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Aiheet
• Turun koronatilanne on kehittynyt

nopeasti huonompaan suuntaan.

• Uusien koronarajoitusten ja -suositusten
vaikutukset Turun palveluihin.

• Turun toimipisteiden koronatartunnat ja
altistumiset kootusti.



Voit kysyä chatissä
• Kysymyksiä voi esittää puheenvuorojen aikana chatissa.

• Kysymyksiin vastataan puheenvuorojen jälkeen.

• Miten kysyn chatissa:

– Klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa puhekupla-
kuvaketta ja kirjoita kysymys ruudun oikeaan laitaan
avautuvaan palstaan.

– Kysymyksen voi esittää myös Facebook-lähetyksessä.



Uusien
koronarajoitusten ja -

suositusten vaikutukset
Turun palveluihin



Alueellisen koronaryhmän vaikutukset
Turun palveluihin
• Turun kaupunginhallitus kokoontui keskiviikkoaamuna

2.12. päättämään kaupungin palveluja koskevista
rajoituksista alueellisen koronaryhmän suositusten mukaisesti
kolmeksi viikoksi.

• Rajoitukset koskevat laajalti kaupungin palveluja.
• Peruskoulujen ja toisen asteen

toimintaa koskevat päätökset
tehtiin Turussa jo tiistaina 1.12.

• Uudet suositukset ja rajoitukset
ovat voimassa 3.12.–23.12.2020.



Turun koronatilanne on heikentynyt
nopeasti
• Koronaviruspandemian tilanne on koko Suomessa ja Turussa

kehittynyt jälleen huonompaan suuntaan.
• Viime viikon aikana (23.-29.11.2020) Turussa todettiin 76 uutta

tartuntaa.
• Koronatilanne on Turussa vakava.



Turun koronatilanne on heikentynyt
nopeasti

• Kolme viikkoa kestävillä rajoituksilla yritetään vaikuttaa tilanteeseen.
• Jouluun asti jokaisen turkulaisen tulee viettää rajoitettua elämää, jotta

saisimme pandemian suunnan käännettyä.
• Korona vaikuttaa väistämättä tänä vuonna joulunviettoon, eikä

vierailuja ja tapaamisia voi järjestää samalla tavalla kuin viime
vuonna.



Liikkumista ja kontakteja ihmisten
kesken on vältettävä
• Tavoitteena on vähentää fyysisten kontaktien määrää ja ihmisten

liikkumista.
• Rajoituksia pitää nyt laajentaa, mutta teemme toimenpiteet

edelleen kohdennetusti, ennakoiden ja riittävän voimakkaina.
• Lasten ja nuorten liikkuminen turvataan.
• Muutenkin kohdennamme

rajoitukset niin, että emme
tarpeettomasti rajoittaisi
kaupunkilaisten elämää.



THL 1.12.2020

Varsinais-
Suomi



Sivistystoimiala
• Turun lukiot siirtyvät etäopetukseen viimeistään maanantaina 7.12.

Etäopetus jatkuu lukukauden loppuun saakka.
• Ammatilliset oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen torstaista 3.12.

alkaen. Etäopetus jatkuu lukukauden loppuun asti. Välttämätön
lähiopetus annetaan koulutuspäällikön harkinnan mukaan.



Sivistystoimiala
• Yläkoulujen nyt valinnaisaineita koskeva maskisuositus laajenee heti

kaikkeen yläkouluopetukseen. Kaupunki on tilannut tarvittavan määrän
maskeja, jotka jaetaan kaikkiin 12 yläkouluun.

• Koko sivistystoimialan henkilöstö käyttää edelleen suosituksen
mukaisesti maskeja.

• Peruskouluissa ja päivähoitoyksiköissä toiminta jatkuu ilman
muutoksia.



Hyvinvointitoimiala
• Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman hyvinvointikeskusten tiloissa

toimintaa rajataan siten, että ainoastaan omaishoitoa tukevat
muistikuntoutuksen ryhmät jatkavat toimintaansa. Ryhmissä on
korkeintaan 10 henkilöä. Myös hyvinvointikeskusten ravintolat
suljetaan.



Hyvinvointitoimiala
• Turun vanhuskeskuksissa ei järjestetä rajoitusten aikana omaisten iltoja.

Omaiset voivat kuitenkin vierailla lähteistensä luona turvaohjeita
noudattaen.

• Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta organisoidaan siten, että
ryhmissä on korkeintaan 10 henkilöä ja toiminnassa huomioidaan
turvatoimet.



Vapaa-aikatoimiala
Liikuntatilat

• Uimahallit ja kuntosalit suljetaan yleisöltä. Ainoastaan alle 20-
vuotiaiden seuratoiminta sekä kansainväliselle huipulle tähtäävä
ammattimainen harjoittelu voivat jatkua.

• Jäähallien yleisöluisteluvuorot keskeytetään.

• Liikuntapalvelujen ohjattu aikuisten harrastetoiminta päättyy 2.12.



Vapaa-aikatoimiala
Liikuntatilat

• Sisä- ja ulkoliikuntatiloissa yli 20-vuotiaiden toimintaan varatut vuorot
perutaan, pois lukien huippu-urheilutoiminta.

• Sisäliikuntatilojen alle 20-vuotiaiden toimintaan varattuja vuoroja ei
peruta. Harjoittelu tulee toteuttaa turvavälein ja ilman lähikontaktia.

• Yli 15-vuotiaiden edellytetään käyttävän ja alle 15-vuotiaille
suositellaan maskia muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana.

• Alle 20-vuotiaiden ottelu- ja kilpailutoiminta sisäliikuntatiloissa
tulee keskeyttää.



Vapaa-aikatoimiala
Kirjastot

Kirjastojen käyttöä rajataan niin, että pikainen asioiminen on mahdollista, mutta
kokoelmatiloihin on rajattu pääsy. Yleisten tietokoneiden käyttö on mahdollista
pikaisen asioimisen puitteissa. 

• Pikainen asiointi eli maks. 15 min: palauttaminen, varausten nouto ja lisäksi
rajallisesti tarjolla olevan aineiston lainaus sekä välttämätön tietokoneella
asiointi

• Palveluaukioloajat pysyvät ennallaan
• Omatoimiaika ei ole rajoitusten aikana käytössä.
• Kirjaston kaikki tapahtumat ja ryhmäkäynnit peruutetaan tai

ne toteutetaan ainoastaan etänä.



Vapaa-aikatoimiala
Turun filharmoninen orkesteri

• TFO lähettää loppuvuoden konsertit suorina verkkolähetyksinä
osoitteesta tfo.fi/live.

• Itsenäisyyspäivän konsertit järjestetään siis myös verkkolähetyksenä.
• Konsertteihin ei oteta yleisöä. Ohjelmistoon on tulossa pieniä

muutoksia. Verkkokonserttien seuraaminen on maksutonta.
• Lisätietoa konserteista, ohjelmista ja peruuntuneiden konserttien

lippuhyvityksestä osoitteessa www.tfo.fi



• Nuorisopalveluissa pidetään kiinni siitä, että lapsilla ja nuorilla on turvallisia
paikkoja, joissa voi viettää aikaa.

• Nuorisotilojen, Nuorten taide- ja toimintatalo Vimman ja Lastenkulttuurikeskus
Seikkailupuiston kävijämääriä joudutaan kuitenkin rajaamaan.

• Muutenkin turvallisuusohjeita noudatetaan tarkasti ja tiloissa on vahva suositus
maskin käyttöön.

• Jalkautuvaa nuorisotyötä lisätään tarpeen mukaan.

Nuorisotilojen kävijämääriä rajoitetaan

Vapaa-aikatoimiala



Vapaa-aikatoimiala
Turun kaupunginteatteri

• Kaupunginteatteri peruuttaa kaikki esitykset ja live-yleisötilaisuudet.
• Teatteri järjestää virtuaaliesityksiä. Esimerkiksi Nokia-

näytelmän Teosavauksen 3.12. ja Naisia ja hevosia -
keskustelutilaisuuden 8.12. voi katsoa Turun Kaupunginteatterin
Facebook-sivulta livelähetyksenä.

• Myös keväältä tuttu Somenäyttämö
tekee paluun ja teatteripodcast
Väliaika jatkuu myös,
uusia jaksoja ilmestyy
kuunneltavaksi joka torstai.



• Lounais-Suomen Aluehallintovirasto antaa omat määräyksensä
liittyen yleisötilaisuuksiin keskiviikkona 2.12.

