TIEDOTUKSET JA
TAPAHTUMAT
Numero 1/2017
13.1.2017

ruokapalvelut tiedottaa
Yli 65 vuotiaat ikäihmiset voivat ruokailla lounasajalla joko koulun tai Saarenkartanon ruokalassa.
Jos ruokailemaan on tulossa yli kolmen hengen ryhmä, tulee ennakkoilmoittautua kahta päivää aikaisemmin koulun keittiölle puh. 044 4973 564 tai Saarenkartanon keittiölle puh. 044 4973 552.
Koululla ruokailuaika on klo 11.30 – 12.15 välillä ma-pe kouluaikoina
Saarenkartanossa ruokailuaika on klo 11 – 12.30 välillä ma - su
Lounaan hinnat
-Yli 65 -vuotiaan hailuotolaisen lounasateria ma-su 6,70 € Saarenkartanossa
- Yli 65 –vuotiaan hailuotolaisen lounasateria ma-pe kouluaikoina 5,30 € koululla, sis. jälkiruoan
Ruokaillessa tulee jättää kotiosoite keittiöhenkilökunnalle laskun lähettämistä varten. Jos käyt useammin, voidaan laskuttaa sitten esim. kerran kuukaudessa. Käteislaskutusta ei ole käytössä.
Tervetuloa ruokailemaan!

Kuntatiedote ilmestyy joka
kuukauden 15. päivä

Tässä numerossa:
Ruokapalvelut tiedottaa
Perusturvapalveluiden asiakasmaksut 2017
Terveyskeskus tiedottaa
Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Ilmoituksia

1
2-7
8
9
10

Aineisto toimitetaan viimeistään
kuukauden 5. päivä mennessä osoitteeseen:
tiedote@hailuoto.fi
Hinnasto:
A4-sivu
1/2-sivua
1/4-sivua
1/8-sivua

90 €
60 €
40 €
24 €
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PERUSTURVAPALVELUT TIEDOTTAA
ASIAKASMAKSUT 2017
Säännöllinen kotihoito
Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 §:ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 §:n 1 mom:n 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa.
Kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan vähintään kerran viikossa. Mikäli palvelu kestää vähintään yhden (1) kuukauden, määritellään asiakkaalle säännöllisen kotihoidon
kuukausimaksu.
Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää sekä kotisairaanhoito että kotipalvelu sekä tukipalvelut.
Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.
Asiakasmaksuasetuksen 3§:n perusteella jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja
kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen
koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Kuukausimaksu voi olla enintään asetuksessa
määritellyn maksuprosentin (35 %) osoittama euromäärä palvelun käyttäjän asetuksessa määritellyn
tulorajan (573 €) ylittävästä kuukausitulon osasta.
Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko: 1.1. – 31.12.2016
Henkilömäärä

Tuloraja
€/kk*
2017

Valvottu 1 Valvottu 2 Valvottu 3 Tehostettu
30-44
21-29
45-60
61 h/kk -**
h/kk
h/kk
h/kk

