
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kesätiedote 2021 

(Haapavesi, Pyhäntä) 

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT 

TERVEYSPALVELUT 

HAAPAVEDEN VASTAANOTTO 

Kesä-elokuussa lääkärinvastaanotto toimii muuten normaalisti, mutta 

pitkäaikaissairauksien vuosikontrollit siirretään syksyyn. 

Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe klo 8–16.00 puh. (08) 452 700. 

Päivystykseen annetut ajat ovat noin aikoja. Odotusaika määräytyy kiireellisyyden 

mukaan. Ilta-, yö-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys Oulaskankaan sairaalassa, 

Päivystyskäyntiä vaativa tilanne- Soita aina ensin 116117, potilastiedustelut (08) 

3157801. 

Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut puh. 044 7591403. 

PYHÄNNÄN VASTAANOTTO 

Suljettu 5.7-1.8.21. Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe 8–16.00 puh. 

(08) 452 700. 

Ilta-, yö-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys OYS:ssa. Päivystyskäyntiä vaativa 

tilanne- Soita aina ensin 116117, potilastiedustelut (08) 3153106 

Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut terveysaseman 

ollessa suljettuna Haapavedeltä puh. 044 7591403. 

Reseptejä uusitaan tarvittaessa apteekkien kautta. 

Sulun aikana Marevan-potilaille soitetaan lääkeannostukset Haapaveden 

vastaanotolta. 

LABORATORIO NordLab 

Haapavesi avoinna koko kesän, toimii kuitenkin supistetusti, ei tavanomaisia 

vuosikontrolleja, vain päivystykselliset ja kiireelliset näytteet. Ajanvaraus ma-pe puh. 

044 7591400 tai 044 7591403 tai arkisin klo 7–18 puh. 020 6198019, nettiajanvaraus 

24 h www.nordlab.fi. 

Pyhännän näytteenotto avoinna 5.7-1.8.21 välisenä aikana ainoastaan tiistaisin, 

virtsanäytteet yms. toimitettava klo 11 mennessä. Laboratorio toimii ajanvarauksella. 

Pyhännän vastaanoton ollessa suljettuna, ajanvaraukset Haapaveden vastaanotolta 

puh. 044 7591400 ja 0447591403 tai arkisin klo 7–18 puh. 020 6198019, 

nettiajanvaraus 24 h www.nordlab.fi. 

http://www.nordlab.fi/


RÖNTGEN 

Haapaveden röntgen suljettu 24.-29.6.21 ja 12.7-8.8.21. Ajanvaraus ma-pe puh. 044 

7591400 tai 044 7591403. 

HOITOTARVIKEJAKELUT 

Haapaveden hoitotarvikejakelu avoinna keskiviikkoisin klo 12–15, jakelu toimii 

terveyskeskuksen kellarikerroksessa, käynti takapihan puolelta. Hoitotarvikejakelu 

toimii ajanvarauksella, varaukset numerosta 044 7591400. 

Pyhännän hoitotarvikejakelu on avoinna kesäsulun aikana tiistaisin klo 9–12.30. 

TERVEYSNEUVONTA 

Haapaveden neuvola 

Neuvola toimii supistetusti koko kesän. 

Perhesuunnitteluneuvola (ehkäisyasiat) ja aikuisneuvola suljettu kesä- ja heinäkuun 

ajan, matkailijoiden rokotukset hoidetaan. Neuvola-aikoja koskevat tiedustelut 

terveydenhoitajien puhelinnumeroista puhelinaikoina. 

Pyhännän neuvola 

Neuvola toimii supistetusti. 

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus ja tiedustelut ma-ti klo 10–11 puh. 

044 7591677. 

Muut neuvolan ajanvaraukset ja tiedustelut ma-ti klo 12–13 puh 044 7591815. 

Tarkemmat tiedot aukioloista ja mahdollisista muutoksista saa terveydenhoitajan 

puhelintiedotteesta, kuunnelkaa tiedotteet loppuun asti! 

HAMMASHUOLTO 

Hammashoitolat toimivat supistetusti kesän aikana: Haapavesi: avoinna koko kesän 

Pyhäntä: suljettu 28.6-1.8.21 

Ajanvaraus- ja neuvonta puh. (08) 452710. Särkypäivystys iltaisin klo 16–21 sekä 

arkipyhinä ja viikonloppuisin klo 8–21 Kokkolan pääterveysasema, klo 16–21 Keski-

Pohjanmaan keskussairaala, hammas- ja suusairauksien poliklinikka, Mariankatu 16-

20, 67200 KOKKOLA, puh. 06 8287450. 

FYSIOTERAPIA ja APUVÄLINELAINAUS 

Haapavesi toimii supistetusti kesä-, heinä- ja elokuussa. 

Apuvälinelainaus ja – palautus sekä tiedustelut: Haapavesi: ma-to klo 11.30–13 puh. 

044 7591436. 



TERAPIAKESKUS 

MIELENTERVEYSNEUVOLA, PERHENEUVOLA, A-KLINKKA 

Toimivat supistetusti kesä-, heinä- ja elokuussa. 

HAAPAVEDEN ARVIOINTI- JA KUNTOUTUSYKSIKKÖ 

Haapaveden arviointi- ja kuntoutusyksikkö toimii koko kesän ajan normaalisti. 

SOSIAALIPALVELUT 

Haapaveden ja Pyhännän sosiaalitoimistoissa asiointi tapahtuu ajanvarauksen 

perusteella. Aika varataan työntekijöiden puhelintunnin aikana klo 12–13 tai 

kirjallisesti Haapavedellä kunnanviraston oven edessä olevan lukitun postilaatikon 

kautta ja Pyhännällä terveyskeskuksen lukitun postilaatikon kautta. 

Päivystyspuhelut virka-aikana klo 8–16 puh. 044 7591001. Virka-ajan ulkopuolella 

Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystys 044 4793644 tai yleinen hätänumero 112. 

Sosiaalitoimiston neuvontanumero virka-aikana klo 8–11 sekä 12–16 puh. 044 

7591001. 

Sosiaalipalveluiden koronalinja virka-aikana klo 8–11 sekä 12–16 puh. 044 7591282 

VANHUSPALVELUT 

Vanhuspalvelut toimivat lähes normaaliin tapaan. Kesän aikana ei ole 

puhelinnumeromuutoksia. 

 


