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Aiheet

• Turun koronatilanne on suhteellisen rauhallinen

• Uusi koronarokotuspuhelin avataan torstaina 18.2.

• Koronarokotusten eteneminen Turussa

• Vähävaraisten maskijaossa siirrytään kertakäyttöisiin 

suu-nenäsuojiin



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 (8.–14.2.2021)

100 koronavirustartuntaa.

• Koronatilanne on Turussa tällä hetkellä suhteellisen rauhallinen ja 

tartunnat ovat laskusuunnassa.

• Olemme kuitenkin edelleen leviämis-

vaiheessa ja siksi varotoimia on

jatkettava.

• Osassa Suomea koronatilanne on

menossa huonompaan suuntaan,

tämä on hyvä pitää mielessä myös

hiihtolomalla.







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.



Koronantorjuntabussi

• Koronatorjuntabussi vierailee arkipäivisin Turun satamassa (klo 

7–9), Halisissa (klo 9.30–11) ja Pernossa (klo 12–14)

• Turun satamassa bussin palvelut on tarkoitettu vain Ruotsista 

Turkuun laivoilla saapuville matkustajille.

• Halisissa ja Pernossa bussin palvelut

on tarkoitettu turkulaisille ilman

ajanvarausta.

• Lähikuntalaisten tulee käyttää oman

kuntansa testauspalveluita.



Uusi koronarokotuspuhelin avautuu

• Turkulaisille tarkoitettu koronarokotuspuhelin avautuu torstaina 

18.2. Puhelin on tarkoitettu rokotusajanvarauksia sekä 

rokotuksiin liittyviä kyselyjä varten.

• Koronarokotuspuhelin

p. 02 266 0159 palvelee

kuntalaisia ma–pe klo 8–14.

• Koronaneuvontapuhelin

palvelee jatkossakin asiakkaita,

jotka epäilevät koronatartuntaa

ja haluavat varata ajan koronatestiin.



Terveysasemien puhelinpalvelu

• Terveysasemien puhelinpalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti 

terveysasemilla asioimiseen. Sieltä ei anneta ohjausta 

koronarokotuksiin liittyen.



Koronaan liittyvät 
puhelinpalvelut Turussa
• Koronaneuvontapuhelin, p. 02 266 2714 (ma–pe klo 8–15)

• Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koronaneuvontapuhelin, 

p. 02 266 2012 (ma–to klo 8–15, pe klo 8–12)

• Koronarokotuspuhelin, p. 02 266 0159 (ma–pe klo 8–14)

• Kuulo- ja puhevammaisten 

tekstiviestipalvelu, p. 045 739 65882



Turkulaisia 
kannustetaan jaksamaan 
kampanjan avulla
• Kampanja näkyy 

sanomalehdissä, katukuvassa ja 

sosiaalisessa mediassa.

• Voitamme koronan yhdessä. Siihen 

tarvitaan vielä vähän aikaa malttia 

säilyttää varovaisuus.



Toimipisteissä todetut
koronavirustartunnat ja 

-altistumiset



Päivähoito: Arkeologinkadun päiväkodin Jäkärlän Puistokadun 

toimipiste, Pääskyvuoren päiväkoti

Koulut ja oppilaitokset: Luolavuoren koulun Ruiskadun 

yksikkö, Nummenpakan koulun Halisten ja Nummen yksiköt,

Pääskyvuoren koulu, Raunistulan koulu, Turun ammatti-instituutin

Lemminkäisenkadun koulutalo

Päiväkodeissa ja kouluissa todetut 
koronavirustartunnat tai altistumiset



• Vuokkokodissa todettiin koronaepidemia tammikuussa.

• Yksikössä todettiin epidemian aikana kaikkiaan 39 koronatartuntaa 

asukkailla ja 19 tartuntaa työntekijöillä.

• Yksikössä kaikki asukkaat ja henkilöstö

ovat saaneet ensimmäisen korona-

rokotuskierroksen.

• Eristykset päättyivät eilen 16.2.

• Omaiset voivat vierailla yksikössä

noudattaen kaupungin hoivayksiköissä

voimassa olevia koronasuosituksia.

Vuokkokodin koronaepidemia on ohi



Vähävaraisten maskijaossa siirrytään 
kertakäyttöisiin suu-nenäsuojiin

• Alamme jakaa vähävaraisille kuntalaisille kankaisten maskien 

sijasta kertakäyttöisiä suu-nenäsuojia.

• Maskeja jaetaan 10 kpl/hlö.

