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Kiitos kuluneesta vuodesta!
Puoli vuotta on vierähtänyt Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän
koordinaatiohankkeessa ja haluamme kiittää järjestökumppaneita hyvästä yhteistyöstä.
Olemme iloisia, että pystyimme tukemaan teitä monikielisen koronaviestinnän suunnittelussa,
toteutuksessa, levityksessä ja jalkautumisessa erikielisiin yhteisöihin lisäämään tietoisuutta
koronasta ja koronarokotteesta. Haluamme myös kiittää viranomaisia hyvästä yhteistyöstä ja
erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta läheisestä yhteistyöstä ja asiantuntijuutensa
jakamisesta.
Kohdennetun viestinnän merkitys on korostunut entisestään ja yhdessä tuotettujen
materiaalien suosio on osoittanut, kuinka tärkeä on vastata ihmisten tiedontarpeisiin eri
viestintäkeinoja käyttäen. Suomen Punaisen Ristin piirien yhteistyö on myös käynnistynyt hyvin
loppuvuodesta. Helsingin ja Uudenmaan, Oulun ja Varsinais-Suomen piirin avainhenkilöitä on
perehdytetty ja he välittävät tietoa venäjäksi, arabiaksi, somaliksi, viroksi, soraniksi, turkiksi,
dariksi, farsiksi ja unkariksi.
Odotamme kaikilta yhteistyökumppaneilta palautetta (löydät linkin palautelomakkeeseen
tämän Uutiskirjeen sivulta 10) ja järjestökumppaneiltamme väliraporttiin tietoja ja
kommentteja.
Toivotamme rauhallista loppuvuotta ja leppoisaa vuoden 2022 alkua kaikille!

Hankkeessa
tapahtuu
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TAPAHTUU

.

Nuorten iltapäiväleiri

Hanke järjesti yhteistyössä Suomen
Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan
piirin kanssa 5.12. nuorille rennon koronaaiheisen tapahtuman. Paikalla oli 25
nuorta Nuorten vaikuttajatiimistä, AFA
ry:stä ja Mahdin nuoret ry:stä. Leiripaikkana
toimi Helsingin Myllypurossa sijaitseva
Arena Centre keilahalli.
Ryhmiin jaetut nuoret pääsivät vuorotellen
keilaamaan, video- ja valokuvaamaan,
syömään ja osallistumaan
koronatietovisaan ja keskusteluun.
Valokuvissa ja videoilla näkyviin kyltteihin
nuoret kirjoittivat lyhyesti, miksi he ovat
ottaneet koronarokotteen. Osalle oma
terveys on tärkeä ja toiset mainitsevat
kuinka tärkeä on suojella läheisiään.
Tapahtumaan pääsy oli monille
ensimmäinen kerta opetella koronapassin
käyttöä. Osa nuorista kertoi, että leiriiltapäivän osallistumiselle ehtona ollut
koronapassi innosti heitä hakemaan toisen
rokotteen.
Tietovisa paljasti, että nuorilla oli hyvää ja
oikeaa tietoa koronarokotteesta. Moni osasi
vastata oikein melkein kaikkiin
kysymyksiin. Visasta syntyi hyvää
keskustelua, tunnelma oli turvallinen ja
nuorten palaute leiri-iltapäivästä oli
positiivista.
Kuvat: Vieno Tuukka Järventausta

VarsinaisSuomen
Viro-keskus
esittäytyy
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry on
Turussa toimiva yhdistys, joka järjestää
toimintaa sekä virolaisille että
suomalaisille.

Viro-keskus palvelee myös Viron
kunniakonsulaattina, ja sen tehtävänä
on jakaa virolaisille heidän tilaamansa
passit ja henkilökortit. Toimisto sijaitsee
Turun historiallisessa keskustassa
Vanhalla Suurtorilla, se löytyy kuuluisan
"joulurauhanjulistusparvekkeen" takaa
Brinkkalan sisäpihan puolelta.
Yhdistys on perustettu vuonna 1994, ja
sen tarkoituksena on alusta saakka ollut
Viron ja virolaisen kulttuurin tutuksi
tekeminen Suomessa ja Suomi-Viro yhteistyö monella tasolla: niin
yksilöiden kuin organisaatioidenkin
välillä. Viimeisin sääntömuutos
muutamia vuosia sitten toi yhdistyksen
toimintaan uuden haasteen, virolaisten
maahanmuuttajien kotoutumisen
tukemisen.
Tällä hetkellä jo puolet yhdistyksen
jäsenistä on Turun seudulla asuvia
virolaisia, ja erilaiset harrastusryhmät
toimivat aktiivisesti: tapahtumia
järjestävä virolaisten klubi, Nopsajalad kansantanssiryhmä, lasten laulurinki,
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miesten koripalloporukka ja
uusimpana lisänä Turu Teater sekä
aikuisten että lasten ja nuorten
teatteriryhmät. Tänä syksynä ensiiltaan tuli Turu Teaterin oma
ensimmäinen ammattilaisten esitys,
virolainen tragikomedia Yön
kuningatar (Piret Jaaks:
Öökuninganna)

Seuraa Varsinais-Suomen Virokeskuksen toimintaa ja tiedotusta
heidän nettisivuillaan ja
Facebookissa.

