
Kunnanviraston ja terveysaseman toiminta kesäaikana 2019 

TERVEYSASEMA, VUODEOSASTO JA SOSIAALITYÖN YKSIKKÖ  
Supistetun toiminnan järjestelyt 1.-28.7.2019 
 
Terveysasemalla on yhden lääkärin vastaanotto neljänä (4) päivänä viikossa maanantaista tors-
taihin. Hoito keskittyy kiireellisen hoidon antamiseen. Lääkärin ajat annetaan saman päivän aa-
muna. Sairaanhoitajavastaanotto ja hoidon tarpeen arviointi on maanantaista perjantaihin.  
 Yhteydenotot ja ajan-varaus arkisin klo 8-15 puh. 017 579 6999. 
 Terveysaseman neuvonta puh. 044 444 2534. 
 
Päivystyksellinen hoito toteutetaan Varkauden ensiavussa tai muussa sairaudentilan vaatimas-
sa erikoissairaanhoidon päivystyksessä. Jos oman terveysaseman lääkärin kiirevastaanoton ajat 
loppuvat, saatetaan potilas ohjata oirekuvan sitä edellyttäessä Varkauden terveyskeskukseen lää-
kärin vastaanotolle.  
 Ajanvaraus arkisin klo 8-15 puh. 017 579 6999. 
 
Äitiys- ja lastenneuvolavastaanotot toimivat maanantaista perjantaihin.  
 Yhteydenotot ma-pe klo 12-13 puh. 040 865 3448.  
 
Kuntoutus ja apuvälinepalvelut toimivat heinäkuussa supistetusti.  
 Yhteydenotot ma-pe klo 8-9 puh. 0400 820 369. 
 
Mielenterveysneuvolan yhteydenotot Varkauden psykiatrisen akuuttityöryhmän arvioitavaksi. 
 Puh. 044 444 2500. 
 
Laboratorion näytteenotto palvelee maanantaista perjantaihin klo 7.10-11.00.  
 Ajanvaraus Islabin ajanvarauspalvelusta puh. 044 717 8888 klo 12-14  tai www.islab.fi. 
 
Joroisten röntgen on suljettu ajalla 24.6.-16.8.  
Mahdolliset kuvaukset suoritetaan Varkauden sairaalan röntgenissä. 
 
Kotihoito toimii normaalisti.  
 
Vuodeosasto toimii kuntouttavana osastona. Akuuttia hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan Var-
kauden osastoilla.  
 
Hammashuolto keskittyy kiireellisen hoidon antamiseen.  
 Ajanvaraus ma-pe klo 8.00-16.00 puh. 017 579 6500.  
 
Sosiaalityön yksikkö on suljettu ajalla 1.-28.7.2019. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto Varkau-
den sosiaalityön päivystykseen puh. 044 743 6440 arkisin klo 9-13. 

KUNNANVIRASTO, ASIOINTIPISTE JA PUHELINVAIHDE  
ovat suljettuina kesälomien vuoksi 1.-21.7.2019 
 
Viralliset kuulutukset 28.6.–21.7.2019  
ovat nähtävillä Joroisten kirjastolla kirjaston asiakaspalveluaikoina osoitteessa Mutalantie 3A. 
 
Maaseututoimi 
Kunnanviraston kiinnioloaikana ilmoituslomakkeet tulee toimittaa postitse kunnan maaseutuvi-
ranomaiselle, osoite Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen tai sirpa.levainen@juva.fi.  
Tarvittaessa yhteydenotot Sirpa Leväinen, puh. 040 725 0284. 
 
Rakennusvalvonta 1.-28.7.2019 
Ei käsitellä ilmoituksia ja hakemuksia, eikä katselmuksia pidetä. 
 
Tekninen toimi 
Vikailmoitukset/päivystysnumerot: 
Puh. 040 828 5530 
 ma-to klo 7.00-15.30 
 pe klo 7.00-14.15 
Puh. 040 777 2434 
 ma-to klo 15.30-7.00 (arki-illat/yöt) 
 pe klo 14.15-ma klo 7.00 (viikonloput) 
Numeroihin voit ilmoittaa sekä kiinteistöjen että vesilaitoksen välitöntä korjaamista  
vaativat asiat, ovien avaamiset tms. 
 
Vapaa-aikatoimi 
Kolpan majan ja Kotkanmajan varaukset kirjastolta, puh. 0400 176 166 tai kirjasto@joroinen.fi  
 
Ympäristönsuojelu 
Kiireelliset asiat puh. 040 673 8488. 
www.keskisavonymparistotoimi.fi 
 
Kirjasto 1.6.-31.8.2019 
 Omatoimi ma-su 7-22 
 Asiakaspalveluajat ma-to 9-19, pe ja aattoina 9-16. 
 Lauantaina 20.7. asiakaspalvelu on paikalla 9-16.  
 Kirjastokaraoke kesällä 2019 maanantaisin 8.7. ja 26.8. klo 18-20.  


