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Aiheet

• Turun koronatilanne on rauhoittumassa.

• Varissuolla seulotaan koronavirusta pikatestillä.

• Koronarokotuksia annetaan 56-vuotiaille.

• Pakollinen terveystarkastus rajoilla jatkuu toukokuun loppuun.



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 17 (26.4.–2.5.2021) 61 koronavirustartuntaa.

• Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä n. 95/100 000/14 vrk (3.5.2021).

• Tartunnanjäljitysprosentti on koko huhtikuun ajan ollut noin 83 %.

• Tartunnanlähteet ovat edelleen samat, 

mutta ulkomailta tulleet tartunnat ovat 

lisääntyneet. 



Turun koronatilanne on 
rauhoittumassa

• Epidemiatilanne näyttää nyt hyvältä. Olemme onnistuneet Turussa 

epidemian torjunnassa hyvin, sillä maaliskuussa tartuntoja oli kuukaudessa 

n. 1500, kun huhtikuussa niitä on ollut n. 500.

• Rajoitustoimien purkaminen on tarpeen tehdä asteittain, jolla estetään 

äkillinen muutos tartuntatilanteeseen. 

• Varsinais-Suomessa ollaan edelleen 

epidemian leviämisvaiheessa ja tämän 

vuoksi kaikkien varotoimien noudattaminen

on ensiarvoisen tärkeää.



Todetut koronatartunnat



Tartuntojen ilmaantuvuus 



Varissuolla seulotaan koronavirusta 
pikatestillä

• Järjestämme yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 

kanssa Varissuon asukkaille koronavirusta seulovan pikatestauksen 

Varissuon jäähallin parkkihallissa 6.5. sekä 11.5. klo 10–15.

• Pikatesti on maksuton ja se on tarkoitettu erityisesti oireettomille 

Varissuolla asuville.

• Testiin voi tulla ilman ajanvarausta

tai lähetettä. Testitulos valmistuu

15–30 minuutissa.



Varissuolla seulotaan koronavirusta 
pikatestillä

• Tarkoituksena on vähentää alueen viruskuormaa. Kyseessä on 

antigeenitestaus, jonka avulla löytyvät akuutit infektiot.

• Suomi on saanut 250 000 laadukasta pikatestiä EU:n hätäapuvälineen 

rahoittamana lahjoituksena ja pikatestejä 

on jaettu sairaanhoitopiirien kautta

terveydenhuollon yksiköihin. 

• Turussa toteutettava oireettoman väestön

seulonta on ensimmäinen Suomessa.



Turun kaupungin toimipisteissä todetut 

koronavirustartunnat 
ja -altistumiset



Päiväkotien ja koulujen 
koronavirustartunnat tai altistumiset

Päivähoito: Hepokullan päiväkoti, Karhunaukion päiväkoti, Päiväkoti 

Sateenkaari Koto Villasukka, Päiväkoti Touhula Varissuo

Koulut ja oppilaitokset: Nummenpakan koulun Nummen yksikkö, Turun 

ammatti-instituutin Ruiskadun kampus



Koronarokotusten 
eteneminen Turussa



Koronarokotusten tilanne Turussa



Koronarokotukset Turussa

• Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 58 978 turkulaista 

(35 % 16 vuotta täyttäneistä turkulaisista 3.5.2021). 

• Rokotuskattavuus:

Yli 80-vuotiaiden rokotuskattavuus on 89,5 %

70–79-vuotiaiden 92,2 %

60–69-vuotiaiden 78,3 %.



Koronarokotukset Turussa

• Koronarokotuksia annetaan Messukeskuksessa tällä hetkellä:

– 56 vuotta täyttäneille turkulaisille

– 1. ja 2. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluville

• Koronarokotusaikoja lähetetään vielä 55-vuotiaille.

• Jatkossa kaikkien yli 18-vuotiaiden

turkulaisten tulee ilmoittautua

rokotteelle jättämällä yhteystietonsa

lähiaikoina avautuvalle ilmoittautumis-

sivulle.



Kaikkien yli 18-vuotiaiden 
ilmoittautuminen rokotteelle
• Kun ilmoittautumissivu avautuu, tulee kuntalaisen jättää yhteystietonsa ja 

hänelle lähetetään rokotusaika tekstiviestillä.

• 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. 

• Asiasta kerrotaan lisää heti, 

kun sivu avautuu.



Kaikkien ikäryhmien on tärkeä 
ottaa rokote
• Opiskeluterveydenhuollon piirissä olevat 16-17-vuotiaat ja sitä vanhemmat 

opiskelijat saavat koronarokotteen opiskeluterveydenhuollosta. Asiasta 

tiedotetaan myöhemmin lisää, kun rokotukset etenevät nuoriin ikäluokkiin.

• Turun koronatilanne on ollut kevään aikana erittäin vakava. 

