
 

HUOMAATHAN KESÄMUU-
TOKSET TERVEYSPALVELUSSA! 
 

 

Terveyskeskuksen kiireetön vastaanottotoiminta 
on kesätauolla 2.–29.7.2018 
 
 
Toiminta keskittyy kiireellistä hoitoa tarvitseviin. Toiminnan supistamisen aikana ei toteuteta kii-
reettömiä vuosikontrolliaikoja eikä laadita kiireettömiä todistuksia. Päivystysvastaanotto, labora-
torio ja röntgen ovat avoinna koko kesän ajan normaalisti Kangasalan keskusterveysasemalla ja 
Pälkäneen terveysasemalla. Muistathan uudistaa reseptisi kuntoon ennen juhannusta ja huoleh-
tia että sinulla on tarvittavat hoitovälineet kesän ajaksi sekä riittävä rokotesuoja. 

Kesän terveyspalvelut Kangasalla  

Keskusterveysasema  

 Palvelee toiminnan supistamisen aikana kaikkia Kangasalan kaupungin asiakkaita kiireelli-
sissä asioissa.  

 OmaAsemien tukena palvelee keskitetty ajanvaraus- ja puhelinneuvonta ma–pe klo 8–15 
numerossa 03 5655 4012.  Kesäaikana on muutoksia puhelujen ohjauksissa ja henkilökun-
nassa. 

 Laboratorio on avoinna normaalisti ajanvarauksella. 

 Röntgen on avoinna normaalisti ajanvarauksella. 
 

Ruutanan, Vatialan, Suoraman ja Sahalahden terveysasemat, hammashoitolat, 
neuvolat ja laboratoriot  

 Suljettuina 2.–29.7.2018. 

 Sulun aikana kiireelliset asiat hoidetaan keskusterveysasemalla. 
 

Kesän terveyspalvelut Pälkäneellä 

Pälkäneen terveysasema  

 Palvelee kaikkia Pälkäneen kunnan asukkaita kiireellisissä asioissa.  

 Ajanvaraus ma–pe klo 8–15 p. 03 5655 4018. 

 Laboratorio avoinna normaalisti ajanvarauksella. 
 

Luopioisten terveysasema  

 Suljettuna 2.–29.7.2018 

 Sulun aikana kiireelliset asiat hoidetaan Pälkäneen terveysasemalla 
 
 



 

Neuvolapalvelut Kangasala ja Pälkäne 
Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut hoidetaan Kangasalan keskusneuvolassa ajanvarauksella. Pälkä-
neen neuvola palvelee Pälkäneen ja Luopioisten asiakkaita. 
 
Kangasalan kaikki äitiysneuvolapalvelut ja pienten lasten tarkastukset sekä välttämättömät kiireel-
liset palvelut leikki-ikäisille hoidetaan Kangasalan keskusneuvolassa ajanvarauksella.    
 

 Ajanvaraus Kangasala ma–pe klo 12–13 äitiysneuvola p. 040 1336 562 / 040 1336 552 ja 
lastenneuvola p. 040 1336 553 / 040 1336 554. 

 Pälkäneen neuvola ajanvaraus ma–to klo 10–11 p. 050 4152 254 Pälkäneen kunnan asuk-
kaille. 

 Diabetesneuvola on suljettuna 2.–15.7.2018 välisen ajan. 

Suun terveyspalvelut Kangasala ja Pälkäne 

 Keskusterveysasema avoinna 2.–29.7.2018. 

 Pälkäneen hammashoitola avoinna vk 2.–22.7.2018. 

 Muut hammashoitolat ovat suljettuna.  

 Ajanvaraus kaikkiin hammashoitoloihin ma–pe klo 8–15 puh.  03 5655 4023. 

 Arki-ilta, viikonloppu sekä arkipyhän kiireellinen päivystys Acutassa p. 03 5657 0115 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut  

 Aikuispoliklinikka on suljettuna 9.–22.7.2018. Kiireellisissä asioissa yhteys päivystykseen. 

 Nuorisopoliklinikka on suljettuna 9.–22.7.2018. Kiireellisissä asioissa yhteys päivystykseen. 

 Psykiatrinen kuntoutusyksikkö Kajaste toimii kesän ajan supistetusti. 

 Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdeyksikkö Pilke toimii kesän ajan supistetusti. 

Hoitotarvikejakelu 

 Hoitotarvikejakelu on normaalisti auki koko kesän eli hoitotarvikkeet on saatavilla Kangas-
alan keskusterveysasemalta ja Pälkäneellä.  

 Diabeteshoitotarvikejakelu on suljettuna 2.–15.7.2018 Kangasalan ja Pälkäneen terveys-
asemalla. 

 Luopiolaisten diabeteshoitotarvikejakelu 16.–29.7 Pälkäneen terveysasemalta. 

 Teethän diabeteshoitotarvikkeiden tilauksesi hyvissä ajoin ennen juhannusta! 

Kuntoutus/Fysioterapia 

 Fysioterapeuttien vastaanotto Keskusterveysasemalla 2.–29.7.2018. 

 Ajanvaraus ma–pe klo 7.30–8 ja 11.30–12. 

 Apuvälinepalvelu on avoinna ma, ti, to ja pe klo 8–11 sekä ke klo 13–16. 

 Apuvälinepalvelun puhelinpäivystys arkisin klo 12–13. 


