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Aiheet

• Kaupunkilaisilta toivotaan vastuullisuutta, jotta hyvä suuntaus epidemian 

kulussa jatkuu.

• THL:n uudet linjaukset rokotuksista 18.5.2021

• Rokotusaikoja jaetaan jo 40-49-vuotiaille.

• Kaikkien rokotteen haluavien tulee jättää yhteystietonsa 

otanrokotteen.turku.fi-sivulle.



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 todettiin viikolla 19 (10.-16.5.2021) 70 koronavirustartuntaa.

• Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä n. 93/100 000/14 vrk (18.5.2021).

• Tartunnanjäljitysprosentti on 85 %.

• Tartunnanlähteitä ovat edelleen

lähipiiri, työpaikat, sama talous ja

ulkomaat.



Turun koronatilanne

• Toivomme kaikilta kaupunkilaisilta vastuullista käytöstä vapaa-ajalla. 

• Vaikka rajoituksia on kevennetty, on tärkeä noudattaa koronavarotoimia, 

jotta hyvä suuntaus jatkuisi.

• Tämä tulee muistaa myös vapaamuotoisissa 

tapaamisissa, esimerkiksi Turun 

jokirannassa.

• Kokkolan alueen epidemia on hyvä 

esimerkki siitä, kuinka nopeasti perustasolta 

voidaan siirtyä leviämisvaiheeseen. 



Todetut koronatartunnat



Tartuntojen ilmaantuvuus 



THL:n ohje 
karateeni-
käytännöistä
18.5.2021



Turun kaupungin toimipisteissä todetut 

koronavirustartunnat 
ja -altistumiset



Kaupungin yksiköiden koronavirus-
tartunnat tai altistumiset

Koulut ja oppilaitokset: Vähä-Heikkilän koulun Uittamon yksikkö

Muut paikat: Niittykoti



THL:n uudet linjaukset 
rokotuksista

18.5.2021



tyyppistä rokotevalmistetta



mRNA-rokotteita



kotikunnassa



Suomessa



Koronarokotusten 
eteneminen Turussa



Koronarokotusten tilanne Turussa



Turun rokotuskattavuus

• Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 70 635 turkulaista 

(41,9 % 16 vuotta täyttäneistä turkulaisista 17.5.2021).

Eri ikäryhmien rokotuskattavuus:

• Yli 80-vuotiaat 90,9 %

• 70–79-vuotiaat 92,8 %

• 60–69-vuotiaat 84,1 %

• 55–59-vuotiaat 79,1 % (rokotukset käynnissä)

• 50–55-vuotiaat 43,1 % (rokotukset käynnissä)



Käy ilmoittautumassa: 
otanrokotteen.turku.fi
• Otanrokotteen.turku.fi-sivun kautta ilmoittautuneita on hiukan yli 30 000.

• Jokaisen rokotteen haluavat yli 18-vuotiaan turkulaisen tulee jättää 

yhteystietonsa sivulle. Lähetämme aikoja vain yhteystietonsa jättäneille.

• Tällä hetkellä aikoja lähetetään jo 40-49-vuotiaille.

• Vain riittävällä rokotuskattavuudella voimme 

vaikuttaa koronapandemiaan ja päästä 

rajoituksista eroon.

• On myös tärkeää, että 2. rokoteannos

otetaan ajallaan, eikä aikoja peruta

esimerkiksi kesäloman vuoksi.



Käy ilmoittautumassa:
otanrokotteen.turku.fi
Sivusto palvelee kolmella kielellä osoitteessa:

– otanrokotteen.turku.fi

– jagtarvaccinet.turku.fi

– myvaccine.turku.fi



Käy ilmoittautumassa: 
otanrokotteen.turku.fi
• Leila-robotti lähettää rokotusaikoja yhteystietonsa jättäneiden kesken 

satunnaisjärjestyksessä ikäryhmä kerrallaan touko-elokuun aikana.

• Ilmoittautumisjärjestys ei ole rokotusjärjestys, vaan rokoteaikoja annetaan 

vanhimmasta ikäryhmästä alkaen kohti nuorempia. 

• Oma ilmoittautuminen on helppo poistaa

järjestelmästä, mikäli saakin rokotteen

oman työterveyshuoltonsa kautta.



Rokotehävikki on Turussa pientä
• Jos rokotukselle tuleva henkilö ei ole paikalla, kun hoitaja kutsuu häntä 

nimellä, se ei tarkoita sitä, että henkilö olisi jäänyt pois rokotukselta. Usein 

henkilöitä huhuillaan nimellä jo hyvissä ajoin ennen rokotusaikaa. Yleisohje 

on, että paikalle saa tulla aikaisintaan 15 min. ennen rokotusta.

