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Hyvää alkanutta syksyä!
Alkusyksyn tautitilanne on pysynyt rauhallisena, mutta jonkin verran on epävarmuutta,
mitä talvi tuo tullessaan. Influenssakauden ennustetaan olevan tavallista ankarampi,
syynä tähän pidetään elimistön vasta-aineiden ja vastustuskykyjen aleneminen
koronarajoitteiden myötä.
Influenssa- ja uusien räätälöityjen koronarokotteiden samanaikaista antamista
suunnitellaan iäkkäille ja riskiryhmään kuuluville. Kunnat järjestävät niitä loka-joulukuu
aikana. Kunnissa jatketaan myös koronarokotteen perussarjan ja tehosterokotteiden
antamista. Syksyn tapahtumissa tullaan jakamaan tietoa koronan lisäksi myös
influenssarokotteesta, Lue rokotteista lisää sivuilta 3-4.

Infotilaisuuksien lisäksi suunnittelemme hankkeen järjestökumppanin kanssa
ukrainalaisten arjen tukemiseen lyhyitä informatiivisia videoita mm. lasten
harrastuksista, terveydestä, asumisesta ja koulutuksesta.
Olemme tehneet hankkeen aikana yli 20 järjestön kanssa yhteistyötä ja haluamme
jakaa hankkeen oppeja monikielisestä viestinnästä tulevassa oppaassa (katso sivu 7) ja
koulutuspäivässä (ks. s.10) Voit lukea vinkkejämme monikieliseen viestintään myös
tästä blogitekstistä suomeksi ja englanniksi.

Marian Ismail, hankekoordinaattori

https://varava.fi/havaintoja-monikielisesta-ja-monikanavaisesta-viestinnasta/
https://varava.fi/observations-on-multilingual-and-multichannel-communication/


Koronatilanne
Suomessa
Tilannekatsaus syyskuu 2022

Asiantuntijoiden mukaan tulevan
koronatalven tilannetta on edelleen
vaikea ennustaa. Sairaalahoidon tarve
on syyskuussa ollut hieman kasvussa
mutta teho-osastojen tilanne on tällä
hetkellä rauhallinen.

Koronaviruksen määrät jätevesissä
ovat kääntyneet laskuun koko maassa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) jätevesiseurannan mukaan
virusmäärät ovat laskeneet elokuun
alusta lähtien.

Keskustelua on käyty pitkityneen
koronan eli long covidin riskeistä ja
hoidosta. Toisena aiheena on ollut
esillä muiden virusten äkillinen
aktivoituminen parin vuoden
hiljaiselon jälkeen. 

Vaikka epidemian suurimmat
vaikutukset alkavat olemaan ohi niin
on muistettava, että virus kiertää
edelleen väestössä. Rokotukset ovat
edelleen tehokkain keino ennalta-
ehkäistä vakavaa koronatautia.
Tällä hetkellä leviää herkästi tarttuva
omikron-muunnos. Toisaalta on
todella paljon väestöimmuniteettia,
sekä laajojen rokotusten että
tartuntojen aiheuttamaa. Se stabiloi
tilannetta. 

THL suosittelee uutta koronan
tehosterokotusta kaikille 65 vuotta 
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täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille
lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville
sekä voimakkaasti immuunipuutteisille
12 vuotta täyttäneille. THL ei
kuitenkaan suositellut rokotteen
ottamista vielä tässä kuussa, vaan
myöhemmin syksyllä samalla käynnillä
influenssa-rokotteen kanssa. Tähän
ohjeistukseen voi tulla tarvittaessa
muutoksia. 

Koronarajoitusten vapautumisen
jälkeen monilta unohtui se, että meillä
on riskiryhmäläisiä, joille korona on
edelleen vakava tauti. Heidän
suojelemisensa on erittäin tärkeä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan
Suomessa käytettävät eri valmisteita
yhdistelevät koronarokotesarjat
toimivat yhtä hyvin kuin sarjat, joissa
jokainen annos on samaa rokote-
valmistetta. THL tutki korona-
rokotesarjojen tehokkuutta
yhteistyössä Tanskan, Norjan ja Ruotsin
terveysviranomaisten kanssa. 

THL:n toisen tutkimuksen mukaan
Uudenmaan alueella 90 prosentilla
alle 18-vuotiaista oli toukokuun 2022
loppuun mennessä muodostunut
koronaviruksen vasta-aineita joko
rokottamisen tai tartunnan
seurauksena.

