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Aiheet 

• Turun koronatilanne on vakava. Jokaisen tulee 

kantaa vastuunsa koronapandemian 

taltuttamiseksi.

• Turku jatkaa rajoituksia 10.1.2021 saakka

• Turku kehittää jatkuvasti uusia tapoja tavoittaa 

kaupunkilaiset testaamisen

ja tiedon saannin 

helpottamiseksi.



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



Turun koronatilanne on erittäin vakava

• Turussa tartuntatilanne on huonontunut merkittävästi kuluneen 

viikon aikana.

• Ajalla 7.–13.12. on todettu 278 tartuntaa. Tartuntojen 

ilmaantuvuusluku on noussut huolestuttavasti.

• Tartuntojen jäljitysprosentti on 

tällä hetkellä Turussa n. 65 eli 

yli puolet tartunnoista voidaan 

vielä jäljittää.



Varsinais-Suomi



Henkilöstöä siirretään jäljitystyöhön

• Tartuntojen merkittävä kasvu ja altistuneiden alati kasvava 

joukko haastaa kaupungin henkilökuntaa ja sen riittävyyttä.

• Kaupunki siirtää vapaaehtoista henkilöstöään tartuntojen 

jäljitystyöhön toimialoilta, joissa kuntalaisille suunnattuja 

palveluja on supistettu.

• Uusista koronatapauksista n. 40 % 

liittyy perheiden tai lähipiirin 

tartuntoihin.



Turku on edelleen koronaviruksen 
leviämisvaiheessa
• Alueellinen koronakoordinaatioryhmä linjasi tiistaina 8.12., 

että Varsinais-Suomi on siirtynyt koronapandemian 

leviämisvaiheeseen.

• Jokaisen on syytä ottaa tilanne vakavasti ja kaikki 

koronavarotoimet käyttöön.

• Rajoitukset ovat alkaneet 

3.12. ja jatkuvat 10.1.2021 

saakka.



Rajoitukset ja 
suositukset Turun 

kaupungissa



Sivistystoimiala

4–9-luokkalaiset siirtyneet etäopetukseen

• Perusopetuksen vuosiluokat 4–9 siirtyivät etäopetukseen 

keskiviikkona 16.12. loppulukukaudeksi.

• Erityisen tuen oppilaat ja valmistavan opetuksen oppilaat 

jatkavat lähiopetuksessa, samoin esiopetus ja vuosiluokat 1–3.

• Peruskoululaisten oppilasarviointi 

on nähtävänä Wilmassa 

lauantaina 19.12. klo 9,

eikä paperisia todistuksia 

jaeta etäopetuksessa 

oleville oppilaille.



Sivistystoimiala

Kerhot, leikkipuistotoiminta ja avoimet päiväkodit

sulkeutuvat jouluksi

• Avoimet päiväkodit ja perhekerhot ovat suljettuna 21.12.2020–

6.1.2021.

• Leikkipuistotoiminta ja varhaiskasvatuksen kerhot ovat 

joulutauolla 23.12.2020–3.1.2021.



Vapaa-aikatoimiala
Kunnalliset liikuntapaikat 16.–27.12.2020

• Kaikki sisäliikuntatilat suljetaan ja varatut vuorot perutaan. 

Aikuisten sisä- ja ulkoliikuntavuorot on peruttu lukuun ottamatta 

huippu-urheilutoimintaa.

• Ulkoliikuntapaikkojen alle 20-vuotiaiden vuoroja ja huippu-

urheilutoiminnan vuoroja ei peruta. Harjoittelu tulee toteuttaa 

turvavälein ja ilman lähikontaktia.

• Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna 

omaehtoiseen liikkumiseen.

• Parkin tekojää ja Kupittaan

luistelumato ovat toistaiseksi 

avoinna.



Vapaa-aikatoimiala
Kunnalliset liikuntapaikat 28.12.2020–10.1.2021

Yli 20-vuotiaiden toiminta
• Perutaan sisä- ja ulkoliikuntatilojen yli 20-vuotiaiden toimintaan varatut 

vuorot sekä vuorot, joissa on alle ja yli 20-vuotiaita, pois lukien huippu-

urheilutoiminta.

• Uimahallit ja kuntosalit suljetaan yleisöltä, poikkeuksena alle 20-

vuotiaiden seuratoiminta sekä kansainväliselle huipulle 

tähtäävä ammattimainen harjoittelu.

• Liikuntapalvelujen ohjattua

harrastetoimintaa ei järjestetä.

• Jäähallien yleisöluisteluvuoroja

ei järjestetä.



Vapaa-aikatoimiala
Kunnalliset liikuntapaikat 28.12.2020–10.1.2021

Alle 20-vuotiaiden toiminta
• Sisä- ja ulkoliikuntatilojen alle 20-vuotiaiden toimintaan varattuja vuoroja 

ei peruta.

• Sisä- ja ulkoliikuntatiloissa toteutettava alle 20-vuotiaiden ottelu- ja 

kilpailutoiminta tulee keskeyttää. Yleisölle tarkoitetuista esityksistä ja 

näytöksistä tulee pidättäytyä.

• Harjoittelu tulee toteuttaa

turvavälein ja ilman 

lähikontaktia.

• Jäähallien yleisöluisteluvuoroja 

ei järjestetä.



