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Seuraava kuntatiedote  
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 30.4.2020. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keski-

viikkona 29.4.2020 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi. 

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen haku 
Työllistyä voi vuosina 1991–2004 syntynyt nuori. Palkka on 300 €/10 pv a´6 h/per pv. (Palkasta vähenne-

tään ennakonpidätys, työttömyysvakuutusmaksu 17- vuotiaista ja eläkevakuutus 18 vuotiaista). 

Hakulomakkeita saat vapaa-aikatoimistosta sekä kunnan nettisivuilta (www.pyhanta.fi >lomakkeet).  Kesä-

työpaikkahakemuksen palautus: s-postilla matti.saaranen@pyhanta.fi, kuvaviestinä 040-1912238 tai vapaa-

aikatoimistoon. Perjantaihin 24.4.2020 mennessä. Lisätietoja Matti Saaranen: 040 191 2238, Riikka Tee-

riaho 040-1912241. Työpaikan saaneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Yhdistyksistä hyvinvointia 

Yhdistyksistä hyvinvointia -hanke kartoittaa Pohjois-Pohjanmaalla toimivien yhdistysten koulutus- ja 

kehitystarpeita sekä mm. yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kyselyn vastausten perusteella hanke tu-
lee tarjoamaan yhdistysten tarpeiden mukaisia, maksuttomia koulutuksia alueellenne.  
 

Pyydänkin Sinua vastaamaan kyselyyn, jotta hankkeemme voi kartoittaa alueenne yhdistysten kehit-

tämistarpeet ja tarjota myöhemmin niitä vastaavia maksuttomia koulutuksia! Jokainen vastaus on tärkeä. 

 
Hankkeemme tekee yhteistyötä alueen kuntien kanssa ja kartoituksen tuloksia tullaan analysoimaan yh-
dessä kuntien ja paikallisten yhdistysten kanssa. 
 

Halutessasi voit kyselyyn vastattuasi osallistua myös arvontaan! Kyselyyn vastaaminen vie noin 5min. Voit 

myös välittää kyselyä muille aktiivisille jäsenille yhdistyksessänne. Kiitos ajastasi jo etukäteen! 
 

Kyselyyn pääset alla olevan linkin kautta: 

https://webropol.com/s/yhdistyksista-hyvinvointia 

 

mailto:pyhannankunta@pyhanta.fi
mailto:matti.saaranen@pyhanta.fi
http://www.popli.fi/yhdistyksista-hyvinvointia/
http://www.popli.fi/yhdistyksista-hyvinvointia/
https://webropol.com/s/yhdistyksista-hyvinvointia
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Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa 

Poikkeusoloista johtuen yhdistyksen kerhopäivät, kaikki kerhotapaamiset ja liikuntaryhmät on 

peruttu toistaiseksi. Kun tilanne muuttuu, ilmoitamme pikaisesti tapahtumien käynnistämisestä. 

 

Kunnan liikuntatoimelta saadaan keskiviikkoisin tietovisa ja jumppaohjeet, jotka julkaisemme 

yhdistyksen nettisivuilla. Ohjeet löytyvät Ajankohtaista-alasivulta ja aukeavat netistä ilmaiseksi 

ladattavissa olevalla Adobe Acrobat Reader -ohjelmalla. 

 

Retki Venäjän Karjalaan 3.-7.8. Matkareitti: Pyhäntä-Niirala-Sortavala (käynti Valamossa), 

Impilahden kautta Petroskoihin (retki Kizille, käynti Syvärillä), Pietari, Terijoki, Viipuri, Nuijamaa-

Juva-Pyhäntä. Matkan hinta (20 lähtijää) 610 € sisältäen kuljetuksen, ryhmäviisumin, puolihoidon 

(ei paluupäivänä) ja opastetut retket Valamoon ja Kizille. Hinta halpenee, jos enemmän lähtijöitä. 

Ilm. 31.5. mennessä Railille, puhelin 050 5662 788 tai sp: turunen015@gmail.com. 

 

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista löytyy netistä osoitteesta: 

https://elakeliitto.fi/yhdistykset/pyhanta 

tai puhelimitse puheenjohtaja Raili Turuselta 050 5662 788. 

