. kuvausasioissa tilauksesta ajanvarauksella. 

Rajakatu 4 

Henna Mitrunen 

p. 044 5649339  

henna.mitrunen@kuvaleipomo.fi 

https://www.facebook.com/kuvaleipomo/ 

 www.kuvaleipomo.fi 

………………………………………………………… 

Tmi Grönholm-Rytkönen 

Myymälästä löytyvät laadukkaat ja kestävät vaatteet kaiken kokoisille naisille ja miehille, lisäksi suoritamme 

ostettavien vaatteiden korjausompelua, jolla varmistetaan tarpeen vaatiessa, että vaatteet istuvat 

moitteettomasti. Valikoimaan kuuluvat myös kankaat ja kodintekstiilit. Grönholm suunnittelee ja ompelee 

verhot asiakkaiden toiveiden mukaisesti nopealla aikataululla. Myös verhotankojen tilaus onnistuu 

Grönholmin asiantuntevan palvelun avulla käden käänteessä. Toimitusmyyntiin kuuluu muun muassa laaja 

valikoima Anja Pesolan verhotankoja. 

Toimitamme ostokset tarvittaessa suoraan koteihin. 

Avoinna 1.4. alkaen toistaiseksi arkisin klo 11-17.30  ja lauantaisin klo 9-13. Aukioloajan ulkopuolella 

palvelemme tarvittaessa ajanvarauksella (puhelin/s-posti). 

Helsingintie 52 

Eveliina Rytkönen 

p. 0440-486965 

myynti@tmigronholm.fi 

https://www.facebook.com/TmiGronholm/ 

………………………………………………………… 

Ravintolapalvelut 

mailto:karkkila@sisuste-siivonen.fi
mailto:henna.mitrunen@kuvaleipomo.fi
mailto:myynti@tmigronholm.fi
https://www.facebook.com/TmiGronholm/
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Kahvila Puustinna Oy 

Teemme tilauksesta suolaisia ja makeita leivonnaisia. 

Tilaukset kuljetamme ilman erillistä maksua Karkkilan keskustan alueelle. Kauemmaksi toimitettavista 

tilauksista maksu sovitaan erikseen asiakkaan kanssa. Tilaukset voi myös noutaa kahvilasta, asiakkaan 

kanssa sovittuna aikana. 

Kahvila suljettu toistaiseksi, Huhdintie 5, 03600 Karkkila 

Marika Kosunen 

p 050 5754799, p 045 6630685 

marika@puustinna.fi 

https://www.facebook.com/search/top/?q=kahvila%20puustinna%20oy&epa=SEARCH_BOX 

https://www.puustinna.fi/ 

…………………………………………………………….………. 

Käsityökahvila 

Toimitamme suolaisia- ja makeita piirakoita, kaikkia tuoreita leivonnaisia kotiovelle Karkkilan alueella 

veloituksetta. Meiltä voi myös tilata ja käydä noutamassa. Aukioloaikana voi piipahtaa katsomaan mitä on 

valmiina tarjolla mukaan ostettavaksi.  

Kuljetus sisältyy tilauksiin veloituksetta. 

Avoinna ti-pe 10-14, la 10-12 

Keskuskatu 4 

Tuula Gröhn 

Soita 040 5074400 

Tuula Gröhn karkkilankasityokahvila@gmail.com 

Facebook Käsityökahvila  https://www.facebook.com/Ktkahvila/ 

………………………………………………………… 

Lounaskahvila Rinne 

Lounasruoka kahvilastamme noudettuna tai kotiin kuljetettuna ma-pe klo 10 - 14. Ilmoitathan tilauksen 

yhteydessä maksatko pankkikortilla vai käteisellä, myös lounassetelit ja epassi ja eazybreak käyvät. Jos 

noudat tuotteen niin tulemme palvelemaan teitä ulos esimerkiksi autoonne. Noutoparkki on etuoven 

edessä. 

Lounas 9€ (kotiinkuljetus +1€), keittolounas 7€ (Kotiinkuljetus +1€).  

Kotiinkuljetus sopimuksen mukaan. 

