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Apua viestintään ja suojautumiseen
Viime vuoden yhteenvetojen jälkeen on helmikuussa ollut aikaa suunnittella järjestö- ja

yhteistyökumppaneiden kanssa tämän vuoden koronaviestintää. Hankkeen tavoite on edelleen

vastata järjestöjen monikielisten asiakkaiden tietotarpeisiin ja tukea järjestöjä moni-

kanavaisessa viestinnässä.

Kumppanuusjärjestöjämme suunnittelevat juuri nyt viestintää nuorille, ikäihmisille, luku-

taidottomalle liikkuvalle väestölle, tiedon antamista sairastetun taudin jälkivaikutuksista,

kolmansien rokotteiden oleellisuudesta ja tulevasta pandemian jälkeisestä "uudesta

normaalista". Asiakkaita puhuttavat myös uudet matkustusohjeet ja rokotteiden tehon kesto.

Omikron-virusmuunnos leviää laajasti ja koronatilanne elää paikkakunnittain. Yksilövastuu

korostuu entisestään, joten on hyvä muistaa huolehtia sekä omasta että muiden turvalli-

suudesta ja hyvinvoinnista noudattamalla perusohjeistuksia: jää kotiin oireisena, tee tarvittaessa

kotitestit, käytä maskia ja tehosta käsien pesua ja käsidesin käyttöä. 

Hankkeemme jakaa järjestökumppaneilleen helmi-maaliskuun aikana myös hygieniatarvikkeita.

Tässä erässä järjestöt tilasivat yhteensä 24 000 maskia ja 500ml käsidesipulloja 166kpl ja

kotitestejä 150kpl. 

Marian Ismail, hankekoordinaattori

Kuva: Nabil Hibri



Avainhenkilöt
Oulussa ja
Joensuussa
Ystävänpäivänä Oulussa
14.2. Oulussa hankkeen, SPR:n piirin ja

Vuolle Setlementin rekrytoimat avain-

henkilöt jalkautuivat ensimmäistä

kertaa. 

Tapahtumassa sai koronatietoa

somaliksi, arabiaksi ja englanniksi. Info

pidettiin Vuolle opiston aulassa ja

oppilaat tulivat itse juttelemaan ja

kysymään rajoituksista, rokotteista ja

niiden tehosta. Suurin osa opiskelijoista

oli ottaneet 1. ja 2. rokotteen ja monien

mielestä ne riittivät koronalta

suojautumiseen.

Päivän aikana kohdattiin 40 oppilasta.

Halukkaille jaettiin esitteitä somaliksi ja

venäjäksi. Tapahtuma oli onnistunut ja

siitä jäi avainhenkilöille positiivinen

tunnelma. 

Savo-Karjalan piiri
Joensuussa järjestettiin rokoteinfo

venäjänkieliselle nuorille 20.1. Yhteis-

työtä tentiin Joensuun seudun moni-

kulttuurisuusyhdistys ry:n ja GOALS –

Nuorten osallisuushankkeen kanssa.

Infossa nuoret kertoivat omia

kokemuksistaan rokotteen saamisesta,

sen jälki-vaikutuksista ja taudista

toipumisesta. Suurimmalla osalla

ryhmän nuorista oli Sputnik-rokote,

mutta moni heistä halusi ottaa myös

Suomessa tarjottavan rokotteen ja

saada sen myötä koronapassin. 

2
TAPAHTUNUTTA

Keskustelua käytiin myös siitä, mistä

voi saada luotettavaa tietoa ja miten

taklata disinformaatiota.

Yksi nuori oli auttanut ystäviään

varaamaan rokotusaikoja tekemällä

selkeät kuvalliset ohjeet WhatsApp-

ryhmään. Muutama tapahtumassa ollut

nuori vastusti rokotuksia. Ilta sujui

kuitenkin hyvin ja leppoisaan tahtiin. 

