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Aiheet

• Turun koronatilanne jatkuu huonona

• Koronantorjuntabussin aikatauluissa muutoksia

• Koronarokotukset käynnissä useissa ikäryhmissä

• Leila-robotti lähettää rokotusajan tekstiviestillä - pilotti 

käynnistynyt 78-vuotiaista



Voit kysyä chatissä

• Kysymyksiä voi esittää puheenvuorojen aikana chatissa.

• Kysymyksiin vastataan puheenvuorojen jälkeen.

• Miten kysyn chatissa:
• Klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa 

olevaa puhekuplakuvaketta ja kirjoita 

kysymys ruudun oikeaan laitaan 

avautuvaan palstaan.

• Kysymyksen voi esittää 

myös Facebook-lähetyksessä.



Turun koronatilanne



Turun koronatilanne jatkuu huonona

• Turussa todettiin viikolla 9 (1.–7.3.2021) 324 koronavirustartuntaa.

• Valtioneuvoston ohjeistaman kolmen viikon sulku on jokaisen syytä 

ottaa vakavasti.

• Ilmaantuvuusluku on 285/100 000/14 vrk.

• Yleisimmin tartunnat leviävät perhe-

ja lähipiirissä sekä työpaikoilla.

• Myös tuntemattomien tartunta-

lähteiden osuus on edelleen kasvanut.

• Turussa karanteenissa on

n. 1200 henkilöä.



Turun koronatilanne jatkuu huonona

• Nyt tarvitaan tsemppihenkeä, jotta jaksamme seuraavien kolmen 

viikon ajan noudattaa tiukkoja rajoituksia. Kannustetaan siis läheisiä 

ja ystäviä jaksamaan.

• Kun rajoitukset tepsivät ja rokotukset etenevät, on meillä edessä 

paremmat ajat.







Omaolon kautta helposti testiin 24/7
• Muistetaan käyttää Omaolon koronaoirearviota.

• Sen kautta voi varata ajan koronavirustestiin 24/7 arkisin ja myös 

viikonloppuisin.

• Tulokset tulevat tekstiviestinä, kaikkina viikonpäivinä.

• Ilman ajanvarausta voi edelleen

hakeutua koronatestiin myös

Varissuon walk-in -pisteeseen tai

koronantorjuntabussiin.

• Nämä palvelut ovat vain turkulaisille ja

Turussa asuville.



Jos olet sairastunut koronaan
• Jos sairastut koronaan ja sinulle tulee voimakkaita oireita, on 

hakeuduttava hoitoon. Silloin ei kannata jäädä odottamaan 

tartunnanjäljittäjien soittoa.

• Aina voi soittaa joko Turun koronaneuvontapuhelimeen, 

p. 02 266 2714 (ma-pe klo 8-15) tai voimakkaissa oireissa 

Tyks Akuuttiin, p. 02 313 8800.



Koronantorjuntabussin aikataulussa 
muutoksia
• Viimeisen kahden viikon aikana koronantorjuntabussi on tukenut Turun 

telakalla koronaepidemian hallintaa.

• Tästä viikosta alkaen bussin aikataulu muuttuu Pansiossa ja telakalla.

• Halinen: ma–pe klo 9.30–11.00

• Perno/Pansio: ma, ke ja pe klo 12–14

• Turun telakka: ti ja to klo 12–14

• Bussin palvelut ovat maksuttomia, ne on 

tarkoitettu vain turkulaisille ja Turussa asuville.

• Telakan testipiste on tarkoitettu vain

telakan työntekijöille.

• Aamuisin bussi on satamassa vastassa 

laivamatkustajia.



Toimipisteissä todetut
koronavirustartunnat ja 

-altistumiset



Päivähoito: Ispoinen-Petreliuksen päiväkoti, Pilke Satakieli / Pilke 

päiväkodit Oy, Skolgatans daghem, Uittamon päiväkoti

Koulut ja oppilaitokset: Hannunniitun koulu, Ilpoisten koulu, Luolavuoren 

koulun Inkilän ja Ruiskadun yksiköt, Luostarivuoren koulun Martin yksikkö, 

Nummenpakan koulun Aurajoen yksikkö, Paattisten koulu, Pansion 

koulu, Puolalan koulu, Sirkkala skola, Sirkkalabackens skola, Topeliuksen 

koulu

Päiväkodeissa ja kouluissa todetut 
koronavirustartunnat tai altistumiset



Turun filharmoninen orkesteri: yhdellä orkesterin jäsenellä on todettu 

koronavirustartunta, altistuneita on 14.

