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Omikron levisi hämmästyttävällä 
vauhdilla tuplarokotettujen 
seurueessa – vantaalaisperhe 
epäilee tartuntaa: näin he kertovat 
oireista 

Epäily omikrontartunnoista toi nelihenkiselle 

vantaalaisperheelle karanteenin ja todellisen 

koronajoulun. 
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• Vantaalainen perhe epäilee, että omikronmuunnos läpäisi kahdesti 

rokotettujen suojan. 

• Perheen isä vietti viikko sitten iltaa seurueessa, josta osa sai jo 

varmistuksen omikronista. 

• Nelihenkisessä perheessä sekä aikuisten että lasten oireet ovat olleet 

suhteellisen lieviä. 

Ensin sairastui perheen 42-vuotias isä. Hänelle nousi kuume viikko sitten 

myöhään sunnuntai-iltana. 

– Kuumetta oli 37,5—38,5 astetta. Lisäksi oli yskää, lievää nuhaa, vähän 

pääkipua sekä lihassärkyä, hän kuvailee seuraavien päivien olotilaansa. 
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Vantaalaisperheessä on ollut käyttöä koronatesteille ja särkylääkkeille, 

kun isä sai oireet viikko sitten ja muut sen jälkeen. LUKIJAN KUVA 

Tartunta iltamenoista? 

Perheenisä arvaa, mistä tartunta tuli. Hän oli viime viikon perjantaina 

tuttavapariskunnan ja serkkunsa kanssa liikkeellä niin, että ensin serkun 
kanssa yksillä ennen salibandyottelua ja sen katsottuaan vielä pariskunnan 

kanssa oluella vantaalaisessa ravintolassa. Koronapassit tarkastettiin eikä 

kummassakaan anniskelupaikassa ollut kovin paljon väkeä. 

– Ravintola ei ollut mitenkään älyttömän ruuhkainen, mies kertoo. 

Kaikki neljä illassa liikkeellä ollutta ovat saaneet kaksi koronarokotusta. 
Siitä huolimatta tilanne on nyt se, että miehen serkku sai yhdessä vietetyn 

perjantain jälkeen diagnoosin, että hänellä on koronamuunnos omikron. 

Myös serkun vaimo on saanut sittemmin tartunnan. 

Kaikille perjantaina yhdessä olleille aikuisille tuli nopeasti koronaoireita. 
Vantaalainen perheenisä kävi heti testissä, ja sai tiedon positiivisesta 

tuloksesta, mutta ei vahvistusta omikronista. 



– Minulle tuli tekstiviesti, että on todettu positiivinen tulos, ja jäljittäjä 

soittaa minulle, mutta soittoa ei ole tullut. Sitten tuli viesti, että olet 

eristyksissä. 

 
Perheen ruokailuihin on löytynyt helpotusta pizzatilauksista. LUKIJAN 
KUVA 



Sittemmin koko vantaalaisperhe, isä, äiti ja 13- ja 11- vuotiaat pojat ovat 

sairastuneet. Kuopuksen oireet alkoivat viimeisenä eli lauantaiaamuna. 

– Hänellä oli kuumetta 39 astetta, kun heräsi. Särkylääke auttaa ja kuume 

laski. Nyt kaveri liikkuu ja on silleen virkeä, vaikka kuumetta on, isä kertoo. 

Perheenjäsenet ovat käyneet koronatesteissä. 

– Vaimolle tuli viesti, että hänellä epäillään olevan omikron, ja sama viesti 

tuli tuttavaperheelle. 

Oireiseksi vauhdilla 

Perheenisä kertoo, että he ovat pyrkineet kaikin keinoin torjumaan 
tartuntoja. Hän on itse ollut koko ajan etätöissä kotona, ja vaimo osittain. 

Kuopusta lukuun ottamatta perheenjäsenet ovat saaneet kaksi rokotusta, 

ja maskit ovat olleet käytössä. 

– On pyritty tekemään kaikkemme, ettei se tulisi ainakaan pahana. Lapset 
on otettu pois koulusta heti, jos on ollut oireita, isä kertoo perheen 

keinoista torjua koronan leviämistä. 

Vaikka koko perhe on nyt saanut oireita, isä ei pidä niitä erityisen kovina. 

– En tiedä kovista, tuntuu että enemmän ne ovat ärsyttäviä. 



 
Kun olo on kohentunut, karanteenissa olevat perheenjäsenet ovat tehneet 

yhdessä jouluvalmisteluja. LUKIJAN KUVA 

Se on selvinnyt kokemuksen kautta, että omikron tarttuu nopeasti ja 

aiheuttaa oireetkin nopeasti, jos niitä on tullakseen. 



– Kaksi päivää tartunnasta tuli oireita, isä kertoo omasta kokemuksestaan 

ja epäilee, että tartunnan saanut levittää tautia eteenpäin reilussa 

vuorokaudessa. 