• Maskijakoa tehdään samoissa paikoissa 

kuin aiemminkin:

Kauppatorin ja Skanssin Monitorit

Sosiaalipalvelut Eskelissä

• www.turku.fi/maskijako

• Maskeja on jaettu elokuusta lähtien

kymmeniätuhansia kappaleita.

http://www.turku.fi/maskijako


Koronarokotukset ovat 
käynnissä Turussa



Ikääntyneiden rokotukset ovat 
edenneet Turussa hyvin
• Yli 80-vuotiaista koronarokotuksen on saanut n. 4200 turkulaista.

• Yli 80 vuotta täyttäneitä on Turussa vajaa 11 000 eli rokotuksen on 

saanut n. 40 %.

• Yli 80-vuotiaiden ajanvaraus rokotuksiin

on avoinna. Aikoja voi varata joko

sähköisen ajanvarauspalvelun kautta

tai uudesta koronarokotuspuhelimesta.



Ikääntyneiden rokotukset ovat 
edenneet Turussa hyvin
• 70–79-vuotiaiden rokotukset eivät ole vielä käynnissä Turussa.

• Rokotukset etenevät ikääntyneiden joukossa vanhimmista 

nuorimpiin. Nyt rokotetaan yli 80-vuotiaita. Ikääntyneitä rokotetaan 

vanhusväestölle sopivalla rokotteella.

• Lisäksi rokotukset ovat käynnistyneet 1.

lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvilla,

jotka saavat AstraZenecan rokotteen.

• Suomessa on päätetty, että

AstraZenecalla ei rokoteta yli

70-vuotiaita.



Aikoja avautuu varattavaksi viikoittain

• AstraZenecan rokotetta tulee Turkuun joka viikko tietyn kokoinen 

erä ja erän suuruus varmistuu vasta, kun se saapuu.

• 18–69-vuotiaiden 1. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvien 

rokotusajat avautuvat varattaviksi, kun rokote-erä on saapunut.

• Aikoja voi varata sekä sähköisesti

että uudesta koronarokotepuhelimesta.

• Sähköisesti varattavat ajat avautuvat

turku.fi/koronarokotus-sivulle.

• Riskiryhmäläisten kannattaa aktiivisesti 

seurata joka päivä päivittyviä nettisivuja.

http://www.turku.fi/koronarokotus


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

• Eilen ti 16.2. avautui varattaviksi 18–69-vuotiaiden 1. lääketieteelliseen 

riskiryhmään kuuluvien aikoja torstaille 18.2. ja perjantaille 19.2. Kaikki 

ajat varattiin eilen nopeasti.

• Tänään avautuu aikoja varattaviksi

maanantaille 22.2 – keskiviikolle 24.2.

• Muistutuksena: aikoja avautuu eri määrä

viikoittain. Avautuvien aikojen määrä

riippuu tulevista rokotemääristä.

• Nyt toivomme kaikilta malttia ja ymmärrystä,

emme voi vaikuttaa tuleviin rokotemääriin.



Turun kotihoidon asiakkaiden 
rokotukset
• Turun kotihoidossa asiakkaiden rokotukset käynnistyivät 21.1.

• Kaikilta kotihoidon asiakkailta tiedustellaan halukkuutta koronarokotukseen 

sekä asiakkaalle sopivinta tapaa rokotusten järjestämiseen.

• Asiakas voi halutessaan osallistua

joko Messukeskuksen rokotuksiin

tai kotihoito sopii asiakkaalle ajan

kotihoidon omaan rokotuspaikkaan 

lähemmäksi kotia.

• Jos asiakkaalla on vaikeuksia päästä

kotihoidon rokotuspaikalle, on sinne

mahdollista saada kuljetus.



Turun kotihoidon asiakkaiden rokotukset

• Niille asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta liikkua rokotuspaikoille, 

järjestetään rokotus kotona.

• Tällä viikolla rokotetaan Lehmusvalkamassa eteläisen Turun kotihoidon 

asiakkaita ja Runosmäen vanhuskeskuksessa

pohjoisen Turun kotihoidon asiakkaita.

• Rokotustahti on hiukan alle 500

asiakasta viikossa.

• Ensimmäinen rokotuskierros kaikkien

asiakkaiden osalta olisi tarkoitus olla

valmiina viikolla 10.

• Rokotuksiin liittyvissä kysymyksissä

auttaa oman kotihoitotiimin sairaanhoitaja.



Yli 85-vuotiaille on soitettu 
henkilökohtaisesti
• Turun terveysasemilta on soitettu yli 85-vuotiaille turkulaisille ja sitä 

vanhemmille ja kutsuttu henkilökohtaisesti koronarokotukseen.

• Soitot on saatu päätökseen ja rokotusajat on sovittuna.

