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Viikkotiedote 15.1.2021 – Karkkila lieventää koronarajoituksia  

 

Karkkilan alueen koronatilanne on pysynyt edelleen varsin rauhallisena.  Koko pandemian aikana Karkkilassa on 

todettu tähän mennessä 30 tartuntaa.  

 

Tällä viikolla on eri tahoilla mietitty ahkerasti tulevia koronarajoituksia. pääkaupunkiseudun 

koronakoordinaatioryhmä on julkistanut omat linjauksensa 15.1., samoin Karviainen on antanut omat 

suosituksensa Karkkilan ja Vihdin alueelle. Päätökset kuntakohtaisista linjauksista tehdään kunnissa. 

 

Karkkilan kaupunki on annettujen suositusten ja kaupungin tartuntatilanteen perusteella päättänyt tehdä 

aiemmin annettuihin koronarajoituksiin ja suosituksiin alla olevat muutokset. Muilta osin aiemmat suositukset 

ovat voimassa edelleen 31.1.2021. Kaikki voimassa olevat suositukset on koottu tämän tiedotteen loppuun. 

 

Aluehallintoviraston päätös koskien yleisötilaisuuksia on samoin voimassa edelleen 31.1.2021 asti ja on 

velvoittava päätös myös Karkkilan osalta. 

 

Muutokset Karkkilan koronarajoituksissa ja suosituksissa 18.1.2021 alkaen 

1) Karkkilan lukion abiturientit palaavat lähiopetukseen. Lukio tiedottaa opiskelijoita tarkemmin 

käytännöistä.  

Abiturienteilta ja henkilökunnalta edellytetään hengityssuojaimen käyttöä. Kaupunki hankkii nämä 

suojaimet keskitetysti. 

2) Lasten ja nuorten ohjattu ja kontrolloitu harrastustoiminta (urheilu ja kulttuuri) sallitaan alle 20-

vuotiaille. Ryhmissä tulee huomioida voimassa olevat turvallisuusohjeet, ja harrastusryhmän koko tulee 

olla korkeintaan 10 henkilöä. Tämän toiminnan puitteissa voi käyttää Karkkilan kaupungin 

harrastustiloja. 

3) Karkkilan työväenopiston yksilöopetus käynnistetään. Tämä koskee kaikkia ikäryhmiä. Muilta osin 

lähiopetus on edelleen keskeytetty. Vastaavaa käytäntöä suositellaan myös Karkkilassa toteutettavaan 

taiteen perusopetukseen. 

4) Kirjaston noutopalvelun yhteydessä toteutetaan kaupungin talviliikuntavälineiden lainaustoiminta.  

Lainattavissa on etukäteisvarauksella kaiken ikäisille karkkilalaisille perinteisen hiihtotyylin suksia, -

sauvoja ja –monoja sekä lumikenkiä. Laina-aika on 7 vrk, ja lainaus on maksutonta.  

Lisätiedot: https://www.karkkila.fi/ajankohtaista/FI/0/Talviliikuntavalineiden-lainaustoiminta-

kaynnistyy-kirjaston-noutopisteelta-etukateisvarauksin-18 

 

 

 

 

https://www.karkkila.fi/ajankohtaista/FI/0/Talviliikuntavalineiden-lainaustoiminta-kaynnistyy-kirjaston-noutopisteelta-etukateisvarauksin-18
https://www.karkkila.fi/ajankohtaista/FI/0/Talviliikuntavalineiden-lainaustoiminta-kaynnistyy-kirjaston-noutopisteelta-etukateisvarauksin-18
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Luistelukentät ja hiihtoladut 

Karkkilan kaupunki on avannut jo useita luistelukenttiä (Nyhkälänharjun monitoimiareena, Asemanrannan 

kaukalo ja avokenttä) ja lähiaikoina tullaan avaamaan lisää kenttiä (tästä tiedotamme erikseen niiden 

avautuessa). Myös hiihtoladut on avattu, ja niitäkin tehdään koko ajan lisää. Kannustamme kaikkia karkkilalaisia 

nyt reippaasti ulkoliikunnan pariin! 

