
Tukea arjen toimintoihin Ähtärin alueella 

poikkeusoloissa 2020 

14.04.2020 

Liikkuminen:   Taksit toimivat pääsääntöisesti normaalisti mahdollistaen asioinnin esim. 

pankeissa. 

Pankit ja muut virastot:  Varaa asiointiaika esim. käteisen nostoa varten tai ota selvää 

toisen henkilön valtuuttamisesta hoitamaan asia puolestasi. 

Apteekit: 

ÄHTÄRIN APTEEKKI p. 06 211 3100 

Lääkkeitä voi tilata puhelimitse apteekin aukioloaikana. Toimitus aikaisintaan tilausta 

seuraavana päivänä. 

Kotiinkuljetus yli 70-vuotiaille, riskiryhmiin kuuluville sekä karanteenissa oleville. 

-Toimitukset tiistaista torstaihin klo 12-15, mahdollisuuksien mukaan myös maanantaisin ja 

perjantaisin. Toimitushinnasto: 0-10km 0€, 10-20km 5€, yli 20km 10€ 

Kaupat: 

K-SUPERMARKET ÄHTÄRI p. 0451342687 

Ensimmäinen asiointi-tunti on tarkoitettu riskiryhmään kuuluville, joita ovat ikääntyneet, 

diabeetikot, sydän- ja verisuonitautia sekä kroonisia keuhkosairauksia potevat, syöpäsairaat 

sekä heidän perheenjäsenet. Ma-pe klo 7-8, la klo 8-9 ja su klo 10-11. 

S-MARKET ÄHTÄRI p. 010 76 46880 

Riskiryhmille suositellaan asiointiin ensimmäistä aukiolotuntia ma-la klo 7-8 ja su klo 11-12. 

Laskutustilimahdollisuus, jos vapaaehtoiset hoitavat kauppa-asioinnin. 

 

Asiointiapua kauppaan tai apteekkiin tarjoavat: 

ÄHTÄRIN KAUPUNKI ASIOINTIAPU p. 0406411941 klo 9-15 

Koordinoi ja yhdistää sekä apua tarvitsevat, että apua tarjoavat henkilöt. 



ÄHTÄRIN SEURAKUNTA 

Seurakunnan järjestämässä asiointiavussa toimivat vain seurakunnan työntekijät. 

Seurakunnan ja kaupungin asiointiapu toimivat rinnakkain, mutta toisistaan riippumatta. 

Asiointiapua voi varata numeroista: 050 5790004 Arja O./ 050 5790002 Tuija R. /050 

5790020 Marita H. 

TÄRPÄNTIKKELI OY p. 0405530977 

Tilauksesta kauppa-asioinnit ja siivoukset. 

HOIVAHENGETÄR p. 040 7700012 

Tilauksesta mm. kauppa-asioinnit ja siivoukset. 

Ruoka-apua: 

ÄHTÄRIN SEURAKUNTA 

EU-elintarvikkeita (kerran kuukaudessa) ja kaupan ylijäämäruokaa jaetaan os. Keskuskuja 3 

eli kirkkoherranviraston alakerrassa (huom. sisäänkäynti takaovelta Lähteen ovesta, 

työntekijä vastassa) tiistaisin klo 14-15 ja perjantaisin klo 10-11. (Helatorstain viikkona ja 

pääsiäistä edeltävänä viikkona ruoanjako on poikkeuksellisesti keskiviikkona.) Lisätietoa voi 

saada diakoni Arja Ollikaiselta puh. 050 5790004.                 

KUUSSOTE & KUMPPANIT 

Ruoka-apua tarpeessa oleville lapsiperheille, joiden tilannetta Korona-epidemia erityisesti 

kuormittaa. Ruokakassien jako kerran viikossa. Nouto yksittäisin varauksin. Aikavaraus 

edellisen viikon torstaihin mennessä yksilövalmentaja Salla Tapanaiselle 

salla.tapanainen@kuussote.fi tai puh. 0400875187. Ruokakassien noudot tapahtuvat 

Ähtärin seurakuntakeskuksesta keskiviikkoisin klo 14.00 alkaen. 

Pahoittelemme mahdollisia puuttuvia yhteystietoja. 

Lisäyspyynnöt: kuussote@kuussote.fi  tai 040 5549 527. 
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