 

 

Vapaa-aikatoimen ohjelmaa 

Vapaa-aikatoimen ajankohtaiset uutiset tavoitat parhaiten insgramista pyhanta_vapaaaika sekä 
facebookista Pyhäntä vapaa-aikatoimi.  Somesta löydät muun muassa joka keskiviikko vaihtuvan 
kuvasuunnistuksen lapsille sekä perheille ratkottavaksi. 
Lisäksi Pyhännän eläkeliiton nettisivuilta ajankohtaista osiosta löydät viikoittain vaihtuvan pienen keskiviik-
kojumpan sekä tietovisailun. 
 

Valokuitua Pyhännälle  

Valokuitua Pyhännälle! on Siikaverkko Osuuskunnan selvitys- ja tiedotushanke, jonka tavoitteena on kunta-
laisten, yritysten sekä myös julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tiedottaminen  
ja tulevaisuuden tietoliikennetarpeiden selvittäminen Pyhännän kunnan alueella. 
 
Valokuituyhteys on tärkeä valinta niin tämän päivän kuin tulevaisuudenkin suhteen. Valokuidun merkittävin 
ero mobiiliverkkoihin korostuu valokuidun toimintavarmuudessa ja nopeudessa. Mobiiliverkon toimivuus 
on riippuvaista kodin sijainnista sekä muiden käyttäjien luomasta verkon paineesta.  
 
Kasvavat tietoliikennemäärät luovat paineita mobiiliverkon kestävyydelle. Tätä kestävyyttä koettelevat 
myös useiden palveluiden siirtyminen nettipohjaisiksi sekä etätöiden suosion kasvu.  
 

https://elakeliitto.fi/yhdistykset/pyhanta
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Olemme julkaisseet hankesivun osoitteeseen www.siikaverkko.fi/pyhanta. Sivuilta voi huhtikuun aikana va-
rata omaan kotiin luotettavan valokuituliittymän.  
 

Kysy lisää:  
Heikki Kumpula  
050 470 8933  
heikki.kumpula@siikaverkko.fi   
 

 

 

Pyhännän maa- ja kotitalousseura ry tiedottaa 

Jäsenmaksu ja vuoden 2020 ohjelmaa 
 
Tämän vuoden merkittävin ponnistuksemme on liikennepuistohankkeen toteuttaminen, 
työhön ryhdymme kevään kuluessa, talkooapu on tervetullutta. Aloitimme jo tälle keväälle 
yhteistyössä päiväkodin kanssa Kädet multaan -hankkeen, jonka tarkoituksena on sel-
ventää lapsille ruuan reittiä pellolta pöytään ja lisätä ruokatietoutta pienimuotoisen 
kasvimaaviljelyn avulla.  
Kesäkuussa on vuorossa Impin päivän pyöräajelu ja myöhemmin kesällä puistojumppaa 
ja kokkikerho lapsille.  
Syksyllä suunnitelmissa on ruoka- tai leivontakurssi sekä kranssikurssi. Toiveita kurssien 
aiheista otetaan avosylin vastaan! Suunnitellut tapahtumat toteutuvat, sikäli kuin korona-
virusepidemian tilanne sallii. Noudatamme viranomaisten ohjeistusta. 

 
Vuodelle 2020 jäsenmaksu on 10 €. Tällä summalla pääset osallistumaan esim. erilaisille 
järjestämillemme kursseille halvemmalla, saat vuokrattua kahvikalustoamme ja 
kahvinkeitintämme edullisempaan hintaan ja lisäksi olet mukana tukemassa Pyhännän 
kylän elinvoimaisuuden ylläpitämistä. Olet tervetullut mukaan kaikkeen mukavaan 
toimintaamme! 

 
Maksaessasi laita viestikenttään merkintä jäsenmaksu 2020 sekä 

sähköpostiosoitteesi. Maksathan jäsenmaksusi 30.4.2020 mennessä. 

 

Käy myös tykkäämässä facebook-sivujamme: Pyhännän maa- ja kotitalousseura.  
 
