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Aiheet

• Turun koronatilanteessa näkyvät nuorten 

aikuisten illanviettoihin liittyvät tartunnat

• 1. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvien 18-

69-vuotiaiden koronarokotukset käynnistyvät 

Turussa torstaina 11.2.

• Riskiryhmien ajanvaraus rokotuksiin avautuu 

keskiviikkona 10.2.



Voit kysyä chatissä

• Kysymyksiä voi esittää puheenvuorojen aikana chatissa.

• Kysymyksiin vastataan puheenvuorojen jälkeen.

• Miten kysyn chatissa:
• Klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa 

olevaa puhekuplakuvaketta ja kirjoita 

kysymys ruudun oikeaan laitaan 

avautuvaan palstaan.

• Kysymyksen voi esittää 

myös Facebook-lähetyksessä.



Turun koronatilanne



Turussa rajoitusten noudattaminen on 
edelleen tärkeää

• Turussa todettiin viime viikon aikana (1.-7.2.2021)

122 koronavirustartuntaa.

• Luvuissa on nähtävissä pientä laskua, mutta tartunnat voivat lähteä 

herkästi uuteen nousuun.







Koronatilanne Turussa

• Nuorten aikuisten illanviettoihin liittyvät tartunnat ovat 

lisääntyneet Turussa. Nyt on selvästi nähtävissä väsymistä 

koronarajoituksiin ja niiden noudattamiseen.

• Viime viikkojen aikana on ollut useita tilanteita, joissa henkilö 

on ollut tartuttavana baareissa

ja yksityisissä illanvietoissa.

• Koska Iso-Britannian koronavirus-

muunnosta on löydetty eri puolilta

Suomea, tulee vapaa-ajan illan-

vietoissa noudattaa erityistä

varovaisuutta.



Koronatilanne Turussa

• Jotta jäljitystyö saadaan onnistumaan, on erittäin tärkeä kertoa 

kaikki mahdolliset kontaktit avoimesti tartunnan jäljittäjille.

• Jos koronavilkku antaa hälytyksen ravintolassa olemisen 

jälkeen, tulee testiin hakeutua lievissäkin oireissa.



Omaolon kautta helposti testiin 24/7

• Muistetaan käyttää Omaolon koronaoirearviota.

• Sen kautta voi varata ajan koronavirustestiin 24/7 arkisin ja myös 

viikonloppuisin - helposti ja ilman ruuhkaa.

• Tulokset tulevat tekstiviestinä, kaikkina viikonpäivinä.

• Ilman ajanvarausta voi edelleen

hakeutua koronatestiin myös

Varissuon walk-in -pisteeseen tai

koronantorjuntabussiin.

• Nämä palvelut ovat vain turkulaisille.



Turkulaisia 
kannustetaan jaksamaan 
kampanjan avulla
• Kampanja näkyy 

sanomalehdissä, katukuvassa ja 

sosiaalisessa mediassa ensi 

viikosta alkaen

• Voitamme koronan yhdessä. Siihen 

tarvitaan vielä vähän aikaa malttia 

säilyttää varovaisuus.



Toimipisteissä todetut
koronavirustartunnat ja 

-altistumiset



• Päiväkotien ja peruskoulujen tilanne vakaa. Altistumiset on saatu 

rajatuksi koskemaan vain pientä joukkoa. Maskien käytöllä 

peruskouluissa myönteisiä vaikutuksia.

• Lukiot, TAI ja opistot toimivat hybridimallilla. Tällä hetkellä 

valmistellaan karanteenissa olevien yo-kirjoitusten toteuttamista.

Sivistystoimiala



Päivähoito:

Lausteen päiväkoti, Pilke Auringonnousu

Koulut ja oppilaitokset:

Cygnaeus skola, Hepokullan koulu, Jäkärlän koulu, Puolalan koulu, 

Pääskyvuoren koulu, St:Olofsskolan, Varissuon koulu

Päiväkodeissa ja kouluissa todetut 
koronavirustartunnat tai altistumiset



Koronarokotukset ovat 
käynnissä Turussa



Riskiryhmäläisten koronarokotukset 
käynnistyvät 11. helmikuuta
• THL julkisti 18-69-vuotiaiden lääketieteellisten riskiryhmien 

koronarokotusjärjestyksen 5.2.