Tuettu 1
1-5 h/kk

Tuettu 2 Tuettu 3
6-11 h/kk 12-20
h/kk

%

%

%

%

%

%

%

1

573

12

16

20

25

30

33

35

2

1057

10

13

15

17

19

21

22

3

1657

7

9

11

12

15

17

18

4

2050

5

7

9

11

12

14

15

5

2481

4

5

7

8

10

11

13

6

2849

3

4

7

8

9

10

11

*) asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja
**) asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti
Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348 €:lla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Säännöllisen kotipalvelun ja
kotisairaanhoidon (käynnit väh. 1 x /vko) kuukausimaksu määritellään perheen koon, asiakkaan bruttotulojen sekä palveluun käytetyn ajan perusteella. Mikäli asiakkaan kunnossa tapahtuu muutos, maksu
arvioidaan uudelleen kuukauden kuluttua muutoksesta. Uusi maksu määrätään uudelle asiakkaalle
yhden kuukauden kuluttua palvelun aloittamisesta.
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Tilapäinen kotihoito ja lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu
Kertakäynti arkisin
alle 2 tuntia 								11,50 €/kerta
2 – 5 tuntia 								18,00 €/kerta
yli 5 tunti 								30,00 €/kerta
Kertakäynti viikonloppuna, öisin ja arkipyhinä
alle 2 tuntia 								12,60 €/kerta
2 – 5 tuntia 								18,90 €/kerta
yli 5 tunti 								31,50 €/kerta
Tilapäinen kotisairaanhoito €/käynti
– lääkärin käynti 							19,10 €
– muu käynti / hoitaja 						
12,10 €
TUKIPALVELUT:
Turvapuhelimet
• perusturvapuhelin lankaliittymään					
11,00 €/kk
• perusturvapuhelimeen liitettävä lisälaite ovihälytin 			
18,70 €/kk
• perusturvapuhelimeen liitettävä lisäranneke 			
16,50 €/kk
• perusturvapuhelimeen liitettävä savuhälytin 			
17,60 €/kk
• GSM-turvapuhelin 							
27,50 €/kk
• GSM-turvapuhelimeen liitettävä lisälaite ovihälytin 		
33,00 €/kk
• GSM-turvapuhelimeen liitettävä lisäranneke 			
42,30 €/kk
• GSM-puhelimeen liitettävä savuhälytin 				
43,40 €/kk
• IP -turvapuhelin 							
66,00 €/kk
• uusi hälytyspainike rikotun tai hukatun tilalle 			
100,00 €
Ojavilikin turvahälytin. 						11,00 €/kk
(Turvahälytin järjestelmä ei kuulu vuokran hintaan.)			
Turvapuhelin hälytyskäynti. (Hälytyksen perusteella, peritään enintään 2 käyntiä / vrk) 12,10 € / käynti
Ateriapalvelu (Asiakaspäätökseen perustuva)
Ateria kotiin kuljetettuna:			
									La-su
Lounas 						8,40 €		8,90 €
Aamupuuro 						3,00 €		3,50 €
Päivällinen 						
6,20 €		
6,70 €
Ateria palvelukodissa:
Lounas 						6,70 €
Aamupala 						4,00 €
Kahvi ja kahvileipä					2,30 €
Päivällinen 						
5,00 €
Ateriapäivän hinta palveluasumisessa 		

18,00 € /päivä
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Muut tukipalvelut
Kylvetys palvelukodissa avustettuna					6,10 €/kerta
Pyykkipalvelu 								
8,70 €/koneellinen
Asiointipalvelu 							7,90 €/kerta
Saattoapu, oman kunnan alueella					
13,30 € /kerta
Saattoapu, oman kunnan ulkopuolella				
13,30 € /alkavaa tuntia kohden
Päivätoiminta
Ikäihmisten päivätoiminta Ojavilkin ryhmätilassa
Päivätoiminta ! päivää							

9,50 €

Hinta sisältää kyydin ensisijaisesti taksikuljetuksena, päivätoiminnan ohjauksen ja materiaalin.
Lounas ja päiväkahvi laskutetaan erikseen ateria palvelukodissa -hinnaston mukaisesti yht. 9,00 €.
ASUMISPALVELUT
Tehostettu palveluasuminen
Asiakas maksaa
• tulojensa mukaisen hoitomaksun
• tukipalvelu- ja ateriamaksun sekä vuokran
Asiakas maksaa itse terveydenhuoltomenot, lääkkeet, vaatehankinnat, liinavaatteet, liikkumisen kustannukset ja muut henkilökohtaiset maksut.
Tehostettuun palveluasumiseen tulevalta henkilöltä huomioidaan edelleen välttämättömiä oman
asunnon hoitokuluja (yhtiövastike, sähkön perusmaksu) kolmen kuukauden ajalta. Asiakkaalle varataan 200 € käyttövara bruttotulosta omaan henkilökohtaiseen käyttöön ja talletusten ollessa vähintään 4000 € jätetään käyttövaraksi 107 €/kk.
Maksun muodostuminen:
1. Hoitomaksu
2. Tukipalvelumaksu
3. Ateriamaksu
4. Vuokra		

