
Kausi-influenssarokotukset alkavat Karviaisen alueella 
 
Kenelle maksuton influenssarokote?   

Katso:  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote#kenelle   

Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi kuuluuko rokotettava maksuttoman rokotuksen 

kohderyhmään. Jos henkilö ei kuulu kohderyhmään, hänen tulee hankkia rokote itse.  

Rokotusajat Karkkilan kaupungintalolla: 
Ti 9.11. klo 8.30-15.30 vain ajanvarauksella 
Ti 16.11. klo 8.30-15.00 sekä klo 16.00-19.00 vain ajanvarauksella 
Ti 23.11. klo 8.30-15.30 ajanvarauksella sekä walk in 
Ti 30.11 klo 8.30-15.30 ajanvarauksella sekä walk in 
 
Rokotusajat Kirkkoniemen koululla: 
Ke 10.11. klo 8.30-15.30 vain ajanvarauksella 
Ke 17.11. klo 8.30-15.30 vain ajanvarauksella 
Ke 24.11. klo 8.30-15.30 ajanvarauksella sekä walk in  
Ke 1.12 klo 8.30-15.30 ajanvarauksella sekä walk in 
 
Rokotusajat Nummelan terveysasemalla: 
To 11.11. klo 8.30-15.00 sekä klo 16.00-19.00 vain ajanvarauksella 
To 18.11. klo 8.30-15.30 vain ajanvarauksella 
To 25.11. klo 8.30-15.00 sekä 16.00-19.00 ajanvarauksella sekä walk in 
To 2.12. klo 8.30-15.30 ajanvarauksella sekä walk in 
 
Ajanvaraus puhelimitse takaisinsoittojärjestelmän kautta valitsemalla influenssarokotus. 
Nummela 09 4258 2400 
Karkkila 09 4258 2200  
 

Karviaisen influenssarokotukset neuvoloissa ja kouluilla 2021 

Kenelle maksuton influenssarokote äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollossa? 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö (toisen asteen sote opiskelijat saavat 

rokotteen opiskeluterveydenhuollosta) 

• Raskaana olevat naiset (saavat rokotteen neuvolasta) 

• Kaikki 6 kuukauden - 6 vuoden ikäiset lapset (saavat rokotteen neuvolasta) 

• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat (neuvolaikäiset saavat rokotteen neuvolasta, 

kouluikäiset ja opiskelijat saavat rokotteen koulu- / opiskeluterveydenhuollosta) 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-

influenssarokote-/sairauden-tai-hoidon-vuoksi-riskiryhmaan-kuuluvien-influenssarokotukset  

• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri (THL tarkennusta odotetaan lähipiirin rokotusten 

osalta Alttiiden henkilöiden lähipiirin influenssarokotukset - Infektiotaudit ja rokotukset - THL)  

Karviaisen alueen neuvoloissa influenssarokotuksen tapahtuvat ajanvarauksella  
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Pajuniityn neuvola 
22.11, 25.11. sekä 20.12.2021 klo 14.00-18.00 vain ajanvarauksella 
Os. Huhdanpaju 12, 03100 Nummela 
 
Myrskylänmäen neuvola  
17.11. ja 15.12.2021 klo 14.00-18.00 vain ajanvarauksella 
Os. Myrskylänkuja 2, 03400 Vihti 

Karkkilan neuvola  
18.11. ja 16.12.2021 klo 14.00-18.00 vain ajanvarauksella 
Huhdintie 23-25, 03600 karkkila, terveysaseman alakertan, D-ovi 

Ajanvaraus puhelimitse 
Katso neuvoloiden yhteystiedot: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/neuvolat/yhteystiedot/  
Puhelinten ruuhkautuessa soittopyynnön voi jättää osoitteeseen neuvola.vihti@karviainen.fi / 
neuvola.karkkila@karviainen.fi   
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