• Rokotteita valmistetaan päivän mittaan käyttö-

kuntoon ja pystymme säätämään rokotteiden

määrää seuraavalle päivälle niin 

ettei hävikkiä tule, vaikka joku jättäisi 

tulematta rokotukselle.

• Uusia kriittiseen sote-työntekijäryhmään

kuuluvia (sijaiset, kesätyöntekijät) 

kutsutaan rokotukseen varalistalta.



Tietoa rokotuksista
• Kaikki ajantasainen tieto korona-

rokotuksiin liittyen löytyy

osoitteesta turku.fi/koronarokotus

• Kerromme asioista viikoittain

myös lehti-ilmoituksilla.

http://www.turku.fi/koronarokotus


Turun kaupungin 
rajoitukset ja
suositukset



Vapaa-aikatoimiala / kirjasto
• Kirjastojen tilat on auki turvavälejä noudattaen.

• Kokoelmatilat ja lukupaikat ovat käytettävissä. Kirjastoon saa tulla vaikka 

opiskelemaan ja hyllyjen väliin pääsee itse etsimään kirjoja.

• Kokous- ja ryhmätyötilat ovat kiinni. Varattavat palvelut ovat pois käytöstä.

• Tapahtumat toteutetaan virtuaalisesti.

• Lähikirjastot eivät ole auki omatoimisesti.

• Kirjastot ovat kiinni 19.–21.5.

kirjastojärjestelmän vaihdon takia. 

Lainaus, palautus, ja varaus ei ole 

mahdollista 19.5.–3.6. 

Lisätietoja turku.fi/kirjasto.



Vapaa-aikatoimiala / museot
• Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo, Luostarinmäki, Turun 

linna, WAM sekä Brinkkalan galleria ovat avoinna rajoitetuin kävijämäärin 

seuraavasti: Apteekkimuseo ja Qwenselin talo: 20 asiakasta kerrallaan, Biologinen 

museo: 20 asiakasta kerrallaan, Brinkkalan galleria: 10 asiakasta kerrallaan, Luostarinmäki: 40 

asiakasta kerrallaan, Turun linna: 60 asiakasta kerrallaan, WAM: 40 asiakasta kerrallaan.

• Vierailuaika tulee varata ennakkoon

turku.fi/vierailemuseoissa

• 12–29-vuotiaat voivat vierailla 

museoissa ilmaiseksi 

31.5.2021 asti.

http://turku.fi/vierailemuseoissa


Vapaa-aikatoimiala / liikuntapalvelut
• Alle 20-vuotiaat voivat harrastaa sisätiloissa myös lähikontakteja sisältäviä lajeja 18.5. 

lähtien.

• Ohjatussa toiminnassa, esimerkiksi seuran järjestämissä treeneissä, 

voi kokoontua kyseinen joukkue koosta riippumatta. 

Yleinen kokoontumisrajoitus on 31.5. saakka 

kymmenen henkilöä eli omatoimiliikunnassa 

ulkoliikuntapaikoilla saa olla kymmenen 

hengen ryhmissä, max. 20 henkeä/kenttä.

• Muut rajoitukset liikuntapaikoilla

jatkuvat 30.5. saakka.



Vapaa-aikatoimiala / nuorisopalvelut

• Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa tarjolla alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa.

Mukaan voi ilmoittautua Vimman verkkosivuilla. Turvallisuusohjeita 

noudatetaan tarkasti. Vimman kahvilaan otetaan 10 asiakasta kerrallaan. Aulatiloissa 

oleskelu on rajattua. Tilavaraukset max.10 henkilölle koronaturvallisuus huomioiden.

• Suuri osa aluenuorisotiloista on avoinna normaalein aukioloin 9–18-vuotiaille.

Asiakkaita otetaan tiloihin normaalin käyttö-

kapasiteetin rajoissa niin, että turvaetäisyyksiä 

pystytään noudattamaan. 

Vahva maskisuositus.

• Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu 

NuortenTurku palvelee normaalisti.



Vapaa-aikatoimiala / nuorisopalvelut

• Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston kesäkuun taideleireille voi ilmoittautua

Seikkiksen verkkosivuilla.

• Turku Rock Academyn ohjattu musiikkitoiminta alle 20-vuotialle 

on käynnissä Auran Panimolla. Tilan ulko-ovet pysyvät kuitenkin suljettuna.

• Skeittihalli Cube palvelee alle 20-vuotiaita

turvavälit ja hygienia huomioiden.

• Nuorisoleirialueet ovat 

suljettuna 30.5 asti.



Vapaa-aikatoimiala / orkesteri

• Loppukevään sinfoniakonsertit esitetään verkkolähetyksinä. 20.5. on 

viimeinen suora lähetys. Tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen.