35% 573 euron ylittävästä bruttotulosta
72,00 €/kk
547,50 €/kk
kunnanhallituksen päättämän taksan mukaan

Bruttotuloina otetaan huomioon eläketulot, Kelan tuet, korko- ja vuokratulot, veronalaiset ansio- ja
pääomatulot. Muita tuloja ei tuloina huomioida, esim. kertaluonteisesti maksettua tuloa. Kelan hoitoja asumistuki on haettava.
Palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei hoitomaksua peritä viittä vuorokautta ylittävältä ajalta.
Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei hoitomaksua peritä myöskään mainitulta viiden vuorokauden ajalta. Tukipalvelumaksu
koostuu pyykki-, siivous-, sauna- ja turvapalveluista. Poissaolopäiviltä ei peritä ateriamaksua. Vuokra
määräytyy kunnanhallituksen päättämän taksan mukaan. Vuokra sisältää sähkön.
Vapautus palvelusta perittävästä maksusta(perusturvajohtaja myöntää)
Vapautus kokonaan maksusta voidaan myöntää vain erityisesti perustellusta syystä
(esim. asiakkaalla ei ole tuloja tai tulot ovat vähäiset eli riittävät vain toimeentulotuen perusosaan).
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Asiakasmaksun alentaminen (toimistosihteeri tekee)
• ensisijaisesti hoitomaksun osalta ja määrätä maksuksi 0€/kk (jos nettotulot riittävät asumisen maksuihin ja käyttövaraan).
• seuraavaksi voidaan tarkistaa asiakkaan tukipalvelun maksua (jos nettotulot riittävät muihin asumisen
maksuihin ja käyttövaraan)
• seuraavaksi ateriamaksua (jos nettotulot riittävät vuokraan ja käyttövaraan)
• lopuksi vuokraa (jos nettotulot riittävät vain käyttövaraan). Asiakasmaksun tarkistukset tehdään asteittain em. järjestyksessä, jotta asiakkaan toimeentulo turvataan.
Toimeentulotuki
Maksualennusten jälkeen asiakkaalla on oikeus hakea toimeentulotukea säännösten
mukaan vähävaraisuutensa johdosta välttämättömiin menoihin esim. terveydenhuoltomenoihin.
Tilapäishoito tehostetun palveluasumisen yksikössä
• Asumispalvelumaksu, väliaikaispaikan hoitopäivämaksu 46,50 €/vrk (ei kerrytä maksukattoa).
Tulo- ja lähtöpäivä laskutetaan. Sisältää hoidon, tukipalvelut, ateriapalvelun ja vuokran. Mikäli asiakas
on hoidettavana väliaikaispaikalla vain päivällä tai yöllä, maksuna peritään 20,00 €.
• Sovelletaan asiakasmaksulain (734/1992) 7 c 1 mom määriteltyä asiakkaalle henkilökohtaiseen käyttöön jäävää vähimmäismäärää, joka on asiakasmaksuasetuksen 912/1992 33§ mukainen
• Omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän *aikainen omaishoidettavan tilapäis-/vuorohoito 11,50 €/vrk
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut*
Niistä palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/05) tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa,
voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 11,50 euroa päivältä sen estämättä, mitä muualla laissa
tai asetuksessa säädetään. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt
maksut ovat kokonaan asiakasmaksulain 6 a §:ssä tarkoitetun maksukaton ulkopuolella.
TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT
Palvelu 							Maksu €
				
