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Tiedote Koronaviruksesta

Opetuspalvelut:
Kaikkien koulujen tilat suljetaan 18.3.
alkaen, ja lähiopetus keskeytetään.

Koronavirus leviää Euroopassa ja Suomessakin on löydetty uusia tapauksia.
Myös Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin alueella on sairastuneita ja altistuneita. Tilannetta seurataan tiiviisti
Perusturvakuntayhtymä Akselin alueella
ja noudatamme STM:n, THL:n sekä sairaanhoitopiirin ohjeita.
Liikkeellä on lisäksi runsaasti tavanomaisia hengitystieinfektioita ja influenssaa. Edelleen on tärkeää, että
jokainen ehkäisee omalta osaltaan sairauksien leviämistä. Käsiä tulee pestä
huolellisesti saippualla, yskiessä tai aivastaessa suun eteen laitetaan kertakäyttöinen nenäliina, ellei tällaista ole
niin oma kyynärtaive. Sairastuneena tulee pysyä kotona.
Mikäli epäilet itselläsi tai läheiselläsi koronavirustartuntaa tai –altistusta:
• Pysy kotona.
• Ota puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen 02-4477500 tai 02-4477600.
• Odota rauhassa ohjeita ja toimi niiden
mukaisesti.
Valtioneuvostolla on käytössä puhelinneuvonta p. 0295 535 535 josta saa yleistä tietoa koronaviruksesta. Se on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, jotka eivät
voi hakea tietoa internetistä.
Ajantasaista tietoa löydät Terveyden- ja
hyvinvoinninlaitoksen sivuilta https://
thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Maskun kunta

Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään
koulussa järjestettävä esiopetus sekä
perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka
työskentelevät yhteiskunnan toiminnan
kannalta kriittisillä aloilla.

Koronavirus ja sen vaikutus
Maskun kunnassa
Maskun kunta noudattaa toiminnassaan
koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi valtioneuvoston, aluehallintoviraston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Perusturvakuntayhtymä Akselin
määräyksiä. Hallitus on 16.3.2020 linjannut lisätoimenpiteet koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa.

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat,
joiden on mahdollista järjestää lapsen
hoito kotona, menettelevät näin. Oppilaan kotiin jäännistä pyydetään ilmoittamaan kouluun.
Maskun Hemmingin koulu: työelämään
tutustuminen (TET) -jaksot on peruttu.

Näiden ohjeiden pohjalta on päätetty,
että osa toiminnasta keskeytetään toistaiseksi ja yleisötapahtumat perutaan
kunnan järjestäminä tai kunnan tiloissa.

Vapaa-aika, liikunta- ja nuorisopalvelut:
Kunnan järjestämät ohjatut ryhmäliikunnat on peruttu toistaiseksi.

Kunnan palvelupisteet:
Maskun kunnanvirasto (Keskuskaari 3, Masku), varhaiskasvatus- ja opetustoimisto (Hallintotie 2, Masku),
sekä vapaa-aikatoimisto (Askaistentie
142, Lemu) on suljettu 17.3. klo 12.00
-13.4.2020.

Kunnan järjestämä harrastustoiminta
on peruttu toistaiseksi.

Kunnan puhelinvaihde palvelee normaalisti. Pyydämme ottamaan yhteyttä puhelimitse vain välttämättömissä
asioissa.
Varhaiskasvatus ja esiopetus:
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja
niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa.
Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista
järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Lasten kotiin jäännistä pyydetään ilmoittamaan päivähoitopaikkaan.

Liikuntasalivuorot on peruttu toistaiseksi.
Kunnan kuntosalit on suljettu toistaiseksi.
Nuorisotilat on suljettu toistaiseksi.
Raisio-opiston toiminta on keskeytetty
toistaiseksi.
Kirjastopalvelut:
Kaikki kirjastot on suljettu toistaiseksi.
Sosiaali- ja terveyspalvelut:
Perusturvakuntayhtymä Akseli vastaa
Maskun kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta. Seuratkaa ja
noudattakaa heidän ohjeistustaan: https://www.soteakseli.fi/.

mennessä. Kaikille kesätyötä hakeneille
ilmoitetaan valinnoista.
Lisätietoja löydät Maskulaisesta nro
5/2020.

