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Aiheet

• Turun koronatilanne

• Leviämisvaiheen rajoituksia

• Koronarokotusten eteneminen

• Rokotusvastaanotto muuttaa Satakunnantielle



Voit kysyä chatissa

• Kysymyksiä voi esittää chatissa ja Facebookissa.

• Facebookissa esitettyihin kysymyksiin pyritään vastaamaan suoraan. 

Puheenvuoron jälkeen vastataan muihin kysymyksiin.

• Miten kysyn chatissa?

– Klikkaa ruudun oikean yläkulman 

puhekuplakuvaketta ja kirjoita 

kysymys ruudun oikeaan laitaan 

avautuvaan palstaan.



Turun koronatilanne



Turun koronatilanne

• Turussa koronaviruksen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 266/100 000/14vrk.

• Viimeisen 7 pvän aikana on todettu 238 tartuntaa.

• Yleisimmät tartunnanlähteet ovat lähipiiri,

ravintoloiden/yökerhojen sisätilat, sama

talous. Myös ulkomailta tulee edelleen

tartuntoja, jotka todetaan rajojen

terveystarkastuksissa.



Todetut koronatartunnat



Tartuntojen ilmaantuvuus



Tartunnat painottuvat nuoriin 
aikuisiin

• Valtaosa tartunnoista on 20-29-vuotiailla. 60 vuotta täyttäneillä 

tartuntamäärät ovat pieniä.

• Sairaalahoidon tarvetta seurataan aktiivisesti, jotta pystytään vastaamaan 

sairaalahoidon tarpeeseen.

• Tällä hetkellä Tyksistä saadun tiedon

perusteella erikoissairaanhoidon tarpeeseen 

pystytään vastaamaan ongelmitta.



Leviämisvaiheen rajoituksia

• Varsinais-Suomessa siirryttiin leviämisvaiheeseen 3.8.2021.

• Etätyösuositus on edelleen voimassa.

• 3.8. Lounais-Suomen AVI antoi uuden tiukennetun määräyksen 

yleisötilaisuuksien järjestämiseen ja yleisiin kokouksiin, tämä

tiukensi festivaalien koronavarotoimia

• 8.8. astuivat voimaan valtioneuvoston

rajoitukset ravintolatoimintaan -> tiukensi 

edelleen festivaalien koronavarotoimia,

koska ovat pääosin anniskelualuetta.



Leviämisvaiheen rajoituksia

• Tartuntatautilain 58c § (31.5.2021/447) Toimenpiteet covid-19-epidemian 

leviämisen estämiseksi on edelleen voimassa julkisissa ja yksityisissä 

palveluissa (tarkemmin laissa)

• Näin ollen jokaisessa julkisessa palvelussa tulee huolehtia, että 

koronavarotoimet ovat käytössä.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227


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



Kaupunki luopuu 
altistumispaikkojen tiedottamisesta

• Turun kaupunki on päättänyt luopua tartuntojen altistuspaikkojen 

tiedottamisesta. 

• Turku on Varsinais-Suomen tapaan leviämisvaiheessa, joten koronavirusta 

esiintyy laajasti ja näin ollen tartuntariski on iso kaikkialla kaupungissa.

• Poikkeuksellisen suurista altistustapauksista

tiedotetaan edelleen erikseen.



Koronarokotusten 
eteneminen Turussa



Näin rokotukset etenevät Turussa



Rokotuskattavuus Turussa



12-15-vuotiaiden rokotukset ovat 
käynnissä

• Kouluterveydenhuolto tarjoaa kaikille halukkaille 12-15-vuotiaille 

koululaisille koronarokotukset lähiviikkojen aikana. Rokotuksia tullaan 

antamaan kouluilla sekä keskitetyissä toimipisteissä.

