
KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET v. 2018

ROKOTUKSET 
KIURUVEDELLÄ 
Kiuruveden terveyskeskus,
Nivankatu 31 
ti 6.11. klo 8-11 ja 12–15 
ke 7.11. klo 8-11 ja 12–15 
to 8.11. klo 8-11 ja 12–15 
ti 13.11. klo 8-11 ja 12–15 
ke 14.11. klo 8-11 ja 12–15 
to 15.11. klo 8-11 ja 12–15 ja 16-17 
to 22.11. klo 8-11 ja 12–15 

ROKOTUKSET SONKA-
JÄRVELLÄ JA SUKEVALLA
Sonkajärven terveyskeskus,  
Taivallahdentie 4
to 8.11. klo 12-15
ti 13.11. klo 8-12
ke 14.11. klo 12–15
ma 19.11. klo  8-12
Sukeva: Sukevan kyläkeskus, 
Matarantie 11
ma 5.11. klo 11-15

ROKOTUKSET VIEREMÄLLÄ
Vieremän terveyskeskus, 
 Ponssentie 11
ke 7.11. klo 8-11.30
pe 9.11. klo 8-11.30
ke 14.11. klo 13-17
pe 16.11. klo 8-11.30
ke 21.11. klo 13-17 

Joukkorokotusajat ilman ajanvarausta:

ROKOTUKSET IISALMESSA
Iisalmen kirjasto, Kirkkopuistonkatu 9, 74100 Iisalmi
ke 7.11. klo 8-18
ke 14.11. klo 8-18
Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130 
Iisalmi
ke 7.11.  klo 8-18
ke 14.11. klo 8-18
Ikäihmisten asiakasneuvonta OHJURI, TORIKULMA, 
Satamakatu 10-12, 74100 Iisalmi
to 1511. klo14-18
to 22.11. klo 14-18
to 29.11. klo 14-18 
Päiväkeskus Purje, Karjalankatu 41, 74120 Iisalmi
to 15.11. klo 14-18 
to 22.11. klo 14-18
to 29.11. klo 14-18

  

____________________________________________________________________________________
Sähköisen ajanvarauksen ohje influenssarokotukseen: 
Jos olet yli 15-vuotias, voit vaihtoehtoisesti varata ajan influenssarokotukseen sähköisesti Ylä-Savon SOTE 
kuntayhtymän internetsivuilta (aikaa varataksesi tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen):
www.ylasavonsote.fi -> kirjaudu eTerveyspalveluun -> tunnistaudu eTerveyspalveluun > Ajanvaraus
Valitse asiakkuudeksi influenssarokotukset, palveluksi influenssarokotusaika ja paikkakunta. Varaa haluamasi aika, 
tarkista ajanvarauksistasi, että aika on tallentunut -> Kirjaudu ulos
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Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos suosittaa maksuttoman influenssarokotteen 
antamista seuraaville henkilöille:
•	 sosiaali- ja terveyshuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
•	 raskaana olevat naiset
•	 kaikki 65 vuotta täyttäneet
•	 kaikki 6 kuukauden - 6 vuoden ikäiset lapset
•	 sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
•	 varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen 

asepalvelukseen astuvat naiset
•	 vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri. 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella:
• raskaana olevien rokotukset äitiysneuvolakäynnin yhteydessä
• 6kk – 6 vuotta ja alle 9v riskiryhmiin kuuluvien lapsien rokotukset 
sähköisellä tai puhelinajanvarauksella omalta lastenneuvolan /
koulun terveydenhoitajalta
• yli 9v rokotukset joukkorokotuspäivinä tai puhelinajanvarauksella 
kouluterveydenhoitajalta.

www.ylasavonsote.fi

SÄHKÖINEN AJANVARAUS:


