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Karkkilan kaupungin yleistiedote 23.3.2020 

Karkkilassa ei ole 23.3. mennessä yhtään todettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Karviaisen 
alueella on seurannassa 17 altistunutta. Kiitämme kaikkia karkkilalaisia vastuullisesta toiminnasta tartuntojen 
rajaamiseksi! 

Kaikki kaupungin toiminnot eivät poikkeusolojen aikana toteudu normaalisti. Pahoittelemme muutoksista 
aiheutuvaa haittaa ja pyydämme kaupunkilaisilta kärsivällisyyttä. Karkkilan kaupungin työntekijät on määrätty 
etätöihin lukuun ottamatta lähityötä tarvitsevia välttämättömiä ja yhteiskunnan kannalta kriittisiä tehtäviä.  
 
On hyvä muistaa, että kaupungin tärkein tehtävä on rajata tartuntojen leviämistä ja ylläpitää kuntalaisten 
hyvinvointia. Toivomme, että kaupungin päätöksiä kunnioitetaan. Kyse on vakavasta, mutta kuitenkin 
väliaikaisesta tilanteesta.  
 
 
Varhaiskasvatus, esiopetus, koulut ja lukio (18.3.–13.4.) 

• Varhaiskasvatus ja esiopetus pidetään toiminnassa, pääpainona on turvata yhteiskunnan toiminnan 
kannalta kriittisten (YTKK) alojen henkilöstön lasten hoito. Varhaiskasvatusta on keskitetty harvempiin 
yksiköihin ja esikoulutoiminta Haukkamäen ja Nyhkälän kouluihin. Perheitä kehotetaan pitämään lapset 
kotona, mikäli lastenhoito järjestyy.  

• Valtioneuvoston 20.3. tekemän linjauksen ja AVIn 23.3. antaman määräyksen mukaisesti perusopetusta 
tarjotaan lähiopetuksena kaikille 1.–3.-luokkalaisille. Suositus kuitenkin on, että lapset pidetään kotona, 
jos se vain on mahdollista. Kouluista on lähtenyt koteihin kysely lähiopetusta koskien. 

• Peruskoulun 4.–9.-luokkalaisten lähiopetus on keskeytetty.  

• Perusopetuksessa poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus 
sitä tarvitseville. Suositus on, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen 
hoito kotona, menettelevät näin. 

• Haukkamäen ja Tuorilan koulujen oppilaat opettajineen ja avustajineen ovat siirtyneet Nyhkälän 
koululle 19.3. alkaen. 

• Myös niille lapsille, jotka eivät osallistu lähiopetukseen, on tarjottu kouluruokailumahdollisuutta. Koulut 
ovat sopineet huoltajien kanssa ruokapakettien noutamisesta. 

• Oppilashuollosta: kouluterveydenhuoltoa tarjotaan tarvitseville, oppilashuoltopalaverit pidetään 
suunnitellusti, psykologipalvelut ala- ja yläkouluissa sekä psykiatrisen sairaanhoitajan hope-palvelut 
jatkuvat tarvittaessa. 

• Karkkilan lukio on siirtynyt etäopetukseen 16.3. Myös 25.3. alkava koeviikko toteutetaan 
etäopetuksena.  

 
Alle on koottu tällä hetkellä voimassa olevat linjaukset kaupungin toiminnan ja tilojen osalta.  

Yleisötapahtumat ja -tilaisuudet sekä ryhmätoiminta 

• Karkkilan kaupunki on peruuttanut kaikki kaupungin tiloissa tapahtuvat sekä kaupungin järjestämät 
yleisötapahtumat ja -tilaisuudet. Tämä koskee kaikkia julkisia tilaisuuksia sekä kaupungin 
järjestämää ryhmämuotoista toimintaa lukuun ottamatta oppilaitoksia ja varhaiskasvatusta sekä 
muuta kaupungin päivittäistä normaalitoimintaa.  

• Ryhmämuotoinen kurssi- ja harrastustoiminta on keskeytetty tai siirtynyt etäopetukseen.  
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• Kaupunginhallituksen 18.3. tekemän päätöksen mukaan kaupunginjohtajalla on päätösvalta 
ulkopuolisten tahojen järjestämien tilaisuuksien kieltämiseen tai peruuttamiseen kaupungin 
hallinnassa olevissa toimitiloissa. 

Kaupungin vapaa-ajan toimintojen muutokset ja tilojen sulkeminen (voimassa 19.4.2020 saakka)   

Tilojen sulkemista ja toimintojen keskeyttämistä koskevat linjaukset, jotka ovat voimassa 13.4. saakka, 
on tehty AVIn määräysten pohjalta. Kaupungin omat päätökset tilojen sulkemisesta on tehty 19.4. 
saakka.  

• Kaupungintalo / Palvelupiste Serveri palvelevat puhelimitse normaaliaikatauluilla, Serverin 
asiakaspalvelupiste on avoinna arkisin klo 8–12, muina aikoina kaupungintalo palvelee sähköisesti.  

• Karkkilasalin kaikki yleisötilaisuudet on peruttu lukuun ottamatta oppilaitosten normaalitoimintaa.  
• Työväenopiston kaikki lähiopetus on keskeytetty tai siirtyy myöhemmäksi. Osa kursseista 

toteutetaan etäopetuksena. Anttilan talo on suljettu kaikelta toiminnalta.  
• Liikuntahalli, Högforsin liikuntasali ja koulujen liikuntasalit on suljettu kaikelta toiminnalta lukuun 

ottamatta koulujen toimintaa. 
• Kauppatoritoiminta on keskeytetty (13.4. saakka). 

Seuraavat tilat on suljettu  

• Palvelukeskuksen kuntosali Kunto Kaari, Kita nyrkkeilysali ja Rautapata kamppailusali  
• Kaikki ulkoliikuntatilat, leikkipuistot ja koirapuisto (suljettu 13.4. saakka) 
• Kansankulma  
• Kaupungintalon etätyötila  
• Kaikki koulujen harrastustilat 
• Valimomuseo, Galleria Bremer, Masuuni, Työläismuseo, Pakari ja museon kaikki ulkotilat (suljettu 

13.4. saakka) 
• Nuorisotalo NUTA  
• Ruukinpaja (suljettu 13.4. saakka) 
• Vuotinaisten leirikeskus (suljettu 13.4. saakka) 
• Kovelon maja (suljettu 13.4. saakka) 
• Kaupunginkirjasto (suljettu 13.4. saakka) 
• Palvelukeskuksen ruokasali Nyhkälän Kaari (suljetaan asiakkailta 23.3.–13.4.)  

Valitettavasti suljettujen tilojen osalta on ilmennyt väärinkäytöksiä. Kaupunki tulee katkaisemaan kulkuoikeudet 
niiden käyttäjien osalta, jotka ovat syyllistyneet väärinkäytöksiin. On hyvä huomata, että kun kaupungin tila on 
suljettu, sinne ei ole lupa mennä. Tämä koskee kaikkia sisä- ja ulkotiloja ja kaikkia käyttäjiä. 

 
Maksuista ja hyvityksistä 
 
Kaupungin johtoryhmässä on linjattu 19.3., että keskeytettyjen palveluiden sekä varhaiskasvatuksen osalta 
kaupunki voi palauttaa asiakasmaksuja. Palvelujen järjestäjät ovat asiasta suoraan yhteydessä asiakkaisiin.  


