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Aiheet

• Turun koronatilanne on rauhoittumassa.

• Rokotusaikojen jako 40 vuotta täyttäneille jatkuu.

• Kansallinen koronarokotustodistus lisätään Omakantaan tänään.

• Kevätjuhlia vietetään koronavarotoimin.

• Kuntavaalien ennakkoäänestys 26.5.–8.6.2021.

• Koronainfotilaisuudet kevään osalta päättyvät.



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 on 
rauhoittumassa

• Turussa todettiin viikolla 20 (17.-23.5.2021) 55 koronavirustartuntaa.

• Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 60/100 000/14 vrk (18.5.2021).

• Tartunnanjäljitysprosentti on 78 %.

• Yleisimmät tartunnanlähteet ovat lähipiiri, 

sama talous ja ulkomaanmatka.

• Epidemiatilanne eri kaupunginosien välillä

on tasoittunut eli tartuntoja löytyy 

ympäri Turkua.



Turun koronatilanne on 
rauhoittumassa
• Jos ilmaantuvuuden lasku jatkuu, pääsemme toivottavasti kesäkuussa pois 

leviämisvaiheesta. 

• Koulujen päättymiseen liittyvissä pienimuotoisissa perhejuhlissa on hyvä 

muistaa edelleen koronavarotoimet.



Todetut koronatartunnat



Tartuntojen ilmaantuvuus 



Turun kaupungin toimipisteissä todetut 

koronavirustartunnat 
ja -altistumiset



Kaupungin yksiköiden koronavirus-
tartunnat tai altistumiset

Varhaiskasvatus: Kerttulin päiväkoti

Koulut ja oppilaitokset: Cygnaeus skola, Ilpoisten koulu, Raunistulan koulu

Muut paikat: -



Koronarokotusten 
eteneminen Turussa



Koronarokotusten tilanne Turussa



Turun rokotuskattavuus

• Ensimmäisen rokotusannoksen on Turussa saanut 76 586 turkulaista (45,4% 

turkulaisista 25.5.2021) ja molemmat rokoteannokset 17 235 (10,2% 

turkulaisista).

Eri ikäryhmien rokotuskattavuus:

• Yli 80-vuotiaat 91,2 %

• 70–79-vuotiaat 92,8 %

• 60–69-vuotiaat 85,2 %

• 50–59-vuotiaat 75,7 %

• 40-49-vuotiaat 28,3 %



Turun rokotuskattavuus

• Erityisesti 45-54-vuotiaiden ikäryhmissä rokotekattavuutta pitää saada 

paremmaksi. Kannustamme kaikkia tähän ikäryhmään kuuluvia jättämään 

yhteystietonsa otanrokotteen.turku.fi-sivuille, jos ei ole vielä saanut rokotetta.

• Yhteystietonsa on jättänyt n. 35 000 turkulaista. 

• Tällä viikolla rokotusaikoja lähetetään

40-42-vuotiaille. Lähipäivinä siirrymme 

jakamaan aikoja 30-39-vuotiaille. 

• Viime viikolla rokotusaikansa perui tai 

vaihtoi 1,2 % tekstinviestin saaneista.



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.



Käyttämättömät rokoteajat Turussa
• Maaliskuussa käyttämättä jäi hieman yli 3% varatuista ajoista (Leila-robotti 

aloitti työt 4.3.2021). Huhtikuussa käyttämättömien aikojen osuus varatuista 

ajoista tippui alle 2%.

• Otanrokotteen-sivu avautui 6.5.2021. Viime viikolla näkyy tulos eli 

käyttämättä jääneitä aikoja on ennätyksellisen vähän.

• Kokonaisuutena käyttämättömät ajat 

eivät aiheuta haasteita Turussa.

• Kun rokotamme työikäistä väestöä, saattaa

rokotusaikoja jäädä peruuttamatta, kun

odotetaan sitä, saako rokotteen nopeammin

kunnalta vai työterveyshuollosta.



Kansallinen koronarokotustodistus 
Omakantaan 26. toukokuuta
• Suomessa otetaan tänään käyttöön maksuton kansallinen 

koronarokotustodistus. Todistukset päivittyvät Omakantaan vaiheittain eli 

tietojen siirtymisessä on viiveitä.

• Turun kaupungilla on valmiudet ottaa todistus käyttöön heti.

• Rokotustodistuksesta löytyy tieto 

koronarokotuksista, siellä eivät näy

negatiiviset koronatestit tai sairastettu

koronavirustauti.



