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KORONAROKOTUKSET KUUSIOLINNA TERVEYDESSÄ 

Väestön rokotukset koronavirusta vastaan ovat alkamassa alueellamme. Rokotusaikataulu etenee 

Suomen koronastrategiassa määrätyn rokotusjärjestyksen mukaisesti. Rokotukset järjestetään niin 

nopeasti kuin rokotteiden saatavuus sen mahdollistaa. Rokote on kaikille vapaaehtoinen ja 

maksuton. Rokotusten etenemisestä tiedotamme verkkosivuillamme, paikallislehdissä ja 

facebookissa. Seuraathan tiedotusvälineistä, milloin on sinun vuorosi varata aika. 
 

ROKOTUSJÄRJESTYS 

1.Yli 80-vuotiaille kuntalaisille soitetaan kotiin rokotuksesta.                                                                              

2.Vuonna 1945- tai aiemmin syntyneet ja heidän omaishoitajansa                                                               

3.Vuonna 1950- tai aiemmin syntyneet ja heidän omaishoitajansa                                                      

4. Alle 70-vuotiaat sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat                                                                   

5. Muu väestö 

Rokotusjärjestys voi muuttua riippuen siitä, mitä rokotteita saadaan. 
 

 

AJANVARAUS KORONAROKOTUKSIIN 

Aika rokotukseen tulee varata etukäteen. Varaathan ajan ensisijaisesti sähköisesti, ettei 

puhelinajanvaraus ruuhkaannu. Ajanvaraus rokotuksiin 70-80 vuotiailla on mahdollista näillä 

näkymin maaliskuun loppupuolella rokotteiden saatavuuden mukaan. Seuraa tiedotusvälineistä 

milloin on sinun vuorosi varata aika.  Rokotusaikoja lisätään sitä mukaan kun rokotteita saadaan 

lisää. 

Aika koronavirusrokotukseen tulee varata etukäteen. Varaathan ajan ensisijaisesti 

sähköisesti, ettei puhelinajanvaraus ruuhkaannu. Ajanvaraus rokotuksiin avataan heti, kun 

rokotteen saatavuus varmistuu ja tiedämme, minkä verran väestöä voimme rokottaa ja 

milloin. Rokotusaikoja lisätään aina sitä mukaan kun rokotetta saadaan lisää.  

                                         

                          

 

ROKOTUSPAIKAT                                                                                                                   

Alavuden pääterveysasema, Salmentie 10, 63300 Alavus ;  Kuortaneen terveysasema, Keskustie 

55, 63100 Kuortane ;   Soinin terveysasema, Ähtärintie 6, 63800 Soini ;   Töysän terveysasema, 

Senioritie 4, 63600 Töysä ;  Ähtärin pääterveysasema, Sairaalantie 4, 63700 Ähtäri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

HUOMIOITAVAA                                                                                                                                  

Tule rokotukseen vain varaamallasi ajalla täsmällisesti                                                                       

Tule rokotukseen vain terveenä                                                                                                           

Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti                                                                                

Käytä kasvomaskia ja desinfioi kädet saapuessa ja poistuessa                                                          

Säilytä turvavälit muihin odottaessasi.                                                                                                 

Varaudu jäämään rokotuspisteelle 15 minuutiksi 

                    SÄHKÖINEN AJANVARAUS: www.hyvis.fi  
valitse alue Etelä-Pohjanmaa → kirjaudu verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella → täytä omat 

tietosi → ajanvaraus→muut ajanvaraukset→”varaa aikoja”-kohdasta löydät 

koronarokotusajanvaraukset (tätä varausikkunaa ei näy, jos ei ole sinun vuorosi varata aikaa)→ valitse 

asiointipiste→ varaa aika kalenterista. 
 

 
PUHELINAJANVARAUS:  ma-pe klo 11-14 silloin kun aikoja on varattavissa 

  

Alavus                      Kuortane   Soini           Töysä                       Ähtäri 

040 549 5282          040 558 5091             040 357 6914         040 357 9528           040 558 4329 

 

 