-Yhdistyksen syyskausi 2021 onkin ollut
sekä teatteria että tiedotustyötä, joten
meillä on ollut erittäin hyvät syyt
seurata tarkasti koronaviruksen
liikkeitä ja tilanteen mukanaan tuomia
suosituksia ja määräyksiä, myös oman
toimintamme takia, kertoo
toiminnanjohtaja Kirsi Äyräs .
-Koronatiedotusprojektia olemme
pitäneet erittäin tärkeänä työnä, koska
vironkielisten joukossa
rokotuskattavuus on edelleen
harmillisen matala. Työtä riittää, hän
toteaa.

Kuva: Varsinais-Suomen Viro-keskus

Viro-keskuksessa koronatiedotustyöstä
vastaavat Ülle Priks ja Kirsi Äyräs, kuva on
otettu jouluisissa tunnelmissa
palvelukeskusvierailulla Saga
Kaskenniityssä 15.12.2021. Siellä
ajankohtaisina keskusteluteemoina olivat
koronapassin käyttö ja maskisuositukset.
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Vironkieliset
materiaalit

MATERIAALIT

Varsinais-Suomen Viro-keskus ja
Suomen Punaisen Ristin Järjestöjen
monikielisen ja monikanavaisen
koronaviestinnän koordinaatiohanke
ovat tuottaneet syksyllä ja loppuvuoden
aikana uusia vironkielisiä materiaaleja
kaikkien käyttöön.
Usein kysytyt kysymykset koronasta
kysymys-vastaus -esite
Esitteen kysymykset ja vastaukset voi
myös kuunnella tästä (YouTube)

Kysymys-vastaus -esite

Viro-keskuksen #stoppkoroonasoittolista YouTubessa koronaaiheisista videoista (23 videota)

Hankkeessa tuotetut vironkielinen
jakokuva someen ja julisteet
tulostettavaksi A3- ja A4-koossa.

Vanhaan virolaiseen sananlaskuun
perustuva video

Vironkieliset disinformaatio- ja
medialukutaitokortit

Kuva: Suomi-Somalia Seura ry
Kuvakaappaus sananlaskuvideosta. "Tauti ei liiku puita pitkin..."

Venäjänkielinen
joulukampanja
matkustamisesta

Järjestö on julkaissut uuden videon
koskien joulun ajan ja
vuodenvaihteen matkustamista.
Katso ja jaa video Facebookissa:
https://bit.ly/3sbCK6P
THL:n ja Suomen Punaisen Ristin
hankkeen kanssa yhteistyössä
tuotettu rokote-esite on edelleen
saatavilla.
Katso ja lataa esite.
Lataa ja jaa myös Disinformaatio- ja
medialukutaitokortit venäjäksi

Kuvakaappaus joulukampanjavideosta.
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Disinformaatioja
medialukutaitokortit
Mediakasvatusseuran ja Suomi-Somalia
Seuran Cawinaad-hankkeen
yhteistyössä valmistuneet valeuutisten
tunnistamista ja medialukutaitoa
kehittävät kortit ovat nyt Suomen
Punaisen Ristin hankkeen tuella
käännetty ja julkaistu myös suomeksi,
viroksi ja venäjäksi. Kortit ovat tulossa
myös englanniksi, arabiaksi ja soraniksi.
Saavutettavat pdf-tiedostot ovat
luettavia myös lukulaitteilla. PNGtiedostot eivät ole lukulaitteille
saavutettavia, joten kirjoita kuvien
tiedot auki myös itse postaukseen tai
jaa samalla myös pdf-tiedosto.
Lataa kortit täältä.
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THL:n uudet
monikieliset
materiaalit
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MATERIAALIT

Ajankohtaisia materiaaleja
monikieliseen ja monikanavaiseen
koronaviestintään.