Kansallinen koronarokotustodistus 
Omakantaan 26. toukokuuta
• Todistus on sähköinen ja sen voi halutessaan tulostaa itse Omakannasta.

Todistusta ei voi saada tulostettuna rokotuksen yhteydessä.

• Jos Omakanta-palvelua ei pysty käyttämään, on todistus mahdollista pyytää 

myöhemmin esimerkiksi omalta terveysasemalta tai työterveydenhuollosta. 

Ethän ruuhkauta terveydenhuollon palveluja

nyt rokotustodistuskysymyksilläsi.

• Henkilön on ennen matkaa itse selvitettävä,

millaista todistusta kohdemaa vaatii.

Koronapuhelimessa ei voida vastata 

kysymyksiin muiden maiden kansallisista

linjauksista.



EU-asetus koronatodistuksesta

• Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 30. kesäkuuta ja tämän jälkeen 

jäsenmaiden tulee ottaa todistus käyttöön 6 viikon sisällä asetuksen 

voimaantulosta.

• Kun EU:n koronatodistus astuu voimaan,

löytyy se myös Omakanta-palvelusta.

• Suomi ja muut EU-maat voivat

halutessaan hyväksyä rajanylitystilanteissa

myös muita koronaan liittyviä todistuksia.



Turun kaupungin 
rajoitukset ja
suositukset



Kevätjuhlia vietetään 
koronavarotoimin
• Päiväkodeissa ja kouluissa järjestettävät kevätjuhlat sekä ylioppilas- ja 

päätösjuhlat järjestetään ilman isoja kokoontumisia ja vain rajatulle määrälle 

lapsia ja nuoria, mikäli turvaväleistä voidaan huolehtia.

• Huoltajia, läheisiä tai muita juhlavieraita ei kutsuta paikalle.

• Turun kaupunki suosittelee ottamaan yksityisten valmistujaisjuhlien 

suunnittelussa huomioon Lounais-Suomen AVIn antamat, 31.5. asti voimassa 

olevat kokoontumisrajoitukset.

• THL: Turvalliset juhlat – vinkkejä järjestäjille ja osallistujille

https://thl.fi/fi/-/kesan-juhlat-lahestyvat-juhli-koronaturvallisesti-ja-noudata-alueellisia-suosituksia


TAIn kevätjuhlat etänä

• Kevään aikana ammattiin valmistuneiden nimet julkaistaan Turun ammatti-

instituutin verkkosivuilla perjantaina 28.5.

• TAI kutsuu kaikki TAItaviksi valmistuneet 2021 -päätösjuhlavideon 

ensijulkaisuun 28.5. klo 8. Video julkaistaan TAIn You Tube-kanavalla, jossa se 

on vapaasti katsottavissa.

• Valmistuvat kutsutaan myös mukaan viettämään #TAIskoolaa somehetkeä 

28.5. klo 18 alkaen. Käyttämällä #TAIskoolaa tunnistetta voi kuvata tunnelmia

ja merkitä TAIn Instagram-tilin (@TAIturku) mukaan.

Juhlatunnelmia jaetaan illan aikana

TAIn somekanavissa.



Työväenopiston syksyn kursseille 
ilmoittautuminen alkaa
• Ilmoittautuminen Turun suomenkielisen työväenopiston syksyn kursseille alkaa 

maanantaina 31.5. klo 11 osoitteessa https://opistopalvelut.fi/turku

• Ilmoittautuminen Åbo svenska arbetarinstitutin syksyn kursseille alkaa 

keskiviikkona 11.8. klo 18 osoitteessa www.aboarbis.fi

https://opistopalvelut.fi/turku
http://www.aboarbis.fi


Vapaa-aikatoimiala / kirjasto
• Kirjastojen tilat ovat 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.

• 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
Muutoksia tiistaista 25.5. alkaen:

• Lasten ja nuorten (alle 20-vuotiaat) ottelu- ja kilpailutoiminta voidaan aloittaa.

• Aikuisten ryhmäharrastustoiminta sisällä voidaan aloittaa enintään 10 henkilön 

ryhmissä.

• Muut rajoitukset pysyvät ennallaan.



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.

• Ulkokatoksen Taidepaja ja Liikennekaupunki avautuvat 9.6.

• Turku Rock Academyn ohjattu musiikkitoiminta alle 

20-vuotialle on käynnissä Auran Panimolla. 