Riskiryhmiin kuuluvat

Ryhmä 1: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin 

voimakkaasti altistava sairaus tai tila:

• Elinsiirto tai kantasolusiirto

• Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti

• Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö

• Vaikea krooninen munuaissairaus

• Vaikea krooninen keuhkosairaus

• Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes

• Downin oireyhtymä (aikuiset)



Riskiryhmäläisten koronarokotukset 
käynnistyvät 11. helmikuuta
• 1. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluville avautuu sähköinen ajanvaraus 

tänään keskiviikkona 10. helmikuuta

• Aikoja saa varattua osoitteessa: turku.fi/koronarokotus

• Viikoilla 6-7 sähköisen ajanvarauksen kautta

on varattavissa vain noin 1000 aikaa.

• Lisää aikoja avautuu varattaviksi sitä mukaa,

kun rokotetta saadaan lisää.

• Riskiryhmäläiset voivat varata

rokotusaikoja myös Turun korona-

neuvontapuhelimesta

p. 02 266 2714



Riskiryhmäläisten koronarokotukset 
käynnistyvät 11. helmikuuta
• Toiveena on, että mahdollisimman moni hyödyntäisi sähköistä 

ajanvarausta, sillä koronapuhelimeen tulee muitakin koronaan liittyviä 

puheluja.

• Kuulovammaiset, jotka kuuluvat ikänsä tai sairauksiensa puolesta 

riskiryhmiin, voivat varata ajan koronarokotukseen joko sähköisen 

ajanvarauspalvelun kautta tai terveysasemien tekstiviestipalvelun kautta.



Riskiryhmäläisten koronarokotukset 
käynnistyvät 11. helmikuuta
• Messukeskuksessa on useita rokotuslinjoja valmiina 

riskiryhmäläisten rokottamista varten.

• Ajanvarauksessa kaiken keskiössä on se, miten rokotteita tulee Turkuun.

• Nyt tarvitaan malttia, jokainen saa rokotteen vuorollaan.

• Rokotusten vuoksi Turun terveysasemilta

joudutaan siirtämään henkilöstöä

messukeskuksen rokotuksiin.

Tämä vaikuttaa osaltaan terveys-

asemien kiireettömään hoitoon.

• 2. riskiryhmän rokotukset alkavat

todennäköisesti maaliskuussa.



2. riskiryhmään kuuluvat
Ryhmä 2: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille altistava sairaus

tai tila

• Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma

• Vaikea sydänsairaus, mm. sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan 

pelkkä verenpainetauti)

• Aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila

• Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen

• Vaikea krooninen maksasairaus

• Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta

• Vaikea uniapnea

• Psykoosisairaus

• Sairaalloinen lihavuus

(painoindeksi vähintään 40)



Yli 85-vuotiaita kutsutaan 
edelleen koronarokotukselle
• Turun terveysasemilta soitetaan edelleen yli 85-vuotiaille turkulaisille 

ja sitä vanhemmille ja kutsutaan henkilökohtaisesti koronarokotukseen.

• Rokotuksia yli 85-vuotiaille annetaan joko messukeskuksessa tai 

terveysasemilla.





Messukeskukseen saapuminen
• Koska tässä vaiheessa rokotuksia annetaan vain 1. 

lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluville, tulee rokotuksille tulijoiden 

varautua esittämään peruste riskiryhmään kuulumiselle, esim. Kela-

kortti, lääkärin lausunto tai merkintä potilastietojärjestelmässä.

• Messukeskukseen voi saapua bussilla

tai omalla autolla. Parkkitilaa on runsaasti.

• Fölin bussi nro 100 aloittaa liikennöinnin

Turun keskustasta messukeskukseen

perjantaina 12. helmikuuta.

• Bussiaikataulu tarkentuu nettisivuille

tämän viikon aikana.