Uudet monikieliset Viisi valttia somemateriaalit löytyvät nyt
aineistopankista (arabia, venäjä, viro,
kurdi, somali, englanti ja ruotsi):
https://aineistopankki.thl.fi/l/wbDHSz
BTbJ9Q

Lasten rokotuksiin liittyen on nyt
julkaistu suostumuslomake suomeksi:
Huoltajan suostumus alaikäisen
koronarokotukselle. Lomake
saatavilla ainoastaan suomeksi.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/rokotteet-ao/koronavirusrokotteet-eli-covid-19rokotteet-ohjeitaammattilaisille/materiaalejarokottamisen-avuksi

Kuva: THL

16.12. SomTV Finland, THL ja Punainen Risti
kuvasivat yhdessä somalinkielisen videon
koronarokotuksista. Videolla haastateltiin
THL:n asiantuntijoita Mika Salmista ja Idil
Husseinia. Suomen somalinkielisellä
väestöllä oli kysymyksiä koronavirukseen,
omikroniin ja rokotuksiin liittyen. Video
julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Kotoutumisen
kumppanuusalusta
Työ- ja elinkeinoministeriö on
julkaissut joulukuun alussa betaversion odotetusta
kumppanuusalustasta.

Kumppanuusalusta on
vuorovaikutteinen, digitaalinen ja
yhteisöllinen yhteistyötila
kotoutumisen, maahanmuuton ja
pakolaisten vastaanoton toimijoille,
asiantuntijoille, sidosryhmille ja
verkostoille. Alusta avautui käyttäjille
2.12.2021 beta-versiona.
Kumppanuusalustan tavoitteena on
tarjota neutraali, turvallinen ja
maksuton tila ja yhteisö kaikille
kotoutumisen ja pakolaisten
vastaanoton toimijoille.
Kumppanuusalusta helpottaa
yhteistyön tekemistä, tiedonvaihtoa ja
verkostoitumista tietyn teeman, alueen
tai vaikka tapahtuman ympärillä.
Yhteistyötila on tavallista verkkosivua
suljetumpi extranet-sivusto, joka
koostuu beta-vaiheessa työtiloista,
yhteyshenkilöhausta ja omasta
profiilista. Alustalle toivotaan satoja
rekisteröityneitä jäseniä ympäri
Suomea!
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UUTTA

Kumppanuusalustan kehittäminen
jatkuu ensi vuonna. Kysyntä
yhteistyötilaa kohtaan on ollut suurta,
joten alusta on päätetty avata
tietoisesti keskeneräisenä. Tekninen
toteutus ja kaikki alustan
ominaisuudet eivät ole vielä täysin
valmiit, ja kieliversiot voi olla puutteita.
Jo beta-vaiheessa käytössä olevat
toiminnallisuudet luovat kuitenkin
uusia mahdollisuuksia yhteistyön
tekemiseen kotoutumisen ja
pakolaisten vastaanoton kentällä.
Löydät hankkeemme työtilan
Kummpanuusalustalta nimellä
Monikielinen kornaviestintä - SPR
hanke.
Pääset tutustumaan ja
rekisteröitymään alustalle osoitteessa
https://kumppanuusalusta.kotoutumin
en.fi/etusivu
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Hyvä
yhteistyökumppani!

KYSELY

Oletko tehnyt kuluneena vuonna
Suomen Punaisen Ristin
Järjestöjen monikielisen ja
monikanavaisen koronaviestinnän
koordinaatiohankkeen kanssa
yhteistyötä?
Toivomme sinun täyttävän lyhyen
palautelomakkeen. Pääset kyselyyn
tästä:
https://forms.gle/B5s3uHTMAPndd9Lf7
Vastaaminen vie aikaa korkeintaan pari
minuuttia. Vastausaikaa on 11.1.2022
asti.

Kuva: Vieno Tuukka Järventausta

Koronan
tilannekatsaus
Suomessa
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TILANNE

Joulukuu 2021
20.12. mennessä on todettu yhteensä
83 varmistettua Omikron-löydöstä.
Sairaalahoidon ja erityisesti
tehohoidon kuormitus on kasvussa.
Viimeisten 14 vuorokauden aikana
(ajalla 4.-17.12.) uusia tartuntoja
ilmaantui 408 sataatuhatta asukasta
kohden. Niitä edeltävien kahden viikon
aikana (ajalla 20.11.-3.12.) tartuntoja
ilmaantui 307 sataatuhatta asukasta
kohden.