Vapaa-ajanpalveluissa todetut tartunnat 
ja altistumiset



Koronarokotukset ovat 
käynnissä Turussa



Koronarokotukset on käynnissä 
useissa ikäryhmissä

Rokotuksia annetaan tällä hetkellä seuraaville ryhmille:

• Yli 80-vuotiaat turkulaiset

• 79-vuotiaat turkulaiset

• 78-vuotiaat turkulaiset

• 1. lääketieteelliseen riskiryhmään 

kuuluvat 16–69-vuotiaat

• 2. lääketieteelliseen riskiryhmään

kuuluvat 18–69-vuotiaat







79-vuotiaiden rokotukset

• 79-vuotiaat voivat varata itse rokotusajan joko 

koronarokotuspuhelimesta, p. 02 266 0159 (ma–pe klo 8–14) tai 

sähköisen ajanvarauspalvelun kautta: turku.fi/koronarokotus

http://www.turku.fi/koronarokotus


78-vuotiaiden rokotukset
• 78-vuotiaiden kohdalla pilotoidaan tekstiviestikutsua 

koronarokotukselle.

• Tekstiviestien lähettäminen aloitettiin viime viikolla ja lähetys 

saatiin päätökseen eilen. Tekstiviestit lähettää Leila-robotti.

• Tekstiviestillä kutsuttujen rokotukset ovat alkaneet tällä viikolla 

Messukeskuksessa.

• 78-vuotiaat, joilla on potilastieto-

järjestelmässä vain lankanumero,

kontaktoidaan puhelimitse.

• 77-vuotiaiden tekstiviestikutsujen

lähettäminen aloitetaan viikon 

sisään.



Leila-robotti lähettää tekstiviestillä 
ajan koronarokotukselle
• Jatkossa robotti poimii turkulaisista yhden ikäryhmän kerrallaan ja jakaa 

rokotusaikoja tekstiviestillä. Rokotusaikojen määrä riippuu siitä, kuinka 

paljon ikäryhmälle sopivia rokotteita on saatavilla.

• Tekstiviesti lähetetään siihen kännykkänumeroon, joka kuntalaisella on 

tallennettuna Turun kaupungin potilastietojärjestelmään.

• Puhelinnumeron voi tarkistaa eTerveys-

palveluista.

• Tekstiviestin lähettäjä on Turku.

• Viestissä lukee rokotusajankohta,

Messukeskuksen tiedot sekä

ohjeet ajan perumiseen.



Leila-robotti lähettää tekstiviestillä 
ajan koronarokotukselle
• Jos tarjottu rokotusaika on sopiva, kuntalaisen pitää vain saapua 

Messukeskukseen tekstiviestissä ilmoitettuna ajankohtana.

• Rokotukseen kannattaa saapua täsmällisesti, sillä 

koronarajoitusten vuoksi sisätiloihin pääsee tasan 15 min. ennen 

rokotusta.

• Leila-robotti valitsee rokotusajat

ikäjärjestyksessä. Tästä syystä esim.

samassa kotitaloudessa asuville

samanikäisille henkilöille ei voida

varata yhteistä rokotusaikaa.



Leila-robotti lähettää tekstiviestillä 
ajan koronarokotukselle
Jos tekstiviestillä tarjottu aika ei sovi ja se pitää perua, sen voi tehdä 

kahdella tavalla:

• eTerveyspalveluiden kautta viimeistään 24 h ennen rokotusaikaa 

osoitteessa turku.fi/eterveyspalvelut

• Soittamalla koronarokotuspuhelimeen

p. 02 266 0159 ja jättämällä ääniviestin,

jossa ilmoitetaan nimi, syntymäaika 

ja rokotusaika, jonka haluaa perua.

Puhelimeen voi jättää peruutusviestin

ympäri vuorokauden.

http://turku.fi/eterveyspalvelut


Leila-robotti lähettää tekstiviestillä 
ajan koronarokotukselle
• Ajan perumisen jälkeen 78-vuotias voi itse varata uuden 

rokotusajan osoitteessa turku.fi/koronarokotus tai soittamalla 

koronarokotuspuhelimeen sen aukioloaikana (ma–pe klo 8–14).

• 78-vuotiaan läheisen puolesta rokotusajan voi perua tai siirtää 

eTerveyspalveluissa tekemällä puolesta asioinnin sopimuksen.

• HUOM! Turun kaupunki ei koskaan 

kysele tekstiviestillä tai muutenkaan 

kuntalaisten henkilötunnuksia, 

verkkopankkitunnuksia tai 

PIN-koodeja.



Kotihoidon rokotukset

• Kotihoidon rokotukset ovat edelleen käynnissä.

• Kotihoidon asiakkaille ei lähetetä tekstiviestikutsua, vaan heidän 

rokotukset hoidetaan kotihoidon kautta.



Riskiryhmien rokotukset

• 1. lääketieteellisen riskiryhmän rokotukset jatkuvat edelleen.

• 2. lääketieteellisen riskiryhmän rokotukset alkoivat 5.3. ja aikoja on 

avautunut lisää useita kertoja. Kaikki avautuneet ajat on varattu 

loppuun aina saman päivän aikana.