Vuosimaksu lääkärin vastaanotolla				
32,70 €
Käyntimaksu lääkärin vastaanotolla				
16,40 €
Maksu peritään ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa
kalenterivuoden aikana. Käyntimaksua tai vuosimaksua ei peritä rintamaveteraaneilta,
Lotta-tunnuksen omaavilta eikä pitkäaikaistyöttömiltä (yli vuoden työttömyys) asiakkailta.
Päivystysmaksu Oulun seudun yhteispäivystyksessä
28,70 €
Arkisin klo 20.00-8.00 välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.
Muina aikoina peritään käyntimaksuna 20,90 € ja maksu voidaan periä terveyskeskuksen
käyntimaksun maksaneelta asiakkaalta.
Poliklinikkamaksu						
41,70 €/käynti
Erikoissairaanhoitotasoiset ostopalvelut yksityisiltä palveluntuottajilta terveyskeskuslääkärin
lähetteellä: radiologiassa muut kui natiivikuvat eli UÄ, CT, MRI, luustontiheysmittaus, ENMG,
mammografia (ei koske seulontaa), tähystystutkimukset, kardiologiset tutkimukset, mahdolliset
muut tutkimukset.
Fysioterapiamaksu terveyskeskuslääkärin lähetteellä

9,00 €
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Kuntoutushoidon maksu						13,40 €
Sarjahoidon maksu							9,00 €
Psykoterapia, puheterapia, fysioterapia, toiminta- ym. terapia, enintään 45 hoitokerralta
Kotisairaanhoito
- lääkäri tai hammaslääkäri						19,10 €
- muu henkilö						 		12,10 €
Päiväkirurgian maksu 							

136,80 €

Lyhytaikainen Laitoshoito
-Hoitopäivämaksu 							49,50 €
-hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen			
22,80 €

Lääkärintodistus ja -lausunto						51,40 €
Lääkärin todistus ajo-oikeutta varten					
61,80 €
Sakkomaksu 								51,40 €
Käyttämättä ta peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta lääkärin vastaanottoajasta
peritään 15 vuotta täyttäneeltä ko sakkomaksu.
Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut
Maksua ei peritä hailuotolaisilta rintamapalvelu- tai rintamasosilastunnuksen ja Lotta-tunnuksen
omaavilta henkilöiltä.
Perusmaksu, suuhygienisti 						
10,30 €
Perusmaksu, hammaslääkäri 					
13,30 €
Tutkimusmaksu, vaativuusluokka
2 									8,50 €
4 									19,10 €
5 									38,00 €
Hammaslääkärintodistus ja -lausunto				
51,40 €
Toimenpidemaksut:
Paikkaushoito
1-pinnan paikka							19,10€
2-3 tai useamman pinnan paikka					
38,00€
Parodontologinen hoito (hammaskiven poisto)
Kesto väh.20min							19,10€
Kesto väh30min							38,00€
Proteesin huolto (eivät sisällä hammaslaboratorion osuutta)
-pohjuksella 								55,60 €
-korjaus 								38,00 €
Akryyliosa- ja kokoproteesi 						185,80 €
Rankaproteesi 							225,50 €
Sakkomaksu 15 vuotta täyttäneiltä					
51,40 €
Muut asiakkailta perittävät maksut terveydenhuollossa
Raskauden ehkäisyyn käytettävistä kierukoista peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu.
Muut asiakkailta perittävät maksut sosiaalipalveluissa
Työpajan työpalvelun hinta on 13 €/tunti 1.1.2017 lukien.
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Muut maksut
Vierailijan lounas ja päivällinen Saarenkartanossa					
8,75 €
Vierailijan lounas ma-pe kouluaikoina koululla, sis. jälkiruoan			
6,75 €
Yli 65-vuotiaan hailuotolaisen lounas ma-su Saarenkartanossa			
6,70 €
Yli 65-vuotiaan hailuotolaisen lounas ma-pe kouluaikoinan koululla, sis jälkiruoan 5,30 €
-> ennakkoon ilmoittautuminen
Kahvi ja kahvileipä koululla ja Saarenkartanossa					
2,50 €
Ylijäämäruoka koululla kouluaikoina							4,20 € / litra
Maksukatto
Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista kuntalaiselle
kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla 691 euron maksukatto. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu on
22,80 euroa. Alle 18-vuotiaan lapsen maksut huomioidaan huoltajan maksukatossa. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelu, fysioterapia, sarjahoito, sairaalan
poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja
sosiaalihuollon laitoksissa.