Leviämisalueiden tunnusmerkit
täyttyvät 17 alueella: Etelä-Karjalan,
Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon,
Pohjois-Savon, Helsingin ja
Uudenmaan (HUS), Kanta-Hämeen,
Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen,
Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Pohjan,
Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan,
Päijät-Hämeen, Satakunnan, Vaasan
ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

Viikon 50 lopussa
erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 184
potilasta, joista 126 oli hoidossa
vuodeosastoilla ja 58 teho-osastoilla.
20.12. erikoissairaanhoidon
vuodeosastoilla oli yhteensä 177
potilasta ja tehohoidossa oli 64
potilasta. Sairaalahoidon kuormitus
jakautuu nyt aikaisempaa tasaisemmin
koko maan alueelle.

Koronatartuntojen jäljitettävyys on
heikentynyt, koska virusta on paljon
liikkeellä ja ihmiset tapaavat
aktiivisesti toisiaan.

Tautiin liittyviä kuolemia oli 20.12.
mennessä ilmoitettu
Tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 493.
Menehtyneistä 60 prosenttia on ollut
yli 80-vuotiaita.
19.12. mennessä Suomessa 12 vuotta
täyttäneistä ja sitä vanhemmista 83,3
prosenttia on saanut vähintään kaksi
rokoteannosta. Kolmansia annoksia on
annettu jo lähes 800 000.

Kotitestien luotettavuus on melko
hyvä. Jos siitä saa positiivisen tuloksen,
on toimittava sen mukaan eli mentävä
viralliseen testiin ja eristäydyttävä.
Epidemiologista tilannetta seurataan
jatkuvasti myös joulun ja
vuodenvaihteen aikana. THL julkaisee
keskeiset koronaepidemian
seurantatiedot uudella
raportointisivustolla. Uusi sivusto
korvaa nykyisen koronakartan
kokonaan 1.1.2022 alkaen.
Lähde: THL ja STM

Matkustaminen
28.12.2116.1.2022
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Sisärajavalvonta palautetaan
käyttöön. Rajatarkastuksia
kohdennetaan riskiperusteisesti
Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja
pohjoisen matkailuun liittyvillä
asemilla.

Hallitus linjasi 21.12., että
sisärajavalvonta otetaan uudelleen
käyttöön Suomen rajoilla tiistaista
28.12. alkaen. Päätös on voimassa
16.1.2022 asti.
Suomeen saapuvilta vaaditaan todistus
täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi
kuukautta sitten sairastetusta covid-19taudista sekä todistus alle 48 tuntia
vanhasta negatiivisesta covid-19testituloksesta. Vaatimus koskee
31.12.2021 asti vuonna 2005 tai sitä
aikaisemmin syntyneitä ja 1.1.2022
alkaen vuonna 2006 tai sitä
aikaisemmin syntyneitä.
Koronatodistuksen lisäksi vaatimuksiin
tulee siis negatiivinen testitulos.
Negatiivista testitulosta ei kuitenkaan
edellytetä Suomen kansalaisilta,
Suomessa pysyvästi asuvilta
ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden
maahantulon perusteena on
välttämätön syy kuten pakottavat
perheasiat tai muut pakottavat

henkilökohtaiset syyt, hallitus listaa
tiedotteessa.
Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja
Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen
asukkaat sekä henkilöt Norrtäljen
kunnan ja Ahvenanmaan välisessä
liikenteessä voivat korvata edellä
mainitun vaatimuksen todistuksella
hyväksyttävästä covid-19rokotussarjasta, alle kuusi kuukautta
sitten sairastetusta covid-19-taudista
tai todistuksella negatiivisesta
enintään 7 vuorokautta ennen
Suomeen saapumista tehdystä covid19-testistä.
Lähde: Valtiovarainministeriö

Ravintolarajoitukset
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Ravintolarajoitukset kiristyvät
jouluaattona ja vielä entisestään 28.
joulukuuta.

Hallitus linjasi 21.12., että ravintoloiden
anniskelu- ja aukioloaikoja rajataan.
Jouluaatosta (24.12.) alkaen
ravintoloiden on lopetettava anniskelu
kello 21 ja suljettava ovensa kello 22.
Tätä rajoitusta ei voi välttää
edellyttämällä koronapassia, joten
kaikki ravintolat sulkeutuvat.
Seuraavina päivinä koronapassilla
ravintolaa voi pitää auki kello 22 saakka
mutta anniskelun on loputtava kello 21.
Tiistaista 28.12. alkaen kolmeksi viikoksi
rajoitukset tiukentuvat lisää. Silloin
ravintoloiden on lopetettava anniskelu
kello 17, ja suljettava ovensa kello 18.
Poikkeuksena ovat kuitenkin
ruokaravintolat, joiden aukiolo
sallittaisiin koronapassilla kello 18–20.
Anniskelua tuolla aikavälillä ei sallita.