Vapaa-aikatoimiala

• Liikuntapaikoilla ovat voimassa ohjeet turvaetäisyyksien 
noudattamisesta hygieniasta.

• Kasvomaskin käyttöä edellytetään yli 15-vuotiailta.

• Kasvomaskin käyttöä suositellaan kouluikäisille, erityisesti 
yläkouluikäisille sisäliikuntatiloissa
muulloin kuin 
liikuntasuorituksen aikana.



Tapahtumat

• Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat on peruutettu. Kauppiaat 

myyvät tuotteitaan yhteisellä virtuaalisella kauppapaikalla 

www.joulutori.com. Turun kaupunki tukee verkkokaupan markkinointia.

• Joulurauhan julistus ja Ekumeeninen joulu Suomen Turussa -tilaisuus 

järjestetään ilman yleisöä.

• Lasten uusivuosi -tapahtumaa ei järjestetä. 

• Uuden vuoden ilotulitus on peruutettu.

• Tapahtumien osallistujamäärä

sisä- ja ulkotiloissa on 10 henkilöä

http://www.joulutori.com


Käytä maskia
• Kaikissa palveluissa suositellaan maskin käyttöä, muistutetaan 

turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä jaetaan tietoa eri kielillä 
ohjeista ja suosituksista.

• Epidemian hillitsemiseksi suojaimia tulee käyttää myös silloin, 
kun turvavälit voidaan säilyttää.

• Maskienkäyttöön ohjeistetaan nuorisotiloissa.

• Maskinkäyttöön kehottavia tarroja jaetaan

lähiöiden kauppoihin.

• S-Market Halinen ja 

K-Market Annika

Varissuolla jakavat

maskeja kokeiluna

yhteistyössä Turun

kaupungin kanssa.



Maskiohje
nuoriso-
taloissa



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.



Suositukset helposti yhdestä paikasta
• Turun kaupunki on koonnut kaikki kaupungin 

toimintoja koskevat koronasuositukset ja koronarajoitukset 

yhdelle sivulle turku.fi/koronasuositukset

• Sivulta löytyvät:

• Kaikille yhteiset suositukset

• Maskisuositukset

• Julkisten tilojen käyttö

• Tilaisuudet, tapahtumat ja kokoontumiset

• Matkustussuositukset

• Harrastustoiminta

• Vierailut Turun kaupungin toimipisteissä

http://www.turku.fi/koronasuositukset


Uusia koronan ehkäisytoimia



Turku toimii nopeasti ja ennakoiden

• Tehokas jäljitys ja testaus ovat avainasemassa. Tartunnat on saatu toistaiseksi 

vielä jäljitettyä. Kasvava altistuneiden joukko haastaa tartuntojen jäljitystä.

• Suomeen saapuvat matkustajat saavat tarvittavat koronaohjeistukset 

lentokentällä ja satamassa. Tämän lisäksi riskimaista saapuville matkustajille 

tehdään koronavirustestejä suunnitelmallisesti.

• SPR on jalkautunut jakamaan koronatietoa niin

keskustaan kuin lähiöihinkin.

• Koronasta viestitään säännöllisesti

lukuisille eri kohderyhmille.

• Nopeat, vaikuttavat ja

yhteiset toimet ovat kaiken A&O



Koronantorjuntabussi testaa ja 
tiedottaa Halisissa sekä Pernossa
• Koronantorjuntabussi pysäköi arkisin klo 9-11 Halisiin 

Huudin edustalla ja klo 12-14 Pernossa Höveliä vastapäätä olevalla 

hiekkakentällä.

• Koronantorjuntabussissa tehdään maksuttomia koronatestejä ilman 

ajanvarausta ja annetaan tietoa koronaviruksesta useilla kielillä.

• Koronantorjuntabussi on saanut paljon positiivista palautetta ja 

kävijöitä on ollut runsaasti.



Skopjen lennot käynnistyvät 19.12.
• Skopjen lennot Turkuun käynnistyvät jälleen lauantaina 19. joulukuuta. 

Terveysviranomaiset ovat vastassa koneesta saapuvia matkustajia ja 

kaikille matkustajille tarjotaan koronatestiä lentokentällä.

• Lisäksi kaikki matkustajat saavat koronaan liittyvät tarvittavat 

ohjeistukset kentällä.



Turun toimipisteissä 
todetut koronavirustartunnat

ja -altistumiset



Maskit käytössä yläkoululaisille

• Maskien kysyntä on yläkouluissa suurta vahvan maskisuosituksen 

laajennuttua kaikkeen yläkouluopetukseen

• Maskeja jaetaan aiempien ohjeiden mukaan 4 kpl/päivä.

• Maskien käyttöä jatketaan kevätlukukaudella.

• Muut peruskoulut, päiväkodit, lukiot ja

Turun ammatti-instituutti voivat käydä

hakemassa maskeja lähistön yläkoulujen

jakelupisteistä ohjeistuksen mukaan.



Lisää teksti 

napsauttamalla



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.



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.





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.

https://www.turku.fi/koronatartunnat


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.

http://www.turku.fi/korona




Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia 
järjestetään säännöllisesti 

• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava kaupunginjohtajan infotilaisuus on tiistaina 22.12. kello 12.15.

• 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.


