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Aiheet

• Turun tartuntamäärät ovat selkeästi laskusuunnassa

• Koronarokotukset käynnissä laajasti eri ryhmissä

• Ulkoliikuntapaikkoja avataan nuorille ja pienille ryhmille



Voit kysyä chatissa

• Kysymyksiä voi esittää chatissa ja Facebookissa.

• Facebookissa esitettyihin kysymyksiin pyritään vastaamaan 

suoraan. Muihin kysymyksiin vastataan puheenvuorojen jälkeen.

• Miten kysyn chatissa:

• Klikkaa ruudun 

oikeassa yläkulmassa olevaa 

puhekuplakuvaketta ja kirjoita 

kysymys ruudun oikeaan laitaan 

avautuvaan palstaan.



Turun koronatilanne



Turun tartuntamäärät ovat selkeästi 
laskusuunnassa

• Turussa todettiin viikolla 14 (5.-11.4.2021) 151 koronavirustartuntaa.

• Ilmaantuvuusluku on n. 195/100 000/14 vrk.

• Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on vähentynyt Turussa

merkittävästi.

• Tartuntojen jäljitysprosentti oli 75 %

viikolla 14.

• Yleisimmät altistuspaikat ovat

edelleen sama talous, lähipiiri ja 

työpaikat.



Turun tartuntamäärät ovat selkeästi 
laskusuunnassa

• Tilanne on jo selvästi parempi kuin viime viikolla.

• Koronavarotoimien noudattaminen on edelleen erittäin tärkeää, jotta 

saamme tartuntaluvut painumaan riittävän alas.

• Tartuntamäärän väheneminen ja rokotusten

hyvä edistyminen antavat meille

toivoa suhteellisen normaalista

kesästä.

• Koronarokotusten saaneiden tulee

edelleen noudattaa koronavarotoimia

ja käyttää maskia.







Tammi-maaliskuun tunnusluvut

• Tammi-maaliskuun aikana Turussa todettiin yhteensä 2 785 

koronatartuntaa ja niistä maaliskuun aikana jopa 1 539 tartuntaa.

• Huhtikuun alkuun mennessä liki 13 000 henkilöä on ollut määrättynä 

joko karanteeniin tai eristykseen.



Turun 
tartunnat 
postipiireittäin 
maaliskuu
2021



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

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

viikonloppuisin.

• Tulokset tulevat tekstiviestillä kaikkina viikonpäivinä.

• Ilman ajanvarausta voi edelleen

hakeutua koronatestiin myös

Varissuon testipisteeseen tai

koronantorjuntabussiin.

• Nämä palvelut ovat vain

turkulaisille ja Turussa asuville.



Toimipisteissä todetut
koronavirustartunnat ja 

-altistumiset



Päivähoito: Haritun päiväkoti, Heinikonkadun päiväkoti, Kastun päiväkoti

Koulut ja oppilaitokset: Vasaramäen koulun Lehmustien yksikkö

Päiväkodeissa ja kouluissa todetut 
koronavirustartunnat tai altistumiset



Koronarokotukset ovat 
käynnissä Turussa





Koronarokotukset Turussa

• Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 42 994 turkulaista (25,5 

% 16 vuotta täyttäneistä turkulaisista). 

• Kaksi rokoteannosta on saanut 4 057 turkulaista (12.4.2021).

Rokotetut ikäryhmät:

• 80 vuotta täyttäneistä on rokotettu 88 %

• 75–79-vuotiaista 91,6 % 

• 70–74-vuotiaista 88,4 %

• 65–69-vuotiaista 33,1 %

(rokotukset käynnissä tässä

ikäryhmässä)



Koronarokotukset on käynnissä 
seuraavissa ikäryhmissä
Tällä viikolla Messukeskuksessa annetaan koronarokotuksia laajasti

seuraaville ryhmille:

• 65–69-vuotiaille ja sitä vanhemmille turkulaisille,

• 1. ja 2. lääketieteelliseen riskiryhmään

kuuluville,

• koronapotilaiden hoitotyöhön sekä 

ikääntyneiden hoivakoteihin töihin ja

kesäsijaiseksi tuleville,

• alkuvuodesta ensimmäisen korona-

rokotteen saaneiden tehosterokotukset



Koronarokotukset on käynnissä 
seuraavissa ikäryhmissä
• 65–69-vuotiaat sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat voivat 

varata rokotusaikoja joko sähköisesti turku.fi/koronarokotus-sivun 

kautta tai soittamalla koronarokotuspuhelimeen, p. 02 266 0159 

(ma–pe klo 8–14).