 
Lähde: THL ja Yle
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Uudet
omikronrokotteet 

kaikki yli 65-vuotiaat 
18 vuotta täyttäneet riskiryhmiin
kuuluvat 
12 vuotta täyttäneet voimakkaasti
immuunipuutteiset 
18–59-vuotiaat, joilla ei vielä ole
suositeltua kolmea annosta 
60–64-vuotiaat, joilla ei vielä ole
suositeltua neljää annosta

Uudet omikronrokotteet rokotteet
saapuivat Suomeen syyskuussa
viikolla 38. 

Koronaviruksen BA4- ja BA5-
viruskantaa vastaan räätälöidyt niin
sanotut omikronrokotteet saivat
Euroopan lääkevirastolta EMA:lta
myyntiluvan ja saapuivat Suomeen.
Syyskuun alussa Euroopan
lääkeviraston EMA:n myyntiluvan
saaneet Modernan ja Pfizerin-
Biontechin varianttirokotteita tulee
Suomeen viikottain useita eriä,
kaikkiaan lähes 5 miljoonaa annosta.

Uuden tehosterokotteen saavat
loka–joulukuussa

Rokotteen voi antaa samanaikaisesti
kausittaisen influenssarokotteen
kanssa. THL:n ohjeena on, että
mahdollisimman suuren hyödyn
saamiseksi rokote otetaan aikaisintaan
kolme kuukautta edellisesta
rokoteannoksesta tai edellisestä
sairastetusta koronainfektiosta.
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-Myös alkuperäiset rokotteet ovat aivan
yhtä hyviä vakavalta taudilta
suojaamiseksi, mutta nämä uuudet
rokotteet sisältävät lisäksi hieman
erilaista piikkiproteiinia. Näin
toivotaan, että rokotesuojan kirjo olisi
vähän laajempi, sanoo THL:n johtava
asiantuntija Mia Kontio.

Perusterveille, jotka ovat jo saaneet
täyden rokotussarjan, tai muuten
sairastaneet koronan, ei variantti-
rokotteella annettavaa tehoste-
rokotetta ole tulossa.
Näin on päätetty siksi, että THL:n
mukaan suurin osa väestöstä on
hyvässä vakavan taudin suojassa, eli
saanut joko kolme rokotetta tai
sairastanut taudin ja saanut kaksi
rokotetta.

Uusien varianttien ja tautitilanteen
muuttuessa THL on varautunut
muuttamaan suosituksiaan. Mikäli
virustilanne pysyy ennallaan, on
riskiryhmien ja yli 65-vuotiaiden
seuraava kausirokotus mahdollisesti
aikaisintaan vasta puolen vuoden
päästä. Perusterveiden osalta
rokotuksiin palataan, jos tautitilanne
niin vaatii.

Lähteet: THL, Yle
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Kauden 2022–2023
influenssarokote

pistettävää VaxigripTetra-rokotetta
kaikille ikäryhmille 
FluenzTetra-nenäsumuterokotetta
2–6-vuotiaille 

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09
-kaltainen viruskanta
A/Darwin/9/2021 (H3N2) -kaltainen
viruskanta
B/Austria/1359417/2021 -kaltainen
viruskanta (Victoria-haara)
B/Phuket/3073/2013 -kaltainen
viruskanta (Yamagata-haara)

Influenssakaudella 2022–2023
rokotusohjelmassa tarjotaan

Maailman terveysjärjestö WHO valitsee
vuosittain rokotteeseen ne virus-
kannat, jotka todennäköisimmin
aiheuttavat influenssaa. WHO valitsee
viruskannat eri maista saamiensa
seurantatietojen perusteella.

Influenssakaudella 2022–2023
VaxigripTetra ja FluenzTetra-
rokotteiden viruskannat ovat

Edelliskauteen verrattuna rokotteen
toinen A-viruskanta ja toinen B-
viruskanta on vaihdettu. 

Influenssarokotteen voi tarvittaessa
antaa yhtä aikaa muun rokotteen,
myös koronarokotteen kanssa.
Brittitutkimuksessa influenssa- ja
koronarokotteen yhtäaikainen
antaminen ei heikentänyt
kummankaan rokotteen
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influenssasta johtuvia kuolemia
sekä sairaala- ja laitoshoitoja
vakavan influenssan ilmaantuvuutta
jälkitauteja, kuten korvatulehduksia,
keuhkoputkentulehduksia,
keuhkokuumeita sekä
sydäninfarkteja ja aivoverenkierron
häiriöitä
influenssatartuntoja: kun henkilö ei
sairastu, hän ei tartuta muita

aikaansaamaa vasta-ainetuotantoa,
eikä turvallisuushuolia todettu. 

