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Aiheet 
• Turku ja Varsinais-Suomi ovat siirtyneet 

koronaviruksen leviämisvaiheeseen. 

Koronatilanne on huolestuttava.

• Kerrataan voimassa olevat rajoitukset Turun 

kaupungin palveluissa

• Koronantorjuntabussi testaa ja tiedottaa 

Halisissa sekä Pernossa

• Huoltaja voi jatkossa asioida 1-14-vuotiaan 

puolesta Omaolossa



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 heikentynyt ja 
on huolestuttava
• Turussa tartuntatilanne on huonontunut merkittävästi kuluneen 

viikon aikana. 

• Ajalla 30.11.–6.12. on todettu 154 tartuntaa. Tartuntojen 

ilmaantuvuusluku on noussut huolestuttavasti.

• Koko maakunnan alueella 

merkittävä osa tartunnoista 

tulee lähipiiristä. Lähes 

kolmasosa liittyy perheiden ja 

lähipiirin tartuntoihin.



Varsinais-Suomi



Turku on siirtynyt koronaviruksen 
leviämisvaiheeseen
• Alueellinen koronakoordinaatioryhmä linjasi tiistaina 8.12, 

että Varsinais-Suomi on siirtynyt koronapandemian 

leviämisvaiheeseen.

• Jokaisen on syytä ottaa tilanne vakavasti ja kaikki 

koronavarotoimet käyttöön.

• Turun kaupungissa on jo tehty 

runsaasti rajoituksia ja 

suosituksia.

• Ne ovat alkaneet 3.12. 

tai tulleet vasta voimaan.



Rajoitukset ja 
suositukset Turun 

kaupungissa



Sivistystoimiala
• Sivistystoimialalla työväenopistot ovat jo joulutauolla sekä lukiot 

ja Turun ammatti-instituutti syyslukukauden loppuun asti 
etäopetuksessa.

• Perusopetus toimii pääasiassa lähiopetuksessa. 
Koronatilanteissa on siirrytty noin viikoksi etäopetukseen pääosin 
luokittain.

• Varhaiskasvatuksessa päiväkodit 

toimivat pääasiassa normaalisti. 

Yksittäisiä ryhmiä on jouduttu 

sulkemaan noin viikoksi 

koronatapausten vuoksi.



Vapaa-aikatoimiala

• Palvelut ovat auki rajoitetusti.

• Kirjasto tarjoaa rajatut palvelut niin, että turvavälit voidaan 
säilyttää. Lähikirjastojen omatoimiaika on pois käytöstä ja 
lukupaikat on suljettu. Tapahtumat ja ryhmäkäynnit toteutetaan 
ainoastaan virtuaalisesti.

• Nuorisotilat ovat avoinna, mutta 

toimintaa on supistettu ja 

asiakasmääriä on rajoitettu. 

Toimintaa ja palvelua sekä livenä 

että verkossa.



Vapaa-aikatoimiala

• Museot on suljettu, orkesterin konsertit striimataan ja teatterin 
somenäyttämö tekee paluun esitystoiminnan ollessa 
keskeytettynä.

• Alle 20-vuotiaiden liikuntavuorot ja ohjattu toiminta jatkuvat. 
Harjoittelu tulee toteuttaa turvavälein ja ilman lähikontaktia.

• Aikuisten sisä- ja 

ulkoliikuntavuorot on 

peruttu lukuun ottamatta 

huippu-urheilutoimintaa.



Vapaa-aikatoimiala

• Uimahallit, kuntosalit ja jäähallit on suljettu yleisöltä.

• Kasvomaskin käyttöä edellytetään yli 15-vuotiailta 
sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana.

• Ulkoliikuntapaikat ovat 
avoinna omaehtoista 
liikkumista varten.

• Parkin kentällä 
luistintenvaihto 
mahdollista vain 
ulkopenkeillä.



Tapahtumat

• Joulurauhan julistus ja Ekumeeninen joulu Suomen Turussa -

tilaisuus järjestetään ilman yleisöä.

• Lasten uusivuosi -tapahtumaa ei järjestetä.

• Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat on peruttu tältä vuodelta.

• Suurin sallittu tapahtumien 

osallistujamäärä on 

sisätiloissa 10 henkilöä ja 

ulkotiloissa 20 henkilöä.



Käytä maskia

• Kaikissa palveluissa suositellaan maskin käyttöä, 
muistutetaan turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä jaetaan 
tietoa eri kielillä ohjeista ja suosituksista.

• Epidemian hillitsemiseksi suojainten käyttöä odotetaan 
myös silloin, kun turvavälit voidaan säilyttää.



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.

• 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
• Tiistaina 8.12. Turussa starttasi Suomen ensimmäinen bussiin 

rakennettu koronanäytteenottoyksikkö. 