• Aikoja on tällä hetkellä

hyvin tarjolla.

http://www.turku.fi/koronarokotus




Puhelinpalvelut ovat edelleen 
ruuhkaisia
• Terveysasemien puhelinpalvelu sekä koronarokotuspuhelin ovat 

edelleen erittäin ruuhkaisia.

• Osaltaan puheluruuhkiin vaikuttaa tällä viikolla se, että 

terveysasemien henkilökunta on rokottamassa

yksityisten hoivakotien asukkaita 

ja työntekijöitä.

• Tämän lisäksi henkilöstöä sitovat 

Messukeskuksen rokotukset.

• Rekrytoimme koko ajan lisää henkilöstöä,

mutta hoitohenkilökuntaa ei ole tällä 

hetkellä vapailla markkinoilla.



Puhelinpalvelut ovat 
edelleen ruuhkaisia

• Puhelimia ruuhkauttavat myös 

sellaiset kysymykset (mm. 

AstraZenecaan liittyen), joihin ei ole 

tällä hetkellä vastauksia ja niihin 

tarvitaan kansallinen linjaus.

• Siksi on tärkeä huomioida, että kaikki 

ajantasainen tieto korona-

rokotuksiin liittyen löytyy

osoitteesta turku.fi/koronarokotus

• Kerromme asioista viikoittain

myös lehti-ilmoituksilla.

http://www.turku.fi/koronarokotus


Ajanvaraus eTerveyspalveluissa

• Ajan varaaminen:
eTerveyspalveluiden vasemmasta reunasta tulee valita ’Ajanvaraus’, josta aukeaa uusi 

näyttö, jossa painike ’Varaa aika’.

• Painikkeen alta pääset valitsemaan asiakkuuden, esim. ’Riskiryhmien koronarokotukset 

(alle 65v.)’ Seuraavassa valikossa pääset valitsemaan palvelun, kuten ’Comirnaty, 1. 

rokoteaika’. Toimipistetietoa ei tarvitse valita/voi muuttaa.

• Tämän jälkeen aktivoituu ’Hae ajat’ -painike, josta saat näkyviin päivät, joissa on 

varattavia aikoja.

• Painamalla toivottua päivää aukeaa lukujärjestys, josta haluttu kellonaika ja tämän 

jälkeen näkyvissä on tarjolla olevat hoitajakohtaiset rokotusajat.

• Aika varataan antamalla vapaamuotoinen ajanvarauksen syy, valitsemalla haluttu 

tekstiviestimuistutus ja viimeistelemällä ajanvaraus ’Varaa’-painikkeesta.



www.thl.fi/ajankohtaista

https://thl.fi/fi/ajankohtaista


Rajoitukset ja 
suositukset Turun 

kaupungissa



Sivistystoimiala

Päiväkodit ja alakoulut

• Päiväkotien toiminta jatkuu normaalisti alkuvuoden käytännöin.
Avoin päiväkotitoiminta ja perhekerhot ovat suljettuina
2.5.2021 asti.

• Alakoulut toimivat normaalisti alkuvuoden käytännöin.

• Alakoulujen kerhot jatkavat koronavarotoimin.

• Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
jatkavat toimintaansa kuten alkuvuonna.



Sivistystoimiala
Yläkoulut, toinen aste ja vapaa sivistystyö

• Yläkoulut, Turun ammatti-instituutti ja lukiot jatkavat hybridimallissa, jossa etä- ja lähiopetus 

vuorottelevat, 2.5. saakka.

• Yläkoulun luokka-asteista aina yksi on vuorotellen etäopetuksessa ja kaksi muuta 

lähiopetuksessa. Yläkoulujen valmistavan opetuksen ja erityisen tuen pienryhmät jatkavat 

lähiopetuksessa. Yläkoulujen kerhot ovat suljettuina.

• Työelämässä tapahtuvaa oppimista jatketaan ammatillisessa koulutuksessa suunnitellusti.

• Turun lukioiden vanhojentanssit siirretään 

toukokuulta elo-syyskuun vaihteeseen 

koronatilanteen takia. Lukiot voivat 

valita itse sopivan päivämäärän.

• Työväenopistot toimivat pelkästään

etänä koko kevään ajan.



Vapaa-aikatoimialalla avataan ulkoliikuntapaikkoja

• Ryhmäliikunta sallitaan ulkona kaikille alle 20-vuotiaille turvavälein ja 
kontakteja välttäen. Rajoitukset poistuivat tiistaina 13.4.

• Ulkoliikuntapaikat ovat nyt myös avoinna omatoimiseen liikuntaan.

