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Aiheet

• Korona kuormittaa, Turku varautuu

• Koronatilanne ja koronarokotustilanne 

kaupungissa

• Miten korona näkyy kaupungin palveluissa



Korona kuormittaa kaupungin 
henkilökuntaa

• Turun henkilökunta erityisesti terveydenhuollossa sairastaa nyt paljon, 

kuten myös normaalivuosina tähän aikaan vuodesta. 

• Jos tilanne pahenee, henkilökuntaa joudutaan siirtämään yksiköstä toiseen 

tai alkaa rajoittaa palveluita. Tätä ei vielä tarvitse tehdä.

• Turussa terveydenhuollon kantokyky 

on ollut muuta maata parempi, 

eikä kuormitus ole niin suuri 

kuin muualla maassa.



Koronan kuriin saaminen 
on yhteinen asiamme

• Lähiviikkojen aikana nähdään, mihin tilanne omikronvariantin 

suhteen etenee. Koronan viides aalto on meneillään 

koko maailmassa.

• Pidetään yhdessä huolta rajoitusten noudattamisesta ja ohjeista, 

jotta saamme koronan kuriin.

• Turun kaupunki tekee kaikkensa rokotekattavuuden 

kasvattamiseksi entisestään.

• Turku turvaa kaupungin

palvelut ja niiden toimimisen

vaikeassa tilanteessa.

• Kaupungin varautuminen

on hyvällä tasolla.



Koronatilanne Turussa



Koronaepidemia kiihtyy edelleen

• Koronaepidemia kiihtyy edelleen koko Varsinais-Suomessa. 

• Noin puolet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä todetuista tartunnoista 

kohdentuu Turkuun. 

• Tartunnoissa on korostunut nuorten aikuisten (20–29-vuotiaiden) osuus, 

mutta tapausmäärät ovat kasvussa 

kaikissa ikäryhmissä.

• Tällä hetkellä Omikron-variantti on 

levinnyt laajasti koko Suomessa ja 

tartuntariski on korkea kaikkialla. 



Koronaepidemia kiihtyy edelleen

• Tartunnat ovat rokotetuilla ja lapsilla pääosin lieviä tai oireettomia. Tämän 

vuoksi koronarokotteen ottaminen erityisesti aikuisille on tärkeää.

• Turussa luovuttiin viime viikolla laajamittaisesta tartuntojen jäljittämisestä. 

Hengitystieinfektio-oireissa ei perusterveen aikuisen tai lapsen tarvitse enää 

hakeutua testeihin, vaan tauti sairastetaan flunssan tapaan kotona. 

• Tällä hetkellä kaikkiin hengitystieinfektioihin

tulisi suhtautua kuin ne olisivat koronaa. 

Siksi vähäisissäkään flunssan oireissa ei 

saa mennä kouluun tai töihin



Koronaepidemia kiihtyy edelleen

• Positiivista koronan kotitestitulosta ei ole välttämätöntä varmentaa 

terveydenhuollossa tehtävällä testillä. 

• Terveydenhuollossa tehtäviä koronatestejä suositellaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon työntekijöille sekä erilaisiin lääketieteellisiin riskiryhmiin 

kuuluville henkilöille sekä tilanteissa, joissa testituloksella on oikeudellista 

merkitystä.



Todetut koronatartunnat



Raskaana olevat on lisätty vakavan 
koronataudin riskiryhmiin

• THL on lisännyt raskaana olevat vakavalle koronavirustaudille alttiiden 

listalle. Raskaus lisää naisen riskiä sairastua vakavaan 

koronavirusinfektioon sekä nostaa sairaala- ja tehohoidon tarvetta.

• Koronavirusinfektion on todettu lisäävän myös pre-eklampsian eli 

raskausmyrkytyksen riskiä. Koronavirusinfektion saaneiden raskaana 

olevien naisten sikiöillä on hieman suurentunut kohtukuoleman riski.

• Koronarokotusta suositellaan kaikille

raskaana oleville. Koronarokotteen

voi ottaa missä raskauden vaiheessa

tahansa



Koronarokotustilanne



Turussa 2. rokotusannosta on saanut jo yli 150 000 
turkulaista. 3. rokotuksia on annettu jo yli 71 000 
turkulaiselle.



Koko Turku rokottaa

• Koko Turku rokottaa -kampanjassa sunnuntaina 23.1. rokotuksia annetaan 

kaikille yli 12-vuotiaille turkulaisille Keskustan ja Runosmäen 

terveysasemilla sekä Satakunnantie 105:n rokotusvastaanotolla ilman 

ajanvarausta klo 8.30–15.15. 

• Lisätiedot:

turku.fi/koko-turku-rokottaa

http://www.turku.fi/koko-turku-rokottaa


Koronarokotus Pop upit
• Koronarokotuksia saa joka arkipäivä klo 8.45-15.15 Satakunnantien 

rokotusvastaanotolta ilman ajanvarausta.

• Pop up -rokotuksia järjestetään koko ajan myös muualla kaupungissa. Pop 

up -vastaanotoilla saa 1., 2. ja 3. koronarokotuksia ilman ajanvarausta

• Lisätiedot:

turku.fi/pop-up-koronarokotus

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


5–11-vuotiaiden lasten rokotukset
• 5–11-vuotiaille järjestetään Pop up -rokotuksia Mäntymäen neuvolassa 

ilman ajanvarausta torstaina 20.1. klo 16.30–19.30 sekä sunnuntaina 23.1. 

klo 9.30–15.30. 

