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Aiheet 

• Turun koronatilanne on edelleen erittäin vakava.

• Omaolon kautta saa helpoiten ajan koronatestiin 

arkipyhien aikana, koronapuhelin palvelee myös.

• Joulu ja vuodenvaihde tuovat muutoksia palveluihin

• Turku jatkaa rajoituksia 

10.1.2021 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 koronatilanne on erittäin vakava

• Turussa tartuntatilanne on edelleen erittäin vakava. Ajalla 14.-

20.12. Turussa todettiin 267 koronavirustartuntaa.

• Tartuntaluvut ja ilmaantuvuus ovat edelleen korkealla tasolla.

• Tartuntaketjut on pystytty jäljittämään hyvin ja n. 70 % 

tapauksista tartunnan lähde saadaan selville.

• Tartuntoja tulee perheen ja

lähipiirin lisäksi työpaikoilta.

Siksi maskien käyttö myös työ-

paikoilla on tärkeää.



Turun koronatilanne on erittäin vakava

• Osaltaan Turun tartuntalukuihin vaikuttaa se, että olemme lisänneet 

testausta alueille, joista keskitetyille testauspisteille on heikommat 

suora kulkuyhteydet.

• Varissuon testipiste ja koronan-

torjuntabussi on löydetty 

kuntalaisten keskuudessa hyvin.

• Testaamme myös oireettomia 

altistuneita, jotta saamme

tartuntaketjuihin liittyvän

epidemian nopeasti kiinni.



Joulupyhien vietto oman lähipiirin 
kesken

• Joulun ja uudenvuoden pyhät tulee viettää vain lähipiirin kesken. 

Nyt ei ole oikea aika lähteä sukulaisvierailuille tai matkustaa 

maakunnasta toiseen.



Omaolon kautta kätevimmin aika 
koronatestiin

• Helpoin väylä koronavirustestiin joulun ja 

uudenvuoden pyhinä on tehdä sähköinen Omaolon oirearvio.

• Omaolon kautta voi asioida myös alle 15-vuotiaan lapsen 

puolesta.

• Koronapuhelimen kuormittumisesta 

johtuen suosittelemme 

käyttämään Omaoloa, josta

turkulainen saa ajan myös 

koronatestiin.



Omaolon kautta kätevimmin aika 
koronatestiin
• Tällä hetkellä terveydenhuoltoa kuormittavat erilaiset yhteydenotot 

koronatesteihin liittyen: aikoja halutaan siirtää tai yritetään saada 

varattua useita eri kanavia pitkin nopein mahdollinen testiaika. Käytä 

vain yhtä kanavaa: Omaoloa tai koronapuhelinta.

• Vähäisten oireiden vuoksi kotona 

omaehtoisessa karanteenissa oleminen

vaatii kärsivällisyyttä. Kotona 

pitäisi kuitenkin jaksaa pysyä 

vielä yksi oireeton päivä.



Koronapuhelin palvelee joulun ja 
uudenvuoden aikaan

• Ke 23.12. klo 8–15

• To 24.–pe 25.12. suljettu. Yhteydenotot tarvittaessa: Tyks yhteispäivystys

• La 26.12–su 27.12. klo 9–13

• Ma 28.–to 31.12. klo 8–15

• Pe 1.–su 3.1. suljettu. Yhteydenotot tarvittaessa:

Tyks yhteispäivystys

Muutokset aikatauluissa:

www.turku.fi/korona

http://www.turku.fi/korona


Varissuon testipiste ja 
koronantorjuntabussi

• Varissuon testipiste sekä Halisissa ja Pernossa kiertävä 

koronantorjuntabussi palvelevat arkipäivisin normaalisti.

• Joulun ja uudenvuoden arkipyhinä molemmat ovat suljettuina.



Rajoitukset ja 
suositukset Turun 

kaupungissa



Päiväkodit avoinna
kerhot, leikkipuistotoiminta ja 
avoimet päiväkodit suljettu

• Varhaiskasvatus toimii alhaisella kysynnällä koulujen alkamiseen/

lomakauden päättymiseen asti. Kaikki päiväkodit ovat auki.

• Avoimet päiväkodit ja perhekerhot ovat suljettuna 21.12.2020–

6.1.2021.
• Leikkipuistotoiminta ja 

varhaiskasvatuksen 

kerhot jäävät joulutauolle

23.12.2020–3.1.2021.



Kevätlukukausi sivistystoimialalla...

Turun kaupungin koulut ja oppilaitokset aloittavat kevätlukukauden 

2021 hybridimallissa ja lähiopetuksessa. Mallilla pyritään 

toimimaan perjantaina 19.2.2021 alkavaan talvilomaviikkoon asti.