• Omatoimiliikunnassa kentillä ja muilla ulkoliikuntapaikoilla saa olla kuuden 
hengen ryhmissä ja maksimissaan 12 henkeä kentällä.

• Turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä pitää edelleen noudattaa. 
Kontaktipelejä ei voi pelata.



Vapaa-aikatoimiala - lasten ja nuorten liikunta

• Alakouluikäisten (v. 2008 syntyneet ja nuoremmat) harrastustoiminta 
jatkuu turvaväleistä huolehtien ja kontakteja välttäen.

• Yläkouluikäisten (v. 2007 syntyneet ja sitä vanhemmat) sekä muiden alle 20-
vuotiaiden harrastustoiminta (mm. seuravuorot) kaupungin sisäliikuntatiloissa 
on keskeytettynä 25.4. saakka.

• Keskeytettynä on myös kaikki aikuisten sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva ryhmä-
ja yksilölajien harrastustoiminta, pois lukien huippu-urheilu.



Kirjasto

• Vain 10 asiakasta kerrallaan kirjastotilaan.

• Edelleen vain pikainen asiointi on mahdollista.

• Rajoitusten aikana aineistoa voi lainata 
varaamalla ja noutamalla varauksen kirjastosta.

• Tietokoneiden käyttö ja tulostaminen/skannaaminen 
on mahdollista pika-asiointina.

• Lähikirjastojen omatoiminen käyttö
ei ole mahdollista.

• Tapahtumat toteutetaan virtuaalisesti 
26.4. saakka.

Vapaa-aikatoimialalla 25.4. asti voimassa olevat rajoitukset



Nuorisopalvelut

• Suurin osa aluenuorisotiloista on avoinna normaalein aukioloin 9–18-vuotiaille. Tilassa saa olla 

enintään 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 ennakko-ilmoittautuminen. Vimman kahvila on kiinni, eikä aulatiloissa saa oleskella.

• Nuorten kohtaamiseen tarkoitettu liikkuvan nuorisotyön palvelu, Walkers-auto (Wauto), aloittaa 

työnsä Turussa ke 21.4.

• Etäpalveluja tarjolla, kuten: "tapaa nuorisotyöntekijä verkossa", 

pelitoiminta sekä tieto- ja neuvontapalvelu NuortenTurku.

• Auran Panimo on suljettu.

• Yli 6 henkilön tilavaraukset perutaan.

Vapaa-aikatoimialalla 25.4. asti voimassa olevat rajoitukset



Vapaa-aikatoimialalla voimassa olevat rajoitukset
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

• 12–29-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi 

avoinna oleviin museoihin. 

Museokäynti tulee varata ennakkoon. 

Ilmainen sisäänpääsy on 

voimassa 31.5.2021 asti.

http://turku.fi/vierailemuseoissa


Vapaa-aikatoimialalla voimassa olevat rajoitukset

TFO:

• TFO:n konsertit verkkolähetyksinä 26.4. asti tfo.fi/live, 

lähetykset ovat maksuttomia.

• Lippumyymälä suljettuna 20.4. asti.

Turun Kaupunginteatteri:

• Somenäyttämön lähetykset jatkuvat teatterin FB-sivulla

perjantaisin.

• Lippukassa on kiinni 14.4. asti.

https://tfo.fi/live


Matkustaminen Fölillä, Förillä ja Funilla

• Turvaväliä muihin matkustajiin kannattaa pitää aina kun se on 

mahdollista eli pysäkillä, kulkuvälineeseen noustessa ja 

mahdollisuuksien mukaan sisätiloissa.

• Turvallisuuden takaamiseksi kannattaa matkustaa ruuhka-aikojen 

ulkopuolella, jotta turvavälien pitäminen on helpompaa.

• Busseissa on tarjolla käsidesiä ja busseja siivotaan ahkerasti.

• Bussimatka kannattaa maksaa matkakortilla, 

Föli-sovelluksesta ostetulla lipulla tai 

pankki-/luottokortin lähimaksulla.

• Käteismaksua kannattaa välttää.

• Förillä ja Funilla matkustaessa tulee huolehtia riittävien turvavälien 

pitämisestä



Fölin busseissa on maskipakko

• Jokaisen yli 12-vuotiaan matkustajan tulee käyttää kasvomaskia Fölin

liikenteessä matkustaessaan, ellei hänellä ole terveydellistä syytä olla 

käyttämättä kasvomaskia.

• Maskipakko on voimassa toistaiseksi.

• Myös kuljettajat käyttävät maskia mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin 

terveys ja liikenneturvallisuus huomioiden.



Turun kaupunki 
kertoo koronasta 

kootusti, selkeästi ja 
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 21.4. kello 8.30.

• 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