• Saliin ei oteta yleisöä. Verkkokonserttien seuraaminen

on maksutonta. tfo.fi/live

• Turun konserttitalon lipunmyynti

kiinni 9.8. asti.

Muut lipunmyyntikanavat 

palvelevat normaalisti.



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.



Clean & Safe Turku 
toivottaa 

kävijät tervetulleiksi 
turvalliseen kaupunkiin



Tervetuloa!
• Turku on valmiina ottamaan 

kesän vastaan 

terveysturvallisesti.

• Turkulaiset yritykset ja toimijat 

ovat sitoutuneet 

terveysturvalliseen toimintaan 

Clean & Safe Turku -

toimintamallin mukaisesti.

• Yritykset tekevät osansa, 

mutta myös asiakkaiden pitää 

toimia vastuullisesti ja 

noudattaa rajoituksia ja 

suosituksia. Tämä on kaikkien 

etu.



Kaikki on yhdellä sivustolla 
www.cleanandsafeturku.fi

• Sivusto kokoaa yhteen kaikki jo käytetyt 

suositukset, viranomaismääräykset ja 

sertifikaatit, joita matkailu- ja tapahtuma-

ala noudattaa.

• Clean & Safe -Turku toimintamalli on 

tehty yhdessä varustamojen, 

majoitusyrittäjien, ravintoloiden, 

tapahtumatuottajien sekä kaupungin 

omien toimijoiden, kuten museoiden, 

kirjastojen, uimahallien, teattereiden ja 

orkesterin kanssa.



Maailmanlaajuisessa mallissa jo yli 
100 turkulaistoimijaa
• Clean & Safe on maailmanlaajuinen toimintamalli ja tunnus, joka kertoo 

mukana olevien yritysten ja toimijoiden sitoutuneen huolellisesti ja 

voimakkaasti koronaa ehkäiseviin toimiin ja sen mukaisiin rajoituksiin.

• Turussa vihreä Clean & Safe Turku -tunnus löytyy jo 102 yrityksen ja 

toimijan ovelta ja verkkosivuilta.

• Clean & Safe Turku -toimintamallin tukemiseksi kaupunki käynnistää 

markkinointikampanjan sosiaalisessa mediassa ja Turun katukuvassa.

• Kampanja on käynnissä touko-kesäkuun ajan. Kaupunki tukee tälläkin 

tavalla ravintoloita ja muita alan toimijoita vaikeana korona-aikana.



Turku on teettänyt 
videoita rokotuspelon 

liennyttämiseksi
maahanmuuttajataustaisille

ihmisille



Videot julkaistaan seitsemällä kielellä
• Videoilla esiintyy maahanmuuttajataus-

taisia turkulaisia. Käsikirjoitettu keskustelu

sisältää eri yhteisöissä kiertäviä todelli-

huhuja koronarokotuksen herättämistä

epäluuloista.

• Videoiden kieliksi valittiin venäjä, turkki, 

kurdi, farsi, arabia, somali ja englanti. 

Näin pyritään tavoittamaan mahdollisim-

man paljon asukkaita, jotka eivät lue

kaupungin suomen, ruotsin tai 

englannin kielillä jatkuvasti

tehtävää infomateriaalia

koronasta.

Kuvaaja: Focus-Video Oy



Yhteisöt auttavat tiedon jakamisessa
• Työssä on ollut mukana useita tahoja

Turun kaupungilta ja maahanmuuttaja-

yhteisöistä. Yhteisöt myös auttavat

tiedon välittämisessä.

• Turun Infotori jakaa videoita

monikielisiin neuvontapisteisiin ympäri

Suomea. Videot ovat vapaasti

myös muiden kaupunkien

käytettävissä.

• Videot julkaistaan tällä viikolla Turun

kaupungin YouTube-kanavalla

ja muissa sosiaalisen

median kanavissa.

Kuvaaja:Focus-Video Oy



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
http://www.turku.fi/koronatartunnat
http://www.turku.fi/koronarokotus


Koronabotti Åbot vastaa 
koronakysymyksiin sadalla kielellä 



esta



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



hakeudu testiin



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



Koronainfotilaisuuksia
on järjestetty säännöllisesti 
koronan ajan

• Seuraava koronainfotilaisuus on keskiviikkona 26.5. kello 8.30.

• Info on viimeinen koronainfo. Infoja järjestetään jatkossa, jos

koronatilanne niin vaatii.

• Säännöllinen koronaviestintä muilla keinoin jatkuu kaupungin

kanavissa.

• Turun kaupungin infotilaisuudet ovat avoimia kaikille kaupunkilaisille,

medialle ja muille kiinnostuneille.

• Lähetysten tallenteet:

www.turku.fi/koronatiedotus

https://www.turku.fi/koronatiedotus


Tilaisuus on päättynyt.
Kiitos!

www.turku.fi


