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Aiheet 

• Turun tartuntaluvut ovat lievässä laskussa, 

testeihin on hakeuduttu aiempaa vähemmän

• Rokotukset ovat käynnissä Turussa

• Rajoitukset kaupungin palveluissa ovat voimassa 

pääsääntöisesti 10.2. saakka, liikuntapaikoilla 

24.1. saakka.



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



Turun tartuntaluvut ovat lievässä 
laskussa

• Turussa todettiin joulun ja uuden vuoden aikana 21.12-3.1.2021 

295 koronavirustartuntaa.

• 4.-10.1.2021 tartuntoja todettiin 156.

• Kolmen viimeisen viikon ajalta tartuntakäyrät ovat Turun osalta 

lievässä laskussa, mutta todellinen tartuntatilanne on nähtävissä 

vasta tammikuun puolivälin jälkeen.





Testeihin on hakeuduttu aiempaa 
vähemmän
• Testeihin on hakeuduttu joulun ja alkuvuoden aikana selvästi 

vähemmän. On erittäin tärkeää hakeutua testeihin, jos on oireita tai 

epäilys koronatartunnasta.

• Koronavarotoimia on noudatettava vielä koko kevään ajan, vaikka 

rokotukset ovat käynnistyneet.

• Omaolo on edelleen kätevin väylä

testeihin hakeutumisessa. Samoin

Turun koronapuhelin sekä lasten

ja nuorten koronapuhelin palvelevat 

normaalisti. Varissuon testipiste ja

koronatorjuntabussi ovat toimineet hyvin.



Toimipisteissä todetut
koronavirustartunnat ja 

-altistumiset



Päivähoito: Piinokankadun päiväkoti

Koulut ja oppilaitokset: Syvälahden koulu, Vähä-Heikkilän koulu

Päiväkodeissa ja kouluissa todetut 
koronavirustartunnat tai altistumiset



Kurjenmäkikodin tilanne 
rauhoittumassa
• Kurjenmäkikoti 2:n asumispalveluyksikössä koronavirustilanne on 

saatu hallintaan. Kaikkiaan koronatartunta todettiin 44 yksikön 

asukkaalla ja 24 työntekijällä. Neljä asukasta tarvitsi sairaalahoitoa.

• Suurin osa koronaa sairastaneista on 

jo toipunut taudista ja monella 

asukkaalla taudinkuva oli melko lievä.

• Vierailukielto on edelleen voimassa.

• Yksikön henkilökunta on tehnyt hyvää työtä,

samoin omaiset ovat suhtautuneet

ymmärtävästi ja kannustaneet henkilöstöä

jaksamaan.



Portsakodissa tartuntoja
• Portsakodin erillisasuntojen asukkaista löytyi tammikuun alussa 

koronatartuntoja.

• Tällä hetkellä tartuntoja on 10, kaikkiaan asukkaita on 

erillisasunnoissa 23.

• Portsakodin tilannetta seurataan tiiviisti

ja asunnoissa on vierailukielto 

16. tammikuuta saakka.



Skopjen ja Gdanskin lennot
• Skopjen lento 9.1.2021: Lennolla oli 237 matkustajaa, joista testattiin 

192. Matkustajista 12:lla oli koronatartunta. Lennot jäävät tauolle 

maaliskuuhun saakka.

• Gdanskin lento 10.1.2021: Lennolla oli 139 matkustajaa, joista 

testattiin 126. Kolmella matkustajalla todettiin koronatartunta.

• Alkuvuoden 2021 aikana Turkuun saapuu

Gdanskin lento 1-2 x viikossa ja muut

ulkomailta tulevat lentoyhteydet ovat

tauolla. Terveysviranomaiset ovat

vastassa kaikkia Gdanskista saapuvia

lentoja.



Koronarokotukset ovat 
käynnissä Turussa



Koronarokotukset ovat käynnissä 
Turussa

• Sotehenkilöstön ja hoivakotien rokotukset ovat käynnistyneet 

tammikuun alussa.

• Tammikuun aikana rokotetaan sekä Turun kaupungin että 

yksityisen sektorin hoivayksiköiden henkilökuntaa ja asukkaita.

• Rokotusjärjestys on tarkka ja se perustuu valtioneuvoston 

asetukseen.



Koronarokotukset ovat käynnissä 
Turussa

• Rokotus on kaikille Suomessa asuville vapaaehtoinen 

ja maksuton.

• Rokotusjärjestys on määritelty valtakunnallisesti, jokaisen on 

tärkeä odottaa omaa vuoroaan maltilla.

• Rokotustahti riippuu siitä, miten nopeasti Suomi saa rokotteita, eri 

merkkisten rokotteiden myyntiluvista jne.

• Turku rokottaa siinä tahdissa, kun 

rokotteita saadaan kuntaan.

