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Aiheet

• Turku ja Lounais-Suomen AVIn kiristyneet 

rajoitukset.

• Katsaus koronatilanteeseen ja rokotuksiin.



Kireät koronarajoitukset voimassa

• Lounais-Suomen aluehallintovirasto päätti maanantaina 20.12., että 

kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä Varsinais-

Suomen sisä- ja ulkotiloissa 22.-31.12. henkilömäärästä riippumatta.

• Täyskiellon myötä tilaisuuksia ei voi järjestää koronapassin 

avullakaan.

• Päätös liittyy tartuntatautilain 58 ja 58 g -pykälien keinoihin.



Turku peruuttaa uudenvuoden 
juhlallisuudet

• Turun kaupungissa AVIn päätös peruuttaa perinteiset uudenvuoden 

tapahtumat eli lasten uudenvuoden juhlaa ja kaupungin ilotulitusta 

ei järjestetä.

• Myös kaikki kaupungin järjestämät muut sisä- ja ulkotilaisuudet, 

esimerkiksi museoissa peruutetaan.

• Joulurauhan julistus jouluaattona järjestetään 

toisen kerran ilman yleisöä. 

Julistusta voi seurata tuttuun tapaan 

televisiosta Ylen lähettämänä.



Kireät koronarajoitukset voimassa

• AVI määräsi suljettavaksi myös tilat, joita käytetään tanssipaikkoina, 

kuorolaulu- tai harrastajateatteritoimintaan tai vastaavaan 

ryhmäharrastustoimintaan.

• Myös kauppakeskusten yleiset oleskelutilat suljetaan yleisöltä.

• Rajoituksista ei voi vapautua koronapassilla.



Alueen koronakoordinaatioryhmä on 
lisäksi suositellut (su 19.12.):

• Kouluissa maskien käytön tulisi alkaa jo ensimmäiseltä luokalta.

• Kuoro- ja yhteislaulusta tulisi pidättäytyä joulunajan juhlissa.

• Kaikkia sosiaali- ja terveysalan palveluyksiköissä vierailevia suositetaan 

tekemään koronan kotitesti ennen vierailua, jotta oireettomatkaan eivät

veisi koronavirusta palveluyksiköihin.

• Kuntia edistämään koronarokottamista

kaikin mahdollisin käytettävissä olevin

keinoin huomioiden juuri päivittyneet

suositukset rokotteiden annosväleistä.



Alueen koronakoordinaatioryhmä on 
lisäksi suositellut:

• Koronakoordinaatioryhmä suositteli myös ravintoloiden aukiolo- ja 

anniskeluaikoja koskevien rajoituksien kiristämistä Varsinais-

Suomessa. Päätöksen asiasta tekee valtioneuvosto.

• Valtioneuvosto on koolla tänään tiistaina 21.12. kello 16 alkaen

päättämässä koronaan liittyvistä rajoitustoimenpiteistä.



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 kaupungin

palvelut ja niiden toimimisen 

vaikeassa tilanteessa.



Korona ja kaupungin 
palvelut



Oppilaitokset ja päiväkodit

• Joulujuhlat järjestetään, mutta juhliin ei kutsuta huoltajia paikan 

päälle. Juhlissa ei lauleta kuoro- ja yhteislauluja. Osa 

tilaisuuksista striimataan.

• Kouluissa maskisuositus koskee kaikkien koulujen oppilaita 

1. 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. 

Kasvomaskia edellytetään nuorisotiloissa peruskouluikäisiltä ja sitä 

vanhemmilta.

• Nuorisopalvelujen joulun ajan toiminta toteutuu suunnitellusti, koska 

rajoitukset eivät koske nuorisopalvelujen tavanomaista toimintaa.

• Koronapassi on käytössä kaupungin museoissa, mutta museoiden 

yleisöopastukset ja tapahtumat on peruttu 6.1.2022 asti.

• TFOn kausi on jo päättynyt.

Turun Kaupunginteatterin esitystoiminta

keskeytetään loppuvuodeksi.



Vapaa-ajan palvelut

• Jos sinulla on lippu peruttuihin Kaupunginteatterin esityksiin, toimi näin:

ostetut liput voi vaihtaa tuleviin näytöksiin tai

vuoden voimassa olevaan lahjakorttiin tai

pyytää lippurahat takaisin.

• Ensi vuoden esityksistä tiedotetaan myöhemmin.

• Avoinna olevissa kaupungin

palveluissa pitää käyttää maskia

ja kannattaa maksaa kortilla.



Sisäliikuntapaikat ja uimalaitokset

• Kaikki näytökset, kilpailut ja ottelut tulee järjestää ilman yleisöä. Yleisöä ei 

toivota edes harjoituksiin.

• Välttämätön liikuntatilassa oleminen edellyttää koronapassien tarkistamista.

• Sisäliikuntatiloissa ja ohjattujen tuntien vuoroilla 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

• Kaikki näytökset, kilpailut ja ottelut on toteutettava ilman yleisöä. Yleisöä ei 

toivota edes harjoituksiin. Välttämätön liikuntatilassa oleminen edellyttää 

koronapassien tarkistamista.

