
  

 

Luotettavan tiedon jakaminen nykytilanteesta on erittäin tärkeää etenkin 
niille, jotka eivät puhu äidinkielenään virallisia kieliä tai eivät osaa etsiä tietoa 
viranomaislähteistä. Liikkeellä on paljon huhuja ja väärää tietoa. Me voimme 
auttaa! 
 
Omassa osastossa sinulla on mahdollisuus tavoittaa monia henkilöitä ja päästä 
erilaisiin ryhmiin ja verkostoihin. Ole yhteydessä heihin, jotka tarvitsevat tietoa ja 
jaa esimerkiksi näiden linkkien takaa löytyviä monikielisiä ja selkokielisiä 
materiaaleja. Koska tilanne muuttuu koko ajan, on hyvä varmistaa, että tieto on 
päivitetty.  
 
On myös hyvä pitää yhteyttä ja kysellä kuulumisia. Monet  
kokevat olonsa yksinäiseksi ja neuvottomaksi kotona. Erilaisia etäalustoja voi 
käyttää tapaamisiin, kahvitteluun tai vaikka suomen kielen opiskeluun. Myös 
ohjeistuksia koronavirukseen liittyen voi käydä läpi videopuheluiden tai muiden 
verkossa toimivien etäsovellusten kautta. 

Etävinkit 
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Suomeksi På Svenka 

In English Selkokieli 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(THL) päivittää tietoja koronaviruksesta 

ja hoitoon hakeutumisesta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi THL 

julkaisee tietoa koronaviruksesta yli 10 eri kielellä. Monikielistä viestintää 

koronaviruksesta tarjoavat myös tiedotusvälineet. 

Monikieliset materiaalit 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön 

kotouttamisen osaamiskeskus kokoaa 

kotouttaminen.fi -sivustolle 

monikielisiä materiaaleja 

koronaviruksesta eri toimijoiden 

käyttöön. Monikielisen materiaalin 

lisäksi kooste sisältää linkkejä 

selkokielisiin ja visuaalisiin 

materiaaleihin. 
 

Kotouttaminen.fi sivu 

 

Myös osa kunnista on julkaissut omissa verkkopalveluissaan eri 

kielillä kunnan toimenpiteistä koronavirus Covid-19 liittyen. 

Monissa kunnissa maahan muuttaneiden neuvontapisteet ohjaavat 

asiakkaita verkkoasioinnin tai puhelinpalveluiden pariin. Osa kunnista on 

julkaissut monikielistä tietoa koronaviruksesta ja uutisissa on otettu 

huomioon muut kielet. Tarkista oman kuntasi tilanne. Nettisivut 

päivittyvät sitä mukaa kuin kunnat niitä päivittävät. 

 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirus-covid-19-selkokielella
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ota-kayttoosi-monikieliset-materiaalit-koronaviruksesta


 

 

Eri kieliversioita ohjeistuksista Lapissa 2.4.2020 (päivittyvät kuntakohtaisesti):  

Rovaniemi: 

Englanti  

Sodankylä: 

Pohjoissaame 

Enontekiö: 

Englanti 

Saame 

Utsjoki: 

Saame 

Ruotsi, Norja, Englanti  

Inari: 

Englanti 

Kolari: 

Englanti 

Kemi: 

Selkosuomi 

Kurdi, Persia, Arabia, Somali, Venäjä, Englanti 

 

YLE 

YLE on kerännyt tietoa koronatilanteesta arabiaksi, 

somaliksi, kurdiksi ja persiaksi.  

 

 

 

Punainen Risti on tuottanut erilaisia kuvia ja videoita (SU, SV, EN)   

 

Punaisen Ristin hygieniaohjeet niistämiseen ja käsien pesemiseen 

Tulostettava hygieniataulu: käsienpesu 

Tulostettava hygieniataulu: niistäminen 

Henkisen tuen ohjevideot Youtubessa: 

• suomeksi 

• ruotsiksi 

• englanniksi 

 

  

  

https://international.rovaniemi.fi/en/News/Coronavirus
http://www.sodankyla.fi/tietoa-sodankylasta/Pages/Koronadiehtu-gieldda-olbmuide.aspx
https://enontekio.fi/ohjeita-koronaviruksen-varalle-information-coronavirus/
https://enontekio.fi/kunta-ja-hallinto/yhteystiedot/saamenkieliset-palvelut/
https://www.utsjoki.fi/se/diehtu-koronavirusa-birra/
https://www.utsjoki.fi/news-article/instructions-for-utsjoki-residents-on-what-to-do-if-you-suspect-a-covid-19-coronavirus-infection-in-english-swedish-and-norwegian/
https://www.inari.fi/en/services/make-inari-your-home/corona-virus-info.html
https://www.kolari.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/kolari-municipality-release-31.3.html
https://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2020/03/Kemi_tiedote_selkosuomi.pdf
https://www.kemi.fi/tiedotteet/information-about-corona-virus-in-several-languages/
https://yle.fi/uutiset/3-11267455
https://www.punainenristi.fi/node/32160
https://www.punainenristi.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/hygieniataulut_a4_kasienpesu_aikuinen1_fin.pdf
https://www.punainenristi.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/hygieniataulut_a4_niistaminen_aikuinen_fin.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8ziwoPNU8JG5DuOKiy30a50oHaZ7zLe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8ziwoPNU8KEjjDcQLYCGYjWw_GPIzfQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8ziwoPNU8JasKrdTW-ItDN4kV0bKDGY


Voit käyttää apuna SPR aineistopankista löytyviä  

korona-aiheisia viestintämateriaaleja. Materiaalit löytyvät 

kirjautumalla, kohdasta Julkiset materiaalit > Koronavirus 

- viestintämateriaaleja. 

Ohjeiden läpikäyminen yhdessä voi auttaa. Tukena 

voi käyttää erityisesti lasten ja nuorten kanssa SPR 

Oppimateriaaleja. Pelatkaa yhdessä vaikka peliä! 

 

Muistetaan, että me olemme tässä kaikki yhdessä. ”Tarvitsemme solidaarisuutta, 

emme stigmaa, tukeaksemme kaikkia joihin koronavirus on vaikuttanut. Pelko ei 

koskaan ole tekosyy rasismille tai vihalle.” Kiitos kun autat! 

 
 

SPR Aineistopankki 

sproppimateriaalit.fi 
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