AVVIKANDE ÖPPETTIDER VID LOJO STADS ENHETER SOMMAREN 2022
Kundservice
Kundservicecentret i Lojo stadshus Monkola 27.6–8.7 mån – fre kl. 9.00 – 15.00 och dagen före
midsommarafton 23.6 kl. 8.00 – 15.00. Kundservicecentret stängt 11-29.7.
Stadsarkivet är stängt 11.7-29.7. Registratorskontoret har begränsad verksamhet i juli.
Lojo stads växel (tfn 019 3690) och
Lojo hälsovårdscentrals växel (tfn 019 36921)
betjänar 27.6-8.7 mån-fre kl. 8.00-15.00, 11.7-29.7 mån-tors 8.00-15.00, fre kl. 8.00-14.00
Turistservicecentret på adressen Larsgatan 50 har öppet 6.6-28.8 mån-tors kl. 9-17 och fre kl. 9-16.
Stängt på midsommarafton och midsommardagen, tfn 044 369 1309, tourist@lohja.fi

Hälsovårdstjänster och socialtjänster
Hälsostationer
Allmän coronarådgivning i alla frågor relaterade
till coronavirussituationer
koronaneuvonta@lohja.fi
Centrums hälsostation
tfn 019 369 2319
Pusula hälsostation
tfn 019 369 2300
Karislojo hälsostation
tfn 019 369 3730
Stängt 27.6 -31.7 ->
Sammatti hälsostation
tfn 019 369 3740
Stängt 27.6 -31.7 ->
Hälsovårdscentralens jour
Tynnismalms brådskande mottagning
tfn 019 369 2319

öppna
På vardagar på den egna hälsostationen enligt
öppettider och övriga tider jourhjälpen, tfn
116 117
mån, tis, tors kl. 8-16,
ons, fre kl. 8-14 (coronarådgivning kl. 8.00 -13.30)
mån-tors kl. 8-16
fre kl. 8-14
tis-ons kl. 8-16,
jämna veckor fre kl. 8-14
Centrums eller Pusula hälsostation betjänar
mån, tors kl. 8-16,
udda veckor fre kl. 8-14
Centrums eller Pusula hälsostation betjänar
Sjukhusvägen 8, B-dörren, 08200 Lojo
vardagar mån-fre kl. 8-16

HUS Lojo sjukhus samjour
Jourhjälpen 116 117
Nödnumret 112
Tidsbokning till fysioterapi och
hjälpmedelsutlåning
Centrums hälsostation, tfn 019 369 2382
Mental- och missbrukarvård och Helppi

vardagar mån-fre 16-08 samt
veckoslut och helger 24 h
24/7
Tidsbokning vardagar kl. 8-15 (återuppringning)
har öppet normalt under hela sommaren

Sjukhusvägen 8, L- byggnad
Servicerådgivning, Mer information och
tidsbokning
Mottagning utan tidsbokning
Hälsorådgivningen Helpppi,
hälsovårdscentralen
Västra Nylands
social- och krisjour
tfn 09 8164 2439
Tandkliniker
Tidsbokning, tfn 019 369 2211
Keskusaukio tandklinik
Virkby tandklinik
Tallbacka tandklinik

tfn 044 369 2260
Du kan också lämna begäran om kontakt i
telefonsvararen
27.6-7.8 mån-fre kl. 8-11.30
27.6-4.8. ons kl. 8.30-10.30
27.6-14.8. tors kl. 14-16
Klienten kan ta kontakt i frågor som gäller socialoch krisjour 24/7
mån–tor kl. 8-15
fre kl. 8-14
har öppet under hela sommaren
stängd 8-29.7
har öppet under hela sommaren

Oinola tandklinik
Geriatriska tandkliniken i Kultakartano
Tandläkarjour
tfn 019 369 2211

stängd 24.6-19.7
stängd 15.7-26.7
Lojo sjukhus, öppet under hela sommaren

Parksjukhuset
Stenbäcksgatan 11, våning 1, Helsingfors.
Ingång via C-dörren på Paciusgatans sida

Öppet på vardagskvällar kl. 16.00-21.00 och på
lördagar, söndagar och söckenhelger kl. 9.0021.00.