• Turun kaupunki ei voi itse 

vaikuttaa koronarokotemääriin.



Koronarokotukset ovat käynnissä 
Turussa
• Kaikkien halukkaiden rokottaminen tulee kestämään kuukausia.

• Rokotteen antaman suojan pituudesta ei ole vielä tietoa.

• Jokainen rokotettava tarvitsee kaksi rokotusannosta.

• Emme voi heti palata normaaliin arkeen, 

vaan koronavarotoimia on tärkeä 

noudattaa edelleen koko kevään ajan 

(turvavälit, hyvä käsi- ja yskimishygienia, 

maskin käyttö jne.)



Koronarokotukset ovat käynnissä 
Turussa
• Ikä on kaikkein merkittävin vakavan koronataudin riskitekijä. Siksi 

rokotetta suositellaan ikääntyneille.

• Nykytiedon mukaan sairastettu koronavirustauti antaa ainakin 6 kk 

mittaisen suojan.

• Koronan sairastaneelle suositellaan rokotusta aikaisintaan

3 kuukauden kuluttua (tieto tarkentuu

koko ajan)



Koronarokotteet

• Suomessa on myyntilupa kahdelle koronarokotteelle.

• Molemmat ovat mRNA-rokotteita. Pfizer-Biontechin Comirnaty-

rokote vaatii säilytyksen -70 asteessa ja on vaativa logistisesti.

• Modernan mRNA-rokotetta on tulossa pieniä määriä Suomeen.



THL:n esitys rokotusjärjestyksestä
1. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä 

ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat

•Teho-osastojen henkilökunta

•Todettuja tai epäiltyjä COVID-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen 

ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta

•Todettuja tai epäiltyjä COVID-19-potilaita hoitavien 

infektiovastaanottojen henkilökunta, 

koronanäytteenottojen henkilökunta 

ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä 

laboratoriohenkilökunta



THL:n esitys rokotusjärjestyksestä
•Iäkkäiden sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon 

tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen 

hoivan henkilökunta ja asukkaat

•Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti, 

esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta

Turussa 1. kohderyhmän rokotukset käynnistyivät viime viikolla ja 

ne etenevät hyvään tahtiin. Rokotteita antaa Turun työterveystalo.

Huom! Osa Turkuun tulevista 

rokotteista jaetaan yksityiselle 

sektorille.



THL:n esitys rokotusjärjestyksestä
2) Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle 

koronavirustaudille altistavia perussairauksia

• ≥80-vuotiaat, ml. omaishoitajat samassa taloudessa

• 75–79-vuotiaat, ml. omaishoitajat samassa taloudessa

• 70–74-vuotiaat, ml. omaishoitajat samassa taloudessa

• <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin 

voimakkaasti altistava sairaus

• <70-vuotiaat, joilla on vakavalle

koronavirustaudille altistava sairaus
Turussa yli 70-vuotiaita on yli 25 000.

Tavoitteena on aloittaa kotona-asuvan 

väestön rokotukset helmikuussa.



THL:n esitys rokotusjärjestyksestä
3) Muu väestö

• Tässä vaiheessa rokotukset koskevat muun väestön lisäksi sote-

alan henkilökuntaa, varhaiskasvatusta, opettajia jne.

Turussa:

• Aikataulu on vielä avoin.

• Suunnitelmia tehdään parhaillaan 

väestön joukkorokotuksiin.

• Rokotuspaikat ovat vielä avoinna, 

todennäköisesti tulee yksi iso 

rokotuspiste sekä yksittäisiä

pieniä muualle kaupunkiin.



Koronarokotteen laadusta ei ole 
tingitty
• Koronarokote on kehitetty normaalin rokotekehitysprotokollan 

mukaisesti. Laatustandardeista ei ole tingitty kehitystyön aikana. 

Testeihin osallistuu kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia ihmisiä 

ympäri maailman. Koronarokotteiden lääketieteellisiä tutkimuksia 

on tehty rinnakkain ja siksi aikataulu on nopea.

• Koronarokote saattaa aiheuttaa kipua, punoitusta tai 

kuumotusta

pistoskohdassa, lihassärkyä,

päänsärkyä tai kuumetta. 

Oireet ovat suhteellisen samoja 

kuin esim. influenssarokotuksessa.



Koronarokotukset Turussa

• Ajankohtaiset tiedot kuntalaisille kootaan osoitteeseen 

www.turku.fi/koronarokotus

• Infosivut täydentyvät koko ajan suunnitelmien edetessä. Mm. 

Rokotuspisteistä ja ajanvarauksesta kerrotaan heti, kun tiedetään, 

koska väestön rokotukset käynnistyvät Turussa.

