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Aiheet

• Turku toimii vastuullisesti koronaan liittyen: 

joulurauha järjestetään ilman yleisöä ja Fölin

maskipakko kiristyy

• Katsaus Turun koronatilanteeseen ja 

rokotuksiin

• 5-11-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien lasten

rokotukset käynnistyvät

• Koko Turku rokottaa -kampanja vielä

sunnuntaina 19.12.



Joulurauhan julistus 
järjestetään ilman 

yleisöä ja muut toimet 
Pormestari Minna Arve



Joulurauhan 
julistus 

• Turku järjestää joulurauhan julistuksen 

ilman yleisöä.

• Julistus järjestetään ilman yleisöä nyt 

toisen kerran peräkkäin.

• Turun kaupunki kantaa vastuunsa 

koronatilanteesta myös tällä päätöksellä.

• Kaupunki ei halua järjestää suuria 

tilaisuuksia ja altistaa kaupunkilaisia 

tilanteessa, jossa omikronvariantti leviää 

voimakkaasti.

Kuva: Pasi Leino



Joulurauhan 
julistus 

Kuva: Pasi Leino

• Joulurauhan julistaja, protokollapäällikkö 

Mika Akkanen lukee joulurauhan julistuksen 

Brinkkalan parvekkeelta jouluaattona kello 

12.

• Vanha Suurtori aidataan, eikä alueelle 

pääse.

• Uudenmaankatua ei suljeta, vaan 

autoliikenne kulkee siinä normaalisti.

• Julistusta ei välitetä kaiuttimilla Suurtorilla eli 

julistus ja muu ohjelma ei kuulu alueella.

• Yleisradio televisioi ja välittää julistuksen 

tuttuun tapaan.



Turku tiukentaa maskinkäyttöä 
Fölin liikenteessä 

• Fölin busseissa on ollut maskipakko 26.11. lähtien. Nyt Turku tiukentaa 

toimenpiteitä.

• Kyytiin ei voi tulla ilman maskia. Ruuhkavuoroilla aletaan jakaa maskeja niille, 

joilla ei maskia ole.

• Maskia pitää käyttää. Maskipakko

koskee 12 vuotta täyttäneitä 

ja on voimassa toistaiseksi.

• Myös kuljettajat käyttävät maskia,

kuitenkin terveys ja liikenneturvallisuus 

huomioiden.

• Busseissa pitää suosia kortti- ja lähimaksua.



Koronan kuriin saaminen 
on yhteinen asiamme

• Koronan viides aalto on meneillään koko maailmassa.

• Naapurimaista tulevat uutiset ja tiedot ovat huolestuttavia 

omikronvarianttiin liittyen.

• Pidetään yhdessä huolta rajoitusten 

noudattamisesta ja ohjeista, 

jotta saamme koronan kuriin.

• Turun kaupunki tekee 

kaikkensa asian eteen.

• Turku turvaa myös 

kaupungin palvelut

ja niiden toimimisen

vaikeassa tilanteessa.



Koronapassi käytössä laajalti 
• Koronapassi on käytössä valtaosassa kaupungin palveluista, osassa 

asiakastiloja sekä yleisötilaisuuksissa. Koronapassin käytöllä vältetään 

tilojen sulkemiset.

• Koronapassin käyttö perustuu Lounaus-Suomen AVIn päätökseen, joka on 

voimassa vuoden loppuun asti.

• Koronapassin avulla pienennetään riskiä

epidemian pahenemiselle.

• Passi on osa varotoimia

maskinkäytön ja muiden varotoimien lisäksi.

• Koronapassin käyttöönoton

lisäksi Turku huolehtii siitä,

että asiakas- ja yleisötiloissa

noudatetaan yleisiä

hygieniavaatimuksia.



Missä koronapassi ei ole käytössä?

• Koronapassia ei käytetä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, 

kouluissa, päiväkodeissa, kirjastoissa tai nuorisotiloissa, eikä

Monitoreissa

• Apteekeissa, kaupoissa, huoltoasemilla tms. ei myöskään edellytetä

koronapassia.

• Syynä on se, että edellä mainitut tilat ovat olennaisia tavanomaisen

elämän ja lakisääteisten oikeuksien kannalta.

• Yli 16-vuotiailta kuitenkin

edellytetään koronapassia, 

jos tiloissa

järjestetään yli 20 hengen

yleisötilaisuuksia.



Turku tarjoaa apua 
koronapassin 

kanssa 
Tartuntataudeista vastaava lääkäri

Jutta Peltoniemi



Mistä koronapassi löytyy?

• Koronapassi löytyy Omakanta-palvelusta. Ota todistuksesta kuva 

älypuhelimeen tai tulosta passi itse Omakannasta. (Omakanta -> 

koronatodistus)



Apua koronapassin lataamiseen 
ja tulostamiseen

• Mikäli sinulla ei ole älypuhelinta tai tulostinta, saat kaupungilta apua 

koronapassin lataamiseen ja tulostamiseen.

