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Aiheet
• Turun koronatoimet ovat
alkaneet tehota, mutta tilanne
on edelleen huolestuttava.

• Turku on terveysturvallinen,
Clean&Safe -tunnus kertoo
sen.

• Turun tekemä ilmastotyö on
huomioitu maailman-
laajuisella johtamispaikalla.

• Joulukaupunki Turun
maamerkki saapuu tänään.



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 koronatilanne on hieman
rauhoittunut
• Turun koronatoimet ovat alkaneet tehota, mutta tilanne on

edelleen huolestuttava.
• Koronatilanteeseen on edelleen syytä suhtautua vakavasti

huomioiden myös pääkaupunkiseudun erittäin nopeasti
huonontunut koronatilanne.



Turun koronatilanne on hieman
rauhoittunut
• Ohjeita, suosituksia ja muita koronatoimia pitää edelleen

noudattaa huolellisesti.
• Turku jatkaa voimakkaita ja nopeita toimia, jotta tilanne saadaan

pidettyä hallinnassa ja koronapandemia taltutettua.
• Vastuu koronan laantumisesta on meillä kaikilla.





Turku toimii nopeasti ja ennakoiden
• Tehokas jäljitys ja testaus ovat avainasemassa, ja Turku lisää ihmisiä

jäljitystyöhön tarpeen mukaan. Tartunnat saadaan toistaiseksi vielä
hyvin jäljitettyä.

• Lentokentällä testataan ja tiedotetaan ns. punaisista maista saapuvia
matkustajia.

• Satamassa matkustajille annetaan koronatiedotusta.
• SPR ja muut vapaaehtoiset jalkautuvat jakamaan koronatietoa niin

keskustassa kuin lähiöissä.
• Koronasta viestitään säännöllisesti

lukuisille eri kohderyhmille.
• Nopeat, vaikuttavat ja yhteiset toimet

ovat kaiken A&O



Turun koronatilanne on hieman
rauhoittunut
• Turussa on viimeisen vajaan viikon aikana todettu n. 61 uutta

koronavirustartuntaa. Luvut ovat ajalta ma 16.11.- su 22.11.

• Koronaepidemian alusta eli maaliskuusta lähtien Turussa on
todettu yhteensä 931 tartuntaa (THL 24.11. klo 12).



Koronavarotoimet on muistettava
edelleen
• Iso osa turkulaisista hakeutuu koronatestiin heti, kun oireet alkavat.

Huolestuttavaa on se, että osa odottaa jopa viikon ajan testiin
hakeutumista ja liikkuu pitkään muiden parissa.

• Useiden päivien ja viikon viive testiin hakeutumisessa johtaa
tartunnanjäljityksen viivästymiseen ja tartuntojen leviämiseen.

• Koronaoireet ovat moninaiset ja
taudinkuva vaihtelee lievistä oireista
influenssan kaltaiseen taudinkuvaan.
Siksi testiin on hakeuduttava herkästi.



Omaolo.fi-palvelusta vaivattomasti
ohjaus ja aika koronatestiin
• Turkulaisille helpoin tapa on tehdä koronaviruksen oirearvio

Omaolo.fi-palvelussa, josta tiettyjen oireiden perusteella saa suoraan
varattua ajan koronavirustestiin yhtä nopeasti kuin puhelimitse.

• Valtaosa turkulaisista (yli 90 prosenttia) saa
Omaolo.fi-palvelusta koronaviruksen
oirearvion tehtyään ohjauksen ja ajan
koronavirustestiin.



Omaolo.fi-palvelusta vaivattomasti
ohjaus ja aika koronatestiin
• Ainoastaan viikonloppuisin ja alle 16-vuotiaille ei vielä pystytä

tarjoamaan Omaolon kautta ajanvarausta koronavirustestiin.

• Viikonloppuisin Omaolon oirearvion voi lähettää terveydenhuollon
ammattilaiselle arvioitavaksi ja hän antaa ajan näytteenottoon.

• Alle 16-vuotiaiden osalta tulee
olla yhteydessä koulu- ja opiskelija-
terveydenhuollon koronapuhelimeen
p. 02 266 2012.



Positiivisesta näytteestä tieto
tekstiviestillä
• Turkulaiset saavat ilmoituksen positiivisesta koronavirusnäytteestä

automaattisesti tekstiviestillä kaikkina viikonpäivinä joko iltapäivällä tai illalla.

• Aiemmin vain negatiivisesta testituloksesta on ilmoitettu tekstiviestillä.

