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Aiheet 
• Koronavirustilanne kiihtyy Turussa

• Alueellinen koronaryhmä suosittelee pidättäytymistä yli 20 

hengen sisätiloissa järjestettävistä yksityistilaisuuksista

• Omaolo on saanut hyvän vastaanoton

• Skopjen koneesta taas tartuntoja

• Turun koronatilanne kootusti sekä ohjeita koronaan liittyen



Voit kysyä chatissä

• Kysymyksiä voi esittää puheenvuorojen aikana chatissa.

• Kysymyksiin vastataan puheenvuorojen jälkeen.

• Miten kysyn chatissa:

– Klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa puhekupla-

kuvaketta ja kirjoita kysymys ruudun oikeaan laitaan 

avautuvaan palstaan.

• Kysymyksen voi esittää myös Facebook-lähetystä kommentoimalla.



Turun koronatilanne 



Koronavirustilanne kiihtyy Turussa
• Viime päivinä epidemia on jatkanut edelleen kiihtymistään koko Suomessa.

• Turussa on viikon aikana todettu lähes 40 uutta koronavirustartuntaa (ajanjakso 

8.10-13.10).

• Kahden viikon takaisesta (ke 30.9.) nousua on 88 tartuntaa.

• Viime keväästä asti todettujen koronavirustartuntojen kokonaismäärä on 

Turussa (12.10 klo 10) yhteensä 424 tartuntaa.

• Koronavirustartuntoja todetaan edelleen eniten nuorilla aikuisilla.

• Tartunnanlähteet ovat myös suurelta osin jäljitettävissä.



• Kiihtyvän tilanteen takia Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä on 

antanut tänään tiistaina 13.10 suosituksen, jonka mukaan sisätiloissa ei 

tule järjestää yli 20 henkilön suuruisia yksityistilaisuuksia. Suositus tulee 

voimaan ma 19.10., mutta ryhmän mukaan sitä tulisi noudattaa heti.

• Suositus ei kuitenkaan koske lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Näin 

ollen esimerkiksi liikunta- ja urheiluharrastuksia, partiotoimintaa ja 

vastaavia harrastuskokoontumisia voidaan jatkaa, kun muistetaan 

turvavälit sekä hyvä käsi- ja yskimishygienia.

• Koronavirustartunnat tulevat nyt omasta perhepiiristä, anniskelupaikoista 

sekä sisätiloissa järjestetyistä yksityistilaisuuksista.

Koronavirustilanne kiihtyy Turussa



• Kaupungin eri asiakaspalvelupisteet sekä myös teatteriesitykset, 

orkesterin konsertit ja esimerkiksi liikuntapaikat ovat edelleen turvallisia.

• Kaikkialla kaupungin vastuulla olevissa toiminnoissa 

noudatetaan tiukennettuja turvallisuusjärjestelyjä ja -ohjeita, 

ja koronatilannetta seurataan tarkasti.

Koronavirustilanne kiihtyy Turussa



Omaolo.fi sähköinen ajanvaraus toimii hyvin

• Viime viikolla käynnistynyt omaolo.fi sähköinen ajanvaraus on 

saanut innostuneen vastaanoton

• Alussa varattavissa olleet 300 aikaa menivät nopeasti.

• Määrää on tarkoitus lisätä tulevina viikkoina.

• Negatiivisista tuloksista ilmoittava tekstiviestirobotti on valmistumassa.



• Skopjesta saapui yli kuukauden tauon jälkeen lento Turkuun 

perjantaina 9.10. Koneen 49 matkustajasta 43 testattiin. Testatuilla 

todettiin 7 koronavirustartuntaa.

• Kaikki matkustajat ohjeistettiin omaehtoiseen karanteeniin.

• Pohjois-Makedonia kuuluu THL:n koronariskin arviota varten luodun 

liikennevalomallin punaiseen luokkaan.

• Seuraava lento Skopjesta saapuu Turkuun pe 16.10. Olemme 

viranomaisyhteistyössä vastassa myös tätä konetta.

Skopjen lennot käynnistyivät



Turun koronatartunnat 
kootusti 



Koronavirustartunnat kaupungin 
yksiköissä

• Jyrkkälä-Pansion kotihoidon alueella työskennelleellä on todettu 

koronavirustartunta syyskuun lopussa.

• Työntekijä on ollut kotihoidon asiakaskäynneillä ohjeistusten mukaan 

suojautunut eikä ole tartuttavana töissä ollessaan altistanut asiakkaita.

• Kuusi alueen työntekijää on altistunut ja heidät on määrätty karanteeniin.



Koronavirustartunnat kaupungin
yksiköissä

• Syvälahden koululla todettiin yhdellä henkilöllä koronavirustartunta 

11.10.

• Koulussa altistuneisiin oppilaisiin ja työntekijöihin on oltu yhteydessä 

Wilman kautta sekä puhelimitse. Lisäksi Turun kaupungin 

tartuntatautien valvonta antaa karanteeniin liittyvät toimenpideohjeet 

altistuneille puhelimitse.

• Koronatilanteen vuoksi Turun kouluissa noudatetaan tehostettuja 

hygieniakäytäntöjä.



Koronavirustartunnat kaupungin
yksiköissä

• Kaupunginsairaalan osastolla on todettu yhteensä neljä 

koronavirustartuntaa. Tartuntoja on sekä henkilökuntaan kuuluvilla että 

potilailla.

• Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Karanteenissa on 19 

osaston työntekijää.