Kesätyöasiaa nuorille!
Maskun kunnan kesätyöt nuorille
2020
Kesätyöpaikat on tarkoitettu 16-23 vuotiaille maskulaisille nuorille. Etusijalla ovat
nuoret, jotka eivät ole aiemmin olleet
Maskun kunnan kesätöissä.
Hakea voi Kuntarekry sivuston kautta: http://www.kuntarekry.fi 31.3.2020

Nuorten kesätyötuki 2020
Maskun kunta myöntää kesätyötukea
yhdistyksille, yrityksille tai säätiöille
maskulaisten nuorten palkkaamiseksi
kesätöihin vuonna 2020. Kesätyötuki on
tarkoitettu 15-18 -vuotiaan nuoren työllistämiseen ajalla 1.6. – 31.8.2020. Kesätyön saamiseksi nuoren on täytettävä
15 vuotta ennen työsuhteen alkamista.
Työsuhteen kesto on vähintään kaksi (2)
viikkoa tai yksi (1) kuukausi sekä päivittäinen työaika vähintään kuusi (6) tuntia
ja palkkaus työehtosopimuksen mukaan.
Kunnan maksama tuki on 150 euroa/
nuori/2 viikkoa ja 300 euroa/ nuori/kuukausi.
Edellytykset tuen saamiseksi:
- tuki maksetaan työllistämisen ehtojen
täyttyessä jälkikäteen kirjallista työso-

pimusta, työtodistusta ja hyväksyttävää
palkkatodistusta vastaan
- yhdelle yrittäjälle/yritykselle, yhdistykselle tai säätiölle ko. tuki enintään 3 nuoren työllistämiseen, joista yksi saa olla
omaan perheeseen kuuluva. Oman lapsen työllistämistä omassa taloudessa ei
hyväksytä lukuun ottamatta työllistämistä, joka tapahtuu maaseutu- tai muussa
yrityksessä. Tukea saava yhdistys, yritys
tai säätiö hoitaa käytännön palkanmaksun sekä lisäksi lakisääteiset kulut. Mikäli hakemuksia ei tule riittävää määrää
voi hakija palkata useamman kuin kolme
nuorta. Hakijoiden kesken suoritetaan
arvonta, mikäli hakemuksia on enemmän
kuin mitä on määrärahoja.
- kesätyötuen hakuaika on 24.4.2020
saakka. Hakemus on jätettävä 24.4.2020
klo 12.00 mennessä suoraan Maskun
kunnanvirastoon (os. Keskuskaari 3,
21250 Masku).
Lisätietoja antaa vs. talous- ja henkilöstöjohtaja Nina Vainio, puh. 044 7388 209.
Maskun kunta

Menovinkit
Seutukunnallinen Vanhemmuuden viikko ajalla 20.4. - 26.4.2020.
Perhekätköily Maskun, Nousiaisten ja
Mynämäen kuntien alueella pääsiäisestä
vappuun!
Ajalla 9.4. - 3.5. haettavissa kätköjä mitä
hienoimmista ja mielenkiintoisimmista
paikoista. Lähde siis vaikka koko perheen
voimin seikkailemaan ja näet ehkä kotikuntasi tai naapurikunnan hienouksia uusin silmin.
Jokaisen kunnan alueella 5 eri kätköä.
Kätköjen tarkemmat infot, kartat ja koordinaatit vihjeineen saatavilla 1.4. alkaen
kunnan nettisivuilta https://www.masku.
fi/vapaa-aika/ajankohtaista/.
Kätköjä etsineet voivat osallistua arvontaan netissä, linkki löytyy 9.4. klo 6.00 alkaen kunnan nettisivuilta. Linkki sulkeutuu 3.5. klo 18.00. Tiedossa hieno palkinto
eniten kätköjä keränneelle perheelle sekä
arvottuja palkintoja kaikkien osallistujien
kesken!
HUOM! Perhekätköily mahdollistaa perheiden itsenäisen ulkoilun ja seikkailun
mielenkiintoisissa paikoissa. Käytä tilaisuus hyväksi ja ulkoile vain oman perheen
kesken. (Osallistuminen omalla vastuulla).

