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Mukavaa kesää!
Haluamme toivottaa kaikille järjestökumppaneille ja yhteistyöverkostoille rentouttavaa ja

turvallista kesälomaa. Monikielisen koronaviestintähankkeen uutiskirje vetäytyy pienelle

kesätauolle ja palaamme elokuun lopussa.

Vaikka epidemiatilanne on helpottunut sairaalapotilaiden ja kuolemien tilastoissa niin virus

kiertää yhä väestössä ja moni, joka on tähän asti välttynyt virukselta sairastuu nyt ensimmäistä

kertaa. Olemme hankkeessa havainneet, että sairastuneilla on haastavampi löytää ohjeistuksia

kun korona-aihe ei ole enää yhtä voimakkaasti esillä ja tieto uppoutuu verkkosivujen uumeniin

tai niiltä löytyy osittain vanhentunutta tietoa. 

Olemme järjestökumppaneiden kanssa toteuttaneet ja tuottaneet alkuvuoden ja kevään aikana

yhteensä 17 videota, 4 nuorten tapahtumaa, 4 etätapahtumaa, 4 työpajaa sekä ryhmä- ja

yksilöneuvontaa. Haluamme lämpimästi kiittää antoisasta yhteistyöstä!

Siirrymme syksyllä hankkeen loppumetreille työstämällä järjestökumppaneiden ja yhteistyö-

verkostojen kanssa hankkeen oppeja ja erityisesti monikielistä valmiusviestintää. Jatkamme

koulutusten järjestämistä ja tiivistä yhteistyötä mm. THL kanssa. Tulevasta hankeseminaarista

voit lukea lisää sivulta 7. 

Marian Ismail, hankekoordinaattori



Hankkeessa
tapahtunutta

Korona-ajan futista Turussa
Sonpet ry ja SPR:n monikielinen

koronaviestintähanke järjestivät

toukokuussa nuorten korona-

jalkapalloturnauksen Turussa. 

Nuorten turnauksessa tavoitteena oli

myös antaa koronatietoa ja kannustaa

koronarokotteiden ottamiseen. Nuoret

mainitsivat keskusteluissa yksilön

vastuun myös kesän aikana ja

matkailun vilkastuessa, sekä vaikutuksia

riskiryhmiin kuuluvien läheistensä

suojelemiseen.  

Turnaukseen osallistui 41 nuorta

kuudesta joukkueesta. Kaikki pelaajat

saivat SPR:n kangaskassit ja korona-

tietoesitteet. Paras joukkue sai

palkinnoksi leffalippuja ja palkinto-

pokaalin. 

Jade-yhteistyö jatkui
Jade-yhteisön ja

koronaviestintähankkeen Mitä kaverille

kuuluu? -yhteistyöprojektin huhti-

toukokuussa järjestetyt hyvinvointi- ja

mediatyöpajat huipentuivat kesäkuun

alussa kuvauspäivään. Kiinan- ja

arabiankielisiä osallistujia oli noin 40.

Video- ja valokuvauksesta syntyy

loppukesästä julkaistavat videot ja

valokuvat. Videoilla kannustetaan

iäkkäitä korona-aikana kotona olleita

henkilöitä mukaan järjestöjen

toimintaan. Lue lisää tästä yhteistyöstä

huhtikuun uutiskirjeestä. 
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TAPAHTUNUTTA

 Jade-yhteisön kuvauspäivä. 

Kuvat: Ee Eisen ja Ami Koiranen 



Suomen venäjänkielisten
keskusliiton kevät
SVK on julkaissut kevään aikana Kysy

lääkäriltä -videosarjan. Videoita varten

kerättiin venäjänkielisiltä eniten

askarruttavia kysymyksiä SVK:n omien

kanavien kautta. Kysymyksiin vastaa

venäjänkielisten keskuudessa tunnettu

lääkäri Pavel Guryev. Katso videot:

https://youtu.be/ef26HmpAhmw

https://youtu.be/PoAi5UX9Y5A

Toukokuussa SVK järjesti ryhmä-

neuvontaa venäjänkielisille Ukrainasta

tulleille pakolaisille.  Ensimmäisen

päivän aiheena oli Suomen terveys-

järjestelmä. Tietoa jaettiin koronasta,

rokotuksista Suomessa, miten, mistä ja

miksi kannattaa hakea rokotuksia.