• Lisää aikoja avautuu varattavaksi sitä mukaa, kun Turku saa lisää 

uusia rokotelähetyksiä.



Turkulaiset saapuvat varatuille 
rokotusajoille hyvin

- Kiitos kuntalaisille siitä, että varatuille rokotusajoille saavutaan hyvin ja 

täsmällisesti.

- Lähiviikkoina nähdään, kuinka moni kuntalainen jättää hyödyntämättä 

tekstiviestillä tarjotun rokotusajan.

- Messukeskuksessa rokotuksen saaneet

ovat olleet pääasiassa tyytyväisiä

rokotusten sujumiseen.

- Huhtikuusta alkaen on odotettavissa

enemmän rokotteita ja aikataulu nopeutuu.



Aikoja avautuu varattavaksi pitkin 
viikkoa
• Rokotustilanne muuttuu päivittäin ja uusia aikoja avataan 

varattaviksi pitkin viikkoa. Etukäteen ei voida sanoa tarkkaa 

päivää, milloin aikoja avautuu varattavaksi.

• Aikoja voi varata sekä sähköisesti että koronarokotepuhelimesta.

• Sähköisesti varattavat ajat avautuvat turku.fi/koronarokotus-

sivulle.

• Joka päivä päivittyviä nettisivuja kannattaa

seurata aktiivisesti. Tiedon saa

sieltä helpommin ja nopeammin

kuin soittamalla.

http://www.turku.fi/koronarokotus


Rokotusmainoksiin 
kootaan ajankohtaiset 
tiedot rokotusten 
etenemisestä

• Rokotuksiin liittyvät tiedot voivat 

vaihdella päivittäin, joten tarkista 

tiedot aina myös verkkosivuilta.

• turku.fi/koronarokotus

http://www.turku.fi/koronarokotus


Rajoitukset ja 
suositukset Turun 

kaupungissa



Sivistystoimiala

Päiväkodit ja alakoulut toimivat normaalisti

• Päiväkodit, alakoulut sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 
jatkavat toimintaansa normaalisti tammi-helmikuun käytännöin.

• Alakoulujen kerhot toimivat koronavarotoimin.

• Avoin päiväkotitoiminta ja perhekerhot ovat suljettuina 28.3. asti.



Sivistystoimiala
Yläkoulut ja toinen aste etäopetuksessa muutamin poikkeuksin

• Yläkoulut, Turun ammatti-instituutti ja lukiot ovat siirtyneet etäopetukseen 28.3. asti. 

Myös yläkoulujen kerhot on suljettu.

• Yläkoulujen valmistavan opetuksen ja erityisen tuen pienryhmät jatkavat 

lähiopetuksessa.

• Ammatti-instituutissa voidaan lähiopetuksena järjestää tukea tarvitsevien 

opiskelijoiden opetusta ja muuta välttämätöntä opetusta sekä

ammattiosaamisen näyttöjä. Työelämässä tapahtuvaa oppimista

jatketaan suunnitellusti.

• Työväenopistot toimivat pelkästään

etänä koko kevään ajan.



Sivistystoimiala 
Ylioppilaskirjoitukset terveysturvallisesti

• Ylioppilaskirjoitukset alkavat ti 16.3. äidinkielen lukutaidon kokeella ja suomi tai 

ruotsi toisena kielenä -kokeella.

• Kaikki kokeet järjestetään noin kolmen viikon aikana, osa peräkkäisinä päivinä. 

Kirjoitukset pyritään järjestämään mahdollisimman normaalisti THL:n ja YTL:n

ohjeiden mukaan.

• Karanteenissa olevilla oireettomilla kokelailla on mahdollisuus osallistua kirjoituksiin 

THL:n ja YTL:n linjauksien mukaisesti. Lopullisen päätöksen osallistumisesta tekee 

lukion rehtori yhdessä tartuntatautiviranomaisen kanssa.

• Oireiset (sairaat) eivät voi osallistua kokeeseen,

vaan heidän tulee hakea koekertansa mitätöintiä.



Vapaa-aikatoimialan muut 28.3. asti 

voimassa olevat rajoitukset:
Kirjaston koronarajoitukset

• Vain 10 asiakasta kerrallaan kirjastotilaan 8.–21.3.

• Edelleen vain pikainen asiointi on mahdollista.

• Rajoitusten aikana aineistoa voi lainata 

varaamalla ja noutamalla varauksen kirjastosta.

• Lähikirjastojen omatoiminen käyttö

ei ole mahdollista.

• Tapahtumat toteutetaan virtuaalisesti 

28.3. saakka.