 

Muistutamme, että kokoontumisrajoitukset koskevat myös luistelukenttiä, ja kenttäkohtainen luistelijoiden 

maksimimäärä kerrallaan on 10 henkilöä. Mahdollisimman monen kaupunkilaisen luistelun mahdollistamiseksi 

on luistelijakohtainen kenttäaika rajattu korkeintaan 1,5 tuntiin. Mikäli kentälle ei ole muita tulijoita tai ruuhkaa, 

on toki luisteluaikaa mahdollista jatkaa pidempään. 

 

Luistelukentät ovat arkipäivisin koulujen ja varhaiskasvatuksen käytössä (Harjun monitoimiareena klo 8-15, 

Asemanrannan kentät 8-16). 

 

Toivikkeen maja on auki kaikille ulkoilijoille. Majalla tulee noudattaa turvallisuusrajoituksia ja huomioida muut 

käyttäjät niin, että jokainen pääsee lämmittelemään ulkoilun lomassa.  

 

THL:n uudet hengityssuojainsuositukset 

THL on päivittänyt 8.1.2021 kansalaisten hengityssuojainsuositusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vastedes 

12 vuotta täyttäneille. Lisätiedot linkistä: https://thl.fi/fi/-/thl-paivitti-maskisuositusta-maskin-kayttoa-

suositellaan-jatkossa-yli-12-vuotiaille   

 

Kaupunki seuraa koronatilanteen kehittymistä aktiivisesti, ja mikäli tilanteessa tapahtuu muutoksia, tullaan 

rajoituksia ja suosituksia muuttamaan hyvinkin nopealla aikajänteellä. 

 

Karkkilan kaupunki kiittää erittäin lämpimästi kaikkia karkkilalaisia vastuullisesta toiminnasta ja aiempien 

rajoitusten hyvästä noudattamisesta. Tämän ansiosta tartuntatilanne Karkkilassa on pysynyt erittäin hyvin 

kurissa ja voimme näin lieventää rajoituksia edellä kerrotun mukaisesti. Toivomme samaa vastuullista toimintaa 

myös jatkossa. 

 

Toivotamme kaikille karkkilalaisille mukavaa talvista viikonloppua! 

 

 

 

 

 

 

https://thl.fi/fi/-/thl-paivitti-maskisuositusta-maskin-kayttoa-suositellaan-jatkossa-yli-12-vuotiaille
https://thl.fi/fi/-/thl-paivitti-maskisuositusta-maskin-kayttoa-suositellaan-jatkossa-yli-12-vuotiaille
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Lista Karkkilassa 31.1.2021 asti voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista 

Seuraavat rajoitukset ovat Karkkilassa voimassa määräaikaisesti 31.1.2021 asti: 

1. Karkkilan kaupungin järjestämät yleisötilaisuudet Karkkilassa on peruutettu. 

2. Karkkilan lukion abiturientit palaavat lähiopetukseen 18.1.2021. Abiturienteilta ja henkilökunnalta 

edellytetään hengityssuojaimen käyttöä. Kaupunki hankkii nämä suojaimet keskitetysti. Muilta osin 

Karkkilan lukio jatkaa etäopetuksessa.  

3. Lasten ja nuorten ohjattu ja kontrolloitu harrastustoiminta (urheilu ja kulttuuri) sallitaan alle 20-

vuotiaille 18.1.2021 alkaen. Ryhmissä tulee huomioida voimassa olevat turvallisuusohjeet, ja 

harrastusryhmän koko tulee olla korkeintaan 10 henkilöä. Tämän toiminnan puitteissa voi käyttää 

Karkkilan kaupungin harrastustiloja. 

4. Kaikki kaupungin järjestämä aikuisten ryhmämuotoinen harrastustoiminta on keskeytetty ja 

harrastuksia toteutetaan vain etämuotoisena. 

