Nödsituationer och jour














Nödnumret 112
i alla brådskande nödsituationer, såsom vid akuta sjukdomsfall eller fara för liv
Rådgivning och handledning vid akuta sjukdomsfall
Under tjänstetid:
- Akutmottaning i centrumområdet vardagar kl. 8 - 16, tfn 019 369 2319.
- Akutmottagning inom andra områden vardagar kl. 8 - 16 på hälsostationerna, med undantag för on och fr
kl. 14 – 16 då Tallbacka och Virkby hälsostationer är stängda och akutmottagningen har koncentrerats till
Tynnismalm.
- On du behöver brådskande råd kan du ringa numret 044 374 2319 (ingen tidsbokning).
Utanför tjänstetid: vardagar 16 - 08, veckoslut och helgdagar 24 h Lojo sjukhus jour i Tynnismalm, tfn 050
427 5600.
Giftinformationscentralen tfn 09 471 977 (24 h)
Akut familjevåldssituation
- Kontakta polisen genom att ringa 112
- Under tjänstetid Barnskyddets jour må - fr kl. 8 - 16, tfn 0500 486 101
- Utanför tjänstetid vardagar 16 - 08, veckoslut och helgdagar 24h socialjour, kontakt genom numret 112
- Närmaste skyddshem Villa Familia, tfn 050 468 5736
På länkarna nedan finns också information om skyddshem
- Förbundet för mödra- och skyddshem
- Nettiturvakoti (Webbskyddshem)
Lyömätön Linja inom Miessakit ry- på webbplatsen finns länkar som gäller våld i nära relationer
Maria Akademis öppna linje för kvinnor som använder våld eller är rädda för att använda våld 09 7562
260 (ti och to 16 - 18, fr 12 - 14)
Barnskyddets jour under tjänstetid må - fr kl. 8 - 16, tfn 0500 486 101. Utanför tjänstetid vardagar 16 - 08,
på veckoslut och helgdagar tar den regionala socialjouren hand om 24 timmars jour. Kontakta den via
nödcentralen, tfn 112.
Anmälan om försvunna barn tfn 116 000 (i brådskande fall kan du ringa direkt 112)
- fråga om råd gällande ett försvunnet barn
- anmäla att barn som anmälts försvunnet har blivit hittat
- anmäla att du har hittat ett bortkommet barn eller ett barn som kommit bort från sin familj
- söka information om ditt försvunna barn
Någon annan kris i familjen (t.ex. en närstående dör, en allvarlig sjukdom som drabbar en själv eller en
närstående, trafikolycka)
- I en kris som gäller familjen kontakta familjerådgivningen
- I en kris som gäller en vuxen person kontakta den psykiatriska sjukskötaren
- Vihdin mielenterveysseuran kriisikeskus (Kriscentret vid Vichtis förening för mental hälsa) för Lojobor, tfn
050 401 6259 (må - fr 18 - 22) Det finns även en krismottagning med tidsbokning varje vecka i Lojo (Obs!
stängd: 20.6-31.7.2016)
- Övriga kristelefoner och nättjänster
* Föreningen för mental hälsa, kristelefon, 09 4135 0510
* Mannerheims Barnskyddsförbunds föräldratelefon
* Lojo församlings samtalstjänst
* Hjälptelefon (avgiftsbelagd!)
* Kriisikeskus netissä (Kriscenter på webben)
* För barn och unga








- På Mannerheims Barnskyddsförbunds webbplats för unga (Nuortennetti) finns också en hjälptelefon för
barn och unga
- Pojkarnas telefon (Väestöliitto)
Socialjour
- Under tjänstetid: (vardagar kl. 8 - 16), tfn 0500 486 101
- Utanför tjänstetid (vardagar 16 - 08, veckodagar och helgdagar 24 h) tfn 112
Mental- och missbrukarvård
- Psykiatriska sjukskötare
- Drogkliniken
- Anonyma Alkoholister, p. 09 750 200 (9 - 21)
Tandläkarjour
Veterinärjour

