
 

 

Kirkkonummen terveyspalvelut tiedottaa influenssarokotuksista 2019 
 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen influenssarokotussuosituksen mukaisesti maksuttomiin rokotuksiin ovat 
oikeutettuja: 
 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö 

• Raskaana olevat naiset  

• Kaikki 65 vuotta täyttäneet  

• Kaikki 6 kuukauden - 6 vuoden ikäiset lapset  

• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat  

• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri  

• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset 
 

Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi kuuluuko rokotettava maksuttoman rokotuksen 
kohderyhmään. Lisätietoja kohderyhmistä https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/kausi-
influenssarokote 
 

      Aikuisten rokotukset omalla terveysasemalla seuraavasti:  
 

Kirkkonummen sosiaali- ja terveyskeskus ilman ajanvarausta, sisäänkäynti B-ovesta 
ke  20.11. klo 10 – 17.30 
ke  27.11. klo 10 – 17.30 
ke   4.12 . klo 10 – 17.30 

 
Lisäksi aikoja on myös varattavissa sähköisesti 4.11. alkaen  www.kirkkonummi.fi/eterveys

Masalan ja Veikkolan terveysasemilla ajanvarauksella. Ajanvaraus avataan 4.11. ja rokotukset alkavat 
18.11.  
 
Varaa ensisijaisesti aikasi sähköisesti eTerveyspalvelussa: www.kirkkonummi.fi/eterveys  
tai soittamalla oman terveysaseman ajanvaraukseen klo 10-15 välisenä aikana. 
 
Masalan terveysasema    p. 09 2968 3500 
Veikkolan terveysasema   p. 09 2968 3600  
Kirkkonummen sosiaali- ja terveyskeskus  p. 09 2968 3401

Raskaana oleva ja hänen kumppani rokotetaan normaalin neuvolavastaanottokäynnin yhteydessä tai alla 
mainitulla ajoilla. Riskiryhmään kuuluvat koululaiset voivat olla omaan kouluterveydenhoitajaan 
yhteydessä, tai käydä aikuisten rokotusajoilla terveysasemalla. 

Lasten influenssarokotuspäivät ilman ajanvarausta seuraavasti: 

Kirkkonummen keskustan neuvola 
ma 25.11. klo 8-11  
to 28.11.  klo 15-17.30   
ma 2.12. klo 15-17.30  
to 5.12. klo 8-11  
ma 9.12.  klo 15-17.30  
ma 16.12.  klo 8-11  
to 9.1. klo 15-17.30  
ma 13.1.  klo 8-11  
to 16.1. klo 15-17.30  
 
2-6 vuotiaat lapset voivat saada rokotteen nenäsumutteena, 
tällöin tarvitaan vain yksi annos.  Aiemmin rokottamaton alle 
9-vuotias lapsi joka saa pistettävää influenssarokotetta, 
tarvitsee 2 annosta rokotetta saman kauden aikana. 
Annosten välin oltava vähintään 4 viikkoa. Kananmuna-
allergisten on varmistettava rokotteen sopivuus ennakkoon 
hoitavalta lääkäriltä.       

 
Masala  
 
ti 26.11.  klo 8-10 neuvolassa  
to 28.11.  klo 9-11 Piennarpihan asukaspuistossa  
ma 9.12.  klo 8-10 neuvolassa  
ma 13.12.  klo 9-11 Piennarpihan asukaspuistossa  
to 9.1.  klo 8-10 neuvolassa  
to 23.1. klo 8-10 neuvolassa  
 

Veikkolan neuvola 
ti 26.11. klo 8-10  
ma 2.12. klo 14-16  
ke 11.12 klo 15-17  
ma 30.12 klo 14-17 
to 16.1.  klo 8-10  
 

https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/kausi-influenssarokote
https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/kausi-influenssarokote
http://www.kirkkonummi.fi/eterveys
http://www.kirkkonummi.fi/eterveys

