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Karkkilan Rautapäivät 6. – 8.8.2021 – terveysturvallisuuden varmistaminen 
  
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut 28.7.2021 päätöksen koskien yleisötapahtumia ja yleisiä 

kokouksia. Tämä päätös on voimassa 5.8. – 26.8., ja se on velvoittava myös Karkkilassa.  

 

6. - 8.8. järjestettävät Karkkilan Rautapäivät ja muut viikonlopun tapahtumat toteutetaan suunnitellulla 

aikataululla AVIn määräyksiä noudattaen. Karkkilan kaupunki on antanut Rautapäiville henkilömäärärajoituksia 

omien tilojensa ja tapahtumiensa osalta, jotta varmistetaan kaikille osallistujille turvallinen 

tapahtumaviikonloppu. Tapahtumaviikonlopun ohjelman ja lisätietoja tapahtumista löydät täältä: 

https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Rautapaivat 

 

Kaikkien tapahtumissa mukana olevien toimijoiden tulee huolehtia määräysten ja ohjeistusten noudattamisesta. 

Toivomme, että kaikki osallistujat toimivat vastuullisesti ja huolehtivat omalta osaltaan lähikontaktien 

välttämisestä ja muusta terveysturvallisesta toiminnasta. Karkkilan kaupunki suosittelee yleisötapahtumissa 

kaikille yli 12-vuotiaille hengityssuojaimen käyttöä, ellei sille ole terveydellistä estettä. Tulethan tapahtumiin 

vain terveenä!  

 

AVIn päätös löytyy täältä: 

https://avi.fi/documents/25266232/85760024/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_25767_2021TTL58-1.pdf 

 

Karkkilan kaupunki ja muut tapahtumajärjestäjät antavat viikonlopun tapahtumiin seuraavat 

henkilömäärärajoitukset, muutokset ja ohjeet. Nämä ovat voimassa 5.8. alkaen. 

 

2. – 8.8. Kukulelefestivaali  

Ei henkilömäärärajoituksia ulkotiloissa, Kahvila Pakarissa sisätiloissa suurin sallittu osallistujamäärä on 15 

henkilöä kerrallaan esiintyjien/henkilökunnan lisäksi. Kirkkokonserteissa suurin sallittu osallistujamäärä on 80 

henkilöä.  

 

Torstai 5.8.  

Ilta C.M. Bellmanin seurassa Norrtullsgatanilla – Taivaansininen kolttu  

Muutos aikataulussa: Kaksi erillistä esitystä. Yleisö jaetaan kahteen 20 hengen ryhmään. Ryhmä 1 tulee 

ruokailemaan klo 18.00 ja heille esitys alkaa normaalisti klo 19.30. Ryhmä 2 tulee syömään 19.30 ja heille esitys 

alkaa klo 20.45. Tehtaan Hotelli on ottanut yhteyttä kaikkiin, joiden näytös- ja ruokailuaika siirtyy 

myöhemmäksi, ja sopinut asiasta henkilökohtaisesti heidän kanssaan. Muilla lipun varanneilla pätee 

alkuperäinen aikataulu. 

 

Perjantai 6.8. 

Klo 9–14 Rautapäivien avajaiset Karkkilan torilla, Harjukatu 2 - 4 

Pyydämme tapahtumajärjestäjiä ja yleisöä huolehtimaan kukin osaltaan lähikontaktien välttämisestä ja muusta 

terveysturvallisesta toiminnasta. 

HUOM! Harjukatu on suljettu liikenteeltä torstaista 5.8. klo 18 perjantaihin 6.8. klo 18.  

 

https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Rautapaivat
https://avi.fi/documents/25266232/85760024/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_25767_2021TTL58-1.pdf
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Klo 9 – 13 Karkkilan kirkko ja Tapulikahvila avoinna, Huhdintie 6 

Karkkilan kirkossa voi olla samanaikaisesti paikalla korkeintaan 80 henkilöä. Kirkkovierailta edellytetään 

hengityssuojaimen käyttöä.  

 

Klo 10 – 15 Nahkion Maatalouskonemuseo, sepänpaja ja kahvio avoinna, Vihdintie 189 

Suurin sallittu osallistujamäärä sisätiloissa on 20 henkilöä kerrallaan. Ulkotiloissa ei henkilömäärärajoituksia. 

 

Klo 10–11 Satupiknik lapsiperheille Karkkilan Työväenopiston pihalla, Anttilankatu 8 

Tilaisuuden suurin sallittu osallistujamäärä on 50 henkilöä. Tilaisuus toteutetaan ulkona, sateen sattuessa 

tilaisuus perutaan. 

