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Aiheet
• Turun koronatilanne on
vakava

• Päiväkotien ja koulujen
tartunnat

• Psykososiaalisen tuen puhelin
palvelee joka arkipäivä

• Skopjen lennon tartunnat
7.11.



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-lähetyksessä.



Turun koronatilanne
kootusti



Turun koronavirustilanne on vakava
• Koronatilanne on huonontunut Turussa kuluneen viikon aikana.

• Karanteenissa on marraskuun aikana ollut n. 1000 turkulaista.

• Testejä on Tykslabin laboratoriossa tehty marraskuussa yli 3000
turkulaiselle. Testaaminen on edelleen avainasemassa siinä, että
tartuntaketjut saadaan jäljitettyä.

• Karanteeneilla ja testauksella
pystymme estämään
tilanteen pahentumista edelleen.



Turun koronavirustilanne on vakava
• Turussa on viimeisen vajaan viikon aikana todettu 106 uutta
koronavirustartuntaa (ke 4.11-10.11.).

• Koronaepidemian alusta eli maaliskuusta lähtien Turussa on
todettu yhteensä 771 tartuntaa (THL 10.11. klo 13).



Tartuntoja ja altistumisia on todettu seuraavissa toimipaikoissa:
Aunelan, Cygnaeuksen, Katariinan, Luolavuoren, Nummenpakan,
Puropellon, Pääskyvuoren, Rieskalähteen, Topeliuksen ja Yli-
Maarian kouluissa sekä Turun Steiner-koulussa ja Turun
suomenkielisessä työväenopistossa.
Tartuntoja on niin ikään todettu
Härkämäen ja Piinokankadun
päiväkodeissa sekä
Pilke päiväkodit Pilke Satakielessä.

Päiväkodeissa ja kouluissa todetut
koronavirustartunnat



Aunelan koulun oppilaat neljänneltä luokalta alkaen ovat olleet
etäopetuksessa 2. - 6.11. Vuosiluokkien 4 - 6 etäopetusta on
päätetty jatkaa kuluvan viikon ajan eli 13.11. saakka.

Etäopetus jatkuu Aunelan koulussa



Yli-Maarian koulussa on todettu koronavirustartunta sekä useita altistumisia,
minkä vuoksi 7. - 9. luokkien oppilaat ovat siirtyneet etäopetukseen 10.11.
Etäopetus jatkuu 17.11. asti. Oppilaat palaavat lähiopetukseen 18.11.
1. - 6. luokkien oppilaat ja 7. - 9. luokkien erityisen tuen oppilaat jatkavat
lähiopetuksessa lukujärjestyksen mukaisesti molemmissa koulun yksiköissä,
Ypsilonissa ja Moisiossa.
Etäopetuksen aikana noudatetaan luku-
järjestystä. Kouluruokailu on järjestetty
etäopetuksenkin aikana, ja oppilashuollon
palvelut ovat kaikkien käytössä.

Yli-Maarian koulun oppilaita
etäopetukseen



Turun kaupunki suosittelee edelleen maskien käyttöä
päiväkodeissa asioiville. Päiväkotien eteiset ovat usein ahtaat, eikä
niissä pystytä pitämään turvavälejä. Koronatilanne huomioiden
maskeja olisikin suositeltava käyttää aina lapsia tuotaessa
ja haettaessa.

Pääasiassa turkulaisten tulee hankkia
maskinsa itse.

Päiväkodeissa
asioiville suositellaan maskeja



• Kaupunki jakaa edelleen maskeja vähävaraisille. Maskeja jaetaan
Skanssin Monitorissa arkisin klo 12–18. Kauppatorin
Monitorissa maskeja on jaossa arkisin klo 9–11 ja lauantaisin klo
10–12.

• Lisätiedot vähävaraisten maskijaosta on koottu
sivulle: turku.fi/maskijako

Vähävaraisten maskijako



• Psykososiaalisen tuen puhelin palvelee turkulaisia koronaan
liittyvässä huolessa ja ahdistuksessa.

• Puhelin palvelee arkisin ma-pe klo 8.30–11, p. 040 619 4361

Psykososiaalisen tuen puhelin
avoinna joka arkipäivä



• Skopjesta lauantaina 7.11. Turkuun saapuneilla matkustajilla
todettiin 3 koronavirustartuntaa. Lennolla Turkuun saapui 104
matkustajaa ja heistä testattiin 85 matkustajaa.

• Lokakuussa Skopjesta on saapunut
Turkuun yksi lento kerran viikossa.

•
Skopjen lennot jäivät tauolle 7.11.
ja ne jatkuvat joulukuun puolessa
välissä.

Skopjen lennolla 3
koronavirustartuntaa



Muistathan käyttää
maskia

#NäytäEttäVälität



Lisää teksti
napsauttamalla







Turun kaupunki
kertoo tartunnoista

säännöllisesti



Koronaviestintää kootusti
• Turun kaupungin koronatartunnat ja altistumiset on koottu myös taulukkoon turku.fi-

sivustolle, jotta kaupunkilaisten on helpompi seurata, missä tartuntoja ja altistumisia on
ollut. Muiden kuntien asukkaiden tartunnat eivät näy taulukossa.

• Sivulta löytyvät nyt tiedot syksyn 2020 ajalta: turku.fi/koronatartunnat
• Sivua päivitetään saatujen tietojen mukaisesti kaupungin tiedossa olevista

tartunnoista. Taulukko on kaupungin ylläpitämä koonti, jossa saattaa olla viiveitä.
Viralliset luvut löytyvät aina THL:n koronakartalta.

• Tieto tartunnoista ja altistumisista kerrotaan
aina ensin asianosaisille, sitten julkisuuteen.



Koronaviestintää säännöllisesti
• Turun kaupunki viestii aktiivisesti ja säännöllisesti kaupungin koronatilanteesta.
• Turun kaupungin toimipisteissä ja palveluissa todetut koronavirustartunnat kootaan

yhteen viikkotiedotteeseen.
• Tiedot julkistetaan viikoittain kaupunginjohtajan infotilaisuudessa ja myös medialle,

verkossa ja somessa kerran viikossa.
• Koronatietoa löytyy ajantasaisena

sivulla www.turku.fi/korona.
• Verkkosivuilla koronatiedon hakemisessa

auttaa Åbot-hakurobotti, joka toimii useilla kielillä.





Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia
järjestetään säännöllisesti

• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava kaupunginjohtajan infotilaisuus on tiistaina 17.11. Kello 14.30

• 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.



Autetaan toisiamme jaksamaan.
Låt oss hjälpa varandra att orka.



Tilaisuus on
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuva: Samu Valleala


