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Viikkotiedote 28.1.2022 – Uusia päätöksiä odotettavissa lähipäivinä  
 
 

Karkkilan koronatilanne on edelleen erittäin huono. Karkkilan ilmaantuvuusluku on 2540/100.000 asu-
kasta/2 viikkoa (tieto 27.1.2022, AKR). 
 
Karviainen on linjannut, että emme enää jatkossa raportoi ilmaantuvuus- ja tartuntalukuja. Muuttu-
neiden testaussuositusten vuoksi tartuntalukutilastot eivät kerro enää todellista tilannetta. Eristyskäy-
täntöihin, koronatestaukseen ja -rokotuksiin liittyvät ajankohtaiset tiedotteet, samoin kuin kaikki 
muut suoraan terveysasioihin liittyvät ohjeet löytyvät Karviaisen sivuilta: https://karviainen.fi/terveys-
palvelut/korona/ 
 
Voimassa olevat koronarajoitukset 
 
Karkkilassa on tällä hetkellä voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) 21.1. Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueelle antama päätös tilojen sulkemisesta (ESAVI/2066/2022). 
Tämä päätös on voimassa 25.1. – 7.2. 
 
Lisäksi Karkkilassa on voimassa myös ESAVIn päätös, jonka mukaan henkilömäärästä riippumatta 
kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty (ESAVI/ 45135/2021). 
Päätös on voimassa 31.1. asti. Ulkotiloissa järjestettävien tilaisuuksien henkilömäärää ei ole rajoitettu.  
 
Olemme tiedottaneet edellä olevien ESAVIn päätösten sisällön sekä kaupungin tiloja ja toimintaa kos-
kevat rajoitukset tiedotteessamme 24.1.  
 
Voimassa olevien koronarajoituspäätösten jatkoa on arvioitu eilen 27.1. Uudenmaan alueellisessa 
koronakoordinaatioryhmässä (AKR). AKR suosittelee ESAVIlle, että se purkaa kokonaisuudessaan lii-
kunta- ja virkistystiloja koskevan sulkumääräyksen 1.2. alkaen (tartuntatautilaki 58 g §). Vaikka kuor-
mitus sosiaali- ja terveydenhuollossa on yhä korkealla tasolla, edellytykset rajoitukselle eivät enää 
täyty. 
 
Lisäksi AKR suosittelee ESAVIlle, että se jatkaa voimassa olevaa yleisötilaisuuksia koskevaa rajoitus-
päätöstä 31.1. jälkeen siten, että sisätilojen istumapaikalliset enintään 50 henkilön tilaisuudet salli-
taan 1.–15.2. (tartuntatautilaki 58 §). 
 
Lisäksi AKR suosittelee, että ESAVI jatkaa voimassa olevaa asiakastilojen terveysturvallista käyttöä 
koskevaa määräystä 31.1. jälkeen kahden viikon ajan 1.–15.2. (tartuntatautilaki 58 d §). 
 
ESAVI valmistelee tällä hetkellä uusia päätöksiä. Tiedotamme niistä sekä niiden pohjalta Karkkilassa 
tehtävistä päätöksistä mahdollisimman pian ESAVIn päätökset saatuamme. 
  
 
Abiturienttien penkinpainajaiset  
 
Karkkilan kaupunki on linjannut 28.1., että vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta abiturientit saa-
vat juhlistavaa koulutyönsä päättymistä penkinpainajaisissa normaalilla aikataululla. Karkkilassa penk-
karit järjestetään torstaina 10.2., minkä jälkeen abit vetäytyvät lukulomalle ylioppilaskirjoituksia var-
ten. Kaupungin johtoryhmä toivottaa abiturienteille hyviä penkkareita ja mukavaa kevättä!  
 
 
Kaikille karkkilalaisille toivotamme hyvää talviviikonloppua! 
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