– Kyllä se hyvin herkästi tarttuu, kun se tuli läpi kuudelle tuplarokotetulle, 
hän miettii viikon takaista seuruettaan ja heidän lisäkseen sairastuneita 

puolisoita. 

Perheenisän kokema on samassa linjassa sen kanssa, mitä omikronista on 

tähän mennessä opittu. Husin diagnostiikkajohtaja Lasse 
Lehtosen mukaan Husin alueella omikron on jo valtavirus, ja sen 

leviämisnopeus on hurja. 

– Voidaan puhua räjähdysmäisestä leviämisnopeudesta, Lehtonen 

kertoi Iltalehdelle perjantaina. 

Se tiedetään, että omikron läpäisee rokotussuojan aiempia muunnoksia 
tehokkaammin. Se yhdistettynä nopeaan leviämiseen kasvattaa 

koronatartuntojen määrää voimakkaasti. 

– Puolitoista kuukautta sitten puhuimme sadoista tartunnoista, nyt näihin 

määriin joudutaan panemaan nolla perään, Lehtonen totesi. 

Väsymystä ja karheutta 

Omikronin aiheuttaman lievän taudin oireina ovat usein olleet epätavallinen 

väsymys, kurkun karheus, nuha, päänsärky ja lihaskivut. 

Sen sijaan yleisinä koronan oireina aiemmin tunnetut kuume, haju- ja 

makuaistin heikkeneminen tai jatkuva yskä ovat olleet vähemmän 

omikrontaudin oireita. 

Vantaalaisella perheenisällä itsellään tartunnan pahin vaihe oli ohi parissa 

päivässä, mutta karanteeni jatkuu jouluaattoon. 

– Nyt yskittää ja on puolikuntoinen olo. Pystyn syömään - liian hyvinkin 
maistuu ruoka, hän nauraa ja yskii puhelun aikana usein kuivia 

yskähdyksiä. 

Koska koko perhe on sairastunut, vanhempia huolettaa hieman, mitä 

lapsille voi seurata koronasta. 

– Totta kai olen huolissaan, miksen olisi, varsinkin kun lapset sairastuvat. 
Vielä ei ole täyttä faktaa siitä, mitä variantti voi aiheuttaa. Jotenkin silti 

yritän suhtautua analyyttisesti ja tunnistan, että kaikkeen on mahdoton 

vaikuttaa, isä toteaa. 

Hänen karanteeninsa päättyy jouluaattona, mutta perhe jatkaa sitä 

yhdessä. 
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Karanteenissa oleva perhe tilaa jouluruuat verkkokaupasta, ja avuliaat 

sukulaiset tuovat ostokset oven taakse. LUKIJAN KUVA 

– Nyt kun kaikki sairastuttiin näin lähekkäin, meinattiin reilusti olla joulun 

yli karanteenissa koko porukka. 



Perhe tekee jouluruokalistaa ja tilaa ostokset verkkokaupasta. 

– Sukulaiset pudottavat ne ovelle. 

Leppoisa joulu 

Perheen tilanteen tekee mukavaksi se, että koti on tilava omakotitalo, 

käytössä on iso oma piha ja perheeseen kuuluu kaksi koiraa. 

– Täällä riittää aina tekemistä, ja pääsemme metsään virkistäytymään, jos 

tuntuu, että seinät kaatuvat päälle, isä sanoo ja pohtii, että tilanne olisi 

aivan toinen, jos joutuisi viettämään karanteenia yksin pienessä yksiössä. 

Nelihenkisen perheen kaikki jäsenet ovat liikunnallisia ja harrastavat eri 
lajeja triatlonista sulkapalloon. Isä pitää mahdollisena, että hyvä kunto ja 

urheilun vahvistama hapenottokyky voivat auttaa selviämään koronasta 

suhteellisen hyvin. 

– Kardioharjoittelusta ei ainakaan haittaa ole, hän toteaa. 

Myös mielialasta huolehtiminen on tärkeää, kun perheenjäsen toisensa 
jälkeen sairastuu. Yhteydenpidossa ystäviin auttaa toki tekniikka, mutta 

myös oma asenne on tärkeä. 



 
Sairastumisesta ja karanteenista huolimatta perheessä on pidetty 

mielialaa korkealla. LUKIJAN KUVA 

– Olemme aina yrittäneet olla mahdollisimman positiivisia ja ottaa vastaan 
mitä tulee. Olemme tiivis perhe, ja muutenkin keskenään touhuamme 

yhdessä, perheenisä kertoo. 



Vaikka korona muutti perheen joulusuunnitelmia, muutos ei ole pelkästään 

huono. 

– Verkosta ehdittiin tilaamaan muutama lahja lapsille, ja joulutoimituksen 
yhteydessä saadaan tilattua vielä muutama lahja. Puhuimme, että tämä 

kuulostaa leppoisalta joululta, kunhan pahimmat oireet ovat ohi eikä tule 

pahempaa. 

 


