
Koronarokotusaiheisen julistekilpailun voittajatöissä räiskyvät värit, 
rohkeus ja toivo 

 

Sairaanhoitopiirien koronarokotusaiheisen julistekilpailun voittajat on valittu. Lasten ja nuorten 
sarjan voittoon ylsi Silja Ranta julisteellaan ”Rokotuksen saaminen on cool”.  Avoimen sarjan 
voittajajuliste ”Rokotekapina” on Wilma Lohen käsialaa. Ammattilaissarjan voiton vei Lasse 
Katainen & Jan Åqvist julisteellaan ”Älä sie huijo”. Jokaisessa sarjassa myös palkittiin sijoille 2.–
5.  yltäneet työt sekä arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken palkintoja. 
Julistekilpailuun saapui  yhteensä 130 työtä. Kilpailujulistetyöt jakautuivat eri sarjoihin seuraavasti: 
ammattilaissarjaan tuli 36 julistetta, avoimeen sarjaan 54 julistetta sekä lasten ja nuorten sarjaan 
40 julistetta.  
 

Mitä korkeampi rokotekattavuus, sitä paremmassa turvassa lappilaiset ovat 
 
Lapin sairaanhoitopiiri ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ovat kesäkuussa kannustaneet lappilaisia 
tarkastelemaan koronarokottamista ja rokotuksen ottamisen vaikutuksia kuvataiteen 
keinoin julistekilpailun kautta.  
 
Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas kertoo, että julistekilpailun 
tavoitteena on nostaa esiin Lapin koronaturvallisuutta ja rokotekattavuutta. 
 
”Mitä korkeampi rokotekattavuus, sitä paremmassa turvassa lappilaiset ovat”, tiivistää ylilääkäri 
Broas. 

 

Voittajatyöt  
Julistekilpailun tuomaristo valitsi julistekilpailun voittajat torstaina 1.7.2021. Tuomariston mukaan 
kilpailutyöt olivat erittäin monipuolisia ja tarkastelivat rokotuksen ottamisen tuomaa vapautta ja 
yhteisöllisyyttä eri näkökulmista. Kilpailujulisteissa oli myös tuotu hauskasti esille niin Lapin 
vaakunan villimies kuin lappilainen luonto poroineen ja hyttysineen. 
 
(Tiedotteen liitteenä jokaisen sarjan voittajatyö. Loput viiden parhaan joukkoon sijoittuneet tulevat 
viimeistään ensi viikolla esille www.koronaturvallinenlappi.fi/julistekilpailu) 

 

Lasten ja nuorten sarja: 

1. Silja Ranta: Rokotuksen saaminen on cool  
”Hyvä juliste, vahvat värit näkyy kauas ja tavoittaa nuorison sekä entiset nuoret! Katse 
kiinnittyy helposti. Viesti on selkeä ja samalla kuvaan jää paljon tutkittavaa.”  

2. Onni Mansikkasalo: Lääkäri ja korona  
”Kääk, sanoi korona! Luomisvoimainen kuva ja hieno toteutus. Tarkka rajaus, vangitseva 
tilanne ja vahva tarina. Värit kiinnittävät huomion.”  

3. Matleena Saralampi: Porot rokotusvuorossa  
”Hyvä piirtäjä on tehnyt komean julistekuvan. ”Poron voimalla” rokotuksiin!”  

4. Oliver Mansikkasalo: Koronasateenkaari  
”Voimallinen kuva! Hienot värit.”  

5. Eerika Junttila: Valitse elämä  
”Minimalistinen ja toimiva toteutus. Kuva kertoo, että rokotus on oma valinta.”  

https://koronaturvallinenlappi.fi/julistekilpailu/
http://www.koronaturvallinenlappi.fi/julistekilpailu


 
Avoin sarja:  
 

1. Wilma Lohi: Rokotekapina  
”Rohkeaa puhetta jota piirrosilmaisu keventää. Selkeä värimaailma ja huoliteltu teksti.” 

2. Raija Aula: Väistä korona  
”Ytimekäs minimalistinen graafinen ilme. Yhdellä viivalla on kuvattu iso asia. Kuva kiinnittää 
katseen.”  

3. Anni Keskipoikela: Jotta voisimme taas halata  
”Viivan ja tekstin suhde sisältöön toimii. Ilmava toteutus. Muistutus mitä kaipaamme 

4. Juha Salla: Näytetään niille  
”Positiivinen muistutus siitä, että Lapissa ei ole puute sääskistä eikä rokotteista.” 

5. Essi Peteri: Lappi auki  
”Hienosti kannustuskylttimäinen. Selkeä ja yksinkertainen. Ei jätä tulkinnanvaraa.” 

 
Ammattilaissarja 

1. Lasse Katainen & Jan Åqvist: Älä sie huijo  
”Rentous ja järkevyys kohtaavat. Hauska, selkeä. Tunnistettava Lappi-yhteys, älä sie -
mainosrakenne.” 

2. Sanni Mustonen: Villimiehen esimerkki  
”Lapin vaakunan villimies on tuotu nykypäivään. Sarjakuvamaisen kaunis toteutus.”  

3. Mimmi Mertaniemi: Minä suojaan sinua 
”Viimeistelty kokonaisuus. Leikittelee kenties ehkäisyvalistuskuvastolla, nykyään 
rokotekin on suoja, jota tarvitaan läheisyyteen.” 

4. Karita Heikkinen: Rohki soma piikki 
”Selkeä ja vahvan värikäs toteutus. Lappi-teema taitavasti esillä!”  

5. Aslak Siimes: Pysäytä virus 
”Graafinen, ytimekäs viesti tunturimaisemassa.” 

 
Tuomaristoon kuuluivat: 
 

Helena Junttila, taidemaalari   
Miila Kankaanranta, graafinen toimittaja, Lapin Kansa  
Eemil Karila, kuvataiteilija 
Toni Rantanen, Art Director, Flatlight Creative House  
  
Tuomariston sihteereinä toimivat projektisuunnittelija Emma Sarsila Lapin 
sairaanhoitopiiriltä ja viestintäpäällikkö Jenni Lintula Lapin liitolta. 
  
Lisätietoja:  
Verkkosivu https://koronaturvallinenlappi.fi/julistekilpailu/    
  
Emma Sarsila  
Projektisuunnittelija / www.koronaturvallinenlappi.fi  
emma.sarsila@lshp.fi  
p. 040 768 9115  
  

https://koronaturvallinenlappi.fi/julistekilpailu/
http://www.koronaturvallinenlappi.fi/
mailto:emma.sarsila@lshp.fi


Jenni Lintula  
Viestintäpäällikkö / Lapin liitto 
jenni.lintula@lapinliitto.fi   
p. 040 661 5611  
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