 

Klo 13 Rautaa ja rakkautta -musiikkihetki Karkkilan kirkossa, Huhdintie 6 

Karkkilan kirkossa voi olla samanaikaisesti paikalla korkeintaan 80 henkilöä. Kirkkovierailta edellytetään 

hengityssuojaimen käyttöä.  

 

Klo 13.30 Valurautaisten hautaristien kertomaa kirkkomaalla, Huhdintie 6 

Tilaisuuden suurin sallittu osallistujamäärä on 50 henkilöä. 

 

Klo 15 Kadonneen työkalun arvoitus -lasten opastettu ruukkikierros, lähtö Suomen Valimomuseolta: 

Bremerintie 10 

Tilaisuuden suurin sallittu osallistujamäärä on 10 henkilöä.  

 

Klo 16–17.30 Kolmen kosken opastettu historiakierros, lähtö Pyhäjärven matonpesupaikalta, Pyhäjärvenraitti 

Tilaisuuden suurin sallittu osallistujamäärä on 50 henkilöä. 

 

Klo 17 - 22 Rompetori Karkkila-Högforsin ruukkialueella, Karkkilan kaupungintalon piha, Valtatie 26  

Ulkotiloissa ei henkilömäärärajoituksia.  

 

Klo 18 mantrataan Sola-Salissa Valurinkatu 4  

Tilaisuuden suurin sallittu osallistujamäärä on 10 henkilöä. 

 

Klo 18 Kukulelefestivaalin kirkkokonsertti, Karkkilan kirkko, Huhdintie 6 

Karkkilan kirkossa voi olla samanaikaisesti paikalla korkeintaan 80 henkilöä. Kirkkovierailta edellytetään 

hengityssuojaimen käyttöä. 

 

 



 
 
    
 
 
 
4.8.2021 
 

       

 

Lauantai 7.8. 

 

Klo 9 - 15 Rompetori Karkkila-Högforsin ruukkialueella, Karkkilan kaupungintalon piha, Valtatie 26  

Ulkotiloissa ei henkilömäärärajoituksia.  

 

Klo 10 – 15 Nahkion Maatalouskonemuseo, sepänpaja ja kahvio avoinna, Vihdintie 189 

Suurin sallittu osallistujamäärä sisätiloissa on 20 henkilöä kerrallaan. Ulkotiloissa ei henkilömäärärajoituksia. 

 

Klo 11 – 17 Kukulelefestivaalin koko perheen tapahtuma Fagerkullan Pihanäyttämöllä ja kahvila Pakarissa, 

paikoitus: Vanha Fagerkullantie 8  

Pakarissa sisätiloissa suurin sallittu osallistujamäärä on 15 henkilöä kerrallaan esiintyjien/henkilökunnan lisäksi.  

 

Klo 11–15 Karkkilan Reserviläisten soppatykki ja toiminnan esittelyä Karkkilan työväenopiston pihalla, 

Anttilankatu 8  

Suurin sallittu osallistujamäärä on 50 henkilöä kerrallaan. 

 

Klo 18 Karkkilan Työväen Näyttämö: Kulkurin valssi, Tehdasnäyttämö, Valtatie 26 F 

Ei henkilömäärärajoituksia, tapahtuman järjestäjä ohjeistaa yleisöä. Vahva maskisuositus.  

 

Sunnuntai 8.8. 

 

Klo 11–12 aamujoogaa Tehtaan Hotellin puistossa, Bremerintie 2  

Säävaraus! Tilaisuuden suurin sallittu osallistujamäärä on 50 henkilöä. 

 

Klo 12 Valurautapaistinpannutenniksen MM-kisat Pyhäjärven uimarannan tenniskentällä, Vattolantie 7 

Ulkotiloissa ei henkilömäärärajoituksia.  

 

Klo 12–14 Kyllä Öhmanska tiätää -kierrokset Fagerkullan työläismuseossa, lähtö Museokahvila Pakarin pihalta, 

paikoitus: Vanha Fagerkullantie 8     

Ulkotiloissa ei henkilömäärärajoituksia. Sisälle mennään pienissä ryhmissä. tapahtuman järjestäjä ohjeistaa 

yleisöä. 

 

Klo 15 Kukulelefestivaalin konsertti Karkkilan kirkossa, barokkiyhtye Galantina, Huhdintie 6 

Karkkilan kirkossa voi olla samanaikaisesti paikalla korkeintaan 80 henkilöä. Kirkkovierailta edellytetään 

hengityssuojaimen käyttöä. 
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Klo 17  Karkkilan Työväen Näyttämö: Kulkurin valssi, Tehdasnäyttämö, Valtatie 26 F 

Ei henkilömäärärajoituksia, tapahtuman järjestäjä ohjeistaa yleisöä. Vahva maskisuositus. 

 
 
Toivotamme kaikille mukavaa Rautapäiväviikonloppua!  
 


