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Aiheet

• Koronatilanne alkaa helpottaa, rajoituksia 

on purettu – ollaan edelleen huolellisia.

• Turku panostaa uudessa strategiassa 

sujuvaan arkeen, kestävään kasvuun ja 

kansainvälisyyteen.



Koronatilanne Turussa



Todetut koronatartunnat



Turun koronatilanne

• Koronatartuntoja on edelleen Turussa paljon. THL:n jätevesiseurannan 

perusteella Turun seudun jätevedessä on virusmäärä lisääntynyt.

• Sairaalahoidon kuormitus on tällä hetkellä siedettävällä tasolla ja sen kanssa 

pärjätään.

• Rokotusten ottaminen on hidastunut, mutta 

Turussa rokotuskattavuus on niin hyvä, 

että rajoituksia voidaan purkaa.



Koulujen maskisuosituksiin muutoksia

• 1.-4. -luokkalaisten maskisuosituksesta luovutaan talviloman jälkeen.

• 5. -luokkalaisille ja sitä vanhemmille oppilaille ja opiskelijoille suositellaan 

edelleen maskin käyttöä.

• Myös 1.-4. luokkalaisille maskeja on kouluissa tarjolla.



Koronarokotustilanne



us



Ikääntyneiden on tärkeä hakea 3. 
rokotus
• Osa ikääntyneistä ei ole vielä hakenut 3. rokotusta.

• 3. rokotus tehostaa immuunivastetta ja antaa suojan vakavaa koronatautia 

vastaan vähentäen kuolemanvaaraa.

• Omaisten ja läheisten on hyvä kannustaa ikääntyneitä hakemaan 3. 

rokoteannos.



Pansiossa rokotetaan helmikuussa

• Turku järjestää koronarokotustapahtumia Pansion nuorisotilassa 

helmikuussa maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9–

12. Kaikkina rokotuspäivinä rokotetaan 12 vuotta täyttäneitä turkulaisia. 

Tapahtumissa annetaan 1., 2. ja 3. koronarokoteannoksia ilman 

ajanvarausta.

• Pansion nuorisotila (Pernontie 16, rakennus B)

– Maanantaina 21.2. klo 9–12

– Keskiviikkona 23.2. klo 9–12

– Torstaisin 17.2. ja 24.2. klo 9–12

– Perjantaisin 18.2. ja 25.2. klo 9–12



Varissuolla rokotetaan helmikuussa

• Pop up -rokotuspäiviä Varissuon terveysasemalla yli 12-vuotiaille 

turkulaisille

• Kaikkina rokotuspäivinä rokotetaan 12 vuotta täyttäneitä turkulaisia. 

Tapahtumissa annetaan 1., 2. ja 3. koronarokoteannoksia ilman 

ajanvarausta.

• Varissuon terveysasema (Nisse Kavon katu 3)

– ti 22.2. klo 8.45–15

– ti 1.3. klo 8.45–15



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


• Pop up -koronarokotuksia 16–29-vuotiaille opiskelijoille ja nuorille aikuisille 

ilman ajanvarausta ja ajanvarauksella:

– To 17.2. klo 9–15, Ruiskadun koulutalo (Ruiskatu 8) ja Hämeenkadun

opiskeluterveydenhuolto (Hämeenkatu 10, 4. krs.)

– Pe 18.2. klo 9–15, Juhannuskukkulan koulutalo (Kukkulankuja 3) ja Hämeenkadun

opiskeluterveydenhuolto (Hämeenkatu 10, 4. krs.)

– To 24.2. klo 9–15, Hämeenkadun

opiskeluterveydenhuolto

(Hämeenkatu 10, 4. krs.)

– Pe 25.2. klo 9–15, Hämeenkadun

opiskeluterveydenhuolto

(Hämeenkatu 10, 4. krs.)

Opiskelijoiden rokotukset helmikuussa



5–11-vuotiaiden lasten rokotukset
• Turkulaisten 5–11-vuotiaiden lasten pop up -rokotuksia ilman ajanvarausta 

koronarokotusvastaanotolla (Satakunnantie 105) joka arkipäivä 

maanantaista perjantaihin, klo 8.45–15.15.

