
           
  

 

  

  

  

  

  

  

TOIMIPAIKKOJEN POIKKEUKSELLISET AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ  
  

Kaupunginvirastot ja puhelinvaihde ovat suljettuina 4.–31.7.2022.  

  

Kiireelliset asiat virka-aikana:    

- rakennusvalvonta puh. 050 550 9086 

- maastomittaus puh. 050 596 9126  

- ympäristönsuojelu puh. 050 351 6506 (4.–15.7.) ja 050 550 9739 (18.–29.7.)  

- katujen kunnossapito puh. 050 550 9073 (4.–8.7.) ja 044 4813 125 (11.–31.7.)  

- puistot ja ulkoliikuntapaikat puh. 044 481 3225 (4.–22.7.), puh. 050 550 9079 (4.–8.7.),  

puh. 044 481 3009 (11.–29.7.), puh. 040 133 6790 (25.–29.7.) 

- vesilaitos puh. 040 133 6666   

- kaupungin omistamat kiinteistöt puh. 050 469 9720    

virka-ajan jälkeen:  

- vesilaitos, puistot ja ulkoliikuntapaikat puh. 050 570 2464  

- katujen kunnossapito, (Kangasala), Destia, puh. 040 031 2537   

- Sahalahden alue (kadut, ulkoalueet, pihat) Konetaituri Ky, puh. 040 865 7113  

- kaupungin omistamat kiinteistöt puh. 050 550 9061  

 

Asumisoikeuden haltijan hyväksymisiä ja asumisoikeusmaksun vahvistamisia ei käsitellä 30.6.–

7.8.2022. Järjestysnumeroita asumisoikeusasuntojen hakemista varten ei anneta 11.7.–24.7.2022. 

 

Kaupungin ilmoitukset ovat nähtävänä 4.–31.7.2022 pääkirjastossa kirjaston aukioloaikoina, os. 

Keskusaukio 2.  

 

Kaupunki-infon (Mäkirinteentie 10, Prisma-keskus) aukioloajat:  

27.6.–31.7. ma-pe klo 11–17    

1.–7.8. ma-pe klo 10–18  

8.8. alkaen normaalit aukioloajat ti-pe klo 10–18 ja la klo 10–14  

 

KAUPUNGINHALLITUS  

   
 

TOIMIPAIKKOJEN POIKKEUKSELLISET AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ  
  

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluita 

supistetaan kesällä 2022  

 

Sosiaali- ja perhepalvelut  

 

Kangasalan sosiaalipalveluissa palvellaan 4.-31.7.2022 puhelimitse päivystysluonteisesti seuraavissa 

asioissa:  
• työikäisten sosiaalityön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 

kiireelliset asiat, yhteydenotot puhelimitse arkisin klo 10.00–11.00, puh.  040 133 6198  

• lastensuojeluilmoitukset päivystyspuhelimeen 050 469 9724 arkisin klo 8.00–

16.00, klo 16.00 jälkeen iltaisin ja viikonloppuisin numeroon 0500 625 990  

• lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitettavissa ma-ke klo 9.00–11.00 puh. 050 

350 2892 



• perheneuvolan neuvontapuhelin palvelee kesän ajan puh. 040 133 6602, 

puhelinajat ti 8.30-10.00 ja to 12.30–14.00 

• vammaispalvelun neuvontapuhelin palvelee kiireellisissä asioissa arkisin klo 

12.00–13.00, puh. 040 585 2725 

• kotihoidon kiireelliset asiat arkisin klo 9.00–11.00 puh. 040 133 6308  

 

Pälkäneen sosiaalitoimisto on suljettuna 4.-31.7.2022. Pälkäneen sosiaalitoimiston ollessa suljettuna 

kiireelliset työikäisten sosiaalityön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen asiat sekä 

lastensuojelun päivystys hoidetaan Kangasalan sosiaalipalvelujen toimipisteessä. Kirjalliset 

täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset voi lähettää sähköisesti tai os. Työikäisten 

sosiaalipalvelut, PL 50, 36201 Kangasala (tai Kunnantie 1:n postilaatikko).  

  

Terveyspalvelut  

 

Terveyspalveluiden kiireetöntä vastaanottotoimintaa supistetaan 27.6.–7.8.2022.  