• Koronapassipisteitä on kirjastoissa, Impivaaran uimahallissa sekä 

Kauppatorin ja Skanssin Monitoreissa.

• Koronapassipisteet ovat avoinna palvelujen aukioloaikoina.

• Ota mukaan verkkopankkitunnukset

tai mobiilivarmenne, jolla pääset 

kirjautumaan Omakantaan

ja saat apua tulostamiseen.

• Ajanvarausta ei tarvita.



Mikäli passin tulostaminen tai 
Omakannan käyttäminen ei onnistu
Turun kaupunginsairaalan koronapassipiste (Kunnallissairaalantie 20) 

arkisin ma-pe klo 8-12

-> Jos on suomalainen henkilötunnus ja rokotteet on annettu Suomessa/on 

sairastanut koronavirusinfektion, mutta ei ole verkkopankkitunnuksia

Tartuntatautien valvonta, Mäntymäen terveysaseman 2. krs.

ma klo 8-12 ja 13-16 sekä ti-pe klo 8-12

-> ei ole suomalaista henkilötunnusta

-> rokotteet on saatu ulkomailla

Koronapassia ei saa odottaessa



Lisätiedot:

turku.fi/koronapassi



Turun koronatilanne 
Tartuntataudeista vastaava lääkäri

Jutta Peltoniemi



Turun koronatilanne on 
edelleen vakava
• Turun koronatilanne ei ole pahentunut edellisviikosta. Lapsilla tartunnat 

ovat olleet laskussa mm. kouluissa tehtyjen toimien vuoksi.

• Turun omikronvarianttitartunnat ovat pääosin ulkomailta tulleita. Siksi 

ulkomailta saapuvan tulee hakeutua oireisena testiin, vaikka rokotukset 

olisivat kunnossa.

• Omikroniin liittyvät riskit voidaan minimoida 

käyttämällä työpaikoilla maskeja,

jos etätyö ei ole mahdollista.

• Myös kahdesti rokotetut joutuvat karanteeniin 

omikronille altistuttuaan, jos maskia

ei ole käytetty.



Turun koronatilanne on 
edelleen vakava

• Joulun aikana kotitestit ovat hyvä vaihtoehto esimerkiksi rokotetun aikuisen 

tai lapsen lieväoireiseen tautiin, jos testiin ei ole mahdollista mennä.

• Kotitestipakkauksessa on hyvät käyttöohjeet ja lisäksi THL on tehnyt 

aiheesta videon. Kotitestejä on saatavilla ruokakaupoista ja apteekeista.

• Vakavissa oireissa tulee aina ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

• Joulutapahtumiin tai vierailulle iäkkään 

sukulaisen luokse ei tule lähteä 

vähäisissäkään flunssaoireissa.



Todetut koronatartunnat



Koronarokotukset etenevät Turussa hyvin



Yli 60-vuotiaiden tärkeä hakeutua
3. rokotukselle

• Yli 60-vuotiaiden turkulaisten olisi tärkeä hakeutua kolmannelle rokotukselle 

mahdollisimman pian, sillä useimmilla ikäryhmään kuuluvilla on toisesta 

koronarokotteesta kulunut aikaa jo viisi kuukautta.

• Omikronvariantin nopea yleistyminen 

maailmalla luo painetta erityisesti 

yli 60-vuotiaiden ja lääketieteellisten 

riskiryhmien kolmansiin rokotuksiin.



Varaa aika tai hae rokotus Pop up-
vastaanotoilta

• Koronarokotukselle (1., 2. ja 3. annoksen) voi varata ajan eTerveyspalveluista

turku.fi/eterveyspalvelut. Joulun välipäiville ja tammikuulle avataan lisää aikoja 

asteittain.

• Rokotuksen voi hakea vaihtoehtoisesti ilman ajanvarausta Pop up-

rokotusvastaanotoilta. Tarkat tiedot Pop up-rokotuksista löytyvät osoitteesta: 

turku.fi/pop-up-koronarokotus

• Turku ei lähetä erikseen aikoja rokotuksille,

vaan rokotteelle tulee varata itse aika tai

vaihtoehtoisesti hakea se ilman ajanvarausta

eri rokotustapahtumista.

http://www.turku.fi/eterveyspalvelut
https://www.turku.fi/pop-up-koronarokotus


Koko Turku rokottaa -kampanja
vielä sunnuntaina 19.12

- Viime sunnuntaina 12.12. koronarokotteen 

haki yhteensä 1800 turkulaista.