Avoimet ovet Ojavilikin kerhotilassa!
Ojavilikin uudessa kerhotilassa aloitetaan ”avoimet
ovet” -viikkotapaamiset 19.1.2017. Osoite Luovontie
198 B 10. Tapaamiset jatkuvat aina torstaisin kello 1315.
Tervetuloa seurustelemaan, pelaamaan pelejä, lukemaan lehtiä, tekemään ristisanoja, sudokuja, askartelemaan tai vaikka tekemään käsitöitä (omat kutimet
mukaan). Mahdollisesti tullaan järjestämään myös erilaisia teematapahtumia terveydenhoidosta, suuhygieniasta, rahataloudesta, ylimääräisten pikkutavaroiden
ja vaatteiden vaihtopäiviä periaatteella ”tuo tullessas
ja vie mennessäs” jne.
Tarjolla on kahvia ja kastamista 30 snt hintaan.
Tervetuloa tapaamaan vanhoja tuttuja ja
tutustumaan uusiin!
Terveisin:
sosiaalityöntekijät Mirja Seinijoki ja Inga Jaako
p. 044 4973521,
työsuunnittelija Susanna Rapinoja
p. 044 4971991 ja
pajaohjaaja Pertti Tero
p. 044 4973509
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TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
Hoitotakuu
Hoitotakuussa on määritetty, missä ajassa on viimeistään päästävä hoitoon. Kiireettömän hoitotarpeen
arvioon, jonka yleensä tekee hoitaja, on päästävä kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta. Lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottuun hoitoon on päästävä perusterveydenhuollossa viimeistään kolmessa kuukaudessa.
Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee hoidon tarpeen arvioinnin virka aikana omassa terveyskeskuksessa ja virka ajan ulkopuolella hoidon tarpeen arviointi tehdään OYS:n yhteispäivystyksessä.
Kiireettömään hoitoon terveyskeskuksessa on päästävä kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhoito
tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve
on todettu.
Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Arvio voidaan tehdä joko lähetteen perusteella tai kutsumalla potilas sairaalaan. Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista.
Mielenterveyspalveluissa nuoren on päästävä kolmessa viikossa hoidon tarpeen arviointiin ja tarpeen
mukaista hoitoa hänen on saatava kolmen kuukauden kuluessa.

Hoitotakuun toteutuminen Hailuodossa
Terveyspalvelut, ajankohta 7.1.2017
Lääkärille kiireettömissä asioissa pääsee neljän viikon sisällä. Hoitajan vastaanotolle pääsee kiireettömissä asioissa 2-3 päivän kuluessa. Hoidon tarpeen arviointiin pääsee viimeistään seuraavana arkipäivänä. Kiireellisissä asioissa vastaanotolle pääsee virka aikana päivittäin. Virka-ajan ulkopuolella
päivystykselliset vastaanotot ovat OYS yhteispäivystyksessä.
Suun terveydenhuolto, ajankohta 5.1.2017
Hammastarkastukseen hammaslääkärille pääsee 6 kk sisällä. Kiireettömään hoitoon pääsee hammaslääkärin vastaanotolle 5 viikon sisällä. Akuuttihoito on järjestetty päivittäin.