Toiminta keskittyy kiireellistä hoitoa tarvitseviin. Reseptien uusinnat pyydämme hoitamaan kuntoon 

ennen juhannusta.     
 

Koronaneuvonta, koronarokotusajanvaraus sekä ajanvaraus koronatestiin ja 

hengitystieinfektiovastaanotolle   palvelee ma-pe klo 8-11.30, puh. 03 5655 4030   

  

Terveyskeskuspäivystys   

Hoidon tarpeen arvio ensisijaisesti terveysasemilla. Yhteistoiminta-alueen terveyskeskuspäivystys 

palvelee ma-pe klo 8-15 ja kiirevastaanotto ma-to klo 15-21, Herttualantie 28, puh. 03 5655 4025. 

   

Tays Valkeakosken päivystys on 27.6.-21.8. suljettuna öisin. Tällä aikavälillä Tays Valkeakosken 

päivystys palvelee päivittäin kello 8-22. Öisin yhteispäivystys toimii Tays Acutassa Tampereella. 

  

Terveysasemat   

OmaAsemien palvelut on keskitetty 27.6.–7.8.2022 Kangasalan keskusterveysasemalle ja Pälkäneen 

terveysasemalle.  

Hoidon tarpeen arvio, neuvonta ja ajanvaraus OmaAsemien puhelinnumeroista ma-pe klo 8-15. 

  

Ruutanan, Sahalahden, Vatialan ja Luopioisten OmaAsemat suljettuina 27.6.-7.8.2022  

   

Hammashoitolat   

Suun terveyspalvelut keskitetty Kangasalan keskushammashoitolaan, puh. 03 5655 4023   

Sahalahden ja Luopioisten hammashoitolat suljettuna 27.6.-7.8.2022   

Suoraman ja Ruutanan hammashoitolat suljettuna 4.7.-7.8,2022   

Vatialan hammashoitola suljettuna 11.7-7.8.2022   

Pälkäneen hammashoitola suljettuna 18.7.-31.7.2022    
 

Neuvolapalvelut   

Äitiys- ja lastenneuvolassa teemme 27.6.–7.8.2022 vain raskaana olevien, alle 1-vuotiaiden sekä 

välttämättömät leikki-ikäisten tarkastukset.   

Kangasalan keskusneuvola (Herttualantie 28): 
Äitiysneuvolan ajanvaraus: 

-  Suoraman ja Vatialan alueen asiakkaat ma-pe klo 11-12 puh. 050 415 2234 
- Keskustan alueen, Ruutanan ja Sahalahden neuvoloiden asiakkaat ma-pe klo 12-13 puh. 040 133 

6562.  
Lastenneuvolan ajanvaraus: 

- Suoraman ja Vatialan alueen asiakkaat ma-pe klo 11-12 puh. 050 415 2233  
- Keskustan alueen, Ruutanan ja Sahalahden neuvoloiden asiakkaat klo 12-13 ma-pe puh 040 133 

6554.  
Pälkäneen neuvola 

Pälkäneen ja Luopioisten alueen äitiys- ja lastenneuvola-asiakkaat. 
Ajanvaraus ma - to klo 11.30-12, äitiysneuvola puh. 0504152262 ja lastenneuvola puh. 0504152254 . 

Vatialan neuvola vk 31 

Pääasiassa Vatialan ja Suoraman äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaat. Ajanvaraus 

keskusterveysaseman puhelinaikojen mukaan.  

Ehkäisyneuvola avoinna, mutta toiminta supistettua 27.6.–7.8.2022. Kangasalan ehkäisyneuvolan 

puhelinaika pe klo 12-14 puh. 0444309757 ja Pälkäneen ehkäisyneuvola ma-to klo 11.30-12 puh. 

0504152262. Ehkäisyneuvolan sähköinen palvelu toimii normaaliin tapaan.  

https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/laakari-ja-hoitajavastaanotot/omaasemien-yhteystiedot/


 

Diabetes  

Diabeteshoitajan vastaanotto on suljettuna 18.7.-29.7.2022   

Diabetestarvikejakelu on avoinna normaalisti.  
 

Muistihoitajan vastaanotto   

Suljettuna 18.7.-7.8.2022  
 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut    

Yksiköt ovat avoinna, mutta toiminta supistettua 20.6.–7.8.2022  

 

 