Kesätoiminnat lapsille ja nuorille
hyvinvointipalveluissa (mikäli olosuhteet ovat normalisoituneet)
Päiväleiritoimintaa eskari-6-luokkalaisille seuraavasti:
Ti 2.6. - pe 5.6. Askaisten Action viikko
Askaisten alueella
Ti 9.6. - pe 12.6. liikunnalliset lajitapahtumat Kanta-Maskun alueella
Ma 15.6. - to 18.6. Lemun toimintaviikko
Lemun alueella
Ke 10.6 Paint ball – ja grillausilta Piikkiön Raadelmassa nuorille.
To 11.6. Power park-huvipuistoretki
nuorille ja koko perheelle
Lisätietoja ja ilmoittautumisajankohdat
nähtävillä tulevissa Maskulaisissa.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Tietoa hyvinvointipalveluiden toiminnasta 13.4.2020 asti!
Nuorisotoimi tulee toimimaan 13.4. asti
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin
pääasiassa somessa, nuorisotyön koordinaattori Jatta Ihaksi tavoitettavissa Facebookissa Nuoriso Masku Jatta
Ihaksi, Instagramissa jattanuorisomasku. Voit olla yhteydessä Jattaan myös
puhelimitse (whatsapp mukaan lukien)

puh. 040 8327 801 tai sähköpostilla jatta.ihaksi@masku.fi.
Etsivä nuorisotyö hyödyntää muun
muassa whatsappia, Messengeriä, Instagramia, snapchatia, videopuheluita, perinteisiä puheluita ja sähköpostia. Puhelinlangat ja muut yhteydenpitokanavat
laulavat- älä epäröi olla yhteydessä! Tiedot puh. 044 4356 919, etsiva@nousiainen.fi, facebookissa Etsivä nuorisotyöntekijä Taru Leppimäki, Instagramissa &
snapchatissa etsiva_taru.
Hyvinvointipalveluiden tiedotus pääasiassa Facebookissa Maskun hyvinvointipalvelut, Instagramissa maskun_
hyvinvointipalvelut.
Kirjaston tiedotusta voit seurata kirjaston Facebook-sivuilta Maskun kunnankirjasto.
Nämä kanavat toimivat myös tiedotuskanavina. Seuraa! Täältä löydät ajankohtaiset asiat ja vinkkejä vapaa-ajan
viettoon.
Lue myös kunnan nettisivuja.
Hyvinvointipalveluiden toimistopalvelut
puh. 044 7388 299 tai hyvinvointipalvelut@masku.fi.

Pääkirjastossa maksuton
lakineuvonta – peruutettu!
Lakineuvonta on toistaiseksi peruutettu
koronavirusepidemian vuoksi.
Asianajajat Maija Halkosaari-Mäki ja
Toni Läspä antavat edelleen juridista
apua maanantaisin klo 10.00 – 11.00
numerossa 010 292 8870.
Lakineuvonta on Maskun kunnan asukkaille ja yrityksille ilmaista.

Raisio-opisto tiedottaa
Raisio-opiston toiminta on keskeytetty
14.3.2020 alkaen toistaiseksi. Keskeytys
koskee koko opiston toimintaa. Opetusta ei järjestetä missään Raisio-opiston
toiminta-alueen kunnassa (Raisio, Masku, Rusko, Mynämäki, Nousiainen).
https://www.raisio.fi/fi/uutiset/tiedote-sivistyspalveluiden-toimintaan-tehtavista-muutoksista-koronaviruksen-leviamisen
Tieto toiminnan keskeytymisestä on lähetetty kurssilaisille ja opettajille tekstiviestein.
Raisio-opisto

Kunta on sitoutunut suojaamaan palveluidensa
käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua
verkkosivuillamme osoitteessa www.kunta.fi
Seuraava Maskulainen
ilmestyy 23.4.2020,
yhdistysten aineistopäivä 15.4.2020 klo 9.00
mennessä.

Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku
www.masku.fi
Maija Löfstedt, hallintojohtaja, tiedottaja,
puh. 044 738 8221
Jakeluongelmat:
Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Seurat ja yhdistykset
LEMU-ASIKAINEN-VELKUAN
ELÄKEYHDISTYS
peruuttaa kaikki tapahtumat toukokuuhun asti.