• 6. luokkien oppilaiden rokotukset käynnistyivät kouluilla torstaina 

12.8.2021

• 7.-9. luokkien oppilaiden rokotukset käynnistyvät

kouluilla maanantaina 16.8.2021

• Kuluneen viikonlopun aikana erilaisissa Pop up

–tapahtumissa rokotettiin vajaa 700 lasta ja nuorta 

(opiskeluterveydenhuolto + Syvälahden Pop up)



12-15-vuotiaiden rokotukset ovat 
käynnissä

• Tarkoista rokotuspäivistä tiedotetaan vielä erikseen koulukohtaisesti sitä 

mukaa, kun rokotuspäivät varmistuvat.

• 12-15-vuotiaat saavat pääasiassa Modernan Spikevax-rokotteen.

• Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

On tärkeää, että rokotteen ottamisesta

keskustellaan kotona.



12-15-vuotiaiden rokotukset ovat 
käynnissä

• Rokotusta varten huoltajien on hyvä täyttää suostumuslomake. 

• Tarvittaessa alaikäinen voi myös itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen 

antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että hän ikänsä ja 

kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. 

Jos nuori ei halua tai ole kykenevä itse 

päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen 

antamiseen tarvitaan aina molempien 

huoltajien suostumus.

• Rokotusta varten huoltajien on hyvä

täyttää suostumuslomake:

turku.fi/12-15-vuotiaiden-koronarokotukset

http://turun-kaupunki.mail-epr.net/go/1556465-746941-64088523


Rokotusvastaanotto on muuttanut 
Messukeskuksesta Satakunnantielle
• Messukeskuksen rokotusvastaanotto on muuttanut Satakunnantielle 

(Satakunnantie 105).

• Rokotusvastaanotolle on helppo tulla bussilla. Toiminta jatkuu samanlaisena 

kuin Messukeskuksessa.



Rokotusvälin lyhentäminen ja 
varattujen aikojen siirtäminen

• 16.8. alkaen uudet 2. rokotusajat sovitaan 8-10 viikon päähän.

• Valtakunnallisten suositusten mukaisesti 2. rokoteannokset olisi hyvä olla 

annettuna valtaosalle väestöstä lokakuussa. 1. annosten kysyntä on vähentynyt 

niin, että Turussa on mahdollista ottaa aikaistettu rokotusväli käyttöön.

• Aiemmin rokotusajan 12 vkon päähän saaneet

voivat aikaistaa omaa rokotusaikaansa

8 vkoon 30.8. alkaen (vko 35). Ajat

tulevat varattaviksi eTerveyspalveluihin

elokuun loppupuolella.

• Syksyn aikana tullaan järjestämään Pop up -

tapahtumia myös 2. annosta hakeville.



Omakannan todistukset

• Rokotetodistus muodostuu Omakantaan automaattisesti, kun henkilö on saanut 

kaksi rokotetta. Todistus toimii EU-maissa ja on voimassa toistaiseksi.

• Todistus sairastetusta koronataudista on voimassa 6 kk.

• Negatiivisen testituloksen todistuksen saa matkalle 

lähdettäessä yksityiseltä sektorilta.



Maahantulon koronaturvallisuus

• Maahantulon edellytykset ovat muuttuneet heinäkuussa 2021.

• Kun saavut Suomeen matalan koronariskin maasta, sinun ei tarvitse 

osallistua maahantulon yhteydessä järjestettyihin terveysturvallisuustoimiin.

• Kun tulet Suomeen korkean riskin maasta ja olet syntynyt vuonna 2005 tai 

sitä aikaisemmin, sinun tulee osallistua maahantulon yhteydessä järjestettäviin 

terveysturvallisuustoimenpiteisiin.

• Suomeen riskimaista saapuvien tulee 

pyydettäessä esittää COVID-19-tautiin 

liittyviä todistuksia ja/tai 

osallistua pakolliseen terveystarkastukseen ja

koronavirustestiin.



Maahantulon koronaturvallisuus

• Tarkista aina matkalle lähtiessäsi eri maiden ehdot maahantuloon sekä selvitä 

etukäteen Suomeen palaamisen rajatoiminta.

Matkustaminen ja koronaviruspandemia - Infektiotaudit ja rokotukset - THL

• Emme anna matkustamiseen liittyvää neuvontaa Turun terveyspalveluissa.

