
DIREKTIV FÖR NÖDSAMTAL UNDER 
UNGDOMENS JUKOLA DEN 17-18.8.2018  

I SAARIJÄRVI 
 
I ALLVARLIGA OLYCKS- OCH SJUKDOMSFALL 

 RING NUMMER 112 

 OCH PÅBÖRJA ENLIGT MÖJLIGHET RÄDDNING OCH ÅTERUPPLIVNING 
 
Nöd samtal 112 görs så här 
 

1. RING NÖDSAMTALET SJÄLV OM DU KAN. 
Det är viktigt att den som ärendet gäller ringer själv nödsamtalet. Han 
eller hon har den information som dejouren behöver för att avgöra 
vilken hjälp som ska skickas till platsen. Ett telefonsamtal via en 
mellanhand kan medföra att det drar ut på tiden innan hjälpen kommer 
till platsen. 

2. BERÄTTA VAD SOM HAR HÄNT. 
Nödsamtalsdejouren ställer frågor till den som har ringt om vad som har 
hänt för att vid behov kunna skicka rätt hjälp just i den situationen. 

3. BERÄTTA EXAKT ADRESS OCH KOMMUN. 
I nödcentralens område kan det finnas flera likadana adresser i olika 
ommuner. Därför är det viktigt att förutom adressen också säga i vilken 
kommun det har hänt. 

4. SVARA PÅ DE FRÅGOR SOM STÄLLS TILL DIG. 
De frågor som dejouren staller har betydelse. Frågorna drar inte ut på 
tiden för alarmerandet av hjälp. I brådskande fall alarmerar dejouren 
redan under samtalet de myndigheter och samarbetspartners som är på 
väg för att hjälpa, och ger dem tilläggsinformation om vad som har hänt. 

5. FÖLJ DE DIREKTIV SOM GES TILL DIG. 
Dejouren är utbildad i att ge råd i olika situationer. Det är viktigt att följa 
de givna råden. Rätt utförda första hjälps åtgärder har ofta betydelse för 
slutresultatet i situationen. 

 
 
 



6. AV SLUTA SAMTALET FÖRST NÄR DU HAR FÅTT LOV TILL DET. 
Att avsluta samtalet för tidigt kan medföra att det drar ut på tiden innan 
hjälparna kommer till platsen. Stäng telefonen efter att du har fått lov 
att avsluta samtalet. Håll linjen ledig. Dejouren eller den hjälpare som 
kommer till platsen kan behöva tilläggsuppgifter om det inträffade. 

 

 Vägled hjälparna till platsen. 

 Ring på nytt 112 om situationen förändras. 
 
EFTER ATT DU HAR RINGT NÖDSAMTAL MEDDELA ARRANGÖRERNA 
 
• Kilpailunjohtaja 
 

Turvallisuusvastaava 
 

 Ensiapuvastaava 
 

Ilpo Liimatainen 
 
Juhani Pimiä 
 
Pentti Tavaila 

p. +358 45 210 6007 
 
p. +358 44 979 4292 
 
p. +358 400 467 219 
 

 

ADRESS I TÄVLINGCENTER 
Kusiaismäen hiihtokeskus 
Hyppyrimäentie 1 
43100 Saarijärvi 
 
ADRESS I MONITOIMIHALLI 
Saarijärven monitoimihalli 
Sivulantie 6 
43100 Saarijärvi 
 

Första Hjälpen på natten (kl 16-08) 
Jyväskylä Sjukhus Akuten 
Keskussairaalantie 19  
40600 Jyväskylä 
p. 0100 84 884 
 