Messukeskukseen saapuminen

• Tule vain terveenä

• Noudata turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa

• Käytä kasvomaskia sekä saapuessasi että Messukeskuksessa

• Saavu mahdollisimman täsmällisesti (sisätiloihin pääsee tasan 15 

min. ennen omaa aikaa)

• Ota mukaan Kela-kortti

• Pukeudu helposti riisuttavaan paitaan

• Rokotuksen jälkeen on syytä 

varautua odottamaan rokotuspaikalla

noin 15 minuutin ajan.



Rokotuksen jälkeen

• Rokotuksen jälkeen on edelleen tärkeä pitää turvavälejä, 

käyttää maskia, huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä 

noudattaa muita ohjeistuksia koronaviruksen leviämisen 

ehkäisemiseksi.



Rokotuskampanjalla 
kannustetaan 
rokotuksen ottamiseen

• Kampanja alkaa 13.2. 

sanomalehdissä ja jatkuu 

koko kevään eri medioissa

• Lehti-ilmoituksissa 

kerrotaan ajankohtaista 

tietoa rokotuksista ja 

ohjeistetaan 

massarokotuksista



Rajoitukset ja 
suositukset Turun 

kaupungissa



Liikuntapalveluiden rajoitukset 28.2. saakka
• Sisäliikuntatilat on suljettu yleisöltä 28.2. saakka. Lasten ja nuorten 

liikuntavuorot sekä aikuisten huippu-urheiluun varatut vuorot jatkuvat.

• Uusi linjaus: alle 12-vuotiailla myös lähikontaktia sisältävät harjoitteet ovat 

mahdollisia oman ryhmän sisällä (VSSHP:n linjaus 9.2.2021)

Erityisesti 12 vuotta täyttäneiden maskin käyttö on tärkeää sisäliikuntapaikoilla.

Nautitaan ulkoliikunnasta

Hiihtämään, luistelemaan, 

pulkkamäkeen, 

laskettelemaan...



Vapaa-aikatoimialan 

muut voimassa olevat rajoitukset:

Kirjastot, rajoitukset myöskin voimassa 28.2.2021 asti:
- Rajatut palvelut siten, että turvavälit voidaan säilyttää.
- Aineistoa voi lainata varaamalla ja noutamalla varauksen kirjastosta. 
- Kirjasto tarjoaa maskin asiakkaille, joilla sitä ei ole.
- Kirjaston tapahtumat järjestetään vain etänä 10.3.2021 saakka.



Vapaa-aikatoimialalla 10.3. asti voimassa 
olevat muut rajoitukset
• TFO:

- sinfoniakonsertit vain verkkolähetyksinä tfo.fi/live.

• Museot:

- Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo ja Turun linna sekä Brinkkalan

galleria ovat toistaiseksi avoinna rajoitetuin kävijämäärin. 

- Museoihin otetaan enintään 10 vierailijaa kerrallaan.

Vierailuaika pitää varata ennakkoon

turku.fi/vierailemuseoissa

• Turun Kaupunginteatteri:

-Somenäyttämön lähetykset jatkuvat 

teatterin FB-sivulla perjantaisin.



Vapaa-aikatoimialan muut 

voimassa olevat rajoitukset:

• Nuorisotilat ja Vimma avoinna. Toimintaa supistettu turvavälien säilyttämiseksi.

• Etsivä nuorisotyö, NuortenTurku ja työpaja Fendari toimivat kuten ennenkin.

• Seikkailupuiston, bänditoiminnan ja Vimman ryhmissä osallistujamäärä

rajattu ja ennakkoilmoittautuminen käytössä.

• Vimman taidepajoissa ja skeittihalli Cubessa

kohderyhmänä alle 20-vuotiaat. 

Kaikki yli 10 henkilön tilavaraukset

perutaan 10.3.asti.



Turvallinen talviloma

• Talviloma kannattaa viettää kotiseudulla pienen porukan kesken. Ulkoiluun ja talviurheiluun 

on hyvät mahdollisuudet Turussa. Kaupungin museoihin pääsee vierailemaan 

ennakkovarauksella.