Jotta voimme syksyllä palata normaaliin arkeen, 

kannattaa jokaisen yli 16-vuotiaan 

ottaa itselleen koronarokote.

• On myös tärkeää, että 2. rokoteannos

otetaan ajallaan, eikä aikoja peruta

esimerkiksi kesäloman vuoksi.



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 avataan 10.5. noudattaen turvavälejä.

• Kokoelmatilat ja lukupaikat ovat käytettävissä, mutta 

kokous- ja ryhmätyötilat ovat kiinni.

• Tapahtumat toteutetaan virtuaalisesti.

• Lähikirjastot eivät ole auki omatoimisesti.

• Kirjastot ovat kiinni 19.-21.5. kirjasto-

järjestelmän vaihdon takia. Lainaus,

palautus, ja varaus ei ole mahdollista

19.5. - 3.6. Lisätietoja järjestelmä

vaihdosta turku.fi/kirjasto.



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

linna, WAM sekä Brinkkalan galleria ovat avoinna rajoitetuin kävijämäärin.

• 9.5. asti museoihin otetaan enintään 10 vierailijaa kerrallaan.

• 10.5. alkaen museoiden vierailijamäärää laajennetaan.

• 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
Tiistaina 11.5. avautuvat paikat (henkilömäärärajoitukset):

• Impivaaran uimahalli ja kuntosali (400)

• Petreliuksen uimahalli (35) ja kuntosali (8)

• Paattisten aluetalon kuntosali (9)

• Samppalinnan maauimala (200)

• Kupittaan urheiluhallin kuntosalit

(salista riippuen 6–9)

Uimalaitoksissa kahden tunnin käyttöaikarajoite.

Kasvomaskin käyttö sisällä muun

kuin liikuntasuorituksen aikana.

Aikuisten sisäliikuntavuoroja ei vielä oteta

käyttöön.



Vapaa-aikatoimiala / nuorisopalvelut

• Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa on käynnistynyt alle 20-vuotiaiden 

harrastustoiminta. Mukaan voi ilmoittautua Vimman verkkosivuilla. 

Turvallisuusohjeita noudatetaan tarkasti. Vimman kahvila avautuu 5.5. 

Kahvilaan otetaan max.10 asiakasta kerrallaan 10.5. asti, jonka jälkeen henkilörajoja 

tarkastetaan. Aulatiloissa oleskelu on rajattua. Tilavaraukset max. 6 henkilölle.

• Suuri osa aluenuorisotiloista on avoinna normaalein

aukioloin 9–18-vuotiaille. Tilassa saa olla 

max.10 asiakasta kerrallaan. 10.5. alkaen

10 henkilön rajoitukset poistuvat, mutta

turvavälit edelleen ylläpidetään.

• NuortenTurku palaa livepalveluun 

10.5.2021 alkaen.



Vapaa-aikatoimiala / nuorisopalvelut

• Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston kesäkuun taideleireille 

ilmoittautuminen on alkanut Seikkiksen verkkosivuilla. Somekanavissa voi 

seurata kesän toiminnan valmistelua. Toukokuun retkipaketteja päiväkoti-

ja koululaisryhmille ei koronatilanteen takia voida toteuttaa.

• Turku Rock Academyn ohjattu musiikkitoiminta

alle 20-vuotialle on käynnistynyt Auran Panimolla.

Tilan ulko-ovet pysyvät kuitenkin suljettuna.

• Skeittihalli Cuben toiminta alle 

20-vuotiaille on käynnistynyt.

• Nuorisoleirialueet suljettu 9.5. asti.



Vapaa-aikatoimiala / orkesteri

• Loppukevään sinfoniakonsertit esitetään verkkolähetyksinä. 

Lähetyksiä on vielä 6.5., 12.5. ja 20.5.

• Saliin ei oteta yleisöä. Verkkokonserttien seuraaminen

on maksutonta. tfo.fi/live

• Turun konserttitalon lipunmyynti

kiinni 9.8. asti. Muut lipunmyynti-

kanavat 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.



TPS matkalla 
kultajuhliin



TPS pelaa jääkiekon SM-kullasta 

• Turun kaupunki onnittelee TPS:ää tähänastisesta menestyksestä ja uskoo 

joukkueen mestaruuteen.

• Turku liputtaa kotipelipäivinä kaupungissa TPS:n lipuin. TPS:stä toivotaan 

turkulaisten liittyvän finaalihuumaan ripustamalla TPS:n pelipaidan tai lipun 

asunnon ikkunasta tai parvekkeelta.

• Kaupunkilaisia kehotetaan voiton tullessa juhlimaan koronarajoitusten 

mukaisesti.

• Kultajuhlia suunnitellaan virtuaalisiksi yhdessä TPS:n kanssa.



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 



Turussa



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
järjestetään säännöllisesti
• Turun kaupunki järjestää avoimia koronainfotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava koronainfotilaisuus on keskiviikkona 12.5. kello 8.30.

• 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