Lue uutinen Varsinais-Suomen piirin

avainhenkilöiden toiminnasta ja

yhteistyöstä Turun kaupungin kanssa

täältä:

https://www.turku.fi/uutinen/2022-02-

03_monikielinen-hanke-tarjoaa-

koronatietoa-omalla-aidinkielella

 Oppilaitosvierailu Oulussa. Kuva: Marian Ismail

https://www.turku.fi/uutinen/2022-02-03_monikielinen-hanke-tarjoaa-koronatietoa-omalla-aidinkielella


Kumppanuus-
alusta on
aineistopankki

Löydät hankkeessa ja hankkeen

avustuksella tuotetut korona-

viestintämateriaalit Kumppanuus-

alustan Monikielisen ja moni-

kanavaisen koronaviestinnän työtilasta.

Rekisteröidy alustalle:

https://kumppanuusalusta.kotoutumin

en.fi/rekisteroidy ja hae työtilan

jäsenyyttä.

Kutsumme kaikkia toimijoita
lisämään työtilaan omia monikielisiä
koronamateriaaleja.

3
MATERIAALIT

https://kumppanuusalusta.kotoutuminen.fi/rekisteroidy


Venäjänkieliset
videot
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Suomen Venäjänkielisten Keskusliitto

on julkaissut venäjänkielisen ajan-

kohtaisen videon matkustamisesta.

Katso ja jaa video (YouTube): 

https://youtu.be/FCl6gwk15zY

Liitto on kerännyt asiakkailtaan eniten

askarruttavia kysymyksiä koronasta ja

julkaisee niistä myöhemmin Kysy

lääkäriltä -videoita. Aiheena on mm.

koronan jälkeiseen toipumiseen

liittyvät kysymykset.

MATERIAALIT

Kuvakaappaus matkustusvideosta.

https://youtu.be/FCl6gwk15zY


THL:n uudet
monikieliset
materiaalit
Ajankohtaisia materiaaleja
monikieliseen ja monikanavaiseen
koronaviestintään.

Kolmannet
koronarokoteannokset Tekstitetty

ja dubattu: suomi, venäjä, viro,

somali, arabia, englanti, ja kurdi.

5-11-vuotiaiden koronarokotukset
Tekstietty ja dubattu; suomi, venäjä,

viro, somali, arabia, englanti ja

kurdi.

Koronavirusmuunnokset
Tekstitetty ja dubattu: suomi,

venäjä, viro. somali, englanti ja

kurdi. Arabia tulossa myöhemmin.

Uudet videot (kaikki linkit avautuvat

YouTuben soittolistoihin):
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THL on lisännyt Kumppanuusalustan

Monikielisen ja monikanavaisen

koronaviestinnän -työtilaan

materiaalia. Alustalta löytyy nyt tietoa

lasten ja nuorten rokotuksista

huoltajille sekä juliste ”Suojaa itseäsi ja

läheisiäsi koronavirustartunnalta”.

Lisäksi materiaalit löytyvät THL:n

aineistopankista.

Näin teet koronaviruksen kotitestin -

video löytyy: 

https://www.youtube.com/watch?

v=MFSjw0GUuVQ

Video on tekstitetty suomeksi,

ruotsiksi, venäjäksi, viroksi, somaliksi,

arabiaksi, englanniksi ja kurdiksi

(sorani). Tekstitykset löytyvät videon

asetuksista (hammasratas-kuvake).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLV8_D7-jawHQEcKHR8H-_F3tYki1qWVSp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV8_D7-jawHQEcKHR8H-_F3tYki1qWVSp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV8_D7-jawHS18-89GehbGUPPfS7uhQK_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV8_D7-jawHS18-89GehbGUPPfS7uhQK_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV8_D7-jawHTNBjlZPtjUsHM-y86626g0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV8_D7-jawHTNBjlZPtjUsHM-y86626g0
https://kumppanuusalusta.kotoutuminen.fi/etusivu
https://aineistopankki.thl.fi/l/jxKqf2v_bXjS
https://www.youtube.com/watch?v=MFSjw0GUuVQ


Helsingin 
kaupunki

Helsinki on jatkanut panostustaan

monikieliseen koronaviestintään.

Jalkautuvaa koronaviestintää tehdään

monikielisesti ja kaupungin hel.fi-

verkkosivustolla tiedotetaan ajan-

kohtaisista asioista paitsi suomeksi,

ruotsiksi ja englanniksi myös arabiaksi,

somaliksi, venäjäksi ja viroksi.

