
 
  

 

   
  
KESÄAJAN TOIMINTA FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ 
   
Lääkäripäivystys 
 

Terveysasemat 
Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan arkipäivisin omalääkärin vastaanotolla. 
Ajanvaraus arkisin klo 8.00 – 15.30 terveysasemien suoriin numeroihin tai 03 41911. 
 
Huom! Terveysasemien sulut: Tammela ja Ypäjä 20.7. – 9.8.2020, Humppila ja Jokioinen 29.6. -
19.7.2020. 
 
Ajanvaraus arkisin klo15.30 - 22, lauantaisin klo 9-21 ja sunnuntaisin klo 9-22 numeroon 03 4191 
3000. Kuuntele puhelimessa oleva tiedote, tee tarvittavat valinnat ja odota hoitajan takaisinsoittoa. 
 
Välitöntä sairaanhoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan kaikkina vuorokauden aikoina 24/7 Fors-
san sairaalan päivystyksessä osoitteessa Urheilukentänkatu 9, Forssa, puh. 03 4191 3000. 
Jos olette epävarma, ettekä tiedä mihin sairastuessanne otatte yhteyttä, soittakaa Forssan sairaalan 
päivystykseen 03 4191 3000. 
 
Jos epäilet koronavirustartuntaa, tee Omaolo-arvio sähköisesti   www.omaolo.fi 
 
Koronavirukseen liittyvät yhteydenotot: puhelinnumero arkisin klo 15.30 asti 03 4191 2010 ja klo 
15.30 jälkeen ja viikonloppuisin 03 4191 3000. Kun olet soittanut terveysasemalle tai päivystykseen, on 
tärkeää pysytellä kotona, kunnes sinuun otetaan yhteyttä ja saat puhelimitse ohjeet. 
 
Sosiaalipäivystys puh. 112 

 

Hammaslääkäripäivystys, Forssan sairaala, poliklinikka 
Urheilukentänkatu 9, Forssa, puh. 03 4191 2511(klo 7.30 -14) 
 
Viikonloppuisin (la-su) ja arkipyhinä klo 8-21 sekä arki-iltaisin klo 15-21 hammaslääkäripäivystys on  
Kanta-Hämeen keskussairaalassa,  Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna, puh. 040 620 5664 
Arkipäivisin ajanvaraus klo 15-21. Viikonloppuisin sekä arkipyhinä ajanvaraus ensisijaisesti klo 8-9, 
muina aikoina puhelimeen vastataan mahdollisuuksien mukaan. Päivystys on tarkoitettu vain kiireellis-
tä hoitoa tarvitseville potilaille. 
 
Eläinlääkäripäivystys 
Kiireellisiä sairaustapauksia varten arkisin klo 16-8 ja viikonloppuisin pe klo 16 - ma klo 8, 
puh. 03 4191 2300. Numerosta tavoittaa päivystävän eläinlääkärin.  
 
Erikoissairaanhoidon kesäajan toiminta 
Vuodeosastot ja dialyysit toimivat normaalisti koko kesän. Poliklinikat toimivat supistetusti kesäajan. 
  
Perusterveydenhuollon kesäajan toiminta 
 
Terveysasemat ovat suljettuina seuraavasti:  
- Tammela ja Ypäjä 20.7. – 9.8.2020, Humppila ja Jokioinen 29.6. - 19.7.2020. 
 
 

http://www.omaolo.fi/


Mielenterveystyön ja päihdepalveluiden kesäajan toiminta    
Osasto 11 on suljettuna 19.6. – 26.7.2020.  

 
Tehostetun avohoidon yksikkö Purola, aikuispsykiatrian poliklinikka ja A-klinikka ovat avoinna supiste-
tusti koko kesän. Nuorisopsykiatrian poliklinikalla ei ole sulkua, lastenpsykiatrian poliklinikka on suljet-
tuna 15.7–26.7.2020. 
   
Perhepalvelujen kesäajan toiminta 
Neuvolat ovat suljettuna terveysasemien mukaan:  
- Tammela ja Ypäjä 20.7. - 9.8.2020 
- Humppila ja Jokioinen 29.6. - 19.7.2020 
 
Sulkujen aikana Tammelan ja Humppilan neuvola-asiakkaat saavat palvelut Forssassa, ypäjäläiset 
Jokioisilla ja jokioislaiset Ypäjällä. 
 
Lastenkoti Kaarisilta toimii normaalisti koko kesän. Lastensuojeluasioissa asioidaan normaaliin tapaan 
Forssassa. Perheneuvola on suljettuna 6. - 26.7.2020  
 
Vanhuspalvelut 
 
Ikääntyneiden päivätoiminta on ollut suljettuna keväästä saakka ja sen avaamismahdollisuuksia seura-
taan jatkuvasti. Asiakkaille tiedotetaan mahdollisista kesän aikana tapahtuvista muutoksista ja kesän 
ajan toiminnasta, jos päivätoiminta voidaan kesäkuukausien aikana ottaa käyttöön. 
 
Vammaispalveluissa päivätoiminnat (Päiväniitty, Helmiina ja Lukkari) ovat kiinni 6. – 26.7.2020. 
 
 