• Edelleen suosituksena on välttää matkustamista EU- ja Schengen-alueiden 

ulkopuolelle poikkeuksena maat, joista hallitus on 

poistanut maahantulon rajoitukset.

• Muista myös Finentry! 

www.finentry.fi

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
http://www.finentry.com


Turun kaupungin 
rajoitukset ja
suositukset



Oppilaitokset käynnistyneet lähiopetuksessa

• Päiväkodit toimivat taas normaalisti. Lasten oleskelu päiväkodeissa toteutetaan 

väljästi niin hyvin kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on 

mahdollista. Avoin päiväkotitoiminta alkaa elokuussa.

• Oppilaitokset aloittaneet lähiopetuksessa. Samoin työväenopistot aloittavat 

toimintansa lähiopetuksessa, tarjonnassa mukana myös etäkursseja.

• Nuorten parissa työskentelevien 2. rokotuksen 

saantiaikaa on tiivistetty. Rokotusväli lyhenee 

kahdeksaan viikkoon. Huomattava osa henkilöstöstä 

on jo täyden rokotuskattavuuden piirissä. Lisäksi 

12-15-vuotiaiden rokottaminen on aloitettu ja 

molempien ryhmien rokotuskattavuus on 

elokuun lopussa jo hyvällä tasolla.



Vapaa-ajan palvelut – kirjasto
• Kirjaston kaikki palvelut ovat normaalisti käytettävissä, mutta lukupaikkoja on 

vähennetty turvavälien ylläpitämiseksi.

• Ryhmävierailuista täytyy sopia erikseen kirjaston kanssa.

Myös ryhmien (koulu- ja päiväkotiryhmät) lainauskäynnit

täytyy varata etukäteen.

• Kirjasto suosittelee verkko- ja korttimaksamista.

• Asiakkaille suositellaan kasvomaskin käyttöä.

• Kirjaston tapahtumat toteutetaan kasvotusten

tai etänä. Kasvotusten tapahtuvien 

tapahtumien osallistujamäärää on rajoitettu,

jotta turvavälit säilyvät.



Vapaa-ajan palvelut – museot

• Apteekkimuseossa ja Qwenselin talossa, Biologisessa museossa, 

Brinkkalan galleriassa, Kuralan Kylämäessä, Luostarinmäellä, 

Turun linnassa ja WAMissa voi vierailla ilman ennakkovarausta.

• Museoiden kävijämääriä seurataan ja museoihin pääsyä voidaan 

tarvittaessa rajoittaa tilanteen mukaan.

• Kävijöille suositellaan kasvomaskin

käyttöä. Museoissa suositaan korttimaksua.

• Tapahtumia järjestetään terveysturvallisuus

edellä.

• turku.fi/museo



Vapaa-ajan palvelut – nuoret

• Nuorisopalvelujen toimintaan on turvallista tulla. Nuoria muistutetaan 

koronaohjeista ja toiminnassa on vahva maskisuositus.

• Suurin osa aluenuorisotiloista avautuu 16.8. syysaukioloaikojen

mukaisesti. 

• Nuoria otetaan sisään tilojen normaalin 

kapasiteetin mukaan turvavälit huomioiden.

• Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston 

syyskauden harrastuskerhoihin

on ilmoittautuminen käynnissä.



Vapaa-ajan palvelut – nuoret

• Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma ja Vimman kahvila ovat avoinna. 

Ohjattuun toimintaan on ilmoittautuminen nettisivujen kautta. Toiminnassa ja 

tilavarauksissa on rajoitettu henkilömäärää turvaetäisyydet huomioiden.

• Turku Rock Academyn nuorten ohjattu toiminta käynnistyy tällä viikolla.

• Tilavaraukset max. 10 hengelle. Henkilömäärä voi olla 

suurempi silloin kun tilan koko ja toiminnan sisältö

mahdollistavat turvaetäisyyksien säilyttämisen.



Vapaa-ajan palvelut – liikunta
Asiakkaiden on huolehdittava siitä, että turvaetäisyydet sisätiloissa, uimalaitoksissa, pukuhuoneissa ja 

saunoissa säilyvät.