Esimerkiksi pop up -rokotuspisteiden

tiedot löytyvät kunkin kielen omilta

sivuilta, jonne löydät alla olevan linkin

kautta:

https://www.hel.fi/helsinki/coronavirus-

en/information/in-different-languages/
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Kuva: Helsingin kaupunki

https://www.hel.fi/helsinki/coronavirus-en/information/in-different-languages/


Lääkärin
sosiaalinen
vastuu ja Global
Clinic

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) on

suomalainen lääkärijärjestö, joka

työskentelee terveyden tasa-arvon

saavuttamiseksi Suomessa ja

maailmalla. Tärkeimpiä toimialoja ovat

terveyspolitiikka, kehitysyhteistyö,

rauhantyö ja ilmastotyö. Vuonna 2022

LSV:n työ onkin ajankohtaisempaa kuin

koskaan aiemmin. Samalla järjestö

juhlii nelikymmenvuotissyntymä-

päiväänsä.

LSV:n jäsenistöön kuuluu yli tuhat

lääkäriä, hammaslääkäriä sekä

eläinlääkäriä tai näiden alojen

opiskelijaa. Toiminnassa on mukana

laajalti muiden alojen ammattilaisia

vapaaehtoisina hankeryhmissä. LSV:n

toimintaa rahoitetaan sekä julkisista

varoista että yksityisiltä tahoilta

saaduin lahjoituksin. LSV on rekiste-

röitynyt kansalaisjärjestö Suomessa ja

Somaliassa, ja työllistämme yhteensä

yli 90 henkeä.

Papete-työ on LSV:n Suomen

hankkeista tunnetuimpia. Papete-työn

kautta edistetään paperittoman

väestön hoitoon pääsyä ja tarjotaan

neuvontaa sosiaali- ja terveydenhuollon

ammattilaisille. Lisäksi tuemme

paperittomien klinikan, Global Clinicin

toimintaa.
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Global Clinicillä terveydenhuollon

ammattilaiset vapaaehtoiset tarjoavat

moniammatillista apua ja neuvoa

heille, joilla ei ole oikeutta julkisiin

terveyspalveluihin. COVID-19 on

vaikuttanut klinikan toimintaan

monella tapaa. Klinikalla on jaettu

monikielistä informaatiota suojau-

tumisesta ja rokotteista. Pandemian

alkaessa kehitettiin turvallisia

toimitapoja ja Helsingissä klinikka

toimi ulkona. Omikron-muunnoksen

iskiessä Suomeen joulukuussa

toiminta siirtyi ajan-varausmalliin.

Helmikuussa paperittomia palvellaan

jälleen drop-in vastaanotolla.

Olisi kaikkien etu, että Suomessa

oleskelevat paperittomat hoidettaisiin

julkisessa terveydenhuollossa. Oikea-

aikainen hoito on edullisempaa ja

vähentää inhimillistä kärsimystä.

Pandemia on osoittanut, miten

haastavaa tiettyjen väestöryhmien

tiedottaminen muuttuvista käytän-

nöistä ja suosituksista on. Yhteys

julkiseen toimijaan on myös tässä

etuna.

LSV:n ulkomaan kehitysyhteistyön

toimista merkityksellisimpiä on

vuonna 2006 alkanut tuberkuloosityö

Somaliassa. Vuonna 2020 aloitettiin

yhteistyön YK:n väestörahaston

UNFPA:n kanssa Somalimaassa, missä

levitään tietoutta koronasta,

koulutetaan laboratorio-henkilökuntaa

ja testataan koronaa.
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Tutustu LSV:n toimintaan tai tule

vapaaehtoiseksi: www.lsv.fi

Teksti ja kuvat:

Lääkärin sosiaalinen vastuu

http://www.lsv.fi/


Koronan
tilannekatsaus
Suomessa
Helmikuu 2022

Sairaalahoidon tarve on pysynyt
tasaisen korkealla tasolla. Kolmansien
rokoteannosten ottamista
suositellaan kaikille 18 vuotta
täyttäneille. Kun rajoitukset
keventyvät, ihmisten omaehtoiset
toimet korostuvat tartuntojen
leviämisen ehkäisyssä, koska
epidemiatilanne on edelleen vakava.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla

oli 23.2. yhteensä 354 koronapotilasta.

