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Aiheet 

• Turun koronatilanne kääntynyt selkeästi huonompaan 

suuntaan

• Neljässä koulussa ja Ammatti-instituutissa on siirrytty ja 

siirrytään etäopetukseen, nuorimmat vielä lähiopetuksessa.

• Vähävaraisten maskijako laajenee Kauppatorin Monitoriin

• Denna vecka firar vi rätten till det egna språket.



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-lähetystä kommentoimalla.



Turun koronatilanne 
kootusti



Koronatilanne heikentynyt Turussa

• Koronatilanne on kääntynyt Turussa selkeästi huonompaan suuntaan.

• Kansallisen luokituksen mukaan korona on Turussa 

kuitenkin edelleen kiihtymisvaiheessa. Vaiheet ovat perustaso, 

kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

• Turussa on viimeisen vajaan viikon aikana todettu 124 uutta 

koronavirustartuntaa (ke 28.10.- ti 3.11.).

• Koronaepidemian alusta eli maaliskuusta lähtien Turussa on todettu 

yhteensä 665 tartuntaa (THL ti 3.11. klo 12).



Koronatilanne heikentynyt Turussa

• Koronatilanteen heikentymisen syynä on tartuntojen leviäminen 

erityisesti perheissä ja lähipiirissä.

• Lisäksi kouluissa ja oppilaitoksissa on todettu useita tartuntoja, jotka 

ovat johtaneet laajoihin altistumisiin.

• Jokainen voi osaltaan toimia vastuullisesti ja hakeutua koronatestiin 

lievissäkin oireissa.

• Testiaikoja on tällä hetkellä hyvin tarjolla. Aikoja saa omaolo.fi:n kautta 

sekä koronapuhelimesta, p. 02 266 2714 (arkisin klo 8-15)



Sivistystoimiala

Tartuntoja on ilmennyt nyt kouluissa, ja useita luokkia ja kokonaisia kouluja 

on jouduttu asettamaan karanteeniin.

• Tartuntoja ja altistumisia on todettu seuraavissa toimipaikoissa:

Aunelan, Hannunniitun, Katariinan, Nummenpakan, Pääskyvuoren, 

Rieskalähteen kouluissa sekä Hannunniitun päiväkodissa ja Folkhälsanin 
päiväkoti Gunghästenissä.

• Mediassa olleista tiedoista poiketen Varissuon koulussa ei ole todettu 

yhtään koronavirustartuntaa.

Turun kaupungin yksiköissä todetut 
koronavirustartunnat



Nummenpakan koulu

• oppilaat neljänneltä luokalta alkaen ovat etäopetuksessa 2. -

13.11.

• lähiopetuksessa ovat vuosiluokkien 1 - 3 oppilaat, valmistavan 

opetuksen luokka sekä 1 - 9 luokkien erityisen tuen oppilaat (pois 

lukien ne oppilaat, jotka on määrätty karanteeniin)

Neljässä koulussa siirrytty etäopetukseen, 

nuorimmat vielä lähiopetuksessa



Varissuon koulu

• oppilaat neljänneltä luokalta alkaen ovat 

etäopetuksessa 2. - 13.11.

• lähiopetuksessa ovat vuosiluokkien 1 - 3 oppilaat, kaikki 

alueellisten pienluokkien oppilaat (vuosiluokat 1 - 6) sekä 

valmistavan opetuksen luokka

Neljässä koulussa siirrytty etäopetukseen, 

nuorimmat vielä lähiopetuksessa



Aunelan koulu

• oppilaat neljänneltä luokalta alkaen ovat 

etäopetuksessa 2. - 6.11.

• vuosiluokat 1 - 3 ja pienluokat ovat lähiopetuksessa 

kuluvan viikon elleivät ole karanteenissa

• jatkotilannetta arvioidaan perjantaina 6.11.

Neljässä koulussa siirrytty etäopetukseen, 

nuorimmat vielä lähiopetuksessa



Rieskalähteen koulu

• koko koulu etäopetuksessa 3. - 6.11.

