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Tiedote 9.2.2021 – Karkkila purkaa lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoituksia  

Karkkilan koronatilanne on edelleen huono. Karkkilassa on todettu viimeisen kahden viikon aikana 26 uutta 

tartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on nyt 298 / 100.000 / 2 viikkoa. Karkkilassa on koko pandemian aikana 

todettu yhteensä 67 tartuntaa.  

Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa noin 90 %:ssa tapauksista. Noin puolet tartunnoista on 

työperäisiä ja lähtöisin eri puolilta pääkaupunkiseutua. Toiseksi yleisin tartunnan lähde on perheen sisäiset 

tartunnat. Harrastustoiminnasta on lähtöisin tartunnoista vain noin 2 %. 

Karkkilan kaupunki, Vihdin kunta ja alueen terveysviranomainen Karviainen kävivät läpi alueen tilannetta ja 

valtionhallinnon uusia ohjeita kokouksessaan 9.2. Karviainen on antanut uudet suositukset (9.2.) lasten ja 

nuorten harrastustoiminnan sallimisesta helmikuun loppuun asti.  

Karkkilan kaupunki on päättänyt purkaa aiemmin annetut lasten ja nuorten (alle 20-vuotiaiden) 

ryhmämuotoisen, ohjatun ja kontrolloidun harrastustoiminnan rajoitukset maanantaista 15.2. alkaen helmikuun 

loppuun asti. Kaupungin sisäharrastustilat avataan lasten ja nuorten harrastustoiminnan käyttöön. Myös 

ulkoliikuntatilojen henkilömäärärajoitukset lasten ja nuorten osalta puretaan. Harrastustoimintaa järjestävät 

tahot tiedottavat erikseen omista aikatauluistaan. Perusteena päätökselle on tilanteen kokonaisarviointi, jossa 

on huomioitu Karkkilan tartuntatilanne, valtionhallinnon ja terveysviranomaisten suositukset sekä lasten ja 

nuorten hyvinvointi.  

Karkkilan kaupungin tiloissa tapahtuvassa sekä kaupungin järjestämässä lasten ja nuorten harrastustoiminnassa 

tulee huomioida seuraavat turvallisuusohjeet 

• Suosittelemme vahvasti maskin käyttöä sisätiloissa (muulloin paitsi urheilusuorituksen aikana) kaikille 
harrastajille, mikäli maskin käytölle ei ole terveydellistä estettä.  

• Mahdollisuuksien mukaan harrastustoiminnassa tulee noudattaa 2 metrin turvavälejä. 
 

• Harrastusryhmän tulee kokoontua aina samassa kokoonpanossa.  

• Harrastusryhmän koko saa olla kerrallaan maksimissaan 10 henkilöä (+ valmentaja/ohjaaja). Suurissa 
liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä jos, 
ryhmien välille ei synny kontaktia. 

• Ulkotiloissa lasten ja nuorten harrastustoiminnan henkilömäärärajoitukset poistetaan 15.2. alkaen.  

• Kaikessa harrastustoiminnassa niin sisä- kuin ulkotiloissa tulee noudattaa erityisen tarkasti turvaväli- ja 
hygieniaohjeita sekä muita tartuntojen ehkäisemiseksi annettuja ohjeita ja suosituksia.  

• Pukuhuoneet ja sosiaalitilat pysyvät edelleen suljettuina.  

 

Kaikki muut Karkkilassa aiemmin annetut rajoitukset pysyvät ennallaan. Ne löytyvät viikkotiedotteestamme 
29.1.2021.  

 

Toivotamme kaikille karkkilalaisille hyviä harrastushetkiä!  