• Tekstiviestissä kerrotaan, että asiakkaalla
on todettu koronavirustartunta ja häntä
kehotetaan pysymään kotona ja
odottamaan soittoa tartuntatautien
valvonnasta. Soitto tulee aina
tuntemattomasta numerosta.



Positiivisesta näytteestä tieto
tekstiviestillä
• Mikäli tekstiviesti lähtee asiakkaalle illalla, tartuntatautien valvonnasta ollaan

yhteydessä viimeistään seuraavana päivänä.

• Negatiivisen testituloksen ilmoitus on ollut käytössä lokakuusta lähtien.

• Ilmoittamiskäytännöt on saatu vielä
toimintavarmemmiksi ja tekstiviestit
lähtevät asiakkaille kaikkina
viikonpäivinä kolme kertaa
päivässä: klo 16, klo 18 ja klo 21.



Päiväkodeissa ja kouluissa
todetut koronavirustartunnat

ja -altistumiset



:

• Päivähoito: Halisten päiväkoti, Orminkujan päiväkoti
• Koulut ja oppilaitokset: Cygnaeus skola, Luostarivuoren Lyseon

lukio, S:t Olofsskolan, Varissuon koulu

Toimipaikkakohtaiset tiedot löytyvät
www.turku.fi/koronatartunnat

Tartuntoja tai altistumisia on todettu
viikon aikana seuraavasti:



• Cygnaeuksen koulussa ja S:t Olofsskolanissa on todettu
koronavirustartunta sekä useita altistumisia, minkä vuoksi oppilaat
siirtyivät etäopetukseen ma 23.11. alkaen.

• Cygnaeuksen koulussa etäopetukseen siirtyi 14 kuudennen luokan
oppilasta ja S:t Olofsskolanissa 60 oppilasta vuosiluokilta 7–8.

• Molemmissa kouluissa etäopetus jatkuu kuluvan viikon, ja oppilaat
palaavat lähiopetukseen maanantaina 30.11.

• Koulujen muut luokat jatkavat
lähiopetuksessa lukujärjestyksen mukaisesti.

• Etäopetusjärjestelyistä on tiedotettu
Wilmassa.

Cygnaeuksen koulu ja
S:t Olofsskolan etäopetukseen



• Luostarivuoren lyseon lukiossa on todettu koronavirustartunta sekä
altistumisia, minkä vuoksi kaikki opiskelijat olivat etäopetuksessa
maanantain ja tiistain 23.–24.11. Mahdolliset altistumistilanteet ovat
tapahtuneet viime viikolla.

• Tänään keskiviikkona 25.11. lukiossa on alkanut arviointiviikko, jonka
aikana muut kuin altistuneet opiskelijat saavat
tulla tekemään kokeita, mikäli ovat
oireettomia ja käyttävät maskia.

• Kokeita pyritään myös järjestämään
etänä tai myöhempänä ajankohtana niille,
joiden epäillään altistuneen koronavirukselle.

Luostarivuoren Lyseon
lukio etäopetuksessa alkuviikon



• Turun ammatti-instituutti siirtyi 23.11.–31.12. opetuksessa ns. hybridimalliin, jossa
osa opetuksesta toteutetaan lähiopetuksena ja osa etäopetuksena. Opiskelijat
vuorottelevat lähiopetuksessa, jolloin turvavälit pystytään varmistamaan
paremmin. Työelämässä oppiminen jatkuu suunnitelmien mukaan.

• Ratkaisut opetuksen toteuttamisesta
tehdään koulutaloittain ja koulutusyksiköittäin.

• Ratkaisulla pyritään turvaamaan kaikkien
opiskelijoiden opintojen eteneminen ja
samalla ehkäisemään uudet koronatartunnat.

Turun ammatti-instituutin opetus jatkuu
loppuvuoden osittaisena etäopetuksena



• Koulujen ja oppilaitosten perinteiset syksyn juhlat, kuten itsenäisyyspäivään
liittyvä lipunnosto 4.12. ja Lucia-juhla voidaan järjestää ulkotiloissa turvavälejä
noudattaen.

• Yhteisiä itsenäisyyspäiväjuhlia sisätiloissa ei järjestetä, ja mm.
kuudesluokkalaisten itsenäisyysjuhla Turun linnassa on peruutettu tältä
vuodelta.

• Syksyn lakkiaiset voidaan järjestää AVIn yleisötapahtumaohjeistuksen
mukaisesti. Juhliin kutsutaan vain lähimmät perheenjäsenet. Lukiot huolehtivat
riittävistä turvaväleistä ja maskisuosituksen noudattamisesta.

