Ylöjärven kaupungin
palvelut kesällä 2017
TERVEYSKESKUS
Ensiapu toimii normaalisti
Päivä-, ilta- ja viikonloppupäivystys Ylöjärven pääterveysasemalla, ajanvaraus 03 565 28000.
Yöpäivystys Acutassa, p. 03 3116 6411.
Pääterveysaseman vastaanotot toimivat supistetusti 3.7.-6.8.
Toiminta keskittyy kiireellistä hoitoa tarvitseviin. Ajanvaraus normaalisti omahoitajan
numerosta. Reseptit pyydetään uusimaan ennen juhannusta. Supistusaikana ei
vuosikontrolliaikoja eikä kiireettömiä todistuksia.
Kurun terveysasema ja laboratorio kiinni 3.7.-6.8.
Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan pääterveysasemalla. Yhteydenotot sairaanhoitajan
puhelinaikana ma-pe klo 13–14 numeroon 03 565 28024, muulloin itäisen palvelupiirin toimistoon
03 565 28200. Reseptit pyydetään uusimaan ennen juhannusta. Fimlab Laboratoriot palvelee
ajanvarauksella muissa toimipisteissä, p. 010 808 515. Fysioterapia ja apuvälinelainaus
on keskitetty pääterveysasemalle.
Viljakkalan palvelupiste kiinni 3.7.-6.8.
Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan pääterveysasemalla, ajanvaraus normaalisti omahoitajan
numerosta. Reseptit pyydetään uusimaan ennen juhannusta. Fysioterapia ja apuvälinelainaus
on keskitetty pääterveysasemalle.
Diabeteshoitajien vastaanotto ja välinejakelu kiinni 10.-23.7.
Välineiden täydennys pyydetään hoitamaan ennen juhannusta.
Fysioterapia ja apuvälinelainaus
Avoinna 26.6.-6.8. ma-ti ja to-pe pe klo 9-12, ke klo 13-16, p. 03 565 28291.
Geriatrian poliklinikka
Puhelinaika sairaanhoitajalle 1.6.-31.8. ma ja pe klo 8-9.30, ti ja to klo 8-8.30. Ei
puhelinpalvelua eikä sairaanhoitajan vastaanottoa 31.7.-6.8.
Hammashuolto
Pääterveysaseman hammashoitola toimii supistetusti 3.7.–6.8., jolloin keskitytään
päivystykselliseen toimintaan. Kurun ja Viljakkalan hammashoitolat ovat kiinni 3.7.-6.8.
Neuvolat
Toimivat supistetusti ajanvarauksella, tarkemmat tiedot neuvoloista.
Perhekeskus ja mielenterveystoimisto kiinni 10.-30.7.
Reseptit pyydetään uusimaan ennen sulkuaikaa.
Röntgen
Avoinna 26.6.-6.8. ma-pe klo 8–15, p. 03 565 28166.
Terveyskioski
Avoinna 26.6.-6.8. ma ja ke klo 10-18, ti ja to klo 9-17, pe 9-16.
KIRJASTOT

Pääkirjasto Leija 29.5.-13.8.
Ma-pe klo 10–19, la suljettu
Kurun kirjasto 29.5.-10.9.
Ma ja ke klo 9–19, ti, to ja pe klo 9–15
Omatoimiasiointi: ma-to klo 7–21, pe–su klo 7–19
Viljakkalan kirjasto
Kiinni 3.–16.7., jolloin mahdollista vain omatoimiasiointi. Muutoin auki normaalisti eli ma-ti klo
13–18, ke klo 9–12 ja to–pe klo 10–15. Omatoimiasiointi ma–to klo 7–21 ja pe–su klo 7–19.
Kirjastoauto Reppu 5.6.-13.8.
Ajetaan iltapysäkit. Kesätauko 22.6.–30.7.
VIRASTOT
Kaupungintalo kiinni 3.-30.7.
Ilmoitustaulu
Ilmoitustaululla julkaistavat ilmoitukset julkaistaan kaupungintalon kiinnioloaikana kirjasto
Leijan asiakaspalvelupisteessä (Koivumäentie 2).
Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnassa päivystävät 3.-7.7. rakennustarkastaja ja palvelusihteeri; asioinnista
heidän kanssaan on sovittava erikseen. Rakennusvalvonta on kiinni 10.-30.7., jolloin suoritetaan
vain katselmukset ja rakennuspaikan merkitsemiset. Päivystäjien yhteystiedot löytyvät
nettisivuilta. Kurussa ei päivystystä 3.-30.7.
Perusturvakeskus kiinni 3.-30.7.
Kiireellisissä asioissa sosiaalityöntekijä tavoitettavissa ma–pe klo 12–13, p. 03 565 30 000.
Lastensuojelun päivystys ma–pe klo 8–16, p. 050 437 1301.
Tekninen keskus kiinni 3.-30.7.
Päivystysnumerot toimivat normaalisti.
Asuntotoimisto

Kiinni 12.-25.7. Päivystys 3.-11.7. ja 26.-28.7. klo 9-11 ja 12-15, p. 03 565 29604;
päivystysajan asiakaskäynnit sovittava erikseen.
Ylöjärven kaupunki
p. 03 565 30 000 / www.ylojarvi.fi