Aikuisten ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta on sallittua.

Sisä- ja ulkoliikuntapaikat ovat käytössä varausten mukaan.

Henkilökunta seuraa ja voi rajoittaa sisäänpääsyä,

jos turvaetäisyyksiä ei voi säilyttää.

Turun kaupungin sisäliikuntapaikat:

• Sisäliikuntatiloissa ei ole henkilömäärärajoituksia. Tiloissa tulee 

välttää lähikontakteja, kun yli 10 henkilöä. Ryhmäkoko on 

max.10 henkilöä lajeissa, joissa on harjoituksen aikana 

tiivis kontakti, mm. kamppailulajit.

• Yli 15-vuotiaiden tulee käyttää maskia muulloin kuin

liikuntasuorituksen aikana.



Vapaa-ajan palvelut – liikunta

Turun kaupungin ulkoliikuntapaikat:

• Vapaana olevia kenttiä voi käyttää ilman varausta.

• Ulkoliikuntatiloissa ei ole henkilömäärärajoituksia,

mutta niissä tulee välttää lähikontakteja, kun rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

• Ulkokenttien pukuhuoneet ovat avoinna. Turvaetäisyydet ja maskin käyttö on huomioitava.

Turun kaupungin uimalaitokset:

• Huom! Rannekkeella ei toistaiseksi voi mennä jonon ohi.

• Saunat ovat käytössä.

• Yli 15-vuotiaiden tulee käyttää maskia muulloin kuin 

liikuntasuorituksen aikana.

• Samppalinnan maauimalan vesijumppiin voi osallistua 

20 henkilöä. Vesijumppiin ilmoittaudutaan etukäteen.



Vapaa-ajan palvelut – orkesteri

• Elokuussa nautitaan musiikista kaupungin merellisessä ympäristössä. 

Musiikkia, meri ja mielenrauha - kokonaisuuden tapahtumia ajalla 15.-29.8. 

Tapahtumiin tulee ilmoittautua erikseen: tfo.fi.

• Luontosinfonia Itämeripäivänä 26.8. klo 21 Forum Marinumin edustalla.

• Syyskauden konsertit ovat myynnissä, 

ja kausi alkaa 9.-10.9. Saliin otetaan 

pienempi kuulijamäärä.

• Menneitä verkkokonserttitallenteita voi 

katsoa oman aikataulun mukaan:

tfo.fi/live.



Matkustaminen Fölillä, Förillä ja Funilla

• Turvaväliä muihin matkustajiin kannattaa edelleen pitää aina kun se 

on mahdollista.

• 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.

• Förillä ja Funilla matkustaessa tulee

huolehtia riittävien turvavälien pitämisestä.



Fölin liikenteessä on maskipakko
• Jokaisen yli 12-vuotiaan matkustajan tulee käyttää kasvomaskia Fölin busseissa ja 

vesibusseissa matkustaessaan, ellei hänellä ole terveydellistä syytä olla käyttämättä 

kasvomaskia.

• Maskipakko otettiin uudestaan käyttöön 10.8. ja se on voimassa toistaiseksi.

• Myös kuljettajat käyttävät maskia mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin

terveys ja liikenneturvallisuus huomioiden.

Mikäli bussissa ei ole pleksiä käyttävät kuljettajat maskia 

ottaessaan matkustajia kyytiin.



Kysymykset



Koronainfotilaisuudet

• Turun kaupunki järjestää avoimia koronainfotilaisuuksia epidemiatilanteen 

vaatiessa.

• Turun kaupungin infotilaisuudet ovat avoimia kaikille kaupunkilaisille,

medialle ja muille kiinnostuneille.

• Lähetykset lähetetään Teams Live

-järjestelmässä ja striimataan myös

Turun kaupungin Facebook-tililtä.

• Lähetysten tallenteet:

www.turku.fi/koronatiedotus

https://www.turku.fi/koronatiedotus


kauempaakin

Autetaan toisiamme jaksamaan.

Låt oss hjälpa varandra att orka.