Osallistujille annettiin mukaan

venäjänkielinen esite korona-

rokotuksista. Päivään osallistui 8

henkilöä. Kaikki osallistujat asuvat

muualla kuin vastaanottokeskuksissa,

esim. kotimajoituksessa, joten he eivät

ole velvollisia käymään orientaatio-

koulutuksessa ja eivät todennäköisesti

saa muualta luotettavaa tietoa

koronasta ja rokotuksista. Tästä syystä

SVK pitää tärkeänä, että luotettavaa

tietoa jaetaan tälle asiakasryhmälle. 

SVK on järjestänyt myös henkilö-

kohtaista neuvontaa, jonne on tullut

paljon enemmän ukrainalaisia

venäjänkielisiä. Neuvontaan

hakeutuneista ¾ olivat Ukrainasta.

Neuvonnan yhteydessä ohjaaja on

käynyt keskusteluja rokotuksista ja

antanut mukaan venäjän ja ukrainan

kieliset esitteet. 
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Virolaisia herkkuja Turussa
Varsinais-Suomen Viro-keskus, SPR:n

koronaviestintähanke ja Varsinais-

Suomen piiri järjestivät 18.-19.6. Turussa

infokahvilan. Tapahtumassa oli tarjolla

tietoa koronasta, rokotteista ja Viro-

keskuksen ja hankkeen toiminnasta.

Kävijöille tarjottiin maistiaisia

virolaisista kesäherkuista.

Raparperipiirakka ja pasteijat olivat

erittäin maukkaita ja suosittuja.

Infokahvila tavoitti noin 500 henkeä.

Iloisten ihmisten vilinää Vanhalla

Suurtorilla lisäsi Turkuseuran Suurtorin

Turku-kirppis,

Vanhan Suurtorin Turku-kirppiksellä.

Kuvat: Varsinais-Suomen Viro-keskus

https://youtu.be/ef26HmpAhmw
https://youtu.be/PoAi5UX9Y5A


Uudet liikkuvalle
väestölle 
 suunnatut
videot

audio englanniksi

audio bulgariaksi

audio romaniaksi

audio englanniksi

audio bulgariaksi

audio romaniaksi

audio englanniksi

audio bulgariaksi

audio romaniaksi

SPR:n monikielisen koronaviestintä-

hankkeen, Lääkärin Sosiaalinen Vastuu

ry:n, Global Clinicin ja Diakonissa-

laitoksen kanssa yhteistyössä

tuotettuun videosarjaan on lisätty

videot 4-8. Sarjassa on yhteensä

kahdeksan lyhyttä videota, joista

jokainen käsittelee yhtä kysymystä, joka

askarruttavaa liikkuvaa väestöä. Kaikki

videot on tekstitetty suomeksi.

Katso videot YouTubessa ja jaa!

Neljäs video: Tuhoaako korona

ihmiskunnan?

 

Viides video: Muuttaako rokote

geneettisesti kehoani?

 

Kuudes video: Joudummeko ottamaan

rokotteen vuosittain?
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MATERIAALIT

 Kuvakaappaukset videoista.

audio englanniksi

audio bulgariaksi

audio romaniaksi

audio englanniksi

audio bulgariaksi

audio romaniaksi

Seitsemäs video: Vaikuttaako rokote

hedelmällisyyteen?

Kahdeksas video: Minua pelottaa

ottaa koronarokote.

https://youtu.be/0oW1IruwcHM
https://youtu.be/UFl6tn6yIQM
https://youtu.be/ayI-Met_En0
https://youtu.be/DANwmft49gA
https://youtu.be/fJYgA46NVWk
https://youtu.be/s7E_fRNDt7k
https://youtu.be/8d3e-hIZSzU
https://youtu.be/rlZNVNp4hig
https://youtu.be/TjjWTRDtjyw
https://youtu.be/2xOY3gPOFHk
https://youtu.be/szgLD4CqRGA
https://youtu.be/gO07UfmJxAc
https://youtu.be/QJ_SyN2cu8o
https://youtu.be/CLCeI_-OtWM
https://youtu.be/QZrlagoI7Uc


THL:n uudet
monikieliset
materiaalit
THL:n monikieliset ja monikanavaiset
koronaviestintämateriaalit löytyvät
sivulta thl.fi/koronainfo ja
materiaaleja viedään myös
Kumppanuusalustan työtilaan.

