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Koronavirusneuvonta ja tiedotteet 

 
Keusote on avannut uuden kuntalaisten neuvontanumeron, josta voi kuunnella nauhoit-
teen ajankohtaisesta koronavirustilanteesta. Neuvontanumero on 019 226 0099, ja se on 
avoinna vuorokauden ympäri.  
 
Uudesta koronaviruksesta on avattu myös valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa 
yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonnan numero on 0295 535 535. 
Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Puhelinneuvonnasta 
ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. 
 
Tietoa koronaviruksesta:  
• Ajankohtaista Keusoten alueen koronavirustartunnoista  
www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus  
• Kansallinen koronavirusseuranta ja ohjeet kansalaisille, www.thl.fi  
• Yleiset hengitystieinfektion kotihoito-ohjeet https://www.terveyskyla.fi/keuhkotalo/tietoa- 
keuhkosairauksista/hengitystieinfektiot/itsehoito 
 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

 
Pornaisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Keski-Uudenmaan sote –
kuntayhtymä, joka julkaisee ajankohtaiset koronavirustiedotteet ja muutokset palveluiden 
saatavuudessa ja aukioloajoissa omilla verkkosivuillaan. Kaikki koronavirustiedotteet vie-
dään myös kunnan verkkosivuille tiedoksi.   
 
Terveysasemiin tai päivystysapuun tulee olla yhteydessä ainoastaan, jos vointi on sellai-
nen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää. Päivystysapu-palvelun turhaa kuormittamista tulee 
välttää, jotta kiireellistä hoitoa tarvitsevat henkilöt saavat apua nopeammin.  
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Kaikki henkilöt, joilla on epäily koronavirustartunnasta tai influenssasta, tulee pysyä kotona  
oireiden alkamisesta vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuvat pidempään, tulee kotona 
pysyä oireiden ajan ja niiden loputtua vielä yhden oireettoman päivän ajan.  
   
Vierailut laitoshoidon yksiköissä on kielletty 18.3.2020 alkaen hallituksen päättämästä 
valmiustilanteesta johtuen. 

Esi- ja perusopetus  

 
 
Pornaisissa esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus, 1-3- vuosiluokkien- ja erityisen 
tuen oppilaiden lähiopetus järjestetään keskitetysti Pornaisten Yhtenäiskoulun tiloissa 
23.3.2020 alkaen.  
 
Maanantaiaamuna 23.3.2020 Yhtenäiskoulun lisäksi Parkkojan ja Mika Waltarin kouluilla 
on varmuuden vuoksi henkilöstöä vastaanottamassa oppilaita, jos oppilaan kuljettaminen 
Yhtenäiskoululle ei onnistu huoltajien toimesta. Tiistaiksi 24.3.2020 koulutaksien reitit pys-
tytään suunnittelemaan uusiksi, kun tiedetään lähiopetusta tarvitsevat oppilaat. Muuttu-
neessakin tilanteessa Yhtenäiskoululla on runsaasti tiloja lähiopetukseen tulevalle oppi-
lasmäärälle, joten opetusryhmät voidaan pitää pieninä. 
 
Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että oppilas on kotona, jos siihen on mahdollisuus.  
 

Varhaiskasvatus 

 
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään 
toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön 
lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtio-
neuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Mi-
käli perheessänne on riskiryhmään kuuluva henkilö, on erityisesti syytä harkita jääkö lapsi 
kotiin varhaiskasvatukseen menemisen sijaan. Lapsen poissaolosta voi ilmoittaa Wilmas-
sa. Lisäksi on edelleen hyvä huomioida, että sairasta lasta ei tuoda varhaiskasvatukseen. 

Päiväkotihoito järjestetään toistaiseksi Linnunlaulun päiväkodissa - Aurinkolinnan 
päiväkoti suljetaan toistaiseksi- Perhepäivähoito jatkaa normaalisti 

Päiväkotihoidossa olevan lapsimäärän vähäisyyden vuoksi Aurinkolinnan päiväkoti sulje-
taan 23.3.2020 alkaen toistaiseksi. Päiväkotiryhmien koko pystytään pitämään n. 10 lap-
sen ryhminä myös Linnunlaulun päiväkodissa. Mikäli lapsimäärä kasvaa tulevaisuudessa 
huomattavasti nykytilanteesta, niin Aurinkolinnan päiväkoti voidaan tarvittaessa avata 
myös ennen poikkeustilanteen päättymistä. Aurinkolinnan tilojen sulkeutumista väliaikai-
sesti voidaan hyödyntää myös tilojen kunnostukseen sekä tehostettuun siivoukseen. 