• Syvälahden neuvolassa rokotuksia annetaan ilman ajanvarausta 

sunnuntaina 23.1. klo 9.30–15.30. 

• Lisäksi lauantaina 22.1. Satakunnantien 

rokotuspisteellä 5–11-vuotiaita lapsia 

rokotetaan klo 9.30–15.30 sekä ajanvarauksella

että ilman ajanvarausta.

• Lisätiedot:

turku.fi/lasten-koronarokotukset

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


Korona ja kaupungin 
palvelut



Oppilaitokset ja päiväkodit

• Kouluun tai päiväkotiin ei pidä mennä oireisena.

• Perusterveet lapset ja nuoret sairastavat lievät 

hengitystieinfektiot kotona eikä terveydenhuollon koronatestausta 

lievissä oireissa tarvita.

• Maskisuositus koskee kaikkien koulujen oppilaita 

1. vuosiluokasta lähtien.

• Penkkarit siirretty järjestettäväksi 1.4.

• Vanhojen tanssit järjestetään

huhti-toukokuussa



Vapaa-ajan palvelut

• Koronapassi on käytössä museokeskuksen museoissa.

Opastukset, tapahtumat, työpajat ja kurssit on peruttu 28.1.2022 asti.

• Koronapassi ei ole käytössä kirjastossa asioidessa, eikä nuorisotiloissa. 

Kasvomaskia edellytetään kirjastoissa ja nuorisotiloissa peruskouluikäisiltä 

ja sitä vanhemmilta.

• Kirjaston kaikki yleisötapahtumat on peruttu 28.1.2022 asti.

• Nuorisotiloissa ja leirialueilla ajalla 16.1.–28.1.2022 

toiminta on avoinna 2003 syntyneille

ja sitä nuoremmille lapsille ja nuorille.

• TFOn konsertit toteutetaan maksuttomina

verkkokonsertteina. tfo.fi/live.

https://www.tfo.fi/live


Vapaa-ajan palvelut

• Turun Kaupunginteatterin esitystoiminta on keskeytetty, mutta 

Diginäyttämö tarjoaa etäohjelmaa.

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

ostetut liput voi vaihtaa tuleviin näytöksiin tai vuoden voimassa olevaan 

lahjakorttiin tai pyytää lippurahat takaisin.

• Tulevista esityksistä tiedotetaan myöhemmin.

• Avoinna olevissa kaupungin

palveluissa pitää käyttää maskia

ja kannattaa maksaa kortilla.



Sisäliikuntapaikat ja uimalaitokset

• Uimahallit ja kuntosalit ovat avoinna yksilöliikuntaan 16.–28.1. Uimalaitosten 

sisätilojen henkilömääriä rajoitetaan.

• Harjoittelu- sekä kilpailutoiminta sallitaan ilman yleisöä 2003 

syntyneille ja sitä nuoremmille lapsille ja nuorille sekä 2003 ja sitä 

vanhemmille huippu-urheilijoille. Sisätilat ovat suljettuina vuonna 2002 

syntyneiden ja vanhempien osalta joukkue-, kontakti- ja ryhmäliikunnassa.

• Yli 15-vuotiailta edellytetään maskia muulloin kuin 

liikuntasuorituksen aikana.

• Liikuntapaikoilla vältetään kontakteja

toisten harrastusryhmien kanssa ja

harjoituksissa vältetään

tarpeetonta fyysistä kontaktia.



Ulkoliikuntapaikat

• Kaikki kilpailut ja ottelut järjestetään ilman yleisöä.

• Pukuhuoneet ulkotiloissa pysyvät suljettuina vuonna 2002 syntyneiden 

ja vanhempien osalta joukkue-, kontakti- ja ryhmäliikunnassa.

• Turvaetäisyydet on huomioitava ja maskin käyttöä suositellaan

ruuhkaisilla ulkoliikuntapaikoilla.



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

• Busseissa voi maksaa vain matkakortilla, lähimaksulla, mobiililipulla tai ennakkoon ostetulla 

kerta- tai vuorokausilipulla. Käteistä rahaa ei oteta vastaan.



Tiedot löytyvät kootusti ja 
ajantasaisina verkkosivuilla

• Lisätietoja koronasta löytyy seuraavista osoitteista suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi:

turku.fi/korona on pääsivu, jonka alla ovat selkeästi linkit mm alla oleviin:
turku.fi/koronarokotus
turku.fi/pop-up-koronarokotus
turku.fi/koko-turku-rokottaa
turku.fi/lasten-koronarokotukset

• Sivuilla on myös tekoälyyn pohjautuva 

Åbot, jolla tiedot voi kääntää usealle kielelle.

• Sivuja päivitetään koko ajan 

uusimpien tietojen mukaisiksi.

http://www.turku.fi/korona
http://www.turku.fi/koronarokotus
https://www.turku.fi/pop-up-koronarokotus
https://www.turku.fi/koko-turku-rokottaa
http://www.turku.fi/lasten-koronarokotukset


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



Seuraava info järjestetään 17.2.22
www.turku.fi



kauempaakin

Autetaan toisiamme jaksamaan.

Låt oss hjälpa varandra att orka.