• Rokoteviestintää tehdään 

laajasti kaupungin eri

viestintäkanavissa kevään 2021

aikana.

http://www.turku.fi/koronarokotus


Rajoitukset ja 
suositukset Turun 

kaupungissa



Päiväkodit ovat auki ja koulut 
pääosin lähiopetuksessa

• Kaikki päiväkodit ovat auki.

• Kaikki peruskoulut ovat aloittaneet lähiopetuksessa.

• Turun ammatti-instituutti ja lukiot ovat aloittaneet hybridimallilla.

• Työväenopistojen lähiopetus alkaa aikaisintaan 1.2.2021.

• Hygieniahoitaja on aloittanut sivistystoimialla.
Aluksi toiminnan painopisteenä ovat
itäisen Turun koulut ja päiväkodit.



Maskisuositus laajeni alakouluissa
• Sivistystoimiala on 12.1. alkaen laajentanut THL:n uuden linjauksen mukaisesti 

kasvomaskisuositusta koskemaan Turun kaupungin koulujen kaikkia 6.-luokkalaisia.

• Kasvomaskin käyttösuositus annettiin jo aiemmin vuosiluokille 4–6 viidessä itäisen 

Turun koulussa: Lausteen koulussa, Nummenpakan koulussa, Turun 

kansainvälisessä koulussa, Turun normaalikoulussa ja Varissuon koulussa.

• Maskien käyttösuositus on annettu jo aiemmin toimialan henkilökunnalle sekä 

yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

• Oppilaat saavat kasvomaskit omasta koulustaan,

mutta myös omia kasvomaskeja saa käyttää.



Maskijako alueilla

• Turun nuorisopalvelut ja Valo-Valmennusyhdistys jalkautuvat 

jakamaan kuntalaisille maskeja.

• Maskeja jaetaan Varissuon, Lausteen ja Skanssin sekä Pansio-

Pernon alueella.

• Etsivät nuorisotyöntekijät jakavat maskeja 2–3 päivänä viikossa 

näillä näkymin jouluun asti.



Maskijako alueilla

• Maskeja jaetaan kaikille niitä haluaville. Samalla kerrotaan 

maskinkäytöstä ja sen tärkeydestä.

• Lisäksi etsivän nuorisotyön kumppanit Valo-Valmennusyhdistys 

ja A-klinikka tehostavat some-viestintää koronaan liittyvistä 

turvallisuusasioista.



Liikuntatilojen rajoitukset ovat voimassa 
24.1. saakka

• Liikuntatilat ajalla 11.–24.1.2021

- Uimahallit, kuntosalit, jäähallit ja muut sisäliikuntatilat on suljettu yleisöltä.

- Lasten ja nuorten seuravuorot sekä aikuisten huippu-urheiluun varatut 

vuorot jatkuvat.

- Maskin käyttöä edellytetään yli 15-vuotiailta ja suositellaan 7–14-vuotiaille. 

- Liikuntapalveluiden ohjattu toiminta 

lapsille ja nuorille käynnistyi 11.1.

- Aikuisten ohjattu toiminta alkaa 1.2.

- Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna ja niillä 

voi harjoitella omatoimisesti.



Vapaa-aikatoimialalla rajoitukset ovat 
muuten voimassa 10.2. saakka

• Kirjastot:

- Rajatut palvelut siten, että turvavälit voidaan säilyttää.

- Aineistoa voi lainata varaamalla ja noutamalla varauksen kirjastosta.

- Lähi-kirjastojen omatoimiaika on pois käytöstä ja tapahtumia ainoastaan virtuaalisina.

• Alueelliset nuorisotilat ja Vimma:

- Pidetään auki, mutta toimintaa supistettu ja asiakasmääriä rajoitettu.

- Harrastustoiminnan ryhmäkoot enint. 10/hlö/ryhmä.

- Vimmassa ja skeittihalli Cubessa ensisijaisena 

kohderyhmänä ovat alle 20-vuotiaat.

• TFO: 

- sinfoniakonsertit vain verkko-

lähetyksinä tfo.fi/live.



Vapaa-aikatoimialalla rajoitukset ovat 
muuten voimassa 10.2. saakka

• 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 tulee varata ennakkoon turku.fi/vierailemuseoissa

• Turun Kaupunginteatteri:

- Somenäyttämön lähetykset jatkuvat 

teatterin FB-sivulla perjantaisin

esityskatkon aikana.



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 koronasuositukset ja 

rajoitukset.

www.turku.fi/koronatartunnat

Turun kaupungin yksiköissä todetut 

koronatartunnat ja altistumiset. 

Muiden kuntien asukkaiden tartunnat

eivät näy taulukossa.

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


Käytäthän maskia!

• 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.

Maskilla suojataan sekä

itseä että läheisiä.



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.





Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia 
järjestetään säännöllisesti 
• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava kaupunginjohtajan infotilaisuus on keskiviikkona 20.1. kello 9.00

• 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/


Tilaisuus on 
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuva: Samu Valleala