TUULI-hanke

Pakolaisena Suomeen tulleille

henkilöille tarkoitettu Mielenterveyttä

maahantuloon -videosarja on nyt

käännetty myös ukrainaksi ja

venäjäksi.

Meillä kaikilla on mielenterveys, josta

on pidettävä huolta. Varsinkin maahan

saapumisen vaihe on hyvä hetki

välittää tietoa keinoista, joilla voi

vaikuttaa omaan hyvinvointiin, sekä

tuesta, jota on saatavilla.

Mielenterveyttä maahantuloon -

videosarja on kehitetty THL:n TUULI -

hankkeessa yhteistyössä pakolais-

taustaisten kokemusasiantuntijoiden

sekä mielenterveyden asiantuntijoiden

kanssa. Videoiden teossa olemme

hyödyntäneet psykoedukaation ja

yhteiskehittämisen periaatteita.
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MATERIAALIT

20 videota, joissa

kokemusasiantuntijat ja lääkäri

kertovat mielen hyvinvointiin

vaikuttavista tekijöistä.

kolme henkilödokumenttia, joissa

käsitellään tarinoita

mielenterveydestä, hyvinvoinnista ja

Suomeen sopeutumisesta

pakolaistaustaisten ihmisten itsensä

kertomina.

Videosarjassa on

Videosarja on suomenkielinen. Lisäksi

se on dubattu ja tekstitetty arabiaksi,

dariksi, englanniksi, ukrainaksi ja

venäjäksi.

Videosarjan löydät osoitteesta

thl.fi/mtm

http://thl.fi/koronainfo
http://thl.fi/mtm


InfoFinland.fi  on monikielinen

verkkosivusto, joka tarjoaa luotettavaa

tietoa Suomeen muuttoa

suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle.

InfoFinlandia tehdään yhteistyössä

viranomaisten kanssa, ja sivuja

ylläpidetään jatkuvasti.

InfoFinlandista käyttäjä löytää

luotettavaa, omakielistä tietoa

Suomeen muutosta, työstä, opiskelusta,

asumisesta, koulutuksesta, terveydestä,

perheestä, ongelmatilanteista ja vapaa-

ajasta. Tietoja päivitetään jatkuvasti. 

Palvelun kielet ovat suomi, ruotsi,

englanti, venäjä, viro, ranska, somali,

espanja, turkki, kiina, persia ja arabia.

Kieliversiot ovat keskenään identtisiä.

Lisätietoja InfoFinlandin sivulla

Käännökset.

Lisäksi InfoFinlandissa on linkkejä

materiaaleihin, jotka on julkaistu

muilla kielillä.

Koronatietoa
eri kielillä
InfoFinlandin sivuilla
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TULOSSA

Koronavirus covid-19 tietoa:
https://www.infofinland.fi/fi/health/cor

onavirus-covid-19

Mitä teen jos minulla on oireita?
https://www.infofinland.fi/fi/health/cor

onavirus-covid-19#heading-0b539944-

3ac0-46bc-9415-00db2a877d9e

Tilaa InfoFinlandin uutiskirje:

https://infofinland.hel.fi/

http://infofinland.fi/
https://www.infofinland.fi/fi/translations
https://www.infofinland.fi/fi/health/coronavirus-covid-19
https://www.infofinland.fi/fi/health/coronavirus-covid-19#heading-0b539944-3ac0-46bc-9415-00db2a877d9e
https://infofinland.hel.fi/


Mitä olemme oppineet koronasta? -
seminaari järjestetään 5.10.
Helsingissä Paasitornissa ja
verkkotapahtumana.

Tervetuloa Suomen Punaisen Ristin

Järjestöjen monikielisen ja

monikanavaisen koronaviestinnän

koordinaation hankeseminaariin!