- Kiitos kaikille rokotteen hakijoille!

turku.fi/koko-turku-rokottaa



kaikille yli 12-vuotiaille turkulaisille

Koronarokote ilman ajanvarausta

turku.fi/koko-turku-rokottaa

su 19.12. klo 8.30–15.15

• Keskustan terveysasema (Käsityöläiskatu 2)

• Mäntymäen terveysasema (Luolavuorentie 2)

• Runosmäen terveysasema (Signalistinkatu 2)



Koronarokote ajanvarauksella

su 19.12. klo 8.30–15.15

• Satakunnantien rokotusvastaanotolla palvellaan 

ajanvarausasiakkaita (Satakunnantien 105)

• Lisäksi rokotusvastaanotolla pystytään rokottamaan 

rajallinen määrä asiakkaita ilman ajanvarausta.

Varaa aika: turku.fi/koronarokotus

kaikille yli 12-vuotiaille turkulaisille



5-11-vuotiaiden riskiryhmäläisten 
rokotukset käynnistyvät

• 5–11-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien lasten koronarokotukset 

käynnistyvät myös sunnuntaina 19.12. Rokotuksia annetaan su 19.12. klo 

9.30–15 Mäntymäen neuvolassa (Luolavuorentie 2, rak. 1 C) ilman 

ajanvarausta.

• Rokotukset jatkuvat tiistaina 21.12. ajanvarauksella.

• Lisätiedot riskiryhmiin kuuluvien lasten 

rokotuksista löytyvät osoitteesta:

turku.fi/lasten-koronarokotukset

http://www.turku.fi/lasten-koronarokotukset


Sote-työntekijöiden rokotukset

• Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät saavat 3. rokotteen omasta 

työterveyshuollosta tai kotikunnasta.

• Mikäli eduskunta hyväksyy tartuntatautilain pykälän 48A, työnantaja on 

velvollinen varmistamaan, että henkilökunnalla, opiskelijoilla ja 

harjoittelijoilla on koronarokotusten antama suoja tai sairastetun taudin 

suoja.

• Nyt olisi sote-työtä tekevälle erinomainen hetki

ottaa ensimmäinen rokote, jotta suoja ehtii

muodostua.



Korona ja kaupungin 
palvelut



Oppilaitokset ja päiväkodit

• Joulujuhlat järjestetään, mutta juhliin ei kutsuta huoltajia paikan 

päälle. Osa tilaisuuksista striimataan.

• Kouluissa maskisuositus koskee kaikkien koulujen oppilaita

3. vuosiluokasta lähtien.

• Lukioiden esittelyillat tammikuussa

siirretään etätilaisuuksiksi.

• Maskia pitää käyttää

myös päiväkodeissa

lapsia tuodessa ja hakiessa.



Vapaa-ajan palvelut

• Koronapassi ei ole käytössä kirjastossa asioidessa, eikä nuorisotiloissa.

• Koronapassi on käytössä kuitenkin kirjastossa ja nuorisotiloissa samoin 

kuin kaikissa kaupungin sisätiloissa järjestetyissä tapahtumissa yli 16-

vuotiailta.

• Koronapassi on käytössä 

kaupungin museoissa,

Turun Filharmonisen Orkesterin

konserteissa ja Kaupunginteatterissa.

• Kaupungin palveluissa pitää käyttää

maskia ja kannattaa maksaa kortilla.



Sisäliikuntapaikat ja uimalaitokset

• Sisäliikuntatiloissa ja ohjatun tuntien vuoroilla sekä otteluissa ja 

tilaisuuksissa edellytetään koronapassi yli 16-vuotiailta pois lukien tilat, 

joihin määritelty henkilömäärärajoite. Henkilöllisyystodistus tarkastetaan.

• Yli 15-vuotiailta edellytetään maskia 

muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana.

• Liikuntapaikoilla vältetään kontakteja 

toisten harrastusryhmien kanssa ja

harjoituksissa vältetään tarpeetonta

fyysistä kontaktia.



Ulkoliikuntapaikat

• Koronapassi edellytetään Parkin kentällä ja ohjatun toiminnan vuoroilla 

kaikilta yli 16-vuotiailta, pois lukien huippu-urheilijat.

• Koronapassi tarkistetaan myös ulkoliikuntapaikkojen otteluissa ja 

tilaisuuksissa yli 16-vuotiailta.

• Turvaetäisyydet on huomioitava ja maskin käyttö on suositeltavaa 

ruuhkaisilla ulkoliikuntapaikoilla.



Muista käyttää 
maskia

• Maskia pitää muistaa käyttää aina 

julkisissa sisätiloissa, 

kauppakeskuksissa, kaupoissa ja 

erilaisissa tilaisuuksissa.

• Muistetaan myös muut ohjeet, säännöt 

ja rajoitukset.

• Jaksetaan siis vielä, ja pidetään huolta 

itsestämme ja toisistamme.



kauempaakin

Seuraava koronainfo on 

tiistaina 21.12. kello 11.30 alkaen.

Nähdään!