Influenssarokotusten antamisesta
vastaavat ja tiedottavat kunnat. 

Mitä hyötyä influenssarokotteesta
on?
Rokote on paras suoja influenssaa
vastaan. Se ei suojaa flunssalta eli
nuhakuumeelta.

Influenssarokote vähentää

Lue lisää:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/rokotteet-a-
o/influenssarokote

Lähde: THL
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https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/pistoksena-annettava-influenssarokote
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/pistoksena-annettava-influenssarokote
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/nenasumutteena-annettava-influenssarokote-lapsille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/nenasumutteena-annettava-influenssarokote-lapsille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote


THL:n tukimus
monikertaisesta
vähemmistöstä

THL:ssä tehdyn tuoreen tutkimuksen
mukaan, moninkertaiseen
vähemmistöön kuuluvat saavat
osakseen moninkertaista syrjintää ja
eriarvoista kohtelua. Tämä selviää
THL:n tutkimuksesta, joka keskittyi
Suomessa asuvien ulkomaalais-
taustaisten seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöjen kokemuksiin.
Ulkomaalaistaustaiset sateenkaari-
ihmiset kohtaavat monia vaikeuksia
suomalaisessa yhteiskunnassa, kuten
terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen
palvelujärjestelmissä.

Tutkimuksessa kysyttiin myös covid-19-
pandemian vaikutuksista heidän
elämäänsä. Tutkimukseen
osallistuneet kuvailivat pandemiaa
“siunaukseksi ja kiroukseksi.” Kansalais-
järjestöjen ja muiden tuki-
organisaatioiden toiminnan siirtyessä
verkkoon tai loppuessa kokonaan,
erityisesti seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöihin kuuluvat
turvapaikanhakijat ja pakolaiset
kärsivät merkittävästi kontaktien
puutteesta sekä lisääntyneestä
yksinäisyydestä. Tällä on ollut samalla
kielteinen vaikutus vastaajien
mielenterveyteen. Toisaalta asiaa
positiivisemmassa valossa lähestyneet
viittasivat siihen, että asiointien
vähäisen määrän vuoksi heillä oli
huomattavasti vähemmän kielteisiä
kokemuksia
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vuorovaikutuksessaan yhteiskunnan eri
tahojen kanssa. Kontaktien ehtyminen
vähensi samalla vastaajien kokemia
mikro-aggressioita tai suoraa syrjintää.
Pandemian koettiin lisäävän jo
olemassa olevaa eriarvoisuutta. Se
toimi kuvaavana esimerkkinä siitä,
miten etnisyys, sukupuoli, sosio-
ekonominen asema tai ikä ovat
päällekkäisiä ja yhdessä vaikuttavat
epätasaisesti yhteiskunnan eri ryhmiin.

Lisää tutkimuksesta:

Mercédesz Czimbalmos, Shadia Rask.
Sexual and Gender Minorities Among
Foreign-Origin Populations in Finland.
An intersectional analysis. Seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöt
ulkomaalaistaustaisessa väestössä
Suomessa. Intersektionaalinen analyysi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
Raportti 9/2022. 

Ulkomaalaistaustaiset sateenkaari-
ihmiset kohtaavat Suomessa
moninkertaista syrjintää, THL-uutinen,
15.9.2022

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-908-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-908-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-908-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-908-5
https://thl.fi/fi/-/ulkomaalaistaustaiset-sateenkaari-ihmiset-kohtaavat-suomessa-moninkertaista-syrjintaa?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Fmaahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus%2Fajankohtaista


Mitä olemme oppineet koronasta? -
seminaari järjestetään 17.11.
Helsingissä Paasitornissa ja
verkkotapahtumana.

Tervetuloa Suomen Punaisen Ristin
Järjestöjen monikielisen ja moni-
kanavaisen koronaviestinnän
koordinaation hankeseminaariin!

Mitä olemme oppineet koronasta? -
seminaari järjestetään torstaina 17.11.
klo 9:30-15:30 Helsingissä
Paasitornissa (Hakaniemi,
Paasivuorenkatu 5A) ja verkko-
tapahtumana. Huomioi muuttunut

päivämäärä!

Hankeseminaarin aiheina ovat
disinformaatio, monikielisen viestinnän
merkitys kriisiaikana 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. 