Mitä olemme oppineet koronasta? -

seminaari järjestetään keskiviikkona
5.10. klo 9:30-15:30 Helsingissä
Paasitornissa (Hakaniemi,
Paasivuorenkatu 5A) ja verkko-
tapahtumana. 

Hankeseminaarin aiheina ovat

disinformaatio, monikielisen viestinnän

merkitys kriisiaikana ja arjessa sekä

erikielisten yhteisöjen varautumisen ja

valmiuden edistäminen. Seminaarissa

aihetta tarkastellaan monipuolisesti eri

näkökulmista: ohjelmassa on asian-

tuntijapuheenvuoroja, syventävä

paneelikeskustelu sekä esimerkkejä ja

käytännön ratkaisuja kuullaan niin

hankkeelta kuin sen kumppaneilta.

Yhdessä pääsemme pohtimaan

monikielisen viestinnän ja

saavutettavuuden merkitystä ja oppeja

sekä verkostoitumaan ohjelman

tauoilla. 

Ilmoittautuminen 19.9. asti:
https://forms.gle/ckuvvj4moQQ34G787 

 

Hankeseminaari 5.10. 7
TULOSSA

Päivä on osallistujille maksuton

mutta vaatii ilmoittautumisen.

Seminaari Paasitornissa sisältää

aamukahvit, lounaan ja iltapäivä-

kahvit. Ohjelma tarkentuu

lähempänä. 

Tervetuloa! 

https://forms.gle/ckuvvj4moQQ34G787


Tilannekatsaus:
Päivitetyt strategiat ja
toimintaohjeet
Kesäkuu 2022

16.6. mennessä Suomessa on todettu

koko koronavirusepidemian aikana

kaikkiaan 1 125 342 tautitapausta.

Päivitetyt strategiat
Hallituksen koronaministerityöryhmä

sai 22.6. katsauksen tautitilanteesta

sekä päivitetystä rokotusstrategiasta ja

testaus- ja jäljitysstrategiasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön

päivittämät strategiat otetaan käyttöön

1. heinäkuuta 2022.

Rokotusstrategian tavoite on suojata

väestöä vakavalta tautimuodolta.

Rokotuksilla pidetään yhteiskuntaa

avoimena, turvataan terveydenhuollon

kapasiteetin riittävyyttä ja vähennetään

erityisesti vakavaa koronavirustautia.

Tavoitteena on lisätä rokotettujen

osuutta koko väestössä suositusten

mukaisesti ja erityisesti niissä ryhmissä,

joissa on suurin vakavan taudin riski.

Merkittävin riski sairastua vakavaan
koronavirustautiin on edelleen
iäkkäillä. Tautiriskiä lisäävät myös

tietyt taustasairaudet ja lääkkeet, jotka

voivat heikentää rokotusten tehoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon

henkilöstön korkea rokotuskattavuus

auttaa puolestaan estämään

laitosepidemioita. Väestön

rokotussuojaa vahvistetaan 
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Vaikeaoireisille potilaille

lääketieteellisin periaattein 

Korkean riskin ryhmiin kuuluville

lieväoireisille henkilöille

Raskaana oleville

Sote-alan työntekijöille

epidemiatilanteen ja lääketieteellisen

näytön edellyttämällä tavalla.

Suomalaiset asiantuntijat seuraavat

tilannetta sekä kansallista ja

kansainvälistä tutkimusnäyttöä

aktiivisesti.

Laajamittaiselle testaus- ja jäljitys-

toiminnalle ei ole nykytilanteessa

tarvetta. Testaus- ja jäljitysstrategian

tavoitteena on ehkäistä riski-

ryhmäläisten koronatartuntoja, ohjata

vaikeaoireiset potilaat hoidon piiriin ja

turvata terveydenhuollon kantokyky.

Tartunnanjäljitys suunnataan jatkossa

tilanteisiin, joissa on erityisen tärkeää

rajoittaa koronaepidemian leviämistä.

Laajamittaiseen, koko väestöön

kohdentuvaan koronatartuntojen

testaus- ja jäljitystoimintaan ei tällä

hetkellä ole pandemiatilanteen vuoksi

tarvetta. 