5. Kaikki kaupungin sisäliikuntatilat on suljettu, pois lukien koulujen normaali toiminta ja lasten ja nuorten 

ohjattu harrastustoiminta (kohta 3). 

6. Kaupungin ulkoliikuntatiloissa harrastusryhmien koko on rajattu korkeintaan 10 henkilöön (koskee myös 

koirapuistoa ja luistelukenttiä). Pukuhuoneet ja muut sosiaalitilat on suljettu. Toivikkeen maja on 

avoinna. 

7. Poikkeuksena edellisiin kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet 

turvataan sarjalisenssisopimukseen perustuvalle ammattiurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti. 

8. Museot on suljettu yleisöltä. 

9. Kirjasto on suljettu yleisöltä. Kirjaston aineistovarausten noutopalvelu jatkuu. Kirjaston noutopalvelun 

yhteydessä toteutetaan myös liikuntavälineiden lainaustoimintaa etukäteisvarauksella.    

10. Työväenopiston aikuisten ryhmämuotoinen harrastustoiminta toteutetaan etäopetuksena silloin, kun se 

on mahdollista, lähiopetusta ei toteuteta ryhmille.  

11. Työväenopiston yksilöopetus käynnistetään 18.1.2021. Tämä koskee kaikkia ikäryhmiä. Vastaavaa 

käytäntöä suositellaan myös Karkkilassa toteutettavaan taiteen perusopetukseen. 

12. Nuorisopalveluiden ryhmätoiminta on keskeytetty, yksilöpalvelut jatkuvat. 

13. Kaikki kaupungin tapahtuma- ja kokoustilat on suljettu (mm. Karkkilasali, Kansankulma, Vuotinaisten 

leirikeskus), pois lukien koulujen normaali toiminta ja lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta. 
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14. Kaikessa Karkkilan kaupungin järjestämässä toiminnassa ja tiloissa tulee käyttää hengityssuojainta. 

15. Karkkilan kaupunki jatkaa etätyössä kaikissa niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. Lähityössä 

huolehditaan turvaväleistä ja hygieniasta. Kahvi- ja ruokatauot porrastetaan tarkoituksena välttää 

ryhmien kokoontumista. 

16. Karkkilan kaupungin kaikki työntekijät, joiden tehtäviin kuuluu lähiasiakastyö, 

käyttävät asiakastilanteissa hengityssuojaimia. Fyysisiä kontakteja pyritään välttämään 

kaikissa työtehtävissä. 

Karkkilan peruskoulut jatkavat lähiopetuksessa. Varhaiskasvatus ja esiopetus jatkuvat normaalisti.  

Yläkoulussa sekä henkilöstön että oppilaiden tulee käyttää hengityssuojaimia. Karkkilan kaupunki hankkii 

hengityssuojaimet keskitetysti sekä henkilöstölle että oppilaille. 

 

Lisäksi Karkkilassa on voimassa seuraavat suositukset 31.1.2021 asti: 

1. Yleisötilaisuuksia ei tulisi järjestää. (Aluehallintovirasto antanut asiasta erillisen määräyksen) 

2. Yksityiset sisäliikuntapaikat pidetään suljettuina ja niiden lähikontakteissa tapahtuva toiminta pidetään 

keskeytettynä. (Suositellaan etätoiminnan jatkamista edelleen). Poikkeuksena lasten- ja nuorten ohjattu 

ryhmämuotoinen harrastustoiminta sekä yksilötunnit. 

3. Paikalliset urheiluseurat ja joukkueet eivät osallistu muidenkaan alueiden urheilutapahtumiin. 

4. Hoivakoteja ja asumispalveluyksiköitä suositellaan rajaamaan vierailut minimiin. 

5. Etätyötä suositellaan kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Lähityössä 

suositellaan hengityssuojaimen käyttöä ja ruokailu- ja kahvitaukojen porrastamista. 

6. Suositellaan välttämään yksityistilaisuuksien järjestämistä.  

 

 
 

 


