P o r i n p e r u st u r v a k e sk u s p a l v e l e e k e sä l lä
Porin perusturvakeskus palvelee Porin, Ulvilan ja Merikarvian asukkaita myös
kesäaikana. Oheiseen listaan on koottu perusturvan keskeisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen toiminta kesällä 2015.
Palveluneuvonta
Perusturvan palveluneuvonta antaa neuvoja ja opastaa ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15
läpi kesän numerossa (02) 6234 300. Palveluneuvojat ovat myös tavattavissa
seuraavissa palveluneuvonnan pisteissä: Vammaispalvelutoimisto, Itä-Porin
lähipalvelukeskus, Ulvilan lähipalvelukeskus, Noormarkun lähipalvelukeskus, LänsiPorin lähipalvelukeskus, Pohjois-Porin lähipalvelukeskus ja Viikkarin Valkama.
Terveysasemat
Lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot keskitetään kesäajaksi Itä-Porin, Pohjois-Porin,
Keski-Porin, Pihlavan, Ulvilan ja Lavian terveysasemille. Muut terveysasemat eli LänsiPori, Reposaari, Merikarvia ja Ahlainen ovat suljettuina 9.6.–31.7., Kullaa 22.6.–23.8.
Kesäsulkujen aikana asiakas ohjataan sille terveysasemalle, jonne vastaanottoaika on
nopeimmin saatavissa. Avoinna olevilla terveysasemilla hoidetaan ensisijaisesti vain
kiireellistä hoitoa tarvitsevia. Ei-kiireellisiä vastaanottoaikoja annetaan elokuun puolen
välin jälkeen.
22.6–9.8. välisenä aikana terveysasemat ovat avoinna ma–to klo 8–15.30 ja pe klo 8–15.
Ajan varaamiseen käytetään asiakkaan oman terveysaseman ajanvarausnumeroa.
Äitiys- ja lastenneuvolat
Toiminta kaikissa neuvoloissa on supistettua kesä- ja heinäkuun ajan. Länsi-Porin
lähipalvelualueen kaikkien neuvoloiden toiminta on keskitetty 29.6.–31.7. väliseksi
ajaksi Maantienkadun neuvolaan. Mikäli asiakkaan tavoittelema terveydenhoitaja on
lomalla, puhelu ohjautuu toiselle hoitajalle tai puhelinvastaajaan, jossa kerrotaan, mihin
numeroon voi soittaa.
Hammashoito
Hammashoitoloista avoinna koko kesän täydellä miehityksellä ovat Pohjois-Pori ja
Keskushammashoitola. Niissä hoidetaan pääsääntöisesti kiireellistä hammashoitoa
tarvitsevia potilaita. Ensiapua tarvitseville annetaan aikoja särkypäivystykseen.
Päihde- ja mielenterveyspalvelut
Työikäiset voivat hakea päihde- ja mielenterveyspalveluihin liittyvää ohjausta ja
neuvontaa aikuisten vastaanotolta. Nuorten vastaanotto ollessa suljettuna 13.–26.7. se
palvelee myös alle 18-vuotiaita. Apua saa niin ikään terveysasemilta.
Katkaisuhoitoasema on avoinna läpi kesän lukuun ottamatta juhannusta.
Sairaalapalvelut
Sairaalapalvelujen kaikki osastot ja arviointiyksiköt palvelevat koko kesän, samoin
kotisairaala ja mobiilitoiminta. Erikoisalojen poliklinikat ovat avoinna 26.6. asti. Niiden
ovet aukeavat taas 27.7.
Kuntoutuspalvelut
Kuntoutuspalvelut toimivat osastoilla, arviointiyksiköissä ja kotiin annettavissa
palveluissa koko kesän. Myös lähipalvelualueiden fysioterapiavastaanotot palvelevat
Merikarvian kuntoutusta lukuun ottamatta. Se on avoinna 26.6. asti ja jälleen 3.8.
alkaen.

Ikäihmisten palvelut
Toiminta vanhuspalveluiden yksiköissä ja päivätoiminnassa jatkuu kesäajan
muutoksitta. Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisa on kiinni 29.6–26.7. ja Santra 22.6.–
26.7.
Aikuisten sosiaalipalvelut ja asukastuvat
Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen toimipisteet ovat avoinna normaalisti. Ainoastaan
Merikarvian lähipalvelupiste sulkee ovensa 29.6.–2.8. väliseksi ajaksi.
Sampolan, Pormestarinluodon ja Pihlavan asukastuvat ovat kiinni heinäkuun.
Lastensuojelu
Lastensuojelu on avoinna normaalisti läpi kesän.
Perheneuvola
Perheneuvola palvelee ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15.
Vammaispalvelut
Vammaispalvelutoimisto on avoinna arkisin 1.6.–7.8. klo 8–15.
Perusturvan omat kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintayksiköt viettävät kesälomaa
29.6.–31.7. välisenä aikana. Päivätoimintaa välttämättömästi tarvitseville on järjestetty
kesäpäivystys Ulvilan työhönvalmennuskeskuksessa ajalle 29.6.–31.7. Lisäksi
kouluikäisille kesäpäivystystä on Koivulan koululla 22.–26.6.
Lisätietoja antavat:
Esko Karra, terveys- ja hyvinvointipalvelujen johtaja, puh. 044 701 3411
Anna-Liisa Koivisto, kuntoutus- ja sairaalapalveluiden johtava lääkäri, puh. 044 701
0243
Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, puh. 044 701 4463
Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, puh. 044 701 6102
Terttu Nordman, perusturvajohtaja, puh. 044 701 8053