 

SPR:n monikielisen
koronaviestintähankkeen
seminaari 17.11.
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Ilmoittautuminen 7.11. asti:
https://forms.gle/ckuvvj4moQQ34G7
87

Päivä on osallistujille maksuton
mutta vaatii ilmoittautumisen.
Seminaari Paasitornissa sisältää
aamukahvit, lounaan ja iltapäivä-
kahvit. Ohjelma tarkentuu
lähempänä. 

Tervetuloa! 

https://forms.gle/ckuvvj4moQQ34G787


Tervetuloa mukaan suunnittelemaan
järjestöille suunnattua opasta moni-
kielisestä valmius- ja kriisiviestinnästä.
Opas-työpajat on suunnattu
järjestökumppaneillemme ja moni-
kielisille järjestöille, joilla on
kokemusta valmius- tai kriisi-
viestinnästä.

Olemme monikielisessä korona-
viestintähankkeessa luomassa opasta,
jonka sisällön suunnitteluun kutsumme
teitä jakamaan kokemustanne
kahdessa työpajassa loka-
marraskuussa. Työpajat järjestetään ke
5.10. ja ke 2.11. klo 13-15 Helsingissä
Suomen Punaisen Ristin
keskustoimistolla. Työskentelykieli on
ensisijaisesti suomi mutta myös
englanniksi voi osallistua. 

Tule suunnittelemaan
järjestöjen monikielisen
viestinnän opasta!
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Yhdestä järjestöstä voi osallistua
useampi henkilö. Työpajojen sisällöt
poikkeavat hieman toisistaan. Olette
tervetulleita molempiin mutta myös
ainoastaan yhteen työpajaan voi
osallistua. 

Työpajoissa käsiteltävät kysymykset
lähetetään myöhemmin kaikille
järjestökumppaneille, joten niihin voi
vastata myös kirjallisesti. Toiveiden
mukaan voimme järjestään lähi-
työpajojen jälkeen myös yhden
tapaamisen Teamsissa yhdessä
sovittuna ajankohtana.
Hanke kokoaa ja julkaisee oppaan
alkuvuonna 2023.

lmoittautuminen 6.10. mennessä:
https://forms.gle/9QcJZPVSsaKaohh7A

https://forms.gle/9QcJZPVSsaKaohh7A


Tervetuloa järjestöjen monikielisen
koronaviestintähankkeen järjestämiin
henkisen tuen tapahtumiin loka-
marraskuussa.

Tilaisuudet ovat suunnattu ensi-
sijaisesti järjestökumppaneillemme,
heidän työntekijöilleen ja aktiiveilleen
(myös vapaaehtoiset). Kaikki
tapahtumat vaativat ennakko-
ilmoittautumisen ja vaativat
osallistumista paikan päällä Helsingissä
Suomen Punaisen Ristin
Keskustoimistolla. 

Luennoitsijana ja työnohjaajana toimii
psykologi Sanna Korpela. Korpela
kuuluu SPR:n psykologien valmius-
ryhmään ja hänellä on kokemusta
lukuisilta ulkomaalähetyksiltä, mm.
Syyriasta ja Ukraina-kriisin aikana
Slovakiasta. Korpela on erikoistunut 

Henkisen tuen tilaisuudet
järjestökumppaneille
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mm. ehkäisevään
mielenterveystyöhön, kriiseihin ja
traumoihin, psykososiaaliseen tukeen
sekä monikulttuurisuus- ja
maahanmuuttotyöhön. Korpela vetää
tilaisuudet sujuvasti suomeksi ja
englanniksi.

Ke 19.10. klo 14-16 Henkisen tuen
luento monikielisille järjestöille
Ke 23.11. klo 14-16 Henkisen tuen
työnohjaus ja purku, suomeksi
Ti 29.11. klo 17-19 Henkisen tuen
työnohjaus ja purku, englanniksi
Ilmoittaudu tilaisuuksiin 10.10.
mennessä tästä:

https://forms.gle/mNwQNB97A9nMME
PJ9

Kuva: Pirjo Mailammi, SPR

https://forms.gle/mNwQNB97A9nMMEPJ9


Hanke järjestää keskiviikkona 5.10. klo
15:15-17:15 Teamsissa etäkoulutuksen
somemarkkinoinnista.

Tervetuloa hankkeen järjestämään LM
Somecon koulutukseen Facebook- ja
Instagram-mainonnan perusteista
järjestöille. 