• yleisluokat jatkavat etäopetuksessa 13.11. asti

• pienluokat ja valmistava opetus palaavat lähiopetukseen 

maanantaina 9.11.

Neljässä koulussa siirrytty etäopetukseen, 

nuorimmat vielä lähiopetuksessa



Turun ammatti-instituutti

• TAI kahdeksi viikoksi etäopetukseen 9.11.2020 alkaen kaikissa 

koulutaloissa.

• Etäopetukseen siirtyy kaikkiaan noin 4500 opiskelijaa.

• Opetus ja ohjaus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla.

• Työpaikoilla ja työmailla tapahtuva oppiminen, ammattiopetuksen 

näytöt, ajo-opetus ja oppisopimuskoulutukset pyritään toteuttamaan 

suunnitellusti. 

• Asiakas- ja palvelupisteiden toimintaa jatketaan toistaiseksi 

ilmoitettujen aukioloaikojen mukaan.

Ammatti-instituutti siirtyy etäopetukseen 

ma 9.11.



Hyvinvointitoimiala

• Turun keskushammashoitolassa on todettu 

koronavirustartunta 31.10. Tartunnalle on altistunut noin 27 työntekijää. 

Keskushammashoitolan potilaat eivät ole altistuneet tartunnalle, sillä 

henkilökunta on ollut suojautuneena asianmukaisesti.

• Keskushammashoitolan potilasaikoja joudutaan varotoimenpiteenä 

perumaan 8.-9.11.2020 asti. Toiminta jatkuu supistetusti.

• Potilaille lähetetään ensisijaisesti tekstiviesti ajan peruuntumisesta. Uusi 

aika lähetetään postitse tai potilaaseen otetaan yhteyttä puhelimitse.

Turun kaupungin yksiköissä todetut 
koronavirustartunnat



Vapaa-aikatoimiala

• Nuorten työpaja Fendarissa on todettu korona-altistuminen 29.10. 

Karanteeniin on määrätty 5 henkilöä. Toiminta jatkuu työpajalla 

normaalisti turvallisuusseikat huomioiden.

Turun kaupungin yksiköissä 
todetut koronavirustartunnat



• Viranomaiset olivat vastassa Skopjesta Turkuun saapuvaa konetta 

perjantaina 23.10.2020. Turkuun saapui 107 matkustajaa, joista 

testattiin 93. Heistä kahdelta löytyi koronavirustartunta.

• Turun satamassa koronavirustestausta tarjottiin lauantaina 

24.10. TallinkSiljan aamulaivalla saapuville matkustajille. Korona-

virustesti tehtiin 109 matkustajalle, joista yhdeltä löytyi 

koronavirustartunta.

Turun lentokenttä ja satama



• Vähävaraisille tarkoitettuja maskeja jaetaan Skanssin 

Monitorissa arkisin klo 12-18

• Maanantaista 9.11. alkaen maskeja jaetaan myös Kauppatorin 

Monitorissa arkisin klo 9-11 ja lauantaisin klo 10-12.

• Lisäksi seurakunnat ja järjestöt jakavat maskeja edelleen 

omissa toiminnoissaan.

• Lisätiedot vähävaraisten maskijaosta: turku.fi/maskijako

Vähävaraisten maskijako



Muistathan käyttää 
maskia 

#NäytäEttäVälität



Lisää teksti 

napsauttamalla







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 kootusti 

• Turun kaupunki viestii aktiivisesti ja säännöllisesti kaupungin koronatilanteesta, 

jotta tilannekuva pysyisi oikeanlaisena ja ajantasaisena eri kohderyhmille.

• Turun kaupungin toimipisteissä ja palveluissa todetut koronavirustartunnat kootaan

yhteen viikkotiedotteeseen.