Telefonnummer till obligatorisk tidsbokning
09 471 71110

tidsbokningen har öppet vardagar kl. 14- 21 och
under veckoslut och söckenhelger kl. 8- 21)

Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40,
Helsingfors, tfn 09 471 877 08
Rådgivningar
Rådgivningen i Aurlax
Rådgivningen i Nummi
Stängd 7-8.7
Karislojo och Sammatti rådgivningar
stängda 4-31.7
Tallbacka rådgivning
Virkby rådgivning
Ungdomsrådgivningen

Nattjour kl. 21-8

Rådgivningen och servicehandledningen för
seniorer Äldrehjälpen
Företagshälsovård

öppet hela sommaren, telefontid mån-fre kl. 12-13
öppet hela sommaren, telefontid mån-fre kl. 12-13
rådgivningstjänster tillgängliga vid andra
rådgivningar i Lojos närområde
öppet hela sommaren, telefontid mån-fre kl. 12-13
öppet hela sommaren, telefontid mån-fre kl. 12-13
öppet hela sommaren, vecka 24 och 32 öppet
endast på tisdagar
betjänar normalt under hela sommaren
tfn 044 369 2444
Tidsbokning mån-tors kl. 8-16 och fre 8-14

Uudenmaan Työterveys Oy
09 4132 0100 (för de anställda i företag inom
området)
Keski-Uudenmaan työterveyshuolto Oy
09 4134 0100 (för Lojo stads anställda)
- Handikappservicen har begränsad verksamhet i juli.
- Seniorernas rehabiliterande dagverksamhet har öppet normalt under hela sommaren
- Kansliet vid Lojo seniorservicecenter har öppet 30.5-31.8 och betjänar per telefon mån, ons och fre kl.
9.00-13.00.
- Social rehabilitering har öppet under hela sommaren
- Möten inom vuxensocialarbetet enligt tidsbokning, telefonrådgivning och tidsbokning mån-fre kl. 9-11
- Lojo stads ungdomslokaler är stängda 22.5-14.8
- Ungdomsverkstaden Tuumas verkstad är stängd under juli. Återvinningscentralen har öppet normalt.
- Sommaröppettiderna för tjänster vid ungdomscentralen och Ohjaamo meddelas på www.nuorilohja.fi
- Barnfamiljernas socialtjänster har verksamhet bara med tidsbokning under juli
- Familjerättsliga tjänster och barntillsyningsmannens tjänster är stängda 11-25.7. Varken telefontider
eller kundservice under den tiden
Småbarnspedagogik
- Stängda under tiden 4.7-31.7: päiväkoti Eulaalia, Oinolan päiväkoti, Voudinpuiston päiväkoti,
Gunnarlan päiväkoti, Ojaniitun päiväkoti, Päiväkoti Oravainen, Vieremän päiväkoti, Päiväkoti Omppu,
Daghemmet Petter, Linnaisten päiväkoti samt under tiden 27.6.-31.7: Päiväkoti Onnen Omena och
Koisjärven päiväkoti.
Dessutom är förskolegrupperna stängda enligt följande:
- förskoleundervisningen i Perttilän koulu 6.6-31.8
- Naturförskolan i Perttilä 6.6.-10. 8
- Förskoleundervisningen i Lehmijärvi 6.6-10.8
- Förskoleundervisningen vid Ojamonharjun yhtenäiskoulu 27.6-31.7
- Förskoleundervisningen i Metsola 6.6.-10.8.
- Förskoleundervisningen i Rauhalan/Järnefeltin yhtenäiskoulu 27.6-31.7

- Förskoleundervisningen i Sammatti: 6.6-10.8
- Förskoleundervisningen i Karislojo 6.6-10.8