Suurella osalla suomalaisista on myös

hyvä rokotesuoja koronataudin

vakavaa muotoa vastaan.

Terveydenhuollon testejä tehdään
jatkossa erityisesti näille ryhmille:

 

TILANNE



Koronarokotusstrategia (PDF)

Kansallinen COVID-19 -Testaus- ja

jäljitysstrategia (PDF)

Ota rokotteet, sillä ne suojaavat

vakavalta koronavirustaudilta. 

Jos saat oireita, pysy kotona, kunnes

olet terve. 

Tee tarvittaessa kotitesti. 

Muista hygieniaohjeet: pese kädet ja

käytä maskia oman harkinnan

mukaan, huolehdi turvavälistä ja

hyvästä ilmanvaihdosta.

Koronalle altistuneiden, siihen
sairastuneiden tai lievistäkin 
hengitystieinfektion oireista
kärsivien tulee edelleen välttää
kontakteja.

Koronavirusepidemiasta aiheutuneiden

kustannusten korvaaminen kunnille

Ministerityöryhmä käsitteli korona-

virusepidemiasta aiheutuneiden

kustannuksien korvaamista kunnille

vuonna 2022. Asetusluonnos on

tarkoitus lähettää lausunnolle

mahdollisimman pian.

Lue lisää:

Laajoista koronarajoituksista on voitu

luopua mutta on tärkeää muistaa, että

omalla toiminnallaan voi ehkäistä

koronaviruksen leviämistä.

Noudata edelleen ohjeita: 
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Lähde: STM ja THL

Katso STM:n ja THL:n uusimmat

tilannekuvat: https://stm.fi/korona-

tilannekuvat

. 

https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/104236898/STM+Koronarokotusstrategia+22.06.2022.pdf/1d84778b-e81c-349a-4e05-885f660acdeb/STM+Koronarokotusstrategia+22.06.2022.pdf?t=1655907329976
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/104236898/STM+Kansallinen+COVID-19+-Testaus-+ja+j%C3%A4ljitysstrategia+22.02.2022.pdf/feff2221-8ab9-5dd3-94ed-57e9b327c798/STM+Kansallinen+COVID-19+-Testaus-+ja+j%C3%A4ljitysstrategia+22.02.2022.pdf?t=1655907340758
https://stm.fi/korona-tilannekuvat


Koronarajoitukset
ulkorajaliikenteessä
päättyvät 30.6.

Koronapandemiaan liittyvät

maahantulon rajoitukset Suomen

ulkorajoilla päättyvät 30.6. Tämä

tarkoittaa, että Suomeen saapuvilta

kolmansien maiden matkustajilta ei

enää edellytetä rokotus- tai covid-19 

-testitodistuksia eikä rajanylitys-

paikoilla tehdä koronatestejä.

Terveysviranomaiset ovat arvioineet,

ettei ulkorajoja koskeville rajoituksille

ole enää terveydellisiä perusteita.

Rajatarkastuksissa palataan korona-

pandemiaa edeltävään tilanteeseen.

EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta

saapuvilla matkustajilla pitää edelleen

olla tavanomaiset matkustusasiakirjat

eli passi ja tarvittaessa viisumi.

Rajoitusten poistumisen odotetaan

lisäävän liikennettä kolmansista

maista. Esimerkiksi itärajalla liikenne

voi kasvaa. Liikennemääriin vaikuttaa

muun muassa venäläisten halu

matkustaa ja voimassa olevien

viisumien määrä. Ulkoministeriö

myöntää viisumit Suomeen. 

Venäjän asettamat rajaliikenteen

rajoitukset 30.6. jälkeen eivät ole tällä

hetkellä tiedossa. Venäjän

viranomaisilta saa näistä täsmälliset

tiedot.
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Rajavartiolaitos seuraa jatkossakin

rajaturvallisuuteen liittyviä ilmiöitä

yhdessä kansallisten ja kansainvälisten

kumppanien kanssa. Turvallisuutta

varmistetaan muun muassa viisumi-

menettelyssä ja rajatarkastuksissa.