22 prosenttia teho-osastoilla olevista

koronapotilaista oli sairaalassa

ensisijaisesti muun syyn takia. 

Epidemian kasvun arviointiin liittyy

huomattavaa epävarmuutta. 

Koronaviruksen perimän

kokonaismäärä Suomen jätevesissä on

edelleen korkealla tasolla.

Koronaviruksen määrän trendi on

kääntynyt laskuun vain Espoossa ja

Helsingissä, muilla seuranta-

paikkakunnilla trendi on jatkanut

nousuaan tai pysynyt tasaisena. 

Tartuntoihin liittyviä kuolemia oli

23.2.2022 mennessä ilmoitettu

Tartuntatautirekisteriin yhteensä 2 351.

Viimeisen kahden viikon aikana (10.–

23.2.) ilmoitettiin yhteensä 225

menehtynyttä.
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Rokotukset suojaavat vakavalta
koronataudilta edelleen hyvin.
Kolmansien annosten ottaminen on

erityisen tärkeää riskiryhmille ja 60

vuotta täyttäneille. 

Suomessa 23.2.2022 mennessä 18

vuotta täyttäneistä 88,7 prosenttia on

saanut vähintään ensimmäisen

rokoteannoksen, 86,2 prosenttia

vähintään kaksi ja 60,4 prosenttia

kolme rokoteannosta. Kattavuuden

kasvu on edelleen hidastunut.

Neljänsiä koronarokoteannoksia
suositellaan 12 vuotta täyttäneille
voimakkaasti immuunipuutteisille.

Epidemiaa torjutaan paikallisin ja

alueellisin kohdennetuin toimin.

Rajoitusten keventyessä korostuvat
ihmisten omaehtoiset toimet
tartuntojen leviämisen estämiseksi,
kontaktien välttäminen sairaana,
kotitestaus ja mahdollisimman
korkea rokotuskattavuus.
Epidemiologista tilannetta seurataan

viikoittain. 

Lähde: THL ja STM

TILANNE



Ravintola-
rajoitukset
poistuvat

Valtioneuvosto on kumonnut

asetuksen (1223/2021), joilla rajoitetaan

ravitsemisliikkeiden toimintaa

koronaepidemian vuoksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että anniskelua,

aukioloaikaa, asiakasmäärää sekä

istumapaikkoja koskevat ravintola-

rajoitukset poistuvat käytöstä.

Asetusmuutos tulee voimaan 1.3.2022

koko maassa. 

Ravitsemisliikkeitä koskevia rajoitteita

harkitaan uudelleen, mikäli tauti-

tilanne muuttuu ja sairaalakuormitus

nousee merkittävästi.

Lähde: STM, 24.2.2022
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Ravitsemisliikkeiden on

ilmoitettava asiakkaikseen

saapuville näkyvästi, ettei henkilö,

jolla on koronavirustartuntaan

sopivia oireita, saa tulla

ravitsemisliikkeeseen. 

Ravitsemisliikkeiden on

huolehdittava erityisesti siitä, ettei

sen tiloissa synny tarpeetonta

tungosta ja että asiakkaiden

saapuminen liikkeeseen

toteutetaan tavalla, jossa pidetään

asiakkaiden ja seurueiden välillä

riittävä etäisyys.

Ravitsemisliikkeiden on

huolehdittava tilojen ja pintojen

puhdistamisesta, sekä siitä että

asiakkaat saavat mahdollisuuden

käsien puhdistamiseen.

Ravitsemisliikkeiden on laadittava

kirjallinen suunnitelma siitä, miten

se toteuttaa sen toimintaan ja sisä-

ja ulkotilojen käyttöön säädetyt

velvollisuudet ja rajoitukset.

Yleiset hygienia- ja

etäisyydenpitovelvoitteet ovat

voimassa kaikilla alueilla maaliskuun

loppuun asti.

TILANNE



Tartuntatauti-
päivärahaa
ilman virallista
eristyspäätöstä

Koronan leviämisriskin vuoksi on
töistä pois jäävillä oikeus
tartuntatautipäivärahaan ilman
virallista eristämismääräystä.