• Matkustellessa kannattaa välttää hakeutumasta sellaisiin paikkoihin, joissa on paljon 

ihmisiä samaan aikaan, kuten buffeteihin ja kahviloihin. Sisätiloissa on tärkeää käyttää 

käsidesiä ja maskia.

• Ulkoliikunta on turvallista, kun muistaa 

pitää reilun kahden metrin turvavälin 

muihin. Tartuntariski liittyy usein 

urheilun jälkeiseen olemiseen 

kahviloissa ja muissa sisätiloissa.



Turun kaupunki 
kertoo tartunnoista

säännöllisesti 



Tietoa saa helposti ja kootusti
www.turku.fi/korona

Koronatiedot yhdellä sivulla. Tiedon hakemisessa auttaa Åbot-

hakurobotti, joka toimii useilla kielillä

www.turku.fi/koronasuositukset

Kaikki Turun kaupungin toimintoja koskevat suositukset ja 

rajoitukset.

www.turku.fi/koronatartunnat

Turun kaupungin yksiköissä todetut 

koronatartunnat ja altistumiset.

www.turku.fi/koronarokotus

Aina tuorein tieto koronarokotuksista, 

ajanvarauksesta, rokotuspaikoista jne.

http://www.turku.fi/korona
http://www.turku.fi/koronasuositukset
https://www.turku.fi/koronatartunnat
http://www.turku.fi/koronarokotus


Koronabotti Åbot palvelee koronakysymyksissä sadalla kielellä



Maskilla suojataan itseä ja läheisiä

• Turun kaupunki suosittelee kasvomaskin käyttöä julkisilla paikoilla, 

kaupungin toimipaikoissa ja Föli-busseissa.

• Maskin käyttöä suositellaan toisella asteella ja peruskouluissa, joihin 

Turun kaupunki kustantaa maskit.

• Sisäliikuntatiloissa alle 15-vuotiaille suositellaan ja yli 15-vuotiailta 

edellytetään maskia muun kuin liikuntasuorituksen aikana.

• Maskia on tärkeä käyttää myös 

päiväkotien eteisissä sekä

terveydenhuollon toimipisteissä

asioidessa.



Lisää teksti 

napsauttamalla



Pidä turvaväli.
Håll säkerhetsavstånd.

Keep a safety distance.

Yski hihaan.
Hosta i ärmen.

Cough into your elbow.

Muista käsihygienia.
Håll god handhygien.

Please remember 

hand hygiene.

Noudatathan koronaohjeita
Vänligen följ corona-anvisningarna

Please follow instructions related to coronavirus

Kiitos, kun autat taudin taltuttamisessa.

Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.

Thank you for helping to stop the spread of the disease.

Katso lisätietoja: turku.fi/korona

Mer information: turku.fi/sv/corona

More information: turku.fi/en/corona

Käytäthän maskia.
Vänligen använd

munskydd.

Please use a mask.





Sytytä Turku
KESKUSTAN KEHITTÄMISKILPAILU

Voittajien esittely tänään 10.2. klo 18

Teams- ja Facebook-livessä.



Tervetuloa mukaan!

• Tule kuulemaan, mitä uutta kaupunkilaiset ja eri toimijat ovat 

ideoineet Turun keskustaan!

• Ensimmäistä kertaa käytössä ollut keskustan 

kehittämiskilpailun kokeileva kilpailumuoto tuotti laajan kirjon 

hienoja kumppanuusehdotuksia, joista voittajat etenevät nyt 

kohti toteutusta.

• Voittajien esittelijöinä toimivat tilaisuuden juontaja Laura 

Satamo ja kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen. Lisäksi 

osa kilpailun 12 voittajasta esittelee itse ideaansa videolla tai 

etäyhteydellä.

• Lisätiedot ja liittymislinkki: www.turku.fi/sytytaturku



Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia 
järjestetään säännöllisesti 
• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava kaupunginjohtajan infotilaisuus on keskiviikkona 17.2. kello 9.30

• 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/koronatiedotus-sivulta.

https://www.turku.fi/koronatiedotus


Tilaisuus on 
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuva: Heikki Räisänen