Lounas ma-pe klo  10-14 

Vihdintie 2 

Ruut Rinne 

Soita 045 8661992 

https://www.facebook.com/LounaskahvilaRinne/ 

………………………………………………………… 

Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
 

cool time HYVÄNOLONKESKUS 

mailto:marika@puustinna.fi
https://www.facebook.com/search/top/?q=kahvila%20puustinna%20oy&epa=SEARCH_BOX
mailto:karkkilankasityokahvila@gmail.com
https://www.facebook.com/LounaskahvilaRinne/
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Parturi-kampaamo-ekokampaamo-hyvänolonhoitola. Jos haluat varmistaa pääsyn liikkeeseen tuote- tai 

lahjakorttiostoksille, tai haluat tilata tuotteita, ota yhteyttä tekstiviestillä tai soita 045 2581616 tai 

sähköpostilla unna@cooltime.fi 

Cool timen tuotteiden ja lahjakorttien kotiinkuljetus sekä postitus. 

Palvelemme poikkeusaikana sopimuksen mukaan, kotisivuiltamme löydät palvelutarjontamme ja linkit 24/7 

palveluihin.    

 * lahjakorttikauppa https://gifti.fi/shop/cooltimeoy/ ; 

 * nettiajanvaraus https://slotti.fi/booking/cooltimeoy/ 

Tammelantie 4-6  

Unna Komonen 

p. 045 2581616 

unna@cooltime.fi 

https://www.facebook.com/cooltime.karkkila 

https://www.cooltime.fi/ 

………………………………………………………… 

Karkkilan Kuntokärpänen Oy 

Kuntokärpäsen ryhmäliikunta kotona - yhdessä, mutta erikseen!  

Tervetuloa mukaan Kuntokärpäsen monipuolisiin jumppiin omasta kodista käsin livestriimauksina 

Kuntokärpäsen facebook-ryhmän kautta. Pyydä siis pääsyä Kuntokärpäsen Face-ryhmään, sieltä tarkemmat 

tiedot. Liven kautta mahdollista myös monipuoliset yksilölliset kotitreenit. Ryhmä- ja yksilöliikunta etänä 

kertamaksu 5 €, 10-kortin yhdellä leimalla kaksi jumppaa, jäsenille ilman erillistä maksua.  

Kuntokärpäsen kuntosali on toistaiseksi avoinna tiukennetuin ohjein ja siivoustoimenpitein.  Tervetuloa 

treenaamaan omaehtoisesti ja terveenä. 

Huhdintie 10-12 C 24 

Manta Rozman 

Asiakaspalvelu 0504357110, Manta 0504951755 

asiakaspalvelu@kuntokarpanen.fi 

https://www.facebook.com/groups/53978213925/ 

http://www.kuntokarpanen.fi/ 

…………………………………………………………….………. 

Karkkilan kuvataidekoulu 

Siirtynyt etäopetukseen toistaiseksi. Etäryhmät kokoontuvat lukujärjestyksen mukaisina aikoina. 

Koulusihteeri p. 050 4728 375, ti-to klo 8:30-14:30 

toimisto@karkkilankuvataidekoulu.fi 

http://www.karkkilankuvataidekoulu.fi/ 

…………………………………………………………….………. 

Karkki-Rasti ry 

Karkkilan kuntorastit järjestetään kuntorastikalenterin mukaisesti torstaista 16.4.20 alkaen poikkeusoloista 

johtuen omatoimi-kuntorasteina, kunnes toisin ilmoitetaan nettipalstoilla ja paikallislehdissä. Rastiliput 

ovat maastossa viikon kerrallaan torstaista keskiviikkoon, ei leimasimia, eikä ajanottoa. Toivikkeella ja 

Haukkamäessä vuoden ympäri kiintorastit. Linkit karttoihin löytyvät www.karkki-rasti.fi etusivulta 

mailto:unna@cooltime.fi
mailto:unna@cooltime.fi
https://www.facebook.com/cooltime.karkkila
https://www.cooltime.fi/
mailto:asiakaspalvelu@kuntokarpanen.fi
mailto:toimisto@karkkilankuvataidekoulu.fi
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lähiaikoina. 

pj. Tanja Nyholm 

p. 040 6674171 

https://www.facebook.com/karkkilankuntorastit/  sekä https://www.facebook.com/groups/karkkirasti/ 

Kuntorastit http://www.karkki-rasti.fi/fin/index.php/kuntorastit    

Kiintorastit: http://www.karkki-rasti.fi/fin/index.php  

www.karkki-rasti.fi  

…………………………………………………………….………. 

