
KUNNANVIRASTO JA PUHELINVAIHDE 

OVAT SULJETTUINA KESÄLOMIEN  

VUOKSI 29.6.-17.7.2020 

 

Kuulutukset 29.6.-17.7.2020 

Viralliset kuulutukset ovat nähtävillä Joroisten kirjas-

tolla kirjaston asiakaspalveluaikoina osoitteessa Muta-

lantie 3A. Kuulutuksiin pääsee tutustumaan myös 

kotisivuilla osoitteessa www.joroinen.fi/kuulutukset 

 

Hallinto 

Sulkuaikana kunnan johdolle kuuluvissa asioissa  

päivystävät seuraavat henkilöt: 

 29.6.-3.7.2020 tekninen johtaja Petri Miettinen  

p. 040 661 4342 

 6.-17.7.2020 talous- ja hallintojohtaja Vesa  

Ellonen p. 040 626 7070. 

 

Asiointipiste 

Joroisten kunnan asiointipiste kirjastolla avataan 

3.8.2020, mikäli Koronatilanne sen sallii. 

 

Maaseututoimi 

Kunnanviraston kiinnioloaikana ilmoituslomakkeet 

tulee toimittaa postitse kunnan maaseutuviranomai-

selle, osoite Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen tai 

sirpa.levainen@juva.fi. Tarvittaessa yhteydenotot Sir-

pa Leväinen, puh. 040 725 0284. 

 

Rakennusvalvonta 22.6.-17.7.2020 

Tänä aikana ei ohjata tai käsitellä lupahakemuksia, 

tehdä päätöksiä eikä suoriteta katselmuksia. Raken-

nusvalvonnan toimialaa koskeviin kyselyihin vasta-

taan sulkuajan jälkeen. 

 

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 vesi-

laitoksen välitöntä korjaamista vaativat asiat, ovien 

avaamiset tms. 

 

Ympäristönsuojelu  

Yhteydenotot: ymparistonsuojelu@leppavirta.fi 

www.keskisavonymparistotoimi.fi 

 

Vuokra-asunnot 

Kunnan omistamiin vapaisiin vuokra-asuntoihin ei 

ole näyttöjä viikolla 28 (6.-12.7.). 

 

Vapaa-aikatoimi 

Kolpanmajan, Kotkanmajan ja lentoaseman mökin 

varaukset kirjastolta, puh. 0400 176 166 tai  

kirjasto@joroinen.fi. Avaimet noudetaan kirjaston 

palvelupisteestä ma-pe klo 10-16 välisenä aikana.  

 

Nuorisotoimi 

Joroisten nuorisotila on kesätauolla 18.6.2020 alkaen. 

Toiminta starttaa jälleen koulujen syyslukukauden 

alussa. Nuoriso-ohjaajan tavoittaa toimistoltaan 

3.8.2020 alkaen. 

 

Työpajan kirpputori  

Aukeaa maanantaina 6.7.2020. 

Avoinna ma-pe klo 9.00–11.00, 11.30–14.30. 

 

Tervetuloa! 

 

SOSIAALITYÖN YKSIKKÖ/JOROINEN 

 

Sosiaalityön palvelut ajalla 29.6. - 26.7.2020. 

Aikuissosiaalityön palveluissa, vammaispalveluissa ja 

perhepalveluissa ei asiakasvastaanottoa tuona aikana. 

 

Kiireellisissä asioissa voit ottaa yhteyttä puhelimitse 

ma – pe klo 9.00 – 11.00  

Aikuissosiaalityö: 

 alle 30-vuotiaat 044 743 6441 ja 20.7. alkaen  

044 743 6445 

 yli 30-vuotiaat 044 743 6442 ja 20.7. alkaen  

040 557 3488 

Perhepalvelut/ lastensuojelu: 

 040 827 7448, 13.7. alkaen 040 582 0493 

 

Pohjois-Savossa sosiaalipäivystys 044 718 3930 (ei 

tekstiviestejä). Mikäli sosiaalipäivystyksen työntekijät 

ovat kiireellisellä työtehtävällä, he eivät voi ottaa vas-

taan asiakaspuheluita.  

 

Pohjois-Savon sosiaalipäivystys palvelee sosiaali-

päivystyksellisissä asioissa seuraavien kuntien alueella 

oleskelevia 1.1.2020 lukien: Iisalmi. Joroinen, Kaavi, 

Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Pielavesi, 

Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suo-

nenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja Vie-

remä. 

 

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina  

hätäkeskukseen 112! 

 

TERVEYSASEMA/JOROINEN 

 

Kotihoito ja kotisairaala toimivat normaalisti. 

 

Vuodeosasto toimii kuntouttavana osastona heinä-

kuun ajan. Akuuttia hoitoa tarvitsevat potilaat hoide-

taan Varkauden osastoilla. 

 

Suun terveydenhuolto toimii normaalisti. Ajanvaraus 

ma-pe klo 8.00 - 16.00, puh. 017 579 6500. 

 

Lääkärien ja hoitajien vastaanotot sekä neuvolat toi-

mivat normaalisti. 1.6.2020 Joroisten vastaanoton 

päiväpäivystyksen seurantaa ja tarkkailua vaativien 

potilaiden hoito on keskitetty Varkauden perustervey-

denhuollon päivystykseen. 

 

Röntgen on suljettu 16.8.2020 asti. Mahdolliset rönt-

gentutkimukset tehdään Varkauden sairaalan rönt-

genissä. 

 

Joroisten mielenterveysneuvolassa on sulku 9.-10.7 ja 

30.7 - 9.8. 

 

KUNNANVIRASTON HENKILÖSTÖN  

ETÄTYÖSUOSITUS JA LÄHITYÖHÖN  

PALAAMINEN 

 

Kunnanviraston henkilöstön osalta noudatetaan etä-

työsuositusta heinäkuun loppuun saakka. Henkilöstö 

palaa lähityöhön maanantaina 3.8.2020, mikäli Koro-

natilanne sen sallii. Henkilöstön kesälomat keskite-

tään mahdollisuuksien mukaan viraston kesäsulkuai-

kaan ajalle 29.6.-17.7.2020. 

 

Turvallista kesää 

kaikille! 
 

JOROISTEN KUNTA TIEDOTTAA 