Tässä kahden tunnin napakassa
koulutuksessa käydään läpi Facebookin
mainosten hallinta (Ads Manager) -
työkalulla toteutettavan maksullisen
mainonnan toteuttamisen perusteet.
Koulutuksessa käydään läpi mistä
maksetussa mainonnassa on kyse,
perehdytään itse Mainosten hallinnan
työkaluun. Käymme läpi
mainoskampanjan rakenteen
vaiheittain aina kampanjan luonnista,
mainonnan kohdentamiseen ja
toimivien mainosten tekoon. 

Webinaari: Facebook-
ja Instagram-
mainonnan perusteet
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Kouluttajana toimii LM Somecon
Digital Marketing Strategist Emilia
Liukko. Koulutus on suomeksi.

Ilmoittautumiset viimeistään ke
28.9.:
https://forms.gle/j6HqXFCG2VZD1aFq6
Kaikki muutokset sen jälkeen
sähköpostilla osoitteeseen erika-
evely.eisen@redcross.fi

Kuva: Pexels

https://forms.gle/j6HqXFCG2VZD1aFq6


Suomen Punaisen Ristin Suuri
koulutuspäivä toteutetaan verkossa
lauantaina 8.10.2022.

Koulutuspäivän erityisesti järjestö-
kumppaneille suunnatut osiot ovat:

Ilmastonmuutos ja muuttoliike, klo
9:30 –11:30
Ilmastonmuutos tulee suoraan tai
heijasteidensa kautta radikaalisti
lisäämään maailman muuttoliikkeitä.
Me kaikki ratkaisemme lopulta yhdessä
sen, missä määrin on kyse
järjestäytyneestä muuttoliikkeestä,
missä määrin ilmastopakolaisuudesta.
Luennoitsija: Pekka Reinikainen,
Suomen Punaisen Ristin
kansainvälinen vaikuttaminen ja
viestintä

Monikielinen ja monikanavainen
viestintä, klo 11:30 –12:30
Miten tavoittaa erikieliset yleisöt? Tässä
osiossa jaetaan SPR:n monikielisen
koronaviestintähankkeen oppeja ja
vinkkejä!
Kouluttajat: Hankekoordinaattori
Marian Ismail ja viestinnän asiantuntija
Ee Eisen, Suomen Punainen
Risti,keskustoimisto

Suuri koulutuspäivä 8.10. 10
TULOSSA

Toisto-menetelmä-koulutus, klo 9:30
–12:00
Toisto on yhteisöllinen puhumiseen
keskittyvä suomen kielen opetus-
menetelmä, jossa korostuu oppijoiden
kokonaisvaltainen psykososiaalinen
tukeminen. Kieltä opitaan rennosti
yhdessä puhuen.
Kouluttaja: Silja Vuorikuru,
hankekehittäjä, Luetaan yhdessä -
verkosto

Lapsiystävällisyys vastaanotto-
toiminnassaja kotoutumisen tuessa,
klo 13:15 –14:45
Koulutuksessa tutustutaan Pelastakaa
Lasten toiminnan malleihin ja
periaatteisiinvastaanottotoiminnassa ja
kotoutumisen tuessa, lastasuojellen ja
lapsen oikeuksia kunnioittaen.
Kouluttaja: Eveliina Viitanen,
erityisasiantuntija, Pelastakaa lapset ry

Ihmisiä statuksien takana –tietoa
paperittomuudesta, klo 13:15 –16:00
Mitä paperittomuus tarkoittaa ja miksi
paperittomat ovat erityisen
haavoittuvassa asemassa? Käydään läpi
polkuja paperittomuuteen,
paperittomuudessa elävien
perusoikeuksia, SPR:n toimintaa sekä
case-esimerkkejä.
Kouluttaja: Miska Keskinen,
asiantuntija, Suomen Punainen Risti,
Varsinais-Suomen piiri

Koulutuksiin osallistuminen on
ilmaista eikä sido mihinkään. 

 Ilmoittaudu mukaan 3.10.2022
mennessä: bit.ly/koulutuspaiva0810

Tervetuloa!
Lisätietoa: Sanna Saarto

sanna.saarto@punainenristi.fi
 

http://bit.ly/koulutuspaiva0810


Mieli ry järjestää to 15.12. klo 9.30-16.30
& ti 16.12.2022 klo 9.00-16.00
Helsingissä (Maistraatinportti 4A, 2.krs,
Pasila) koulutuksen kaikille maahan
muuttaneiden kanssa toimiville,
mielenterveyden edistämisestä
kiinnostuneille.