Perusopetus

• Kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2021

lähiopetuksessa, mutta tarvittaessa

siirrytään etäopetukseen

• Muutoksista tiedotetaan

Wilman kautta



… kevätlukukausi sivistystoimialalla

Lukiot

• Lukiot aloittavat kevätlukukauden torstaina 7.1.2021 

hybridimallissa, jossa abiturientit ovat 

pääsääntöisesti lähiopetuksessa

• Muiden ryhmien vuorottelu ratkaistaan 

lukiokohtaisesti

• Muutoksista tiedotetaan Wilman kautta



… kevätlukukausi sivistystoimialalla

Työväenopistot

• Turun suomenkielisen työväenopiston ja 

Åbo svenska arbetarinstitutin kevätlukukausi alkaa 

1. helmikuuta

• Kevätlukukautta voidaan jatkaa toukokuun loppuun 

asti



… kevätlukukausi sivistystoimialalla

Turun ammatti-instituutti

• Kevään toimintakausi alkaa hybridimallissa 

maanantaina 4.1.2021

• Työelämässä tapahtuva oppiminen jatkuu 

suunnitellusti

• Koulutusyksiköt tiedottavat järjestelyistä

Wilman kautta



… kevätlukukausi sivistystoimialalla

Penkkarit ja vanhojentanssit

• Abiturienttien penkkaripäivää ei voida järjestää vaikean 

koronatilanteen vuoksi helmikuussa

• Kevään vanhojentanssit siirretään pidettäväksi 

keskiviikkona 12.5.2021, jolloin koronatilanne on 

oletettavasti nykyistä parempi



Vapaa-aikatoimiala
Suositukset ja rajoitukset kunnallisilla liikuntapaikoilla 

16.12.2020–10.1.2021

• Kunnalliset sisäliikuntatilat on suljettu yleisöltä ja varatut vuorot 

peruttu.

• Liikuntapalvelujen ohjattua harrastetoimintaa tai jäähallien ja 

jalkapallohallin yleisövuoroja ei järjestetä.

• Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna 

omaehtoiseen liikkumiseen.

• Parkin tekojää ja Kupittaan luistelumato 

ovat toistaiseksi avoinna.

• Loppiaisluistelut-tapahtumaa ei järjestetä.



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.

• Kirjasto tarjoaa virtuaalisen joululahjan some-kanavissaan 24.12. Klo 

9 alkaen www.turku.fi/kirjasto

• Lasten uusivuosi -tapahtumaa ei järjestetä. 

• Uuden vuoden ilotulitus on peruutettu.

• Tapahtumien osallistujamäärä

sisä- ja ulkotiloissa on 10 henkilöä

http://www.joulutori.com
http://www.turku.fi/kirjasto


Vierailut kaupunginsairaalassa ja 
Kaskenlinnassa

• Vierailuja rajoitetaan molemmissa sairaaloissa vaikeutuneen 

koronatilanteen vuoksi. Rajoitukset astuivat voimaan 18. joulukuuta.

• Vain kriittisesti sairaan potilaan, saattohoitopotilaan tai lapsipotilaan 

luona vierailut ovat sallittuja.

• Kaikkien yli 12-vuotiaiden tulee käyttää

suu-nenäsuojusta koko sairaala-

vierailun ajan.



Vierailut vanhusten asumispalveluissa

• Vanhusten ja omaisten tapaamiset asumispalveluiden tiloissa ovat 

joulun aikaan mahdollisia.

• Jotta vierailulle pystytään varmistamaan mahdollisimman turvalliset 

olosuhteet, vierailut on sovittava yksikön kanssa etukäteen.

• Yhteydenpito läheisiin on mahdollista

myös puhelimitse tai video-

puheluiden välityksellä.



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


Joulun ja vuodenvaihteen 
lisäkorvaukset koronatyötä 

tekeville



Erilliskorvaukset ajalle 
18.12.2020 - 6.1.2021

• Turun kaupungissa on sovittu seuraavista 

erilliskorvauksista joulun ja uudenvuoden ajalle 

koronaepidemian parissa työskenteleville:



• Ne työntekijät, jotka ovat ilmoittautuneet vapaaehtoiseksi siirtymään tartuntojen 

jäljitystyöhön, saavat normaalin työaikakorvauksen lisäksi 50 euroa/pvä, mikäli 

tartuntojen jäljitystyötä kertyy päivässä vähintään 4 tuntia.

• Hyvinvointitoimialan työntekijöille maksettava

hälytysraha potilasturvallisuutta vaarantavissa

tilanteissa korotetaan niin, että hälytysrahan

suuruus on 100 euroa. Näiden lisäksi työstä 

maksetaan normaalit virka- ja työehto-

sopimuksen mukaiset työaikakorvaukset,

jos henkilö on niihin oikeutettu.

Erilliskorvaukset ajalle 
18.12.2020 - 6.1.2021



• Niille Turun kaupungin työntekijöille, jotka siirtävät vuosilomaansa 

vapaaehtoisesti osallistuakseen kiireellisiin ja välttämättömiin koronaepidemian 

hoitoon liittyviin työtehtäviin tai koronatartuntojen jäljitystyöhön, maksetaan 

erillinen korvaus. Vuosilomansa vapaaehtoisesti siirtävä saa 50 euroa 

jokaiselta siirretyltä vuosilomapäivältä. Korvauksen suuruus on kuitenkin 

enintään 250 euroa.

Erilliskorvaukset ajalle 
18.12.2020 - 6.1.2021



Turun toimipisteissä 
todetut koronavirustartunnat

ja -altistumiset



Skopjen lento 19.12.
• Skopjen lennot Turkuun käynnistyivät jälleen lauantaina 19. 

joulukuuta. Terveysviranomaiset olivat vastassa koneesta saapuvia 

matkustajia.

• Koneessa oli 42 matkustajaa ja heistä 41 testattiin. Testatuista 4 

henkilöllä oli koronavirus.

• Viikonloppuna Turun luvuissa oli myös 15 tartuntaa ulkomailta.

Toimipaikkakohtaiset tarkat ajantasaiset

tiedot löytyvät verkon koostesivulta.

https://www.turku.fi/korona/tartunnat-ja-altistukset


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 keskiviikkona 13.1.2021 klo 10.30

• 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.

http://www.turku.fi/


Tilaisuus on 
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuva: Samu Valleala


