
Yritysten tarjoamat palvelut poikkeusolojen aikana ainakin 13.4. asti. 
 
 
K-MARKET J. AD. RANTAKOKKO  
Kuljetuspalvelu 

Maanantaista 24.3. lähtien otamme vastaan tilauksia joko sähköpostilla  
jane.rantakokko@k-market.com tai puhelimitse 016-530 1100 seuraavalla rytmityksellä: 

Ajopäivä Linja Tilaus meillä viimeistään 

MAANANTAI MUOTKAJÄRVI-PALOJOENSUU-KARESUVANTO LAUANTAINA 12:00 

KESKIVIIKKO LEPPÄJÄRVI-PALOJÄRVI-NÄKKÄLÄ TIISTAINA 12:00 

PERJANTAI VUONTISJÄRVI-PELTOVUOMA-NUNNANEN TORSTAINA 12:00 

 
Kuljetus lähtee kaupalta ajopäivänä n. klo 14:00. 

Käytettävä maksutapa on tiliostosopimus kaupan kanssa. Tiliostosopimus-lomakkeita saa kaupalta 
tai pyydettäessä sähköpostiin. Tilin ostokset laskutetaan kerran kuukaudessa.  

Kuljetusmaksu 5€/tilaus. Minimitilaus 30€. 

Riskiryhmien kaupassakäynti 

Varaamme kaupan keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8:00-9:00 vain riskiryhmiin kuuluvien 
asiakkaiden käyttöön. Tervetuloa. 

Nämä käytännöt ovat voimassa poikkeustilanteen ajan, niin kauan kuin palvelulle on kysyntää. 

 

KÄSIVARREN MONIAPU 

Ikäihmisille ja riskiryhmissä oleville suunnattu asiointipalvelu. Asiointipalveluun kuuluu mm. 
kaupassakäynti, pankkiasioiden hoito valtakirjalla ym. Noudamme myös paketit valtakirjalla. 
Voimme käydä Hetassa, Muoniossa tai Kittilässä. Yritys sijaitsee Karesuvannossa. Myös muilla 
alueilla voidaan käydä, mutta ensisijaisesti haastamme muutkin yrittäjät tuottamaan vastaavaa 
palvelua. Palvelun hinta muodostuu vain yrityksen välttämättömistä kuluista, joten hinta ei kasva 
suureksi. Hintahaarukka palvelusta on 20-50 € Muonioon asti, riippuen kuinka monen asiakkaan 
tilaukset hoidetaan yhdellä kertaa. 

Asioinnin ostokset toteutetaan asiakkaan omalla rahalla, palvelun hinta veloitetaan käteisellä, 
kortilla tai laskutuksella. Tiedustelut ja tilaukset puh. 040-7728540. 
 

RAKENNUS MÄKITALO 
Asiointiapua kauppaan ja apteekkiin Hetan alueella klo 8-20 välisenä aikana. 
Yhteydenotot Taru Mäkitalo, puh. 040 576 0534. 

 
MARIELLEN VAATEHUONE 
Mariellen Vaatehuone palvelee normaalein aukioloajoin toistaiseksi. Verkkokaupan kautta voi 
tehdä tilauksia, joita voimme tuoda kotiinkuljetuksena Hettaan ja lähikyliin tarpeen vaatiessa. 
Maksu tulee suorittaa verkkokaupan kautta. Myös liikkeessä olevia tuotteita voi tiedustella 



puhelimitse, viestillä tai Facebookissa. Niitäkin voimme toimittaa kotiin, tai ne voi hakea liikkeen 
aukioloaikoina. Maksun voi suorittaa tilisiirtona tai paikan päällä. 

Puh. 040 169 6735, Facebook: Mariellen Vaatehuone  

 

PETTERIN PIRSSI JA PILKE 
Kaikenlainen kuljetuspalvelu, tavaroille ja ihmisille toimii normaalisti. Asiointipalvelu myös ilman, 
että asiakas tarvitsee itse lähteä matkaan, kaupassa/pankissa ym. asiointi.  Lisänä myös paketti- ja 
kuorma-auto luvanvaraiseen ajoon isommallekin tavaramäärälle tarvittaessa.  
Jos on jotain palvelua mitä tässä ei osattu mainita liittyen tähän poikkeustilaan, niin aina saa ja 
kannattaa kysyä, jos voisimme auttaa ja löytää ratkaisun tarpeeseen. 
puh. 0400 992211 

 

KULTIMAN LIIKENNE KY 
saatavilla seuraavat palvelut: 
-Tilausajot  
-Taksipalvelut 
-Traktori (esim. lumityöt) 
-Kuorma-auto (vaihtolava, muutto, konekuljetus, hinaus, rahti ym.) 
-Ajoneuvojen ym. tilojen desinfiointi otsonointikoneella 
puh. 0400 395 812 
 

KAHVILA PEURA 
Peura avaa ovensa poikkeustilaan sovitetulla mallilla 30.3.2020. Aloitamme lounaan myynnin ja 
ilmaisen toimituksen Hetan kylässä, samoin voi asiakas itse ostaa lounasta mukaan. Ilmeisesti 
meillä saa myös istua max 10 ihmistä kerralla. Meille tulee uusi puhelinnumero mistä tilata ruokaa 
ja tilaukset on mahdollista maksaa myös kortilla asiakkaan toimitusosoitteessa. Puhelinnumero 
ilmoitetaan myöhemmin. 
Toimitamme myös meidän uunituoreita hapanjuurileipiä, piirakoita, kakkuja ja pullotettuja juomia. 

 

MAJATALO HALTINMAA (KILPISJÄRVI) 
Majoituspalvelut toimivat. 
puh. 040 76 313 69 

https://www.facebook.com/mariellenvaatehuone/

