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Tiedote 30.11. – Koronarajoitukset Karkkilassa 30.11. – 18.12. Kilpa- ja huippu-urheilua täsmennetty 

Nämä rajoitukset ovat Karkkilassa voimassa määräaikaisesti 30.11. – 18.12.2020. Rajoitukset koskevat 
kaikkia ikäryhmiä.  
 
Kohtaa 6 on täsmennetty 30.11., muilta osin rajoitukset ovat ennallaan.  

1. Kaikki kaupungin järjestämät yleisötilaisuudet Karkkilassa perutaan.  
2. Karkkilan lukio siirtyy etäopetukseen syyslukukauden loppuun asti. Lukiolaisille tarjotaan 

ruokailumahdollisuus lukiolla etukäteisilmoittautumisella (lukio tiedottaa koteja asiasta). 
3. Kaikki kaupungin järjestämä ryhmä- ja yksilöharrastustoiminta keskeytetään ja harrastuksia 

toteutetaan vain etämuotoisena.  
4. Kaikki kaupungin sisäliikuntatilat suljetaan pois lukien koulujen normaali toiminta.  
5. Kaupungin ulkoliikuntatiloissa harrastusryhmien koko rajataan korkeintaan 10 henkilöön (koskee 

myös koirapuistoa). Pukuhuoneet ja muut sosiaalitilat suljetaan.  
6. Poikkeuksena edellisiin kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan 

sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n 
määritelmän mukaisesti.  

7. Museot suljetaan yleisöltä.  
8. Kirjasto suljetaan yleisöltä. 
9. Työväenopiston toiminta jatkaa etäopetuksena mahdollisuuksien mukaan. Anttilan talon ja 

työväenopiston tilat suljetaan yleisöltä.  
10. Nuorisopalveluiden ryhmätoiminta keskeytetään, yksilöpalvelut jatkuvat.  
11. Kaikki kaupungin tapahtuma- ja kokoustilat suljetaan (mm. Karkkilasali, Kansankulma, Vuotinaisten 

leirikeskus), pois lukien koulujen normaali toiminta. 
12. Kaikessa Karkkilan kaupungin järjestämässä toiminnassa ja kaupungin tiloissa tulee käyttää 

hengityssuojainta.  
13. Karkkilan kaupunki siirtyy etätyöhön kaikissa niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. Lähityössä 

huolehditaan turvaväleistä ja hygieniasta. Kahvi- ja ruokatauot porrastetaan 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 suosittelemme seuraavaa 

1. Yleisötilaisuuksia ei tulisi järjestää. (Aluehallintovirasto antanut määräyksen 27.11. 
ESAVI/33795/2020) 

2. Yksityiset sisäliikuntapaikat suljetaan ja niiden lähikontakteissa tapahtuva toiminta keskeytetään 
(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.  

../Muut%20asiakirjat/AVI/ESAVI_yleisotilaisuudet_HUS_alueella_30112020_18122020.pdf
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6. Suosittelemme välttämään yksityistilaisuuksien järjestämisestä.  

 

Hengityssuojainsuositukset  

Suosittelemme erittäin vahvasti, että THL:n antamaa kasvomaskisuositusta noudatetaan. Alla linkki 

suositukseen:  THL:n kasvomaskisuositus 

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 

 

Karviaisen palvelut 
 
1. Rajoituksista huolimatta potilailla/asiakkailla on oikeus palveluihin ja asioiden käsittelyyn. 

Karviainen jatkaa toimintaansa toistaiseksi normaaliin tapaan. 
2. Karviaisen toiminnassa vältetään fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan.  
3. Asiakkaiden tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti ja asiakkaisiin otetaan yhteyttä, mikäli palvelu 

voidaan toteuttaa etänä. Muissa tapauksissa asiakkaan tulee saapua tapaamiseen/vastaanotolle 
sovitusti ja käyttäen hengityssuojainta. 

 
 
Toivomme, että näillä määräaikaisilla rajoituksilla saamme koronatartuntojen leviämisen talttumaan. 
Kiitämme etukäteen kaikkia karkkilalaisia vastuullisesta toiminnasta! 
 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille#Milloin_kasvomaskia_tulee_k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4?_Suosituksen_soveltaminen_epidemian_eri_vaiheissa

