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     TIEDOTE 23.12.2021 

Koronarokotukset Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä 

Rokotuksia annetaan kaikille 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Ensimmäisiä 
rokoteannoksia ja tehosterokoteannoksia annetaan ilman ajanvarausta walk in-
rokotuspäivinä sekä ajanvarauksella. 

Riskiryhmiin kuuluvien 5-11-vuotiaiden lasten rokotukset alkavat ajanvarauksella 
tammikuussa. Lasten rokotuksista tiedotamme erikseen.  

Seuraavat walk in-rokotuspäivät Haapaveden neuvolassa: 

28.12.2021 klo 12-15 
4.1.2022 klo 14-17   
14.1.2022 klo 12-15  
21.1.2022 klo 11-14  
25.1.2022 klo 14-17.  
 

Seuraavat walk in-rokotuspäivät Pyhännän neuvolassa:  

4.1.2022 klo 13-16  
13.1.2022 klo 14-18 
20.1.2022 klo 13-16  

Rokotuspaikalla voi olla ruuhkaa, joten omaa vuoroa voi joutua odottamaan. Vallitsevien 

kokoontumisrajoitusten vuoksi rokotuspaikkojen väkimäärää jouduttaneen ajoittain myös 

rajoittamaan.   

Käytä rokotukselle tullessasi maskia ja noudata turvaetäisyyttä.   

THL:n suosittelee 3. rokotusta seuraavasti: 

• 60-vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat sekä muut aiemmin määriteltyihin 
riskiryhmiin (riskiryhmä 1 ja riskiryhmä 2) kuuluvat, kun toisesta rokotuksesta on 
kulunut 3-4 kk  

• voimakkaasti immuunipuutteiset 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat, kun toisesta 
rokotuksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta  

• 18-59-vuotiaille, jotka eivät kuuluu riskiryhmiin, kolmatta annosta voidaan 
tarjota, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 4-6 kk.  
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• Varaa aika sähköisen ajanvarauksen kautta (linkki Helmen sivuilla). 
Puhelinajanvaraus on auki ma ja to klo 9-15 puh. 044 7591025, kuuntele ohje ja 
valitse numero kaksi (2), sinulle soitetaan takaisin.  

Riskiryhmään 1 kuuluvat 16–64-vuotiaat, joilla on koronavirustartunnan vaikealle 

muodolle erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila:  

o elinsiirto tai kantasolusiirto  

o aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti  

o vaikea puolustusjärjestelmän häiriö  

o vaikea krooninen munuaissairaus  

o vaikea krooninen keuhkosairaus  

o lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes  

o Downin oireyhtymä  

Riskiryhmään 2 kuuluvat 16–64-vuotiaat, joilla on  

o jatkuvaa lääkitystä vaativa astma  

o vaikea sydänsairaus, mm. sydämen vajaatoiminta (ei pelkkä 

verenpainetauti)  

o aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila  

o immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen  

o vaikea krooninen maksasairaus  

o tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta  

o vaikea uniapnea  

o psykoosisairaus  

o sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)  

Lue lisää: www.thl.fi 

 

 