Asiakaspaikoista voi
anniskeluravintoissa olla käytössä
maksimissaan 50 prosenttia ja
ruokaravintoloissa 75 prosenttia
normaalista asiakaspaikkamäärästä.
Tällä hetkellä koronan leviämisalueilla
anniskeluravintolat voivat olla auki
iltakuuteen ja alkoholitarjoilu on
lopetettava tuntia aiemmin.
Rajoituksen on voinut kuitenkin
välttää edellyttämällä koronapassia.
Lähde: Valtiovarainministeriö

Koronapassi
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Koronapassin käyttö loppuu 28.12.
alkaen kolmeksi viikoksi tietyissä
tapauksissa. Koronapassi voi käydä
edelleen "matalan riskin"
toiminnoissa.

Hallitus suosittelee rajoituksista
päättäville aluehallintovirastoille, että
matalan tartuntariskin toiminnot voisi
jatkossakin pitää auki koronapassilla.
Vähäisen riskin toiminnoiksi on listattu
muun muassa museot, kirjastot ja
taidenäyttelyt.
Vähäisen riskin toiminnoiksi on listattu
myös "yksilöurheiluun tai liikuntaan
käytettävät sisätilat" ja "yleiset saunat
ja uimahallien, maauimaloiden,
kylpylöiden allastilat sekä niiden
välittömässä yhteydessä olevat
pukuhuonetilat", jolloin esimerkiksi
kuntosalit voisivat olla auki
koronapassilla.
Kaikki vähäisen riskin toiminnot
voisivat siis hallituksen mielestä pysyä
käytössä koronapassilla. Rajoituksista
päättävät kuitenkin aluehallintovirastot
ja kunnat, jotka voivat määrätä myös
tiukempia alueellisia toimia.
THL:n taulukossa on listattu myös
"kohtalaisen ja merkittävän riskin
tilanteet", joihin kuuluvia tilaisuuksia ei
saisi järjestää koronan
leviämisalueilla edes koronapassilla
28.12. alkaen seuraavan kolmen
viikon aikana . Hallitus valmistelee
tästä pikaisella aikataululla asetuksen
tartuntatautilakiin.

Korkean riskin tilaisuuksia ja tiloja ovat
esimerkiksi baarit, karaokeravintolat,
yökerhot sekä massatilaisuudet, joissa
istumapaikkoja ei ole määritelty.
Kohtalaisen riskin tiloja ja tilaisuuksia
ovat hallituksen tiedotteen mukaan
esimerkiksi yli 10 henkilön
kuorolaulutilaisuudet, ulkona olevat
katsomot, joissa istumapaikkoja ei ole
määritelty sekä messut, joissa ei ole
erityisjärjestelyjä kontaktien
välttämiseksi. Listassa ovat myös
"joukkueurheiluun ja ryhmäliikuntaan
käytettävät sisäliikuntatilat".
Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei
näihin paikkoihin pääse edes täydellä
rokotussarjalla tai negatiivisella
testituloksella.
Hallituksen linjaus on Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen suosituksen
mukainen. THL suositti passin käytön
keskeyttämistä juuri korkean riskin
tapahtumissa.
Lähde: Valtiovarainministeriö

Linkkejä

Hybridistrategian seurantaraportit
(THL)
Covid-19-rokotusten edistyminen
(THL)
Tilannekatsaus koronaviruksesta
(THL)
Koronaepidemia: alueiden tilanne,
suositukset ja rajoitukset (THL)
Koronatapaukset, sairaalahoidon
tilanne ja kuolemat
Koronavirus lukuina (HUS)

15

LINKIT

Toimintasuunnitelma COVID-19 epidemian hillinnän
hybridistrategian toteuttamiseksi
2021–22 (STM:n julkaisuja 2021:30)
Koronaepidemian vaikutukset
hyvinvointiin, palveluihin ja
talouteen (THL)
Tehohoidon tilannekuva: COVID-19
teho-osastoilla (Kuopion
yliopistollinen sairaala)
THL:n Arviotaulukko tapahtumien ja
kokoontumisten koronavirukseen
liittyvästä riskistä

Helsingin Sanomien Koronafaktaajuttusarja (vain tilaajille)

Kuva: Vieno Tuukka Järventausta
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UUTISKIRJE
Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen
koronaviestinnän koordinaatiohankkeen uutiskirje

Seuraavat uutiskirjeet

Kuva: Canva Pro

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: 20.1., 17.2., 24.3., 21.4., 19.5. ja
15.6.
Viesti ilmestyy joka kuukauden viimeisellä viikolla (paitsi joulukuussa jo ennen joulua).
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