• Skeittihalli Cube palvelee turvavälit ja 

hygienia huomioiden (max. 10 osallistujaa)

• Nuorisoleirialueet ovat 

suljettuna 30.5 asti.



Vapaa-aikatoimiala / orkesteri

• Orkesterin kevätkausi on päättynyt. Menneiden verkkokonserttien 

tallenteita voi katsoa jälkikäteen, vaikka pitkin kesää: tfo.fi/live

• Luontosinfonia soi Itämeripäivänä 26.8. klo 21

Forum Marinumin edustalla.

• 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.

• Busseissa on tarjolla käsidesiä ja busseja siivotaan ahkerasti.

• Käteismaksua kannattaa välttää.

• Fölibusseissa on edelleen voimassa maskipakko.



Koronaturvalliset 
kuntavaalit 

käynnistyvät
ennakkoäänestyksillä



Kuntavaalien ennakkoäänestys 
26.5.–8.6.2021

• Kuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyy tänään.

• Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. 

• Koronatilanteen vuoksi Turussa on myös viisi ulkona sijaitsevaa 

ennakkoäänestyspaikkaa:

– Luonnontieteiden talon pysäköintialue Yliopistonmäellä

– K-supermarket Runosmäen piha (Korjasmäenkatu 1)

– Länsikeskuksen Prisman piha (Viilarinkatu 3)

– K-supermarket Hirvensalon piha (Vanha Kakskerrantie 1)

– S-Market Pansion piha (Metallikatu 3)

https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6708208,23459994&z=0.25&title=Korjasm%C3%A4enkatu%201%2C%20Turku
https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6707048,23457496&z=0.25&title=Viilarinkatu%203%2C%20Turku
https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6700971,23457526&z=0.25&title=Vanha%20Kakskerrantie%201%2C%20Turku
https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6704787,23453553&z=0.25&title=Metallikatu%203%2C%20Turku


Ohjeet turvalliseen äänestämiseen
• käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä

• pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin

• käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla

• jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi 

tarkastuksen ajaksi hygieniaohjeiden mukaisesti

• jonotus tapahtuu tarvittaessa ulkona

• omaa kynää saa käyttää

• karanteeniin tai eristykseen määrättynä ei sisään 

äänestyspaikkaan, ulkona äänestäminen on mahdollista

www.turku.fi/kuntavaalit

http://www.turku.fi/kuntavaalit


Pax Navis
Merirauhan julistus 

Turusta 



Pax Navis 27.5. klo 18
• Turku julistaa merirauhan kaikille Suomen vesille jo viidettä kertaa.

• Tapahtuma järjestetään täysin virtuaalisena. Ohjelma on nauhoitettu 

ennakkoon.

• Merirauhan julistuksen lisäksi ohjelmassa on merellistä musiikkia ja 

tietoiskuja vesillä liikkujille.

• Somessa voi osallistua jakamalla tunnelmat tunnisteella #paxnavis.

• Ohjelma alkaa klo 18. Tarkemmat tiedot ja osallistumislinkki osoitteessa

www.paxnavis.fi

http://www.turku.fi/kuntavaalit


Kevään 
koronainfotilaisuudet 

päättyvät



Kevään koronainfotilaisuudet päättyvät

• Facebookin ja Teamsin kautta pidetyt koronainfotilaisuudet päättyvät tältä 

keväältä. Infoja järjestetään jatkossa, mikäli koronatilanne vaatii.

• Kevään 2021 aikana järjestettiin 19 koronainfotilaisuutta. Kevään tilaisuudet ja 

niiden tallenteet tavoittivat keskimäärin 2 000 katsojaa viikossa.

• Infoja on pidetty maaliskuusta 2020 alkaen 

52 kappaletta.

• Kaikkiaan lähetykset ovat tavoittaneet

68 408 katsojaa.



Kevään koronainfotilaisuudet päättyvät

• Viikoittainen tiedote ja lehti-ilmoitukset Turun koronatilanteesta ja rokotusten 

edistymisestä julkaistaan juhannukseen saakka.

Koko kesän ajan ajantasaisin tieto Turun koronatilanteesta ja 

rokotuksista päivittyy nettisivuillemme:

• turku.fi/korona

• turku.fi/koronarokotus

Lähetysten tallenteet:

www.turku.fi/koronatiedotus

https://www.turku.fi/koronatiedotus


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.



Oikein hyvää ja 
koronaturvallista kesää 

kaikille!