Sairasvakuutetulla on oikeus

tartuntatautipäivärahaan ilman

eristämismääräystä silloin, kun

henkilöllä on PCR- tai antigeenitestillä

todettu koronatartunta ja työhön

osallistuminen ei ole suositeltavaa

leviämisriskin vuoksi. 

Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen

huoltajalla, jos lapsella on todettu

koronatartunta ja lapsen varhais-

kasvatukseen tai oppilaitokseen

meneminen ei ole suositeltavaa

leviämisriskin vuoksi, ja huoltaja on sen

vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään.

 

Työstä poissaolo tartunnan leviämisen

ehkäisemiseksi on tarpeen vain silloin,

kun töitä ei ole mahdollista tehdä

esim. etätyönä. Jos työntekijä on

oireeton tai hänellä on vain lieviä

oireita ja hän on työkykyinen, tulee

hänen sopia työnantajan kanssa töiden

tekemisestä etätyönä, jos työtehtävät

tämän mahdollistavat.

Tartuntatautipäiväraha korvaa

ansiotulon menetyksen täysi-

määräisenä. 
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Tartuntatautipäivärahan takautuvaa
hakuaikaa pidennetään nykyisestä
kahdesta kuukaudesta kuuteen
kuukauteen. 

Tartuntatautipäivärahaa haettaessa

tulee esittää todistus siitä, millä ajalla

ansiotyöhön osallistuminen ei ole

suositeltavaa tartuntariskin vuoksi.

Todistuksen voi saada julkisesta tai

yksityisestä terveydenhuollosta, myös

työterveyshuollosta. 

Todistukseen tarvittava testaus voi olla

julkisen tai yksityisen terveyden-

huollon tekemä.

Voimassa olevat tartuntatautilain

säännökset karanteenista ja

eristämisestä säilyvät ennallaan ja

myös niiden ajalta on edelleen oikeus

tartuntatautipäivärahaan.

Lait tulevat voimaan 28.2.2022 ja ovat

voimassa 30.6.2022 asti. Lakeja

sovelletaan takautuen 1.1.2022 jälkeen

tartunnan vuoksi alkaneisiin

poissaoloihin.

Lähde: STM, 24.2.2022

TILANNE



Matkustaminen
Ulkorajaliikenteen maahantulon
rajoituksia jatketaan 13.3. asti.

Valtioneuvoston 10.2. tekemän

päätöksen mukaisesti Suomessa

voimassa olevia ulkorajoja koskevia

maahantulon rajoituksia jatketaan

13.3.2022 asti.

Rajoituksia muutetaan niin, että EU- ja

Schengen-alueen ulkopuolelta

saapuvilta ei enää täyden rokotussarjan

lisäksi edellytetä negatiivista korona-

testitulosta. Voimassa oleva todistus

täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi

kuukautta sitten sairastetusta

koronataudista vaaditaan kuitenkin

edelleen maahantulon edellytyksenä

eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Vaatimus koskee vuonna 2006 tai sitä

aikaisemmin syntyneitä.

Maahantulo on myös jatkossa sallittua

ilman rajoituksia EU:n vihreän listan

maiden ja alueiden asukkaille. Vihreän

listan mailla tarkoitetaan riittävän

hyvässä tautitilanteessa olevia maita,

joiden osalta Euroopan unionin

neuvosto on päättänyt sallia vapaan

matkustamisen EU:n alueelle.

Kaikkia matkustajia koskevat kuitenkin

tartuntatautilain mukaiset vaatimukset

todistusten esittämisestä ja alue-

hallintovirastot tekemät päätökset

pakollisista terveystarkastuksista.
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Matkustajien on hyvä huomioida, että

monet maat sekä liikenneyhtiöt

vaativat negatiivista korona-

testitulosta, todistusta sairastetusta

koronasta tai todistusta korona-

rokotteen saamisesta maahanpääsyn

edellytyksenä. Matkustajien tulee
itse selvittää todistuksiin liittyvät
vaatimukset kohdemaan viran-
omaisilta sekä laiva- tai lento-
yhtiöiltä.
 