• Turun kaupunki tiedottaa vielä erikseen päätöksen vaikutuksista kaupungin
palveluihin.

• Alueellisen koronaryhmän suosituksen mukaisesti sisätiloissa järjestettäviin
tapahtumiin voi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä.

• Ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa pitää noudattaa erityistä
huolellisuutta maskien käytössä ja turvaväleissä.

• Myöskään yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei tule järjestää.

AVI määrää yleisötilaisuuksista



Suositukset helposti yhdestä paikasta
• Turun kaupunki on koonnut kaikki kaupungin

toimintoja koskevat koronasuositukset ja koronarajoitukset
yhdelle sivulle turku.fi/koronasuositukset

• Sivulta löytyvät:
• Kaikille yhteiset suositukset
• Maskisuositukset
• Julkisten tilojen käyttö
• Tilaisuudet, tapahtumat ja kokoontumiset
• Matkustussuositukset
• Harrastustoiminta
• Vierailut Turun kaupungin toimipisteissä



Turku toimii nopeasti ja ennakoiden
• Tehokas jäljitys ja testaus ovat avainasemassa. Tartunnat on saatu toistaiseksi

vielä jäljitettyä.
• Suomeen saapuvat matkustajat saavat tarvittavat koronaohjeistukset

lentokentällä ja satamassa. Tämän lisäksi riskimaista saapuville matkustajille
tehdään koronavirustestejä suunnitelmallisesti.

• SPR on jalkautunut jakamaan koronatietoa niin
keskustaan kuin lähiöihinkin.

• Koronasta viestitään säännöllisesti lukuisille eri kohderyhmille.
• Nopeat, vaikuttavat ja yhteiset toimet ovat kaiken A&O



Muista koronavarotoimet!
• Hakeudu testiin heti, kun oireet alkavat. Älä odottele testiin

hakeutumisen kanssa, sillä useiden päivien ja viikon viive johtaa
tartunnanjäljityksen viivästymiseen ja tartuntojen leviämiseen.

• Koronaoireet ovat moninaiset ja
taudinkuva vaihtelee lievistä oireista
influenssan kaltaiseen taudinkuvaan.



Karanteenissa olevan tulee pysyä
kotona

• On tullut ilmi, että Turun toimipisteissä mm. terveydenhuollossa asioi
edelleen henkilöitä, jotka on määrätty karanteeniin.

• Kun sinut on määrätty karanteeniin, et saa mennä töihin, kouluun,
päiväkotiin, harrastuksiin, kauppaan tai asioida kaupungin toimipisteissä.
Et saa käydä kylässä tai kutsua vieraita luoksesi.

• Lääkäri ja/tai hoitaja valvoo
terveydentilaasi karanteenin ajan.
Karanteenin tavoitteena on
katkaista tartuntaketjuja.
Lisätiedot: turku.fi/karanteeni



Turun toimipisteissä
todetut koronavirustartunnat

ja -altistumiset



:

• Päivähoito: Läntisen alueen perhepäivähoito, Päiväkoti Norlandia Ilo
• Koulut ja oppilaitokset: Braheskolan, Aunelan koulu, Lausteen koulu,

Puolalanmäen lukio, St:Olofsskolan, Turun ammatti-instituutin
Ruiskadun kampus, Vasaramäen koulu

Toimipaikkakohtaiset tiedot löytyvät
www.turku.fi/koronatartunnat

Tartuntoja tai altistumisia on todettu
viikon aikana seuraavasti:



• S:t Olofsskolanissa todettujen koronavirustartuntojen ja altistumisten
vuoksi koulun 390 oppilasta vuosiluokilta 7–9 on siirretty etäopetukseen
27.11.–4.12. tartuntaketjujen selvittämiseksi ja opetuksen turvaamiseksi.

• Iso osa oppilaista on määrätty tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.
• Oppilaat palaavat takaisin lähiopetukseen 7.12.
• Etäopetusjärjestelyistä on tiedotettu Wilmassa.
• Erityisen tuen oppilaat ovat jatkaneet lähiopetuksessa.