Vapaa-aikatoimialalla 28.3. asti voimassa olevat muut 

rajoitukset

TFO:

- Olli Mustosen ja Ismo Eskelisen duoilta 11.3. klo 19 korvaa 11.3. ja 12.3. Matka 

Aranjueziin -konsertit, jotka jouduttiin perumaan orkesterin jäsenen koronatartunnan vuoksi. 

Konsertti toteutetaan turvallisuus huomioiden ilman yleisöä. TFO:n konsertit 

verkkolähetyksinä tfo.fi/live, lähetykset ovat maksuttomia.

Museot:

- Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo, Turun linna, WAM sekä Brinkkalan

galleria ovat toistaiseksi avoinna rajoitetuin kävijämäärin. Museoihin otetaan enintään 10 

vierailijaa kerrallaan. Vierailuaika tulee varata ennakkoon turku.fi/vierailemuseoissa

Turun Kaupunginteatteri:

- Somenäyttämön lähetykset jatkuvat teatterin

FB-sivulla perjantaisin.

https://tfo.fi/live
http://turku.fi/vierailemuseoissa


Vapaa-aikatoimialan muut 28.3. voimassa
olevat rajoitukset:
• Suurin osa aluenuorisotiloista pidetään avoinna normaalein aukioloajoin 9–18-vuotiaille. 

Tilassa saa olla korkeintaan 10 asiakasta kerrallaan, kun turvavälit voidaan ylläpitää.

• Seikkailupuiston, Vimman ja Skeittihalli Cuben toimintaan voi osallistua vain vuonna 2008 

tai sen jälkeen syntyneitä enintään 10 henkilöä kerrallaan/ryhmä. Seikkiksen ja Vimman 

toimintoihin on ennakkoilmoittautuminen. Vimman kahvila on kiinni, eikä aulatiloissa saa 

oleskella.

• Nuorten kesätyöhaastattelut tehdään pääosin verkossa.

• Uutena palveluna alkaa "tapaa nuorisotyöntekijä 

verkossa" -toiminta ja uudenlainen pelitoiminta.

• Auran Panimo on suljettu, Yli 6 henkilön

tilavaraukset perutaan.



Tartuntalain mukainen 
valvonta



Tartuntatautilain mukainen valvonta
Tartuntatautilain muutokseen liittyvä valvonta ja tarkastukset 
ovat alkamassa.

• yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 
tarkoitettuja tiloja voidaan käyttää vain rajoitetusti (tartuntatautilain muutos 
58 d §). Päätös on voimassa 5.4.2021 asti.

• liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistys-
toimintaa palvelevat tilat suljetaan tietyin 
rajoituksin muilta kuin 2008 syntyneiden 
tai sitä nuorempien toiminnalta 
(tartuntatautilain muutos 58 g §). 
Päätös on voimassa 21.3.2021 asti.



Tartuntatautilain mukainen valvonta
Lisäksi Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteen tarkastajat tekevät 
rajoitusten noudattamista koskevia tarkastuksia Föli-liikenteen busseissa 
(tartuntatautilain muutos 58 e §).

• Matkustajien käyttöön tarkoitetut tilat ja pinnat on 
puhdistettava säännöllisesti.

• Esillä pitää olla myös ohjeita tartuntoja
ehkäisevästä toiminnasta (mm. käsien 
puhdistaminen ja kasvomaskin
käyttäminen).



Turun kaupunki 
kertoo tartunnoista

säännöllisesti 



Tietoa saa helposti ja kootusti
www.turku.fi/korona

Koronatiedot yhdellä sivulla. Tiedon hakemisessa auttaa Åbot-

hakurobotti, joka toimii useilla kielillä

www.turku.fi/koronasuositukset

Kaikki Turun kaupungin toimintoja koskevat suositukset ja 

rajoitukset.

www.turku.fi/koronatartunnat

Turun kaupungin yksiköissä todetut 

koronatartunnat ja altistumiset.

www.turku.fi/koronarokotus

Aina tuorein tieto koronarokotuksista, 

ajanvarauksesta, rokotuspaikoista jne.

http://www.turku.fi/korona
http://www.turku.fi/koronasuositukset
https://www.turku.fi/koronatartunnat
http://www.turku.fi/koronarokotus


Koronabotti Åbot palvelee koronakysymyksissä sadalla kielellä



Lisää teksti 

napsauttamalla



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.





Jaksetaan vielä yhdessä

• Voitamme koronan yhdessä. 

• Siihen tarvitaan kaikilta 

meiltä malttia säilyttää 

varovaisuus ja muistaa 

huolella ohjeet, säännöt ja 

rajoitukset.

• Jaksetaan siis vielä, ja 

pidetään huolta itsestämme ja 

toisistamme.



Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia 
järjestetään säännöllisesti 
• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava koronainfotilaisuus on keskiviikkona 17.3. kello 10.00

• 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/koronatiedotus-sivulta.

https://www.turku.fi/koronatiedotus