Lisätietoja:

Rajavartiolaitos neuvoo kansalaisia

rajanylitysliikenteestä matkustettaessa

Suomeen puhelimitse ja

sähköpostitse. Palvelua on saatavilla

suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

arkisin klo 8-16 välisenä aikana

numerossa 0295 420 100. Kysymyksiä

voi myös lähettää sähköpostilla

osoitteeseen rajavartiolaitos@raja.fi.

Jos on kysyttävää hyväksytyistä

rokotteista tai karanteeni- tai

testivaatimuksista, ota yhteyttä

Valtioneuvoston koronainfo -

palvelupuhelimeen 0295 535 535 tai

käy THL:n verkkosivuilla.

Lähde: Ulkoministeriö, 11.2.2022 

TILANNE

mailto:rajavartiolaitos@raja.fi


Vinkkejä
tiedotteen
kirjoittamiseen
Vain pieni osa tiedotteista pääsevät
mediaan läpi, joten miten saada
toimittajien mielenkiinto heräämään?
Tässä 10+1 vinkkiä hyvän tiedotteen
laatimiseen.

1.Napakka, huomiota herättävä tai
jopa yllättävä otsikko.
Otsikosta selviää heti, mitä asia koskee.

Myös tiedotteen ensimmäinen lause on

tärkeä. Jos äitisi ei ymmärrä

lukemaansa, on asia liian vaikeasti

sanottu.

2. Sisällöllä on uutisarvoa, ja se on
ajankohtainen.  
93% toimittajista pitää tiedotteessa

tärkeimpänä ajankohtaisuutta (Liana

Technologies, 2019). Nopeus on valttia.

Ajankohtaisista asioista kannattaa

tiedottaa heti, tapahtumista hyvissä

ajoin etukäteen. 

3. Pysy asiassa. 
Selkeä, asiassa pysyvä rönsyilemätön

tiedote on valtti. Valitse yksi selkeä

teemakärki ja tuo esiin ydinviestit.

Muista kuitenkin mainita: mitä, kuka,

missä, milloin ja miksi. Sopiva pituus

tiedotteelle on yksi A4-liuska.

4. Uusi näkökulma.
Taas sama aihe? Seuraa, mistä

mediassa on jo puhuttu ja tarjoa jokin

tuore näkökulma aiheeseen. 
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5. Selkeä kieliasu ja rakenne.
Selkeä ja ymmärrettävä teksti on

tärkeä. Vältä liian monimutkaisia ja

pitkiä lauseita. Huolehdi, että

tiedotteessa on johdonmukainen

etenevä rakenne. Vältä mainoslauseita

ja ammattislangia.

6. Kiinnostavat sitaatit ja
tutkimustulokset.
Kiinnostavat lyhyet sitaatit tuovat

tiedotteen rakenteeseen vaihtelua ja

juttuun henkilön näkökulman.

Tutkimustulokset ovat arvokasta

tietoa, joita voi käyttää faktana jutussa

tai kuvaamassa trendien muuttumista.

7. Visuaalisuus: käytä kuvia,
infograafeja tai videoita. 
Liitä mukaan ainoastaan korkea-

laatuisia, tiedotteen sisältöön liittyviä

kuvia. Videot eivät saa olla liian pitkiä

eikä infograafit huonosti luettavia.

Infograafeissa on erittäin tärkeätä

huolehtia niiden saavutettavuudesta.

8. Yhteystiedot kunnossa.
Lisää tiedotteeseen ajankohtaiset

tiedot sisältäen yhteyshenkilön

puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen 
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sekä kelloajan, jolloin yhteyshenkilön

saa parhaiten kiinni. 

9. Kattava ja kohdistettu jakelu.
Tiedote on aina hyvä kohdistaa niille

toimittajille ja medioille, joita

tiedotteen aihe koskee. Jos

tavoitteenasi on saada tiedote läpi

paikallismediassa, tuo tekstissä esille,

miten se liittyy paikalliseen elämään.

10. Tarkista yleisilme.
63% toimittajista pitää tärkeänä, että

tiedotteen yleisilme on selkeä (MTL,

2017). Hyvässä tiedotteessa otsikot,

kappaleet, yhteystiedot ja liitteet

erottuvat selkeästi toisistaan. Tarkista

oikeinkirjoitus!
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11. Julkaisuvapaa heti!?!
Muista lisätä tiedotteeseen onko se

julkaisuvapaa heti vai vasta tiettynä

ajankohtana. Näin vältät sen, että

mediassa on tietoa asiasta ennen kuin

olet itse julkaissut aiheesta mitään.