Kultur- och motionstjänster
- Lohjan Teatteris kansli/kulturkansliet är stängt 24.6-26.7
- Lojo museums (tfn 044 369 4204) öppettider under perioden 7.6.-14.8 tis, tors, fre 11-17, ons
11-19, lör-sön 12-16, midsommarstängt 24-26.6, måndagar stängt.
- Hiisi-Institutets kansli är stängt 23.6-31.7
- Musikinstitutet är stängt 20.7-31.7.
- Rekreationsbadet Neidonkeidas sommaröppettider
6.6.-1.7: mån, ons, tors kl. 12.00 - 20.00, tis, fre kl. 6.00-18.00, lör 10.00-18.00, sön stängt.
Avvikande öppettider under midsommaren: tors 23.6. kl. 6.00 - 14.00, fre 24.6-sön 26.6 stängt.
Gymmet på Neidonkeidas har öppet varje dag 5.15- 23.00 med ett eget smartkort med laddat saldo
(inträde till och med kl. 22.00).
- Sportcentret Tennaris sommaröppettider
6.6-14.8 mån-fre kl. 12.00 - 20.00, lör-sön stängt. Avvikande öppettider under midsommaren fre
24.6 stängt. Gymmet på Tennari har öppet varje dag kl. 5.15 - 23.00 med ett eget smartkort med
laddat saldo (inträde till och med kl. 22.00).
- LLK Oy:s kundtjänst betjänar 6.6-14.8 mån-fre kl. 12.00- 19.00, tfn 019 369 1803 Under
midsommaren fre 24.6 stängd.
Öppettiderna vid Lojo stadsbibliotek under perioden 30.5 -28.8
Huvudbiblioteket
mån-tors
9-19 (självbetjäning kl. 9-10)
fre
9-17 (självbetjäning kl. 9-10)
lör
stängt
Nyhetsområdet och Lindersalen
mån–tors
9-19
fre
9-17
lör
10-15
Karislojo bibliotek
Tallbacka bibliotek
mån, tis
14-19
mån, tis
ons, fre
10-15
ons-fre
Meröppettid
7-21
Meröppettid
Ojamo bibliotek
mån, tis
ons, tor, fre
Meröppettid

Sammatti bibliotek
mån, ons
tis, tors, fre
Virkby bibliotek
mån–tors
fre
Bokbussen Saima
Sommartidtabellen gäller under tiden
6.6-14.8. Tidtabellerna finns
tillgängliga på biblioteken och
bibliotekens webbplatser.
Bokbussen kör inte under tiden 23.61.8

14-19
10-15
7-21

14-19
10-15

Pusula bibliotek
mån, tors
tis, fre
Meröppettid
Biblioteket är öppet endast för
självbetjäning 18-24.7

14-19
10-16
7-21

14-19
10-15
7-21

Saukkola bibliotek
mån, tis, tors
ons, fre

14-19
10-15

Fleraktörshusens bibliotek
Biblioteket i Ojaniittuhuset
Stängt 1.6 -15.8
tis

15-19

Biblioteket i Routionmäki
Stängt 1.7 -7.8
mån–fre
lör–sön

16-20
8-18

12-19
10-17

Dagen före midsommarafton 23.6 har biblioteken öppet enligt öppettiderna under dagar före helg
och på midsommaraftonen 24.6 är biblioteken stängda.

Övriga tjänster
- Parkeringsövervakningen betjänar i kundservicecentret i Monkola (obs. öppettiderna)
- Vatten- och avloppsverkets kundservice stängd under perioden 11-31.7
- Stadsplaneringens avvikande tjänster under perioden 1-31.7
- Planläggningen har ingen betjäning 1.7-31.7
- Fastighets- och kartverksservicen har begränsad betjäning under perioden 4.7-31.7
- På grund av att personalen av praktiska skäl har semester samtidigt har byggnadstillsynen
begränsad verksamhet under tiden 4-31.7
Under den här tiden fattas inte beslut om tillstånd och lov. Syner under byggnadsarbetet kan bokas
kl. 8-9 och man kommer överens om arrangemang från fall till fall i samband med bokningen.
- Miljöskyddet har begränsad betjäning under juli. Förfrågningar per telefon eller e-post.