OLETKO HUOLISSASI LÄHEISESI
ALKOHOLIN KÄYTÖSTÄ–
AL-ANON VOI OLLA RATKAISU
ONGELMAAN.

MLL LEMUN YHDISTYS

Al-Anonin (Varsinais-Suomen) auttava puhelin päivystää
ma, ti ja to klo 19–21 numerossa (02) 2452 255.
Lähin ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin
klo 19 Raisiossa Alhaistentie 5:ssä (AA:n tila).
Lisätietoa asiasta löydät osoitteesta www.al-anon.fi.

Mannerheimin lastensuojeluliitto
ohjeistaa, että MLL:n yhdistysten
järjestämä toiminta perutaan
toistaiseksi koronavirusepidemian takia.
MLL Lemun yhdistyksen perhekahvilat, perheliikunnat ja
äitien omat käsityökerhot ovat tauolla toistaiseksi. Seuraamme tilanteen etenemistä ja tiedotamme heti, kun tilanteeseen tulee muutoksia. Ajantasaiset tiedot saat osoitteesta lemu.mll.fi ja Facebookista.

ASKAISTEN KURKKUSEURA RY:N

ONKO ALKOHOLI SINUN TAI
LÄHEISESI ONGELMANA
– AA VOI AUTTAA!
AA:n auttava puhelin päivystää joka päivä
klo 10–21 nro 050 4411 115.
Lisätietoja www.vsaa.fi
- sähköposti varsinais-suomi@aa.fi
Raittius on iloinen asia!

vuosikokous Ritarituvalla 2.4.2020 klo 18.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat
Johtokunta

AVUSTAJAKESKUS
KURITTULAN KYLÄYHDISTYKSEN
kevään vuosikokous sunnuntaina 5.4.2020 klo 18:00 puhelinkokouksena. Pidäthän luurin lähelläsi, niin saamme
yhteyden!

(www.avustajakeskus.fi)
välittää vapaaehtoisia ja
koulutettuja avustajia liikunta-, näkö-, ja kehitysvammaisille henkilöille vapaa-ajantoimintoihin (esim. lääkärissä
käynnit, virkistäytyminen). Asiakas korvaa vain avustajan
matkakulut (suositus 7€).
Ma–to kello 9–12 puh: (02) 2518 549

Kaikki yhdistyksemme tapahtumat perutaan huhtikuun
loppuun asti koronaviruksen takia.
HUOM. KK-TAPAAMISET muuttuvat jatkossa tiistaista
keskiviikkoon. Seuraa lehti-ilmoittelua sekä kotisivuja.

ASKAISTEN VPK RY:N
sääntömääräinen kevätkokous on siirretty
pidettäväksi maanantaina 20.4.2020
alkaen klo 19 paloasemalla.
Tervetuloa!

Seurat ja yhdistykset

Kirkkotiellä
Maskun kirkko:
Kaikki jumalanpalvelukset lähetetään toistaiseksi Facebookiin striimattuina (suorana lähetyksenä) Maskun kirkosta. Sanajumalanpalveluksessa ovat mukana vain papit, kanttorit ja suntio.
Maskun kirkon lähetysajat ovat sunnuntaisin klo 10 alkaen. Tämän
jälkeen kirkko on auki hiljentymistä ja yksityistä keskustelua varten
klo 11-13. Lemun ja Askaisten kirkot ovat vastaavasti auki vuorosunnuntaisin klo 12-14.

TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!
Koronavirusepidemian hidastamiseksi Maskun seurakunnan kaikki
tapahtumat, säännölliset ryhmät ja muut tilaisuudet perutaan tai
siirretään someen ainakin 16.3.-30.4.2020 väliseksi ajaksi.