Suomen viranomaisilla on yleensä

ottaen hyvä käsitys maahantulijoista ja

heidän maahantulonsa tarkoituksesta.

Rajatarkastukset Suomessa (Raja-

vartiolaitos)

Viisumi Suomeen (ulkoministeriö)

 

Lähde: Sisäministeriö, 20.6.2022

TILANNE

https://raja.fi/rajatarkastukset
https://um.fi/viisumi-suomeen


Koronaan liittyviä sairausvakuutuslain
mukaisia korvauksia jatketaan
vuoden 2022 loppuun asti.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti

22.6., että Suomessa asuvan tai

työskentelevän sairausvakuutetun

pääsy koronarokotukseen ja -

testaukseen turvataan jatkossakin.

Lisäksi oikeutta tartuntatautipäivä-

rahaan ilman virallista eristämis-

määräystä jatketaan.

Sairausvakuutuslain väliaikaisia

muutoksia jatketaan vuoden 2022

loppuun asti. 

Sairausvakuutuslain väliaikaisia

muutoksia jatketaan siten, että

koronarokote kuuluu sairaanhoito-

korvausten piiriin. Myös rokotuksiin

tehtyjen matkojen kustannukset

korvataan sekä julkisessa että

yksityisessä terveydenhuollossa

tehtyjen rokottamisten osalta. 

Lisäksi valtioneuvoston

asetuksenantovaltuutta jatketaan

koronavirustestauksen korvaustaksan

osalta. Valtuus mahdollistaa

korvaustaksan säätämisen asetuksella

korkeammaksi kuin mikä Kelan

vahvistama korvaustaksa normaalisti

on. Asetuksen mukainen korvaustaksa

pcr-testille on tällä hetkellä 100 euroa.

Työnantajien taloudellisia mahdolli-

suuksia tarjota koronatutkimuksia ja -

rokotuksia työterveyshuollon kautta 

Sairausvakuutuslain
mukaisia korvauksia
jatketaan
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TiETOA

työntekijöilleen jatketaan edelleen

mahdollistamalla tutkimuksen

suorakorvaus palveluntuottajalle

silloinkin, kun omavastuuosuuden olisi

maksanut testattavan työnantaja.

Sairasvakuutetulla on myös jatkossa

oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman

eristämismääräystä silloin, kun

henkilöllä on luotettavasti todettu

koronatartunta (PCR- tai antigeenitesti)

ja työhön osallistuminen ei ole

suositeltavaa leviämisriskin vuoksi.

Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen

huoltajalla, jos lapsen varhais-

kasvatukseen tai oppilaitokseen

meneminen ei ole suositeltavaa

tartunnan leviämisen takia ja huoltaja

on sen vuoksi estynyt tekemästä

työtään. Etuuden saaminen edellyttää

terveydenhuollon todistusta. 

Tartuntatautipäivärahan takautuva

hakuaika on myös jatkossa kuusi

kuukautta. Voimassa olevat

tartuntatautilain säännökset

karanteenista ja eristämisestä säilyvät

ennallaan ja myös niiden ajalta on

edelleen oikeus tartuntatauti-

päivärahaan. 

Lähde: STM, 22.6.2022



THL suosittelee
vakavasti immuuni-
puutteisille viidettä
rokoteannosta
THL laajensi 15.6. korona-
rokotussuositusta.

Teryden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

suosittelee uusia tehosteannoksia

niille 12 vuotta täyttäneille, joiden

immuunipuolustus on voimakkaasti

heikentynyt. Uusi tehosteannos

tarkoittaa viidettä koronarokote-

annosta. 

Voimakkaasti immuunipuutteisilla

henkilöillä on joko synnynnäinen

immuunipuutos, immuunivastetta

heikentävä sairaus tai immuuni-

vasteeseen vaikuttava lääkitys, joka

merkittävästi heikentää vastetta

rokotteelle. Heitä on noin 10 000 – 30

000. 

Voimakkaasti immuunipuutteisille

suositeltiin neljänsiä rokoteannoksia

jo joulukuussa 2021. Heillä neljännen

rokoteannoksen katsottiin toimivan

tehosteena, joka vastaisi muun

väestön kolmatta annosta. Aiemmissa

tutkimuksissa on osoitettu, että

tehosteannoksilla voidaan parantaa

rokotevastetta voimakkaasti

immuunipuutteisilla ihmisillä.