KOTU-koulutuksen tavoitteena on
vahvistaa kulttuurisensitiivisen
kohtaamisen taitoa, ymmärtää
maahanmuuton vaikutuksia mielen-
terveyteen, tarjota työkaluja eri kieli- ja
kulttuuritaustaisten mielenterveyden
tukemiseen. Koulutus pohjautuu
Mielenterveyden ensiapu-1 (MTEA1)
koulutukseen ja sisältää 12-14 tuntia
lähiopiskelua. Osallistujamäärä on max
16 henkilöä.
 
Kurssitodistus edellyttää kokoaikaista
läsnäoloa. Koulutus ei sovi akuutissa
kriisissä oleville. Koulutus on maksuton,
lounas omakustanteinen. 
Kouluttajana toimivat Elisa Metsävaara
ja Melis Arı-Gürhanlı MIELI ry:ltä.
 
Koulutuksen keskeisimmät sisällöt: 
-Maahanmuutto elämän muutoksena 
- Maahanmuuttajan mielenterveyden
suoja- ja riskitekijät 
- Kriiseistä selviäminen 
- Mielenterveys kotoutumisen
edellytyksenä 

Kohtaa ja tue -
Maahanmuuttajan
mielenterveyden  ensiapu
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- Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
vahvistaminen 
- Työkaluja oman työn tueksi 

Ilmoittautuminen 15.11.2022
mennessä linkistä:
https://link.webropol.com/s/kotukoulut
usjoulukuu 

Lisätietoja: Melis Arı-Gürhanlı
Suunnittelija, hyvinvointitoiminta ja
monikulttuurisuus
MIELI Suomen Mielenterveys ry
+358 (0)40 186 8122
melis.ari@mieli.fi

https://link.webropol.com/s/kotukoulutusjoulukuu
https://link.webropol.com/s/kotukoulutusjoulukuu
mailto:melis.ari@mieli.fi


Linkkejä
 

12

THL kehottaa iäkkäitä ja
riskiryhmäläisiä ottamaan
koronarokotteen tehosteannoksen
syksyllä yhdessä
influenssarokotuksen kanssa, Yle:
https://yle.fi/uutiset/3-12604075

Professorin mukaan Suomi on
herännyt jälkijunassa pitkittyneen
koronataudin riskeihin, Yle:

Omikronia vastaan räätälöidyt
rokotteet saattavat suojata myös
tartunnoilta – jos ne toimivat, koko
koronastrategia voi mennä uusiksi,
Yle: https://yle.fi/uutiset/3-12609065

Innokkaimmat ryntäsivät hakemaan
tehostetta koronarokotukselleen
heti THL:n uuden suosituksen
jälkeen – Helsingissä moni joutui
pettymään, Yle:
https://yle.fi/uutiset/3-12607246

Ylilääkäri Asko Järvinen syksyn
tautitilanteesta: "Tästä vuodesta
saattaa tulla virusten vuosi", Yle:
https://yle.fi/uutiset/3-12611140

Koronaepidemian suuret
vaikutukset alkavat olla ohi, sanoo
THL:n ylilääkäri, Yle:
https://yle.fi/uutiset/3-12624685

Sairaalahoidon tarve on jälleen
kasvussa, Yle: https://yle.fi/uutiset/3-
12630574

     https://yle.fi/uutiset/3-12561417

Tutkimus: Useimmilla hajuaisti
palaa takaisin koronan jälkeen, Yle:
https://yle.fi/uutiset/3-12625228

Lapsilla on tartunnan tai
rokottamisen seurauksena
koronaviruksen vasta-aineita, Yle:
https://yle.fi/uutiset/3-12615265

Long covidia sairastavia lapsia on
pelättyä vähemmän, sanoo
asiantuntija, Yle:
https://yle.fi/uutiset/3-12593549

Enterovirukset iskivät tänä vuonna
tavallista aiemmin, Yle:
https://yle.fi/uutiset/3-12609487 

Tuleva influenssakausi, Yle:
https://yle.fi/uutiset/3-12629452

Korona on vihdoinkin yksi tauti
muiden joukossa, sanoo THL:n
ylilääkäri, HS:
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-
2000009086946.html

Lääkevahinkoilmoitukset
moninkertaistuivat
koronarokotteiden myötä, Yle:
https://yle.fi/uutiset/3-12616965

Uusi tutkimus, THL: Eri valmisteita
yhdistelevät koronarokotesarjat
toimivat yhtä hyvin kuin sarjat,
joissa käytetään samaa
rokotevalmistetta 

LINKIT
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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: 25.10, 24.11. ja 12.12. 
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

 Kuva: Ami Koiranen

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