• Perinteisiä joulukirkkoja tai
yhteisiä isoja joulujuhlia ei
myöskään järjestetä.

Loppusyksyn juhlat kouluissa



• Kasvomaskin käyttösuositusta on laajennettu maanantaista 23.11. alkaen
koskemaan yläkoulujen 7.–9. -luokkalaisten valinnaisaineiden tunteja.

• Valinnaisaineiden tunneille tulee oppilaita eri rinnakkaisluokilta, joten maskin
käyttö suojaa ryhmien sekoittuessa oppilaita altistumisilta.

• Oppilaat saavat kasvomaskit omasta koulustaan, mutta myös omia
kasvomaskeja saa käyttää.

Kasvomaskisuositukset laajenivat
koskemaan yläkouluja



• Kasvomaskien käyttöä on suositeltu vahvasti jo aiemmin kaikille toisen
asteen opiskelijoille.

• Turun ammatti-instituutin palattua osittaiseen lähiopetukseen opiskelijoiden
ja henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskeja
oppilaitoksen tiloissa ja työssäoppimispaikoilla.

Kasvomaskisuositukset laajenivat
koskemaan yläkouluja



• Kaikenlaiset sisätiloissa pidettävät pikkujoulut ovat selkeä riski
koronavirustartunnoille, joten tänä vuonna pikkujoulut on syytä
viettää etänä.

Pikkujoulut on syytä viettää etänä



Lisää teksti
napsauttamalla



Käytäthän maskia!
• Turun kaupunki suosittelee kasvomaskin käyttöä julkisilla paikoilla,

kaupungin toimipaikoissa ja Föli-busseissa.
• Maskin käyttöä suositellaan toisella asteella ja nyt myös peruskoulun

valinnaisaineiden tunneilla.
• Sisäliikuntatiloissa alle 15-vuotiaille suositellaan ja yli 15-vuotiailta

edellytetään maskia muun kuin liikuntasuorituksen aikana.
• Maskia on hyvä käyttää myös

päiväkotien eteisissä lapsia
tuodessa ja hakiessa.

• Erityisen tärkeää käyttää on
maskia 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.



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.



Clean&Safe Turku
kertoo turvallisesta

Turusta



Turku on terveysturvallinen paikka
• Turkulaiset matkailu- ja tapahtuma-alan toimijat ovat yhdistäneet voimansa

kertoakseen, että Turku on turvallinen matkailu- ja tapahtumakohde
koronasta huolimatta.

• Mukana ovat majoitusyrittäjät, ravintolat, tapahtumatuottajat, varustamot ja
kaupungin omat toimijat kuten museot, kirjastot, uimahallit, teatterit ja
orkesterit.

• Yhdessä on luotu toimintamalli, jonka
nimi on Clean & Safe Turku.

• Verkkosivuille on koottu kaikki toimintaan
sitoutuneet toimijat. Mukana olijat
tunnistaa Clean & Safe Turku -tunnuksesta.







Kuva tunnuksesta



Clean & Safe Turku kertoo ja kokoaa
tiedon

• Mukana olevilta toimijoilta edellytetään pitkää
listaa turvallisuuteen, hygieniaan ja asiakkaiden hyvinvointiin
liittyvistä toiminnoista, jotka yrityksen on ollut tehtävä
koronaepidemian vuoksi.

• Clean&Safe Turku kokoaa yhdelle sivulle kaikki jo käytössä
olevat suositukset, viranomaismääräykset ja sertifikaatit, joita
matkailu- ja tapahtuma-ala noudattaa. Kaikki alan yritykset ja eri
toimijat ovat sitoutuneet toimintaan.

• Clean&Safe -sanapari on käytössä
kansainvälisesti useissa kaupungeissa
kautta maailman, joten se alkaa olla
myös matkailijoille tuttu.



Nyt tehdään työtä matkailun eteen
• Clean & Safe Turku kertoo, että Turkuun on turvallista matkustaa ja

kaupunkilaisille, että kaupungin museoissa, teattereissa, konserteissa,
ravintoloissa ja hotelleissa on turvallista vierailla.

• Mukaan pääsevät edelleenkin kaikki halukkaat, joiden toiminta
täyttää vaateet.

• Matkailualaa tukee myös Visit Turun, Visit Naantalin ja Turun Kauppakamarin
mittava markkinointikampanja, jossa tarjotaan
ajankohtaista ja inspiroivaa tietoa
turvallisesta, vastuullisesta ja yhteistyössä
toimivasta Turusta ja Naantalista.