• Koronapassi edellytetään Parkin kentällä ja ohjatun toiminnan vuoroilla 

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

• Parkin kentälle on tulossa ulos lisää penkkejä luistinten turvallisen vaihdon 

takaamiseksi.

• Turvaetäisyydet on huomioitava

ja maskin käyttö on suositeltavaa

ruuhkaisilla ulkoliikuntapaikoilla.



Fölin liikenteessä on maskipakko
• Maskia pitää käyttää. Maskipakko koskee 12 vuotta täyttäneitä ja on voimassa 

toistaiseksi.

• Suosithan kortti- ja lähimaksua. Käteisen rahan käytöstä luovutaan ke 22.12.



Noudatathan koronaohjeita
Vänligen följ corona-anvisningarna

Please follow instructions related to coronavirus

Pidä turvaväli.
Håll säkerhetsavstånd.

Keep a safety distance.

Käytäthän maskia.
Vänligen använd

munskydd.

Please use a mask.

Muista käsihygienia.
Håll god handhygien.

Please remember 

hand hygiene.

Yski hihaan.
Hosta i ärmen.

Cough into your elbow.

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



Turun koronatilanne 
Tartuntataudeista vastaava lääkäri

Jutta Peltoniemi



Turun koronatilanne on 
edelleen vakava

• Turun koronatilanne on edelleen huolestuttava, sairaalahoidon tarve on 

kasvanut. 

• Lapsilla tartunnat ovat laskeneet 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.



Turun koronatilanne on 
edelleen vakava

• Myös kahdesti rokotetut joutuvat karanteeniin omikronille altistuttuaan,

jos maskia ei ole käytetty.

• Joulun aikana kotitestit ovat hyvä vaihtoehto esimerkiksi rokotetun aikuisen 

tai lapsen lieväoireiseen tautiin, jos testiin ei ole mahdollista 

mennä. 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



Maahantulon rajoitukset tiukentuvat

• Suomessa voimassa olevia ulkorajoja koskevia maahantulon rajoituksia 

jatketaan ja terveysturvallisuustoimia tiukennetaan 20.12. lähtien.

• Päätöksen mukaan EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta täyden 

rokotussarjan saaneilta matkustajilta vaaditaan 21.12. alkaen alle 48 tuntia vanha 

negatiivinen Covid-19-testitulos ja lisäksi rokotustodistus.

• Vaatimus koskee 31.12.2021 saakka 2005 tai 

aiemmin syntyneitä ja 1.1.2022 alkaen 

2006 tai aiemmin syntyneitä.

• Vaatimus ei koske Suomessa tai muussa 

EU- tai Schengen-valtiossa asuvia heidän 

palatessaan asuinmaahansa eikä henkilöitä, 

joiden maahantulon perusteena on 

välttämätön syy kuten pakottavat 

perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt.



Maahantulon rajoitukset tiukentuvat

• THL suosittelee myös, että kaikki ulkomailta Suomeen saapuvat matkustajat tekisivät 

koronan kotitestin maahan saapumisen jälkeen, jos heitä ei ole testattu maahantulon 

yhteydessä.

• Jos oireita ilmenee 14 vuorokauden sisällä maahantulosta, tulee hakeutua 

terveydenhuoltoon koronatestiin.

• Turun satamassa ja lentokentällä tehdään pakollisia

terveystarkastuksia omikron-riskimaista tuleville:

Etelä-Afrikka, Namibia, Botswana, 

Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Swazimaa), 

Mosambik, Malawi, Nigeria, Tanska, 

Iso-Britannia tai Norja.



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. Rokotusväli on 

lyhentynyt kolmeen-neljään kuukauteen.

• Omikronvariantin nopea yleistyminen

maailmalla luo painetta erityisesti yli 

60-vuotiaiden ja lääketieteellisten 

riskiryhmien kolmansiin rokotuksiin.

• Alle 60-vuotiailla koronarokotuksen 

väli on neljä-kuusi kuukautta.



22.12. rokotuspäivä yli 60-vuotiaille
• Keskiviikkona 22. joulukuuta järjestetään Pop up -rokotuspäivä yli 60-vuotiaille 

turkulaisille Keskustan, Mäntymäen, Kirkkotien, Runosmäen ja Varissuon 

terveysasemilla. Jokaisella asemalla pystytään antamaan rajallinen määrä rokotteita 

ilman ajanvarausta.

• 3. rokotuksissa tärkeimpänä kohderyhmänä 

ovat yli 60-vuotiaat, koska heillä on 

suurentunut riski sairastua vakavampaan 

koronatautiin.

• Terveysasemilla rokotetaan

keskiviikkona 22.12. klo 8.30–15.15.

Tapahtumissa jaetaan vuoronumerot, 

joiden perusteella rokotteita annetaan.



5-11-vuotiaiden riskiryhmäläisten 
rokotukset ovat käynnissä

• 5–11-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien lasten koronarokotukset 

käynnistyivät sunnuntaina 19.12. Rokotukset jatkuvat tiistaina 21.12. 

ajanvarauksella.

• Lisätiedot riskiryhmiin kuuluvien lasten 

rokotuksista löytyvät osoitteesta:

turku.fi/lasten-koronarokotukset

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


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


Hyvää joulua, god jul!