S:t Olofsskolan jatkaa
etäopetuksessa 4.12. asti



Lisää teksti
napsauttamalla



Käytäthän maskia!
• Turun kaupunki suosittelee kasvomaskin käyttöä julkisilla paikoilla,

kaupungin toimipaikoissa ja Föli-busseissa.
• Maskin käyttöä suositellaan toisella asteella ja peruskouluissa, joihin

Turun kaupunki kustantaa maskit.
• Sisäliikuntatiloissa alle 15-vuotiaille suositellaan ja yli 15-vuotiailta

edellytetään maskia muun kuin liikuntasuorituksen aikana.
• Maskia on tärkeä käyttää myös

päiväkotien eteisissä sekä
terveydenhuollon
toimipisteissä asioidessa.

Maskilla suojataan sekä itseä että läheisiä.



• Turun kaupunki on jakanut Varissuolla yhteistyössä Keskon ja K-
Supermarket Annikan kanssa kertakäyttömaskeja 3500 kappaletta.

• Mukana valmisteluissa ja jakamisessa on ollut Työpisteen henkilöstöä
mm. maahanmuuttajien Osaamiskeskuksesta.

Maskeja on jaettu kauppiaiden
kanssa yhdessä



Pidä turvaväli.
Håll säkerhetsavstånd.
Keep a safety distance.

Yski hihaan.
Hosta i ärmen.

Cough into your elbow.

Muista käsihygienia.
Håll god handhygien.

Please remember
hand hygiene.

Noudatathan koronaohjeita
Vänligen följ corona-anvisningarna
Please follow instructions related to coronavirus

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

Käytäthän maskia.
Vänligen använd

munskydd.
Please use a mask.





Turun kaupunki
kertoo tartunnoista

säännöllisesti



Koronaviestintää kootusti
• Turun kaupungin koronatartunnat ja altistumiset on koottu myös taulukkoon turku.fi-

sivustolle, jotta kaupunkilaisten on helpompi seurata, missä tartuntoja ja altistumisia on
ollut. Muiden kuntien asukkaiden tartunnat eivät näy taulukossa.

• Sivulta löytyvät nyt tiedot syksyn 2020 ajalta: turku.fi/koronatartunnat
• Sivua päivitetään saatujen tietojen mukaisesti kaupungin tiedossa olevista

tartunnoista. Taulukko on kaupungin ylläpitämä koonti, jossa saattaa olla viiveitä.
Viralliset luvut löytyvät aina THL:n koronakartalta.

• Tieto tartunnoista ja altistumisista kerrotaan
aina ensin asianosaisille, sitten julkisuuteen.



Koronaviestintää säännöllisesti
• Turun kaupunki viestii aktiivisesti ja säännöllisesti kaupungin koronatilanteesta.
• Turun kaupungin toimipisteissä ja palveluissa todetut koronavirustartunnat kootaan

yhteen viikkotiedotteeseen.
• Tiedot julkistetaan viikoittain kaupunginjohtajan infotilaisuudessa ja myös medialle,

verkossa ja somessa kerran viikossa.
• Koronatietoa löytyy ajantasaisena

sivulla www.turku.fi/korona.
• Verkkosivuilla koronatiedon hakemisessa

auttaa Åbot-hakurobotti, joka toimii useilla kielillä.



Muistattehan poikkeuksellisen joulurauhan
julistuksen

• Perinteinen joulurauhan julistus Suomen Turusta julistetaan tänä
vuonna ilman yleisöä.

• Joulurauha julistetaan Brinkkalan talon parvekkeelta jouluaattona
24.12.2020 kello 12 tyhjälle Vanhalle Suurtorille ilman kaiuttimia.
Suurtori aidataan, eikä paikalle voi tulla.

• Syynä on vakava koronatilanne.
Turun kaupunki haluaa tehdä
kaikkensa epidemian leviämisen
estämiseksi ja ihmisten
turvallisuuden takaamiseksi.





Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia
järjestetään säännöllisesti

• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava kaupunginjohtajan infotilaisuus on keskiviikkona 9.12. kello 13.15.

• Turun kaupungin infotilaisuudet ovat avoimia kaikille kaupunkilaisille,
medialle ja muille kiinnostuneille.

• Lähetykset lähetetään Teams Live
-järjestelmässä ja striimataan myös
Facebookiin Turun kaupungin tilillä.

• Tallenteet lähetyksistä löytyvät
www.turku.fi -sivulta.



Autetaan toisiamme jaksamaan.
Låt oss hjälpa varandra att orka.



Tilaisuus on
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuva: Samu Valleala