• Kampanjan nimi on
"Me tarvitaan toisiamme".





Turun kaupungin
ilmastotyö huomioitu

globaalissa ICLEI-
järjestössä



Turun kaupunginjohtaja ICLEI:n
globaaliin hallitukseen

• Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on valittu kestävien kaupunkien
maailmanlaajuisen järjestön kahteen johtotehtävään.

• Toinen merkittävä paikka on Euroopan edustaja maailmanlaajuisen
ICLEI-järjestön globaalissa hallituksessa. Toinen paikka on järjestön
Euroopan hallituksen varapuheenjohtajuus.

• ICLEI - Local Governments for
Sustainability on maailmanlaajuinen
kaupunkien verkosto,
joka edistää kaupunkien
kehittämistä kestävästi.



Turku on ollut aktiivinen ja aloitteellinen
• Turku on ICLEI-verkoston aktiivinen jäsen ja on ollut

aloitteellinen erityisesti ilmastonmuutokseen varautumisessa
ja muutoksen torjunnassa sekä kiertotalouden ratkaisujen
luojana.

• Verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti yli 2000 alueellista tai
paikallista hallintoa. Suomesta verkostoon kuuluu 14 kuntaa
sekä Kuntaliitto.

• Turku on kestävän kehityksen
edelläkävijäkaupunki ja yhdessä
tekemämme työ tunnistetaan ja
tunnustetaan laajalti – työ on
myös nyt saadun ICLEI:n
johtopaikan taustalla.



Turku tähtää hiilineutraaliksi
• Turku toteuttaa vahvaa ilmastopolitiikkaa ja tähtää

hiilineutraaliksi alueeksi vuoteen 2029 mennessä.
• Turun alueen kasvihuonekaasupäästöt on jo puolitettu vuoden

1990 tasosta. Samaan aikaan alueen talous on kasvanut ja uudet
vähähiiliset ratkaisut sekä kiertotalous ovat tuottaneet uutta
osaamista, kilpailukykyä ja työtä.



Joulun maamerkki saapuu
tänään kaupunkiin



• Valtakunnan ykköskuusi ja Turun joulun näkyvin maamerkki kaadetaan,
kuljetetaan paikalleen ja nostetaan Turun tuomiokirkon edustalle tänään
keskiviikkona 25.11.

• Kuusi saapuu kello 12-14 välillä. Kuusen tuloa seuraamaan tulevien pitää
noudattaa turvavälejä ja muita koronaohjeita.

Valtakunnan ykköskuusi saapuu
tänään kaupunkiin



• Hiukan myöhemmin tänään siis selviää, mistä tämän vuoden kuusikaunotar
saapuu, mitkä ovat sen ikä, pituus ja paino.

• Ensimmäinen sähkölampuilla valaistu kuusi on ilahduttanut turkulaisten joulua
jo vuonna 1900 ja säännölliseksi perinne muuttui 1930-luvulla.

Valtakunnan ykköskuusi saapuu
tänään kaupunkiin



• Kuusen valot syttyvät tulevana viikonloppuna Ydinkeskustayhdistyksen
Satumaisessa joulunavauksessa, joka järjestetään nyt tavallisuudesta
poikkeavasti.

• Yliopistonkadulla tai Tuomiokirkolla ei ole yleisötapahtumaa, vaan yleisö
pääsee seuraamaan uudella tavalla, miten jouluvalot syttyvät koko
kaupunkiin.

• Toteutuksesta kerrotaan tarkemmin
vielä tänään keskiviikkona.

• Tiedot tarkentuvat ennen viikonloppua
osoitteessa
www.joulunpolku.fi

Valtakunnan ykköskuusi saapuu
tänään kaupunkiin



Vuoden 2018
kuusi juhlavaloissa



Muistattehan poikkeuksellisen joulurauhan
julistuksen

• Perinteinen joulurauhan julistus Suomen Turusta julistetaan tänä
vuonna ilman yleisöä.

• Joulurauha julistetaan Brinkkalan talon parvekkeelta jouluaatton
a 24.12.2020 kello 12 tyhjälle Vanhalle Suurtorille ilman kaiuttimi
a. Suurtori aidataan, eikä paikalle voi tulla.

• Syynä on vakava koronatilanne.
• Turun kaupunki haluaa tehdä

kaikkensa epidemian leviämisen
estämiseksi ja ihmisten
turvallisuuden takaamiseksi.





Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia
järjestetään säännöllisesti

• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava kaupunginjohtajan infotilaisuus on keskiviikkona 2.12. kello 12.

• 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