Perhepäivähoito jatkaa toimintaansa normaalisti. Tavanomaisen käytännön mukaisesti 
mahdollisissa poissaolotilanteissa varahoito järjestetään Linnunlaulun päiväkodissa. 
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Varhaiskasvatuksen avoin toiminta keskeytetään toistaiseksi 16.3.2020 alkaen kokonai-
suudessaan ml. Dino- kerho. 
 

Vapaa-aikapalvelut 

 

Kaikki vapaa-aikapalvelujen toiminnot ovat peruutettu 13.4. saakka. Vapaa-aikatoimisto 
palvelee ihmisiä ensisijaisesti puhelimitse sekä sähköpostin välityksellä kunnantalon auki-
oloaikoina.  
 
Anne Partanen, Vapaa-aikapalvelujen päällikkö VS.  
puh. 0400 937 704 
anne.partanen@pornainen.fi 
 
 

Liikuntapalvelut 
 
Kaikki ohjatut liikuntaryhmät ovat peruttu. Liikuntasali ja kuntosali ovat suljettu.  
 
Liikuntaneuvontaa saat puhelimitse arkisin klo 8-16 välisenä aikana liikunnanohjaajalta. 
Seuraa liikunnanohjaajaa Instagramissa @por.nainenliikkuu. 
 
Liikunnanohjaaja Anu Pesonen puh. 0401745031, anu.pesonen@pornainen.fi 
 

Nuorisopalvelut 

 
Nuorisotalo Ponun kaikki avoimet illat sekä junnukerhot kouluilla ovat peruttu. 
 
Ohjaamo on suljettu. Ohjaamosta saat neuvontaa puhelimitse sekä sähköpostin välityksel-
lä arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Ohjaamoa voit seurata instagramissa 
@ohjaamo_borgnas 
 
Etsivä nuorisotyöntekijä Miia Valkonen, puh. 040 174 5069, miia.valkonen@pornainen.fi 
 

Isojärven leirimaja 
 
Isojärven leirimajan kaikki varaukset peruutetaan ja varaajille hyvitetään varausmaksut 
peruuntuneista varauksista 13.4. saakka. Leirimaja on käyttökiellossa 13.4. asti. 
 

Kirjasto 

 
Pääkirjasto on suljettu. Verkon kautta kirjasto on avoinna 24/7 tarjoamalla e-kirjoja. e-
äänikirjoja, kaksi eri elokuvatietokantaa sekä sanomalehtitietokannan. 
 

mailto:anne.partanen@pornainen.fi
mailto:anu.pesonen@pornainen.fi
mailto:miia.valkonen@pornainen.fi


  

    22.3.2020  4 (4) 

 

 

 

 

 

Lainatulle materiaalille on annettu pidemmät laina-ajat. Varatulle aineistolle tulee pidempi 
noutoaika eli asiakas saa varaamansa aineiston sulkuajan jälkeen. Myöhästymismaksuja 
ei peritä sulkuajalta. 
 
Asiakkaita kannustetaan e-materiaalin käyttöön. E-aineistosta ja sen käytöstä tiedotetaan 
kirjaston sosiaalisen median kanavilla. 
 
Kirjaston asiakaspalvelu vastaa kirjaston palvelupuhelimeen 040 174 5060 ja sähköpostiin 
kirjasto@pornainen.fi ma-pe kello 9.00 -15.00. 
 
Kirjaston palautusluukku on auki sulkuajan. 
 
Kirjasto tiedottaa sosiaalisen median välityksellä sulkuajan vaikutuksista. 
 

Kuntakehitys 
 

Kuntakehitysjaoston henkilökuntaa (kiinteistönhoitajat) on ohjeistettu välttämään turhaa 
liikkumista kiinteistöissä ja hoitamaan vain välttämättömät kiinteistöhuollon tehtävät ja pal-
velupyynnöt sekä huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta. Kunnan omistamissa ja ylläpidet-
tävissä kiinteistöissä on myös siirrytty tehostettuun siivoukseen. 
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