Maksutiedot: 
Maksun saaja: Pyhännän maa- ja kotitalousseura 
Tilinumero: FI04 5373 0240 0010 06 
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Liikennepuistohanke 

Liikennepuistohankkeemme on saanut Leader-rahoitusta ja hanke toteutetaan kevään ja 
kesän 2020 aikana. Puisto rakennetaan keskustaajamaan monitoimipuiston viereen, 
näin se täydentää hyvin lasten vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Pyhännän kunta  
huolehtii maanrakennustyöt tiestöineen ja Maa- ja kotitalousseura hankkii varustuksen ja 
rakentaa talkoovoimin puistoon tarvittavat rakennukset. 
Puiston kustannusarvio n. 40 000 €. Leader-tuen lisäsi oman rahoituksen osuus on  
9500 €. Tämän summan keräämiseen seurallamme on poliisin rahankeräyslupa 
(RA/2020/279).  
Toivomme nyt yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä pyhäntäläisiltä tukea hankkeellemme 

rahalahjoituksen muodossa. Keräysaikaa on 22.6.2020 asti. 
 
Näin saamme toteutettua toimivan ja innostavan liikennepuiston, josta on iloa asuk-

kaille pitkäksi aikaa! Pienelläkin summalla on suuri vaikutus – suuret kiitokset 
kaikille lahjoittajille etukäteen ! 

Maksun saaja:  
Pyhännän Maa- ja kotitalousseura ry  
Tilinumero: FI33 5373 0220 0353 62 
 
Voit kysyä lisätietoja ja/tai ilmoittaa halukkuutesi talkoisiin  
Eliisa Liukko  pj. 041 5444000 
Mervi Karttunen siht. 040 7227038 
 

OP:n kesäduuni 

Seuramme palkkaa ensi kesänä kaksi reipasta 15-17-vuotiasta nuorta kesätöihin kahdeksi 
viikoksi. Tarkemmat tiedot kesäduunista löytyy osoitteesta op.fi/oulu, työpaikkakuvaukset 
ja hakulinkki löytyy sieltä kesätyösivustolta. Hakuaika on 19.4.2020 asti. 
 

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa 

KEVÄÄN LIIKKAKERHO PERUTTU 

Keväälle suunniteltu sisäliikkakerho on peruttu koronavirusepidemian vuoksi. Myös kevään Tavast-

kenkä-hölkkä, toukokuun heittokisat ja seurakisojen avaus tullaan todennäköisesti perumaan tai siir-

tämään myöhempään ajankohtaan. Ulkokauden alkaessa pyrimme järjestämään liikkakerhoa ja har-

joituksia mahdollisesti pienryhmissä. Ilmoitamme niistä ja muusta kesän toiminnastamme myöhem-

min. Ideoita otamme vastaan avosylin. 

 

ETSIMME OHJAAJIA/APUOHJAAJIA 

Palkkaamme kesäksi yhden 15-17-vuotiaan (ikä määriytyy työsuhteen alkaessa) kesätöihin Oulun 

Osuuspankin ”Kesäduuni OP:n piikkiin” -kampanjan kautta. Haku tapahtuu netissä osoitteessa 

www.op.fi/web/op-oulu/kesatyo-2020 . Lisäksi etsimme ohjaajia/apuohjaajia syksyn liikkakerhoon. 

Lisätietoja keijo.makkonen@gmail.com / 040-7082348. 

http://www.op.fi/web/op-oulu/kesatyo-2020
mailto:keijo.makkonen@gmail.com
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Asiointi hyötyjäteasemilla ja lajittelupihalla koronavirusaikana 

Vestia Oy on tarkentanut ohjeistuksiaan koskien hyötyjäteasemilla ja jätekeskuksen lajittelupihalla 
asiointia COVID-19 -tartuntatautiepidemian aikana. Epidemian johdosta ihmisillä lisääntynyt vapaa-
aika on kasvattanut kävijämäärää jätteiden vastaanottopisteillä, ja erityisesti hyötyjäteasemien 
avaamisajankohtaan on ajoittunut ruuhkaa. Vestia pyrkii ohjeistuksillaan hillitsemään viruksen 
leviämistä ja varmistamaan työntekijöidensä sekä asiakkaidensa turvallisuuden.  
Ohjeistus hyötyjäteasemilla ja lajittelupihalla asioiville:  

• Vältä tarpeetonta asiointia.  