• 1. ja 2. rokotteen väli on vähintään kuusi viikkoa

• Lisätiedot:

turku.fi/lasten-koronarokotukset

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


rokotti



Korona ja kaupungin 
palvelut



Oppilaitokset ja päiväkodit

• Kouluun tai päiväkotiin ei pidä mennä oireisena.

• 1.-4. -luokkalaisten maskisuosituksesta luovutaan talviloman 

jälkeen, 5. -luokasta alkaen maskia suositellaan edelleen.

• Koronan kotitestejä jaetaan talviloman jälkeen kouluista 5 kpl 

per oppilas tai henkilökunnan jäsen.

• Yo-kirjoituksiin osallistuvia suositellaan 

välttämään kontakteja 10 vuorokauden 

ajan ennen kokeita.

• Penkkarit järjestetään 1.4.



Vapaa-ajan palvelut
• Kaikki vapaa-ajan palvelut ovat avoinna ja maskia edellytetään kaikilta 12 

vuotta täyttäneiltä, ellei sille ole terveydellistä estettä. Korttimaksua suositellaan.

• Tapahtumia ja palveluita voidaan toteuttaa ilman henkilörajoituksia terveys-

turvallisuus huomioiden. Museoissa asiakasmääriä rajoitetaan tarvittaessa.

• Liikuntapalveluissa tapahtuman järjestäjä vastaa terveysturvallisuuden 

toteutumisesta. Maskin käyttöä edellytetään yli 12-vuotiailta muulloin kuin 

liikuntasuorituksen aikana ja suositellaan ruuhkaisilla ulkoliikuntapaikoilla.

• Turun Kaupunginteatterin ja TFOn esitystoiminnat 

jatkuvat täysillä katsomokapasiteeteillä. 

Teatterilla terveysturvallisuus on huomioitu

myös porrastetuilla alkamisajoilla. 

TFOn konsertteja voi myös katsoa 

maksuttomana verkosta: tfo.fi/live.

https://www.tfo.fi/live


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 saa omalla kielellä.

• 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



Kaupunkistrategia

turku.fi/strategia | turku.fi/sv/strategi



Turku 2030-luvulla

Vahva kansainvälinen kulttuurikaupunki, jossa palvelut ovat helposti ja 

oikeaan aikaan saavutettavissa. 

Kaupunkimme on elinvoimainen ja vetovoimainen. 

Toimimme kaikessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Turku on saavuttanut hiilineutraaliuden ja on ilmastotyötä 

johtava ilmasto- ja luontokaupunki.

Kansainvälisyys on arkinen osa työtämme ja 

turkulaisten elämää. 



Visiomme

Turku kutsuu kaikki osallistumaan elämyksiin, 

työhön, edelläkävijyyteen ja kestävään kasvuun 

– elämään elämänsä parasta aikaa. 



1. Kestävä 
tulevaisuus

Kuva: iStock

Toimimme kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaisesti kaikessa. 

Turku uudistuu ja kasvaa niin, että 

luomme hyvinvointia nykyisille ja ja 

tuleville asukkaille luontoa 

kunnioittaen. 



2. Sujuvaa 
arkea

Kuva: Heikki Räisänen

Palvelut ovat löydettävissä helposti 

ja oikeaan aikaan. 

Palvelut ovat saatavilla digitaalisesti 

ja ne ovat yksilöitävissä. 

Palveluita kehitetään yhdessä 

kaupunkilaisten kanssa. 



3. Hyvinvoivat 
asukkaat

Kuva: iStock

Kuuntelemme ja kohtaamme kaupunkilaisia 

sekä tarjoamme aitoja keinoja osallistua ja 

vaikuttaa päätöksentekoon. 

Huolehdimme, että turkulaisilla on voimavaroja 

ja mahdollisuuksia valita terveellisiä elämän-

tapoja sekä edistää yhteisön hyvinvointia. 

Turku on kaikkia turkulaisia varten. 



4. Elinvoimainen 
ja kasvava kaupunki

Kuva: Heikki Räisänen

Turun menestys perustuu yhteistyölle. 

Koulutuksen, tutkimuksen ja 

yritystoiminnan avulla luomme 

menestyvää elinkeinotoimintaa, 

työllisyyttä sekä hyvinvointia. 