• Osastolla työskennelleet ovat olleet ohjeistusten mukaan suojautuneina.

• Osastolla on toistaiseksi voimassa vierailukielto eikä osastolle oteta 

uusia potilaita.



Koronavirustartunnat kaupungin 
palveluihin liittyen

• Suomalais-venäläisen päiväkoti Miska-talon kannatusyhdistys ry:n 

päiväkoti Miska-talossa on todettu koronavirustartunta 11.10.

• Päiväkodissa on kirjoilla noin 30 lasta. Koko henkilökunta 

ja lapset ovat karanteenissa. Kaikkiin huoltajiin ja henkilökunnan 

jäseniin on oltu yhteydessä, ja heidät on ohjeistettu tartuntatautien 

valvonnasta.



Vierailu- ja maskiohjeita 
koronaan liittyen 



Vierailut vanhusten asumispalveluiden 
yksiköissä ja Kaupunginsairaalan 
osastoilla
Yleistä

• Omaiset voivat tulla vierailulle vain terveenä ilman hengitystieinfektio-

oireita.

• Lisäksi vierailuista on sovittava etukäteen asumispalveluyksikön, 

sairaalan aulahenkilön tai sairaalan osaston henkilökunnan kanssa.

• Vierailijoita voi olla 1–3 kerrallaan.



Vierailut sairaalassa

• Kaupunginsairaalassa ja Kaskenlinnan sairaalassa vierailevien tulee 

käyttää suojaimia sairaalan sisätiloissa koko käynnin ajan.

• Sairaalapalveluiden osastojen potilaat kuuluvat lähes poikkeuksetta 

koronavirusinfektion riskiryhmään. Epidemiatilanteen vuoksi suositellaan, 

että potilasvierailuja sairaalassa vältetään tai vähennetään toistaiseksi.

• Sairaala ei pääsääntöisesti jaa omaisille suu-nenäsuojaimia, mutta jos 

suojainta ei ole tai se ei ole oikeanlainen, maskin saa käyttöön sairaalasta.



Vierailut vanhusten asumispalveluissa

• Vierailut vanhusten asumispalveluiden yksiköissä ovat sallittuja, mutta 

suojautumisesta tulee huolehtia. 

• Yksikön hoitaja saattaa asukkaan tapaamiseen ja tapaamisesta pois, 

ohjeistaa omaista hygieniakäytännöissä esimerkiksi käsidesin käytössä ja 

antaa omaiselle suojaimen vierailun ajaksi.

• Vierailuilla on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojaa tai kasvot kokonaan 

peittävää visiiriä koko tapaamisen ajan. 



Päiväkoteihin suositellaan 
maskeja huoltajille

• Turun päiväkoteihin suositellaan myös maskien käyttöä lasten huoltajille 

lapsia tuotaessa ja hakiessa.

• Päiväkotien eteiset ovat usein ahtaat, eikä niissä pystytä 

pitämään turvavälejä. Sivistystoimiala suosittaakin nykyisen 

koronatilanteen huomioiden vanhemmille maskin käyttöä päiväkodissa 

lapsen nouto- ja hakutilanteissa.



Vähävaraisten maksuttomien maskien 
jako Monitorissa 13.10 alkaen

• Vähävaraisille tarkoitettujen maksuttomien maskien jako käynnistyy 

Skanssin Monitorissa tiistaista 13.10. klo 12 alkaen Monitorin 

aukioloaikojen mukaan. (arkisin klo 12–18).

• Kangasmaskeja jaetaan niitä tarvitseville kaksi kappaletta.



Muistathan käyttää 
maskia 

#NäytäEttäVälität



Lisää teksti 

napsauttamalla







Turun kaupunki 
kertoo tartunnoista

viikoittain



Koronaviestintää kootusti 
• Turun kaupunki viestii aktiivisesti ja säännöllisesti kaupungin koronatilanteesta, 

jotta tilannekuva pysyisi oikeanlaisena ja ajantasaisena eri kohderyhmille.

• Turun kaupungin toimipisteissä ja palveluissa todetut koronavirustartunnat 

kootaan yhteen viikkotiedotteeseen.

• Tiedot julkistetaan viikoittain kaupunginjohtajan infotilaisuudessa ja myös medialle, 

verkossa ja somessa. Info ja koonti tapahtuvat jatkossa tiistaisin tai 

keskiviikkoisin alueellisen ryhmän kokousten jälkeen.

• Kaupunginjohtajan infotilaisuuksia on kerran viikossa pääsääntöisesti perjantaisin

• Koronatietoa löytyy ajantasaisena ja selkeästi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 

sivulla www.turku.fi/korona.

• Englanninkieliseltä sivulta voi kääntää tiedon kaikille Turussa puhutuille kielille 

Google Translatorin avulla.

http://www.turku.fi/korona


Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia 
järjestetään säännöllisesti 

• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava kaupunginjohtajan infotilaisuus on keskiviikkona 21.10 kello 8.30. 

Turun kaupungin infotilaisuudet ovat avoimia kaikille kaupunkilaisille, 

medialle ja muille kiinnostuneille.

• Lähetykset lähetetään Teams Live -järjestelmässä ja striimataan myös 

Facebookiin Turun kaupungin tilillä.

• Tallenteet lähetyksistä löytyvät www.turku.fi -sivulta.

http://www.turku.fi/


Autetaan toisiamme jaksamaan.
Låt oss hjälpa varandra att orka.



Tilaisuus on 
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuva: Samu Valleala