• Koronantorjuntabussissa tehdään koronatestejä ja annetaan tietoa 

koronaviruksesta useilla kielillä.



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

edustalla (Gregorius IX:n tie 8) ja klo 12-14 Pernossa Höveliä 

vastapäätä olevalla hiekkakentällä (Hyrköistentie 26).

• Koronatestiin voi tulla ilman ajanvarausta ja laboratoriolähetettä.

• Näytteet otetaan bussissa, joten

sääolosuhteet eivät vaikuta toimintaan.

• Koronantorjuntabussi syntyi

Turun kaupungin ja VSSHP:n

yhteistyönä.



Omaolossa avautunut alle 15-
vuotiaan lapsen puolesta asiointi

• Omaolon koronavirustaudin oirearvioon on 7.12. avautunut huoltajalle 

mahdollisuus asioida palvelussa 1-14-vuotiaan lapsen puolesta.

• Turkulaisen lapsen huoltaja voi jatkossa täyttää lapsen puolesta oirearvion 

ja varata arkisin ajan lapselleen koronatesteihin. Viikonloppuisin oirearvion 

arvioi terveydenhuollon ammattilainen.

• Aiemmin vanhemmat ovat asioineet 

lapsensa puolesta korona-asioissa 

puhelimitse.

• Uudistus on iso apua perheille.



Turun toimipisteissä 
todetut koronavirustartunnat

ja -altistumiset



• Päivähoito: Hintsankujan päiväkoti, Sateenkaari Koto Oy Päiväkoti 

Pääskynpesä, Talinkorventien päiväkoti, Päiväkoti Karusellimaa Oy

• Koulut ja oppilaitokset: Hannunniitun koulu, Luostarivuoren koulun Martin 

yksikkö, Mikaelin koulu, Pääskyvuoren koulu, Sirkkala skola, Turun 

suomenkielinen työväenopisto, Varissuon koulu, Yli-Maarian koulu

• Toimipaikkakohtaiset tarkat ajantasaiset tiedot löytyvät verkon 

koostesivulta.

Päiväkodeissa ja kouluissa todetut 
koronavirustartunnat tai altistumiset

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


• Lausteen kotihoidossa on todettu korona-altistumisia ja tästä syystä 13 

kotihoidon asukasta testataan.

Tartuntoja tai altistumisia on todettu 
viikon aikana seuraavasti:



• Vasaramäen koulun 7.–9. luokat jatkavat etäopetuksessa tartuntaketjujen 

selvittämiseksi ja opetuksen turvaamiseksi 11.12. saakka. Oppilaat 

palaavat takaisin lähiopetukseen 14.12.

• Erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat ovat jatkaneet 

lähiopetuksessa.

Etäopetus jatkuu Vasaramäen 
koulussa 11.12. asti



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.



Maskit käyttöön yläkoululaisille

• Maskien kysyntä on yläkouluissa suurta vahvan maskisuosituksen laajennuttua 

kaikkeen yläkouluopetukseen

• Maskeja jaetaan aiempien ohjeiden mukaan 4 kpl/päivä.

• Maskeja on riittävästi myös kevään mahdolliseen tarpeeseen.

• Muut peruskoulut, päiväkodit, lukiot ja

Turun ammatti-instituutti voivat käydä

hakemassa maskeja lähistön yläkoulujen

jakelupisteistä ohjeistuksen mukaan.



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


Uutta: korona-aiheinen sarjakuva
lapsille ja nuorille
• Turun kaupunki on julkaissut korona-aiheisen sarjakuvan lapsille ja nuorille. 

Tavoitteena on uudenlaisella tavalla välittää tietoa vakavasta korontilanteesta.

• Sarjakuva on käännetty suomen ja ruotsin lisäksi seuraaville kielille: albania, 

arabia, bosnia, dari, englanti, kiina, kurdi, persia, puola, romania, somali, turkki, 

venäjä, viro ja vietnam. Sarjakuvasta on saatavilla lisäksi animoitu versio 

suomeksi ja arabiaksi.

• Sarjakuvan kieliversiot ja siitä tehdyt animaatiot suomeksi ja arabiaksi löytyvät 

Turun kaupungin verkkosivuilta https://www.turku.fi/koronasarjakuva

https://www.turku.fi/koronasarjakuva






Muistattehan poikkeuksellisen joulurauhan
julistuksen

• Perinteinen joulurauhan julistus Suomen Turusta julistetaan tänä 

vuonna ilman yleisöä.

• Joulurauha julistetaan Brinkkalan talon parvekkeelta jouluaattona

24.12.2020 kello 12 tyhjälle Vanhalle Suurtorille ilman kaiuttimia. 

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 16.12. kello 8.30.

• 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/


Autetaan toisiamme jaksamaan.
Låt oss hjälpa varandra att orka.


