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Viikkotiedote 1.4.2021 – Karkkilan uudet koronarajoitukset  
 

Karkkilan koronatilanne on edelleen vakava. Kahden viimeisen viikon aikana Karkkilassa on todettu 22 uutta 
tartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on 253 / 100.000 / 2 viikkoa. Koko pandemian aikana koronatartuntoja 
on todettu Karkkilassa 153. (Luvut on Karviaiselta 30.3. saatuja.)  
 
Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa noin 90 %:ssa tapauksista. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat 
perheen ja muun lähipiirin sisäisiä sekä yksityistilaisuuksista. Karviaisessa tartunnanjäljitys onnistuu 
reaaliaikaisesti ja uudet sairastuneet pystytään tavoittamaan saman päivän aikana. Karviaisen alueella suurin 
ikäryhmä tartunnoista on tällä hetkellä 0 – 19-vuotiaat.   

Uusista Karviaisen alueen tartunnoista valtaosa on tällä hetkellä koronavirusvarianttitartuntoja. 
Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin kuin aiempi virusmuoto. Siksi on erityisen 
tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia sekä hakeutua herkästi koronatestiin välittömästi oireiden 
alettua. 
 
Karkkilan kaupungin koronarajoitusten jatkopäätökset 11.4.2021 asti 
 
Valtionhallinnon linjausten ja aluehallintoviranomaisen uusien päätösten sekä vallitsevan tartuntatilanteen 
perusteella Karkkilan kaupunki tekee seuraavat rajoitusten jatkopäätökset 1.4.2021. 
 

- Karkkilan yläkoulu ja lukio jatkavat etäopetuksessa 11.4. asti (välttämätön opetus turvataan, 

perusopetuslaki20 a §). Koululaisten ja opiskelijoiden perheitä tiedotetaan tarkemmin Wilmassa. 

- Suosittelemme vahvasti, että Karkkilan peruskoulujen 5. – 6.-luokkalaiset käyttävät hengityssuojaimia, 

ellei sille ole terveydellistä estettä. 

- Karkkilan kaupungin sisäharrastustilat suljetaan ja kaupungin järjestämä harrastustoiminta keskeytetään 

2. - 11.4. (pois lukien koulujen normaalitoiminta). 

- Karkkilan työväenopiston kaikki lähiopetus keskeytetään 2. – 11.4. Aikuisten ryhmämuotoinen 

lähiopetus on keskeytetty 30.4. saakka. Etäopetus on edelleen sallittua. 

- Anttilan talo ja työväenopiston muut tilat ovat suljettuina asiakkailta 2. – 11.4.  

- Karkkilan kaupungin järjestämä ja kaupungin ulkotiloissa tapahtuva (myös muiden tahojen toteuttama) 

ohjattu ryhmäharrastustoiminta sallitaan edelleen vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten 

osalta 11.4. asti. Ryhmien maksimikoko on 6 harrastajaa + ohjaaja. Harrastustoiminta on toteutettava 

ilman lähikontakteja. Suosittelemme vahvasti hengityssuojaimen käyttöä, mikäli sille ei ole 

terveydellistä estettä. 

- Poikkeuksena edellisiin kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan 

sarjalisenssisopimukseen perustuvalle ammattiurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti. 
 
Muilta osin aiemmat rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 30.4. asti. Tiedotamme kaikista voimassa 
olevista rajoituksista kootusti ensi viikolla.  
 
Alla linkit aluehallintoviranomaisen uusiin päätöksiin. Nämä päätökset ovat velvoittavia myös Karkkilassa.  
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ESAVI/10258/2021 
ESAVI/10260/2021 
 
 
 
Suosittelemme viettämään pääsiäistä läheisten seurassa kotona. Linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
sivuille:  
https://thl.fi/fi/-/vieta-paasiainen-laheisten-seurassa-kotona 
 

 
 
Toivotamme rauhallista ja turvallista pääsiäisen aikaa kaikille karkkilalaisille!   
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