Vinkit koonnut Erika-Evely Ee Eisen

Kuva: Pexels
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Avun maailma -lehdessä juttu

monikielisestä koronaviestintä-

hankkesta, s.10-11 ja ruotsinkielinen

yhteenveto s.44:

https://www.lehtiluukku.fi/lue/avun_

maailma/01-2022/301304.html

THL laati neljä skenaariota siitä,

miltä tuleva koronakevät voisi

näyttää, HS:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000008613267.html

Grafiikka näyttää, miten merkittävä

riskitekijä rokottamattomuus on,

HS: https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000008618432.html

Uusi koronatrendi - Lapsipotilaiden

määrä sairaaloissa kasvaa Ruotsissa

ja Norjassa, Yle:

https://yle.fi/uutiset/3-12322753

Koronavirusinfektio lisää sydän-

infarktiriskiä, HS (maksumuurin

takana):

https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-

2000008629884.html

Enemmistö suomalaisista arvioi,

että korona rajoitukset ovat

kohdelleet eri ammatti- ja ihmis -

ryhmiä epäreilusti, HS:

https://www.hs.fi/politiikka/art-

2000008615533.html

Korona passin käyttöön ottamiselle

työ paikoilla ei edellytyksiä, HS:

https://www.hs.fi/politiikka/art-

2000008621642.html

Koronapassia kehitetään siltä

varalta, että tautitilanne heikkenee,

STM: https://bit.ly/3vgW6sY

Uusi tutkimus - Estrogeeni voi

suojata naisia vakavalta korona -

taudilta:

https://www.hs.fi/tiede/art-

2000008621849.html

https://yle.fi/uutiset/3-12321642

https://bmjopen.bmj.com/conte

nt/12/2/e053032

Uusi tutkimus - Menehtyneiden

koronapotilaiden aivoissa havaittiin

Alzheimerin taudin kaltaisia

muutoksia, Yle:

https://yle.fi/uutiset/3-12319617

Ajankohtaista tietoa mm.

alueellisista rajoituksista:

Koronarajoitukset selkokielellä:

https://avi.fi/koronarajoitukset-

selkokielella

Viikottaiset koronan

tilannekatsaukset: tallenteet,

esitysaineistot ja tiedotteet: 

     https://avi.fi/korona

     https://stm.fi/korona-tilannekuvat
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UUTISKIRJE
Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen

koronaviestinnän koordinaatiohankkeen uutiskirje
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Seuraavat uutiskirjeet
Uutiskirjeen tavoitteena on koota yhteen tietoa ajankohtaisesta pandemiatilanteesta, 
viranomaisten tiedotuksista sekä järjestöjen ja Suomen Punaisen Ristin piirien 

monikielisestä koronaviestinnästä. 
Haluatko esitellä järjestösi tai piirisi monikielistä toimintaa ja koronaan liittyviä materiaaleja? Voit

tarjota uutiskirjeeseen aineistoa, juttuvinkkejä tai kirjoittaa jutun itse. 

Uutiskirjeen vuoden 2022 aineiston seuraavat eräpäivät ovat: 24.3., 21.4., 19.5. ja 15.6.
Viesti ilmestyy joka kuukauden viimeisenä arkipäivänä.

Uutiskirje lähetetään kaikille yhteistyökumppaneillemme.

Haluatko liittyä uutiskirjeen postituslistalle? Täytä tilauslomake täällä. 

Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen
koronaviestinnän koordinaatiohanke
Suomen Punainen Risti

Hankekoordinaattori Marian Ismail

marian.ismail@redcross.fi

040 5738778

Viestinnän asiantuntija Erika-Evely Ee Eisen

erika-evely.eisen@redcross.fi

040 5789197

punainenristi.fi/monikielinen-koronaviestinta

https://forms.gle/U3mRTZsq2EJgKzaW6
http://punainenristi.fi/monikielinen-koronaviestinta