Vakavasti immuunipuutteisilla

rokotevasteet vaihtelevat

THL:n alustavien tutkimustulosten

mukaan neljännen rokoteannoksen

12

jälkeinen vasta-aineiden määrä jää

vakavasti immuunipuutteisilla

keskimäärin kolmasosaan terveiden

aikuisten kolmannen annoksen

jälkeisestä rokotevasteesta. Vakavasti

immuunipuutteisilla rokotevasteet

vaihtelevat, sillä immuunipuutoksen

vakavuus vaikuttaa vasteen

suuruuteen. 

 

Tehosteannoksen voi antaa, kun

neljännestä annoksesta on kulunut 4–6

kuukautta. Koronavirustartunta vastaa

yhtä rokoteannosta myös immuuni-

puutteisilla, joten taudin sairastanut ja

neljä rokoteannosta saanut ei tarvitse

viidettä rokoteannosta tässä vaiheessa.

 

THL:n suositus perustuu Kansallisen

rokotusasiatuntijaryhmän (KRAR) ja

THL:n yhteiseen arvioon. 

Kunnat vastaavat koronarokotusten

järjestämisestä ja kertovat, mistä ja

milloin rokotuksen voi saada.

Omaa tai läheisen terveyttä koskevissa

kysymyksissä tulee olla yhteydessä

omaan terveysasemaan tai

työterveyshuoltoon. 

Lähde: THL, 15.6.2022

TIETOA
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Oireeton korona ja rokotustahti, IL:

https://www.iltalehti.fi/terveysuutise

t/a/6427ccf3-cc61-41d8-96d6-

fba91e5996c3

USA:n elintarvike- ja lääkeviraston

asiantuntijapaneeli suosittelee

pienten lasten koronarokottamista,

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

11942036/64-3-86524?

utm_medium=social&utm_source=c

opy-link-share

Koronapandemian sivuvaikutus:

muut infektiot vähenivät viime

vuonna, Yle: https://yle.fi/uutiset/3-

12501702

STM: ensimmäiset koronalääkkeet

Suomeen mahdollisesti jo

heinäkuussa, Yle:

https://yle.fi/uutiset/3-12487095

Koronakuolemia on yhä paljon, ja se

huolettaa johtajaylilääkäriä –

"Kuolemantapauksia voi jatkossakin

tulla paljon", Yle:

https://yle.fi/uutiset/3-12489190

Suomalaistutkijat alkavat etsiä

kiivaasti long covidin alatyyppejä –

diagnoosien määrä on jopa

nelinkertaistunut lyhyessä ajassa,

Yle: https://yle.fi/uutiset/3-12468334

Apinarokkoon liittyviä valheellisia

väitteitä leviää verkossa – osa liittyy

tiiviisti koronapandemiaan, Yle:

https://yle.fi/uutiset/3-12480893

THL:n Mika Salminen jättää

koronakriisin johtamisen taakseen,

Yle: https://yle.fi/uutiset/3-12496939

Miltä kuulostaisi koronatesti joka

toinen päivä? – Tämä on arkea

miljoonille Kiinan suurkaupunkien

asukkaille, Yle:

https://yle.fi/uutiset/3-12472768

Myyräkuume: Mökkien liitereissä

muhii koronaa muistuttava

virustauti, HS (maksumuurin

takana):

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

2000008803050.html

Järjestöjen roolia pitää vahvistaa

yhteiskunnan kriisien hoidossa -

Sosten mielipidekirjoitus, HS:

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

2000008896800.html
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UUTISKIRJE
Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen

koronaviestinnän koordinaatiohankkeen uutiskirje

KE SÄKUU  2 0 2 2  |  6 / 2 0 2 2

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: 25.8., 22.9., 25.10, 24.11. ja 12.12.
Uutiskirje ei ilmesty heinäkuussa.
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

Jade-yhteisön kiinankielisten ryhmä.  Kuva: Ami Koiranen

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