Kädentaitajia kaivataan
Hailuodon koulu etsii kädentaitajia/taiteilijoita, joilla olisi intoa siirtää kädentaitojen ja kuvataiteen perinteitä eteenpäin nuorille. Tämä voidaan toteuttaa siten, että taiteilija tulisi vierailemaan valinnaisen
kuvaamataito- tai käsityöryhmän oppitunneilla. Taiteilija voi kutsua myös opiskelijat luokseen vierailulle.
Yhteydenotot:
rehtori-sivistysjohtaja Hannu Haataja, p. 044-497 3560, hannu.haataja@hailuoto.fi
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vapaa-aikatoimi tiedottaa
Kevään 2017 vuorot
Kuntosali

Liikuntahalli

Maanantaisin
18.00-21.00 yksityisiä vuoroja
Tiistaisin
18.00-20.00 yksityisiä vuoroja
Keskiviikkoisin
17.00-20.00 yksityisiä vuoroja
Torstaisin
8.30-9.30 seniorit ryhmä 1
9.30-10.30 seniorit ryhmä 2
13.00-14.00 fysioterapia
14.00-15.30 koulun oma käyttö
Perjantaisin
8.30-10.15 koulun oma käyttö
10.30-11.30 seniorit, miesten vapaa vuoro
18.00-19.00 yksityinen vuoro
19.00-20.00 SPR
Lauantaisin
16.00-17.00 yksityinen vuoro
Sunnuntaisin
11.00-12.00 naisten vapaa kuntosalivuoro

Maanantaisin
8.30-9.30 seniorimiesten jumppa
16.30-18.00 kävelysähly
18.00-19.30 naisten sähly
19.30-21.00 lentopallo
Tiistaisin
8.30-9.30 seniorinaisten jumppa
15.30-17.00 senioreitten boccia
17.00-18.30 MLL lasten jalkapallo
18.30-19.00 miesten sähly
Keskiviikkoisin
18.00-19.00 kansalaisopiston jumppa
19.00-20.00 kansalaisopiston circuit
20.00-21.30 futsal
Torstaisin
17.00-18.00 MLL alle kouluikäisten jumppa
18.00-19.00 MLL koululaisten jumppa
19.00-20.30 lentopallo
Perjantaisin
17.00-18.30 kansalaisopiston jooga
Lauantaisin
14.30-15.30 palomiesyhdistyksen vuoro
17.00-18.30 miesten sähly
18.30-20.00 naisten sähly

Muut vuorot käytettävissä villiavaimella

LUUKKU AUKI
Pe 13.1 Klo 19.00-22.00
La 14.1 Klo 19.00-22.00
Pe 20.1 Klo 19.00-22.00
La 21.1 Klo 19.00-22.00
Pe 27.1 Klo 19.00-23.00
La 28.1 Klo 19.00-22.00
Pe 3.2 Klo 19.00-22.00
La 4.2 Klo 19.00-22.00
Pe 10.2 Klo 19.00-22.00
La 11.2 Klo 19.00-22.00
Pe 17.2 Klo 19.00-22.00
La 18.2 Klo 19.00-22.00

Sivu 10

Numero 1/2017

Ensivasteryhmä etsii uusia jäseniä
Sairaskohtauksen tai tapaturman sattuessa Hailuodossa on melkoisen pitkä aika odottaa ambulanssia
mantereen puolelta välimatkan ja lauttayhteyden vuoksi. Pitkiä vasteaikoja lyhennetään ensivasteyksikön avulla, joka Hailuodossa koostuu sekä palomiehistä että SPR:n EVY-ryhmästä.
SPR:n ensivasteryhmä koostuu vapaaehtoisista, tehtäviin koulutetuista ihmisistä, joista osa on terveysalalla ja osa jollain aivan muulla. Tällä hetkellä opiskelu- ja työkiireiden takia päivystäjien ryhmä
on varsin pieni ja lisävoimia tarvittaisiin. Kokemuksella tai osaamisella ei ole merkitystä, koulutamme
tehtäviin kyllä, ainoastaan kiinnostus on ratkaiseva tekijä.
Lisätietoja aiheesta saa
Ossi Suomela p. 0400 379778
Kati Ukonaho p. 0440 406406

Lomailen 9.2.- 20.2.
Myös torstait 2.2. ja 23.2. liike kiinni
muuten avoinna normaalisti!

Parturi- kampaamo

Emmy

puh. 0400 142900
ti-pe 11-17 la 9-15