• Tiedot julkistetaan viikoittain kaupunginjohtajan infotilaisuudessa ja myös medialle, 

verkossa ja somessa tiistaisin tai keskiviikkoisin alueellisen ryhmän kokousten jälkeen.

• Kaupunginjohtajan infotilaisuuksia on kerran viikossa

• Koronatietoa löytyy ajantasaisena ja selkeästi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

sivulla www.turku.fi/korona.

• Verkkosivuilla koronatiedon hakemisessa auttaa Åbot-hakurobotti, joka toimii useilla kielillä.

http://www.turku.fi/korona


Denna vecka firar vi 
Svenska veckan och 

rätten till det egna språket



Denna vecka firar vi rätten till det egna språket

• Svenska veckan är den största svenskspråkiga kulturhändelsen i 

Finland och firas i höst den tjugonde gången

• Svenska veckan firas i början av november i samband med 

Svenska dagen 6.11. 

• I Åbo syns Svenska veckan som mångfaldiga kulturtillfällen 

• Dagen markerar finlandssvenskarnas rätt att använda sitt eget 

språk i Finland, men syftet är också att hedra Finlands 

språkgruppers gemensamma tvåspråkiga fosterland

• Biblioteksbron lyser hela veckan i gult och rött enligt 

finlandssvenskarnas flaggas färger



• Förutom Svenska veckan deltar Åbo dessutom även i Oma kieli - Eget språk 

-kampanjen som räcker ända till december. Åbo stad deltar särskilt under 

Svenska veckan i Justitieministeriets kampanj för att påminna om språkens 

rikhet.

• Kampanjen påminner om språkets betydelse som en byggsten i den 

individuella identiteten och i sociala samhörigheten.

• Den finlandssvenska kulturen och tvåspråkigheten är en väsentlig del av 

Åbos identitet. Låt oss vara stolta över det.

• I Finlands äldsta stad är vi vana att höra flere olika språk.

Denna vecka firar vi rätten till det egna språket



• Åbos ställning som en officiellt tvåspråkig stad syns bland annat i gatu- och 

ortnamn och som i flerspråkiga tjänster

• I åbo bor ungefär 15 000 svenskspråkiga och 23 000 personer med utländskt 

modersmål. I Åbo är 11 % av befolkningen till modersmålet andra än finsk-

eller svensktalande

• Stadens alla basservisar finns till förfogande både på finska och svenska och 

allt oftare på engelska

• Av stadens tjänster erbjuder Infotori rådgivning och handledning på eget 

språk på 14 olika språk i Salutorgets Monitori och i Skanssens Monitori.

Denna vecka firar vi rätten till det egna språket

https://www.turku.fi/monitori/infotori
https://www.turku.fi/monitori/kauppatorin-toimipiste
https://www.turku.fi/monitori/skanssin-toimipiste




Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia 
järjestetään säännöllisesti 

• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava kaupunginjohtajan infotilaisuus on keskiviikkona 11.11. 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/


Autetaan toisiamme jaksamaan.
Låt oss hjälpa varandra att orka.



Tilaisuus on 
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuv a: Samu Valleala





Käytä näitä dioja, kun 
teet uusia sisältöjä 



Turun jotain otsikko
• tekstiä



Turun jotain otsikko
• tekstiä



Välidian otsikko tähän



Otsikko
• Teksti



Otsikko
• Teksti



Välidian otsikko tähän



Otsikkotekstiä 
• Tekstiä tähän

• Tekstiä tähän



Otsikkotekstiä 
• Tekstiä tähän

• Tekstiä tähän



Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia 
järjestetään säännöllisesti 
• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava kaupunginjohtajan infotilaisuus on perjantaina x.x. kello xx.xx–xx.xx.

• Turun kaupungin infotilaisuudet ovat avoimia kaikille kaupunkilaisille, 

medialle ja muille kiinnostuneille.

• Lähetykset lähetetään Teams-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.



Tilaisuus on 
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuv a: Samu Valleala



Tilaisuus on 
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuv a: Heikki Räsänen