Aikuiset:
Seurakunnan työntekijät toimittavat säännöllisesti erilaista
materiaalia nettiin.
Voit osallistua toimintaan Facebook > Maskun seurakunta kautta tai
seurakunnan nettisivuilla maskunseurakunta.fi

Lapset ja perheet
Facebook sivulla Maskun seurakunta Lapset ja perheet voit seurata
lastenohjaajien tuottamaa materiaalia tai seurakunnan nettisivuilla
maskunseurakunta.fi

Alakoululaiset ja Nuoret:
Maskun seurakunnan nuorisotyö siirtyy YouTubeen ja Instagramiin

Seppeleen lasku Maskun hautausmaalla.
Talvisodan päättymisestä on 80 vuotta

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Janica Aino Tuulikki Kosonen,
Ellen Eveliina Koskelainen
Kuolleet: Arja Sinikka Kuusniemi 61v.
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Kirkkotiellä

Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Maskun seurakunnan tiedote 17.3.2020
Koronavirusepidemian hidastamiseksi Maskun seurakunnan pääsääntöisesti kaikki
tapahtumat, säännölliset ryhmät ja muut tilaisuudet perutaan tai siirretään someen
17.3.-30.4.2020 väliseksi ajaksi. Vain lakisääteinen toiminta jatkuu.
Seurakunnassa toimitetaan kirkolliset toimitukset (kasteet, vihkimiset ja hautaan
siunaamiset) sekä taataan sielunhoidon ja välttämättömän diakonisen avun saaminen sekä virastopalvelujen saanti.
Kaikki jumalanpalvelukset pidetään toistaiseksi striimattuina sanajumalan- palveluksina Maskun kirkosta. Jumalanpalvelukset toimittavat paikan päällä vain papit,
kanttori ja suntio. Palvelus tallentuu Facebookiin (> Maskun seurakunta) ajantasaisesti.
Maskun kirkon ovet ovat auki hiljentymistä ja yksityistä sielunhoitoa varten sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen klo 11 – 13. Vastaavasti Lemun ja Askaisten kirkon
ovet ovat auki vuoropyhinä klo 12 – 14. Yksityisen ehtoollisen saa pyydettäessä kotiin/asunnolle.
Seurakunnan työntekijöihin saa yhteyden puhelimitse ja sähköpostitse tai sosiaalisen median kanavien kautta. Tiedot löytyvät osoitteesta www.maskunseurakunta.fi.
Eri työalat ilmoittavat erikseen yksityiskohtaisemmin omasta toiminnastaan, esim.
hävikkiruuan jaosta tiedotetaan erikseen jaon piirissä oleville asiakkaille.
Jatkossa tiedottaminen tapahtuu seurakunnan kotisivujen, sosiaalisen median, tiedotuslehti Maskulaisen sekä Vakka-Suomen Sanomien kautta.
”Käännä nyt mielesi Jumalan puoleen, ojenna kätesi Jumalaa kohti! Sinä saat olla
luottavalla mielellä, sillä toivo elää, olet turvassa. Voit nukkua levollista unta.” –
Job 10:13,18

Koronaviruksen aiheuttamat yleisö-ja ryhmätomintojen peruutukset
muuttavat arkeamme monin tavoin. Kasvokkaisten kohtaamisten sijaan pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monille tukea ja keskusteluyhteyden puhelimitse tai etäyhteyksin.
Toivomme, että jokainen meistä mahdollisuuksien mukaan oman lähipiirin lisäksi huolehtivat myös yksinasuvista riskiryhmiin kuuluvista.
Ollaan heihin yhteydessä puhelimitse tai etäyhteyksin. Kysytään voimmeko auttaa.
Diakonin sekä seurakuntamme papin kanssa voit keskustella koko elämän kirjoon kuuluvista asioista luottamuksellisesti.

MASKUN SEURAKUNTA SIIRTYY
SOMEEN

Maskun seurakunta
Maskun seurakunta
Lapset ja perheet

Maskusrk
Diakoni
Sirkku Sinkkonen
044 722 5415
sirkku.sinkkonen@evl.fi
Diakoni
Tuija Kyrölä
044 722 5419
tuija.kyrola@evl.fi
Diakoni
Marika Hietanen
044 722 5416
marika.hietanen@evl.fi
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Jouko Henttinen
044 550 6720
jouko.henttinen@evl.fi
Sini-Maaria Kataja
044 722 5411
sini-maaria.kataja@evl.fi
Marith Leppäkari-Lindberg
044 722 5412
marith.leppakari-lindberg
@evl.fi

Maskun seurakunta

Maskunseurakunta.fi

Sinikka Pietilä
044 722 5414
sinikka.pietila@evl.fi

Kirkkotiellä

