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Viikkotiedote 7.1.2021 – Koronarajoituksia jatketaan Karkkilassa 31.1.2021 asti 

 

Koronatilanne 

 

Koronatilanne on pysynyt viime aikoina rauhallisena Karkkilassa. Vihdin ja Karkkilan alueella on todettu 

viimeisen kahden viikon aikana yhteensä 11 uutta tartuntaa. Koko pandemian aikana Karkkilassa on 

todettu yhteensä 29 ja Vihdissä yhteensä 149 tartuntaa. Altistuneita alueella on ollut tähän mennessä 

yhteensä noin 1000. Tilanne on tällä hetkellä hieman aiempaa rauhallisempi, mutta myös 

näytteenottomäärät ovat vähentyneet pyhien vuoksi. Joulun ja uuden vuoden vaikutus tartuntojen 

ilmaantumiseen nähdään seuraavan kahden viikon aikana. Testiin on edelleen tärkeää hakeutua hyvin 

herkästi. 

 

Rokotukset 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella (Karkkila ja Vihti) on käynnissä koronarokotusten 

suunnittelutyö. Väestöä tiedotetaan rokotuksista ja niihin liittyvistä järjestelyistä viikkotiedotteen 

lisäksi laajasti eri kanavissa (mm. some, internetsivut ja paikallislehdet).  

Rokotukset alkavat Karviaisen alueella 12.1.2021 terveydenhuollon henkilöstön rokotuksilla.  

Kuntalaisten osalta rokotusaikataulu tarkentuu myöhemmin ja aikataulusta tiedotetaan erikseen sen 

tarkentuessa. Ohjeistukset ja tiedot koronarokotusten suhteen tarkentuvat koko ajan.  

Koronarajoitukset 

Karviainen on antanut Karkkilaan ja Vihtiin 5.1.2021 suositukset nyt voimassa olevien 

koronarajoitusten ja -suositusten jatkamisesta edelleen tammikuun loppuun asti.  Suositus on 

yhtenäinen HUSin ja Uudenmaan kuntien koronakoordinaatioryhmän sekä pääkaupunkiseudun 

koronakoordinaatioryhmän suositusten kanssa. Kunnat tekevät itse lopulliset päätökset 

rajoitustoimien suhteen huomioiden annetut suositukset.  

Karkkilan kaupungin rajoituksia ja suosituksia on valmisteltu yhteistyössä Karviaisen ja Vihdin kanssa 

annettujen suositusten ja tartuntatilanteen pohjalta. Karkkilan kaupungin johtoryhmä on käsitellyt 

annettuja suosituksia 5.1.2021 ja kaupunginjohtaja on tehnyt rajoitusten ja suositusten jatkamisesta 

Karkkilassa päätöksen 7.1.2021. Päätöksen mukaan Karkkilassa jatketaan nyt voimassa olevia 

suosituksia 31.1.2021 saakka. Lista näistä 31.1.2021 asti voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista 

on tämän tiedotteen lopussa. 

Karkkilan kaupunki arvioi tilannetta uudelleen yhdessä Karviaisen ja Vihdin kanssa 14.1.2021, 

erityisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä abiturienttien ylioppilaskirjoituksiin 

valmistautumiseen liittyen. Arvioinnissa huomioidaan tartuntatilanteen kehitys, virusmuunnoksen 

leviämisen tilanne sekä valtionhallinnon mahdolliset uudet linjaukset.   

Kokoontumiset 
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet 
ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää 
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, 
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että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.  

Karviaisen pandemiaryhmä ja Karkkilan kaupunki suosittelevat, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä, 

suositus on voimassa 31.1.2021 saakka. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. 

Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan 

järjestää.  

Karviainen on myös esittänyt toiveen, että hoivakodeissa vierailemista ja kotivierailuja vältettäisiin. 

Välttämättömissä vierailuissa suositellaan 1 vierailija/asukas ja enintään 3 vierailijaa/yksikkö 

samanaikaisesti. Vierailuissa tulee aina noudattaa hyvää käsihygieniaa ja niiden osalta edellytetään 

maskin käyttöä. 