• Vältä asioimista ruuhkaisimpaan aikaan, eli juuri toimipisteen avauduttua.  

• Yhtä aikaa voi asioida enintään 10 asiakasta noudattaen valtakunnallista linjausta kokoontu-
misista.  

• Muista säilyttää turvaväli muihin henkilöihin.  
 
 

Tiedote Pyhännän kunnan asukkaille 3.4.2020 

Suomen hallitus totesi tiedotustilaisuudessaan 16.3.2020 klo 16.50 Suomen olevan poikkeus-

oloissa koronavirustilanteen vuoksi 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poik-

keusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi 

Tämä tiedote täydentää 13.3.2020 ja 16.3.2020 Pyhännän kunnan asukkaille annettua tiedotetta. 

Pyhännän kunta toivoo kaikille asukkaille malttia ja rauhallisuutta. Tämänhetkisen tiedon mukaan 
(3.4.2020) Pyhännän kunnan/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella ei ole todettuja koronavirus-
infektioita. Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti. Vältä turhaa liikkumista, huolehdi käsihy-
gieniasta sekä itsesi ja lähimmäisesi terveydestä. Välitäthän nämä ohjeistukset myös niille ikäihmi-
sille, jotka eivät seuraa verkkotiedottamista. K-marketin verkkokauppa toimii arkisin ja tarvittaessa 
myös kotiinkuljetus kauppaostoksille on saatavilla 10 km:n säteelle. Jos tilauksen teko netissä ei 
onnistu, voit soittaa kaupalle puh. 08 8123 291, voit myös laittaa tilauksen sähköpostiin aki.seita-
jarvi@k-market.com.   
 
Huom! Niille yli 70-vuotiaille, joilla ei ole omaa tukiverkostoa, tarjotaan kauppakassi- ja apteek-
kiapua vapaaehtoisvoimin, yhteyshenkilö Hanna Knuutinen, puh. 0401912206 
 
Perusopetus  

- Pyhännän koulun tilat suljetaan 18.3.2020 alkaen 13.5. saakka ja lähiopetus koulussa kes-
keytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Koulussa teh-
dään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä. 

- Poikkeuksena Pyhännän koulussa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 
3 luokkien lähiopetus. 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi
mailto:aki.seitajarvi@k-market.com
mailto:aki.seitajarvi@k-market.com
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- Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus 
sitä tarvitseville.  

- Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. 
Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020. 

Varhaiskasvatus 

- Varhaiskasvatuksen toimintayksikkö, Pyhännän päiväkoti. Tällä turvataan yhteiskunnan toi-
minnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdol-
listetaan vanhempien työssäkäynti.  

- Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. 
 
Vapaa-aikapalvelut ja Jokihelmen opisto 

- Koko maassa museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot ja kirjastoautot, harrastustilat ja -
paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, 
vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 17.3.2020 al-
kaen 13.5. saakka.  

- Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan 
toimivan samoin. 

 
Vierailut ja väen kokoontumiset 

- Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tar-
peetonta oleilua yleisillä paikoilla. 

- Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä. 
- Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaa-

loissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat lä-
heiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla. 

- Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ih-
misten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien 
kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. 

 
Työn tekeminen 

- Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne työntekijänsä etätyöhön, joiden työtehtävät 
sen mahdollistavat. 

- Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksi-
tyisellä että julkisella sektorilla. 

- Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvalli-
suuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin. 

 
Ulkomailta palaaminen 

- Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden 
viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. 

- Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissa-
olosta yhdessä työnantajansa kanssa. 
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Muut 
 

- Kaikki aikaisemmin annetut ohjeet väenkokoontumisten välttämisestä sekä kunnan järjes-
tämien tapahtumien perumisesta ovat edelleen voimassa. 