5. Luontokaupunki 
Turku

Kuva: Heikki Räisänen

Kaupunki on saavuttanut hiilineutraaliuden ja 

toimillamme on kasvavassa määrin ilmakehää 

viilentävä vaikutus. 

Asukkaat, yritykset ja yhteisöt ovat vahvasti 

mukana ilmastoratkaisujen toteuttamisessa. 

Luonnon monimuotoisuus, rikas kaupunki-

ja lähiluonto sekä alueen hiilinielut ovat 

lisääntyneet, vaikka väkimäärä on kasvanut.  



Kuva: iStock

6. Laadukasta 
koulutusta
Tarjoamme laadukkaan ja houkuttelevan 

kasvatuksen ja koulutuksen polun varhaiskasva-

tuksesta korkeakouluihin. Haluamme, että turkulaiset 

koululaiset voivat olla maailman onnellisimpia. 

Toteutamme toiminnassamme Osaamisen visio 

2040:tä.

Olemme arvostettu yliopistokaupunki, jonka korkea-

koulut tuovat kaupunkiin osaajia ympäri maailmaa. 



Kuva: Heikki Räisänen

7. Aktiivinen 
kulttuurikaupunki
Olemme Pohjoismaiden pääkaupunkien vertainen 

kulttuuri-, liikunta-, tapahtuma- ja matkailukaupunki. 

Historian ja tulevaisuuden museo, Musiikkitalo, Taiteen 

talo ja koko Kulttuuriranta ja Elämyskeskus tarjoavat 

houkuttelevia ja innostavia elämyksiä. 

Modernit liikunta- ja urheilukeskittymät kannustavat 

osallistumaan. Matalan kynnyksen palvelut sekä 

huipputuotannot, näyttelyt ja tapahtumat ovat 

levittäytyneet koko kaupungin alueelle. 



Kuva: Pekka Vallila

8. Kansainvälinen 
Turku
Ajamme tavoitteitamme suoraan 

kansainvälisen työn avulla. 

Näitä tavoitteita ovat esimerkiksi Turun 

tunnettuuden lisääminen ja imagon 

vahvistaminen, aktiivisuus ilmastotyössä, 

merkittävien tapahtumien järjestäminen, 

sekä edunvalvonta meille tärkeissä asioissa, 

kuten kestävässä kaupunkikehityksessä, 

kulttuurissa ja koulutuksessa. 



Kaupungin arvot

Kaupunki ja sen palvelut ovat olemassa kaupunkilaisia 

varten. Lupaamme, että vuonna 2030 turkulaiset ovat 

kaikkein tyytyväisimpiä suurten kaupunkien asukkaita. 

Jotta tavoite voi toteutua, sitoudumme arvoihin, jotka 

ohjaavat toimintaamme joka päivä. 



Kuva: iStock

Asukas- ja 
asiakaslähtöisyys

Arvostamme asukkaitamme ja asiakkaitamme. 

Tarjoamme laadukkaita ja helposti saatavia 

palveluja hyvällä asenteella kaikkia kunnioittaen.

Kehitämme kaupungin palveluita 

ammattitaitoisesti yhdessä asukkaittemme, 

asiakkaittemme ja kumppaniemme kanssa. 



Kuva: Vilma Puputti

Vastuullisuus ja 
yhdenvertaisuus
Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti ja kannamme vastuumme 

viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä 

sekä tulevista turkulaisista.

Teemme päätöksiä perustuen parhaaseen 

käytössä olevaan tietoon. Päätöksentekomme 

on johdonmukaista ja läpinäkyvää.

Edistämme yhteisöllisyyttä, 

tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 



Kuva: iStock

Uudistuminen ja 
yhteistyö

Uudistamme toimintaamme aktiivisesti ja 

arvostamme osaamista. Haluamme olla 

uutta luovia, rohkeita edelläkävijöitä.

Avainsana on yhteistyö, joka perustuu 

arvostukseen, avoimuuteen ja 

luottamukseen. Haluamme onnistua 

ja menestyä yhdessä. 



Seuraava info järjestetään 2.3.2022
www.turku.fi