 

Lista Karkkilassa 31.12.2021 asti voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista 

 

Seuraavat rajoitukset ovat Karkkilassa voimassa määräaikaisesti 31.1.2021 asti ja koskevat  
kaikkia ikäryhmiä: 
 
1. Karkkilan kaupungin järjestämät yleisötilaisuudet Karkkilassa on peruutettu. 
2. Karkkilan lukio jatkaa etäopetuksessa. Lukiolaisille tarjotaan ruokailumahdollisuus lukiolla  
etukäteisilmoittautumisilla (lukio tiedottaa koteja asiasta).  
3. Kaikki kaupungin järjestämä ryhmä- ja yksilöharrastustoimita on keskeytetty ja harrastuksia 
toteutetaan vain etämuotoisena. 
4. Kaikki kaupungin sisäliikuntatilat on suljettu, pois lukien koulujen normaali toiminta. 
5. Kaupungin ulkoliikuntatiloissa harrastusryhmien koko on rajattu korkeintaan 10 henkilöön 
(koskee myös koirapuistoa). Pukuhuoneet ja muut sosiaalitilat on suljettu. 
6. Poikkeuksena edellisiin kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan 
sarjalisenssisopimukseen perustuvalle ammattiurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti. 
7. Museot on suljettu yleisöltä.  
8. Kirjasto on suljettu yleisöltä.Kirjaston aineistovarausten noutopalvelu jatkuu.  
- noutopalvelu on avoinna 4 tuntia päivässä (ma-ke klo 15-19, to-pe klo 13-17), riskiryhmäläisille 
sovitaan ajat erikseen 
- noutopalvelu toteutetaan kirjaston eteistilassa, johon saa tulla vain yksi asiakas kerrrallaan (tai 
asiakaspari), asiakkaille suositellaan hengityssuojaimen käyttöä 
- mikäli oven ulkopuolelle syntyy jonoa, ohjataan jono noudattamaan turvavälejä 
- muuta asiakaspalvelua ei tarjota, ja muilta osin kirjasto pysyy edelleen suljettuna. 
9. Työväenopiston toiminta toteutetaan etäopetuksena silloin, kun se on mahdollista, lähiopetusta 
ei toteuteta. Anttilan talon ja työväenopiston tilat on suljettu yleisöltä. 
10. Nuorisopalveluiden ryhmätoiminta on keskeytetty, yksilöpalvelut jatkuvat. 
11. Kaikki kaupungin tapahtuma- ja kokoustilat on suljettu (mm. Karkkilasali, Kansankulma, 
Vuotinaisten leirikeskus), pois lukien koulujen normaali toiminta. 
12. Kaikessa karkkilan kaupungin järjestämässä toiminnassa ja tiloissa tulee käyttää 
hengityssuojainta. 
13. Karkkilan kaupunki jatkaa etätyössä kaikissa niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. 
Lähityössä huolehditaan turvaväleistä ja hygieniasta. Kahvi- ja ruokatauot porrastetaan 
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tarkoituksena välttää ryhmien kokoontumista. 
14. 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). 
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.  
 
Lisäksi Karkkilassa on voimassa 31.1.2021 asti seuraavat hengityssuojainsuositukset: 
 
Hengityssuojainta suositellaan käytettäväksi aina alla olevissa tilanteissa. Suositus koskee yli 15 
-vuotiaita. 
1. joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä  
2. julkisissa sisätiloissa 
3. työpaikoilla 
4. kuljettaessa ryhmäkyydeillä 
 
 

Karkkilan kaupunki kiittää kaikkia karkkilalaisia vastuullisesta toiminnasta, jonka seurauksena Karkkilan 

koronatilanne on pysynyt hyvin rauhallisena! Toivomme karkkilalaisilta edelleen samaa vastuullista 

toimintaa, jotta pääsemme jatkossa lieventämään rajoituksia. 

 
 