Lukutoukan terapiapalvelu 

Tarvitsetko kuuntelijaa? Onko jaksamisesi koetuksella? Oletko eksynyt vaihtoehtojen viidakkoon ja kaipaat 

ajatuksia selkeyttävää keskustelua mielenterveyden ammattilaisen kanssa? Käyn luottamuksellisia 

keskusteluja kasvokkain korona-aikana etäyhteydellä. Kela-korvaus ei ole mahdollinen, keskusteluista ei 

tule merkintää Omakantaan. 

Poikkeustilan aikana poikkeushinta: normaalihintoihin - 50%. 

Heikki Savola 

p. 050 3548180 

heikki.savola@robustos.fi 

https://www.facebook.com/heikki.savola 

http://www.lukutoukka.fi/ 

………………………………………………………… 

Nissen Karkkila 

Myymälämme ovat kiinni 3.4.2020 lähtien, mutta olemme asiakkaidemme apuna siitä huolimatta ja 

päivitämme ajankohtaisia tietoja sivuillemme säännöllisesti. Pyrimme myös rakentamaan väliaikaisia 

palvelumalleja vastataksemme asiakkaidemme akuutteihin tarpeisiin ja tiedotamme niistä nettisivuillamme 

heti, kun mahdollista. Verkkokauppamme ja asiakaspalvelumme palvelevat normaalisti.  Pahoittelemme 

tästä poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuvaa vaivaa ja harmia ja kiitämme sinua ymmärryksestäsi.   

Verkkokauppamme palvelee normaalisti vuorokauden ympäri. Verkkokaupastamme on saatavilla 

piilolinssejä, valikoima aurinkolaseja ilman voimakkuuksia sekä oheistuotteita. 

Myymälä suljetaan 3.4. alkaen koronavirustilanteesta (COVID-19) johtuen. 

p. 09 2314 38 50. Asiakaspalvelumme on avoinna ma-pe 9-17, la-su suljettu. Puhelun hinta on 

paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu.  

asiakaspalvelu@nissen 

https://www.nissen.fi/myymala/karkkila 

………………………………………………………… 

Selkä ja niskaklinikka A&T Heino Oy  

Äkillisissä tuki ja -liikuntaelinten vaivoissa konsulttipuhelinapua tarjoaa osteopaatti ARI HEINO.  

Palvelun maksu 30 min./20 €.   

Asiakkaiden vastaanotto on suljettu toistaiseksi koko huhtikuun pandemian takia. 

Ari Heino 

p.0504931562    30min./20e   

https://www.facebook.com/niskaklinikka/ 

https://www.niskaklinikka.fi/ 
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Sola-Sali 

Sola-Sali tarjoaa poikkeusaikana jooga- ja kehonhuoltotunteja tallenteina tai live streamattuna suoraan 

omaan olohuoneeseen. Maksuvaihtoehtoja löytyy joustavasti myös liikuntaetuja hyödyntäen. Ohjeet 

tallennettujen tuntien tilaamiseen ja live tunneille osallistumiseen löydät Sola-Salin verkkosivuilta.  

Tervetuloa Sola-Saliin virtuaalisesti! 

Outi Heiniö 

www.solasali.com 

………………………………………………………… 

 

ei julkiset tiedot 

Nämä tiedot vain kaupungin Apua arkeen – palvelun käyttöön, yhteystiedot voi 

välittää avuntarvitsijoille: 

 

SPR Ystävätoiminta 
Ostosten tekemistä ja toimitusta sopimuksesta, omien resurssien mukaan oman päivätyön lisäksi.  

Ei koronakaranteenissa oleville. Ostosten kuljetus, oma auto käytössä. 

Sari Lindroth 

p. 0400315702  

 

 

 

 


