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Aiheet 
Infotilaisuudessa käydään tänään läpi:

• Koronavirustilanne Turussa on vakaa



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 koronatiedot 
kootusti 



Koronavirustilanne Turussa
• Turussa on todettu kaiken kaikkiaan 336 koronavirustartuntaa 

(THL 30.9.). Edelleen suurin osa sairastuneista on nuoria aikuisia.

• Viime päivinä on ilmennyt myös ulkomailta tulleita tartuntoja.

• Koronatilanteen kehittymistä seurataan Turussa aktiivisesti koko 
ajan.

• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vetämä alueellinen 
ohjausryhmä kokoontuu pe 2.10. keskustelemaan mm. 
alueellisista suosituksista



Jokaisen turkulaisen pitää muistaa 
koronavarotoimet 

• Edelleen erilaisiin illanviettoihin ja juhliin liittyy suurentunut riski 
koronatartunnoille ja jokaisen on hyvä miettiä näiden tilaisuuksien 
tarpeellisuutta tarkkaan.

• Joukkoliikenteessä kaikkien matkustajien on hyvä käyttää suu-
nenäsuojaa.

• Koronavirustesteihin pääsee Turussa tällä hetkellä hyvin ja 
tulokset tulevat nopeasti.



Jokaisen turkulaisen pitää muistaa 
koronavarotoimet 

• Yökerhoaltistumisia on ollut Turussa, näistä on tiedotettu aiemmin 
tällä viikolla.

• On tärkeää, että jaksaisimme edelleen noudattaa koronaviruksen 
varotoimia: turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa erityisesti 
tilanteissa, joissa ollaan kokoontuneita ryhmissä.

• Lievissäkin oireissa on tärkeä hakeutua koronatestiin. Turkulaiset 
voivat tehdä Omaolo-palvelussa koronavirustaudin oirearvion tai 
ottaa yhteyttä Turun koronaneuvontapuhelimeen (p. 02 266 2714, 
arkisin klo 8-15).



1–2 metrin 
turvaväli.
Håll 1–2 meters
säkerhetsavstånd.
Maintain a 1–2 meter
distance from others.

Yski ja 
aivasta 
hihaan.
Hosta i armvecket.
Cough into your 
elbow.

Muista 
käsihygienia.
Håll god handhygien.
Please remember hand 
hygiene.



Otsikkotekstiä 
• Tekstiä tähän

• Tekstiä tähän



• Tällä viikolla SPR:n vapaaehtoiset ovat olleet lentokentällä 
vastassa kaikkia Turkuun saapuvia lentoja, jotka tulevat THL:n
määrityksen mukaan punaisista maista.

• Tällä hetkellä Turkuun tulee vain yksittäisiä lentoja punaisista 
maista, mutta tilanne muuttuu 5.10. jälkeen, jolloin Turkuun tulee 
taas useampia lentoja.

• SPR:n vapaaehtoiset jakavat lentomatkustajille THL:n koronan 
yleisohjetta sekä omaehtoisen karanteenin ohjetta.

Yhteistyö SPR:n kanssa satamassa 
ja lentokentällä



• Satamassa SPR:n vapaaehtoiset ovat matkustajia vastassa 
satamaterminaalissa ja jakavat omaehtoisen karanteenin ohjetta 
Ruotsista tuleville.

• Autokaistan kautta tulevat matkustajat saavat tarvittavat 
ohjeistukset lähtöselvityksessä Ruotsin päässä.

Yhteistyö SPR:n kanssa satamassa 
ja lentokentällä



• 1.10. alkaen ulkomailta saapuvilla tulisi olla mukana todistus negatiivisesta 
koronatestin tuloksesta. Seuraava testi otetaan aikaisintaan 72 h kuluttua 
edellisestä testistä ja näin voidaan lyhentää omaehtoisen karanteenin 
pituutta.

• Suomeen saapuneet hakeutuvat testeihin oleskelupaikkakunnallaan. 
Työssäkäyvät sopivat asiasta oman työnantajansa kanssa.

• Jos suomalainen tai Suomessa asuva palaa takaisin kotimaahansa, hänen 
ei tarvitse esittää todistusta ennakkotestauksesta, mutta hän voi lyhentää 
omaehtoista karanteenia kahdella vähintään 72 h välein otetulla 
koronavirustestillä. Kummankin testin tulee olla negatiivinen.

1.10. voimaan uusi suositus





Turun kaupunki 
kertoo tartunnoista

viikoittain



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. 
• Kaupunginjohtajan infotilaisuuksia on kerran viikossa pääsääntöisesti perjantaisin
• Koronatietoa löytyy ajantasaisena ja selkeästi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 

sivulla www.turku.fi/korona. 
• Englanninkieliseltä sivulta voi kääntää tiedon kaikille Turussa puhutuille kielille 

Google Translatorin avulla.

http://www.turku.fi/korona


Turun 
valokirjaimet
Hämähäkkitontilla
muistuttavat 
maskien käytöstä.

#NäytäEttäVälität



Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia 
järjestetään säännöllisesti 
• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava kaupunginjohtajan infotilaisuus on perjantaina 9.10 kello 15.30.

• 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

Kuva: Samu Valleala
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