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Tiedote 26.4.2021 – Koronarajoituksia puretaan porrastetusti Karkkilassa 
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräysten (ESAVIn päätös 136611/2021), perusturvakuntayhtymä 
Karviaisen suositusten sekä Karkkilan tartuntatilanteen pohjalta Karkkilan kaupunki tekee 26.4.2021 seuraavat 
koronarajoitusten purkupäätökset. Linjaukset ovat voimassa 31.5. asti, ellei alla muuta kerrota.  
 

• Karkkilan lukio palaa lähiopiskeluun 3.5.  
Lukio tiedottaa opiskelijoita ja koteja tarkemmin.  
 

• Suomen Valimomuseo avataan 3.5.  
Museon tiloissa saa olla kerrallaan korkeintaan 6 vierailijaa ja museokäynnin pituus saa olla kerrallaan 
korkeintaan 30 min./asiakas.  

 
• Karkkilan kirjasto avataan 3.5.  

Kirjastokäynnin pituus saa olla maksimissaan 15 min./asiakas.  
 
• Harrastustoiminta 29.4. alkaen  

(Karkkilan kaupungin järjestämä ja kaupungin tiloissa tapahtuva harrastustoiminta)  
 
a) Alle 20-vuotiaitten ohjattu ja kontrolloitu ryhmäharrastustoiminta sallitaan kaikissa kaupungin 
harrastustiloissa (sisä- ja ulkotilat). Ryhmien maksimikoko on 10 harrastajaa + ohjaaja.  
 
b) Kaikissa kaupungin ulkoharrastustiloissa sallitaan kaikille ikäryhmille ohjattu ja kontrolloitu 
ryhmäharrastustoiminta. Ryhmien maksimikoko on 10 harrastajaa + ohjaaja. 
 
c) Yksilömuotoinen ohjattu harrastustoiminta on edelleen sallittua kaikissa kaupungin harrastustiloissa (sisä- 
ja ulkotilat). 
 
d) Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen 
perustuvalle ammattiurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti. 
 
e) Kaupungin harrastustilat avataan edellä mainittuja toimintoja varten. 
  
f) Kaikessa harrastustoiminnassa tulee noudattaa turvallisuusohjeita (hengityssuojaimet, lähikontaktien 
välttäminen, turvavälit, hyvä käsihygienia).  
 
Suosittelemme myös yksityisille toimijoille vastaavia linjauksia.   

 
• Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoontumiset 1.5. – 16.5. 

 
Karkkilan kaupungin toimintana tai tiloissa ei järjestetä yleisötilaisuuksia eikä yleisiä kokouksia 
(poikkeuksena poliittisten toimielinten kokoukset).  

Karkkilasali on suljettuna lukuun ottamatta koulujen opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja alle 20-
vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa (ryhmän maksimikoko 10 henkilöä + ohjaaja).  
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• Maskisuositukset 31.5. asti   
Suosittelemme vahvasti hengityssuojaimen käyttöä 4.- luokkalaisista alkaen koulupäivien aikana, ellei sille 
ole terveydellistä estettä. Yli 12-vuotiaille suosittelemme hengityssuojaimen käyttöä THL:n ohjeiden 
mukaisesti.  
 

 
Karkkilan kaupunki suosittelee yli 6 henkilön yksityistilaisuuksien ja kokoontumisten välttämistä muiden kuin 
samassa taloudessa asuvien kesken.  
 
Karkkilan kaupunki suosittelee edelleen etätyön jatkamista.  
 

 
Karkkilan koronarajoituksia puretaan porrastetusti, jotta tartunnan jäljitys onnistuu mahdollisimman hyvin. 
Tilannetta arvioidaan päivittäin, ja mikäli tarvetta ilmenee, päätöksiä muutetaan nopeallakin aikataululla.    
 

 
Toivotamme rauhallista vappuviikkoa kaikille! 
 
 
 
 
 