• Rokotuksia annetaan joko Messukeskuksessa tai terveysasemilla.





Messukeskukseen saapuminen
• Messukeskuksessa rokotuksia annetaan yli 80-vuotiaille sekä

1. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluville. Riskiryhmäläisten 

tulee 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 liikennöi

Turun keskustasta Messukeskukseen.

Bussi lähtee Linnankadun ja Aurakadun

kulmasta (pysäkki T87)



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 alkoi 13.2. 

sanomalehdissä ja jatkuu 

koko kevään eri medioissa

• Lehti-ilmoituksissa 

kerrotaan ajankohtaista 

tietoa rokotuksista ja 

ohjeistetaan 

massarokotuksista



Rokotuskampanjalla 
kannustetaan 
rokotuksen ottamiseen

• Huomioithan, että lehti-

ilmoitusten tiedot eivät ole 

välttämättä täysin ajan tasalla, 

sillä rokotuksiin liittyvät 

tiedot voivat vaihdella päivittäin.

• Viimeisin tieto löytyy aina

turku.fi/koronarokotus

http://www.turku.fi/koronarokotus


Mistä apua ja tietoa?
• www.turku.fi/korona - kaikki tieto kootusti yhdellä sivulla

• www.omaolo.fi - helppo ja nopea väylä koronatestiin 24/7

• www.turku.fi/koronarokotus - tietoa ja linkit ajanvaraukseen

• Pyydämme käyttämään sähköisiä kanavia ruuhkien 

estämiseksi

• Koronarorokotuspuhelin 02 266 0159 arkisin klo 8-14.

• Koronaneuvontapuhelin 02 266 2714 arkisin klo 8-15.

http://www.turku.fi/korona
http://Www.omaolo.fi
http://www.turku.fi/koronarokotus


Rajoitukset ja 
suositukset Turun 

kaupungissa



Sivistystoimiala

• Ensi viikolla on oppilaitoksissa talviloma.

• Talviloman jälkeen toiminta jatkuu samalla tavoin kuin ennenkin. 

Peruskoulut toimivat lähiopetuksessa. Lukiot ja TAI jatkavat 

hybridimallissa. Opistot toimivat ainoastaan etäopetuksena.

• Oppilaitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa on ollut aiempaa 

vähemmän tartuntoja, altistumisia ja karanteeniin määräämisiä.



Liikuntapalveluissa muutoksia 22.2. alkaen
Koronakoordinaatioryhmän linjaus 16.2.2021:

• Aikuisten yksilöliikunta on mahdollista 22.2. alkaen yksilölajien 
liikuntapaikoissa koronaturvallisuus huomioiden.

• Linjaus ei koske uimahalleja eikä salli tapahtumien järjestämistä.

• Aikuisten ryhmäliikuntaa ei voida toteuttaa sisäliikuntatiloissa.

• Ulkoliikuntapaikoilla voi järjestää myös aikuisten,
enintään 10 henkilön pienryhmätoimintaa, 
kun huolehditaan vähintään 2 metrin 
turvaväleistä.

Turun liikuntapalvelut tiedottaa muutoksista
tarkemmin.



Vapaa-aikatoimialan muut voimassa olevat rajoitukset:

Kirjaston koronarajoitukset lieventyvät 1.3.2021 alkaen

• Kirjastojen lainaamistoimintaa laajennetaan ja asiakkaat pääsevät itse etsimään 

aineistoja hyllyistä. Tietokoneita on tarjolla nopeaa asiointia varten.

• Lukupaikat, kokoustilat, pidempään käyttöön tarkoitetut tietokoneet ovat pois käytöstä.

• Varattavat palvelut eivät ole käytössä.

• Luettavia lehtiä ei ole tarjolla, ainoastaan

lainattavia.

• Lähikirjastojen omatoiminen käyttö

ei ole mahdollista.

• Tapahtumat toteutetaan virtuaalisesti

10.3. 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 tulee 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

on rajattu ja ennakkoilmoittautuminen käytössä.

• Vimman taidepajoissa ja skeittihalli Cubessa

kohderyhmänä alle 20-vuotiaat.

• Kaikki yli 10 henkilön tilavaraukset

on peruttu 10.3.asti.



Turvallinen talviloma

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

on hyvät mahdollisuudet Turussa. Kaupungin museoihin pääsee vierailemaan 

ennakkovarauksella. Lapsille ja nuorille on tarjolla monenlaista toimintaa ympäri kaupunkia.

• 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



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 edelleen säännöllisesti.

• Seuraava koronainfotilaisuus on keskiviikkona 3.3. kello 10.15. Tilaisuuden 

vetää tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

• 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