Kaikki asiointi kunnantalolle hoidetaan pääsääntöisesti etänä ja/tai puhelimitse, kunnantalo on 

suljettu 17.3.2020 alkaen. 
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Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta  

Kaikki henkilöt, joilla on epäily koronavirustartunnasta tai influenssasta, tulee pysyä kotona oi-
reiden alkamisesta vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuvat pidempään, tulee kotona pysyä oi-
reiden ajan ja niiden loputtua vielä yhden oireettoman päivän ajan. 
Päivystykseen tai terveydenhuollon yksiköihin tulee olla yhteydessä ainoastaan, jos vointi on 
sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää. Epäily koronavirustartunnasta ei ole enää syy soittaa 
päivystysapuun tai terveysasemille.  
80 % koronataudista on lieviä ja voidaan sairastaa kotona. Jos kuitenkin yleistila laskee, on ol-
tava yhteydessä virka-aikana Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen päivystysnumeroon 08 452 700, 
päivystysaikana Oulun seudun yhteispäivystyksen neuvontanumeroon 08 315 2655 tai virka-
ajan ulkopuolella Oulaskankaan yhteispäivystyksen terveysneuvontaan p. 08 315 7840. 
Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon 
karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. 
Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta 
yhdessä työnantajansa kanssa. 

THL seuraa kansainvälistä tilannetta ja päivittää Ajankohtaista koronaviruksesta -sivua (THL) 

Kaikki vierailu ja ryhmätoiminnot hoitolaitoksissa keskeytetään toistaiseksi.  

Mikäli sinulla on lieviäkin flunssaoireita tai jos olet ollut lähikontaktissa koronavirustartunnan saa-

neen henkilön kanssa vähintään 15 min, sinun ei pidä missään nimessä tulla neuvoloihin, kouluter-

veydenhuollon tarkastuksiin, fysioterapiaan, suun terveydenhuoltoon tai kiireettömälle ajanva-

raukselle lääkäriin tai hoitajalle (ellei käynti ole ehdottoman välttämätön muun terveydentilan 

vuoksi). Ole yhteydessä puhelimitse. 

Normaali käsihygienia on tärkeää. Monia hengitystieviruksia on liikkeellä ja kausi-influenssaa esiin-

tyy. Suosittelemme influenssarokotteen ottamista. 

Milloin voi epäillä sairastavansa koronavirus COVID-19:n aiheuttamaa infektiota? 

1) henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten 

• kuume ja/tai 

• yskä ja/tai 

• hengenahdistus ja/tai 

• keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa. 

2) ja lisäksi henkilö on  

• oleskellut epidemia-alueella tai 

• ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen 

kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua. Oireettomia epidemia-alueella oleskelleita ei 

tutkita. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
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Valtakunnallinen neuvontapuhelin 

Valtakunnallinen neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 553 5535 arkisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 

9–15. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 

902 0163. Tekstiviestineuvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun 

syyn takia voi käyttää puhelinta. 

Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta, mutta ei terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyk-

sellisissä akuuteissa oireissa. 

Hyvä käsihygienia sekä yskimishygienia ovat ensiarvoisen tärkeitä.  

Katso THL:n sivuilta ohjeet käsienpesuun ja yskimiseen. 

• Video: Pese kätesi ja laita stoppi tartunnoille https://www.you-
tube.com/watch?v=isLPN0UdeDM&feature=emb_title 

• Video: Yski oikein ja laita stoppi tartunnoille https://www.you-
tube.com/watch?v=De5Fz2lkv30&feature=emb_title 

Lue lisää käsihygieniasta ja yskimisestä:  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-

ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 

Lisätietoja koronaviruksesta COVID-19 

Tietoa koronaviruksesta: Koronavirus COVID-19 (THL) 

Usein kysyttyä koronaviruksesta COVID-19 (THL) 

PPSHP:n ohje: Miten toimit, jos epäilet koronavirus-infektiota (PPSHP) 

Ulkoministeriön sivulta voi tarkistaa uusimmat matkustustiedotteet (UM) 

THL:n ohjeita epidemia-alueella matkustaville (THL) 

Lisätietoja koronaviruksesta COVID-19 

Tietoa koronaviruksesta: Koronavirus COVID-19 (THL) 

Usein kysyttyä koronaviruksesta COVID-19 (THL) 

PPSHP:n ohje: Miten toimit, jos epäilet koronavirus-infektiota (PPSHP) 
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https://www.youtube.com/watch?v=De5Fz2lkv30&feature=emb_title
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