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Korona-tiedote Maskun varhaiskasvatuksen asiakkaille 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Korona-koordinaatioryhmä on kokoontunut 15.12.2020 ja 

tiedottaa seuraavaa: 

Koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi annetut suositukset ovat Varsinais-Suomessa pääosin 
voimassa 10. tammikuuta saakka. Alueellinen koordinaatioryhmä jatkoi suosituksia, sillä koronaviruksen 
tapausmäärät Varsinais-Suomessa ovat edelleen hyvin korkeat. 

Viime viikolla (7.–13.12.) Varsinais-Suomessa todettiin kaikkiaan 456 koronatapausta, mikä on noin 50 
prosenttia enemmän kuin edellisviikolla. Koronatapausten kokonaismäärä Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirissä oli sunnuntaina 2 385. Ilmaantuvuus kahden viikon ajalta on 153,3 (15.12.) 100 000:a 
ihmistä kohden. Tämä on yli koko maan keskiarvon. Varsinais-Suomi on Korona-viruksen leviämisvaiheessa. 

Koronaviruksen tartunnan lähteitä ei valitettavasti enää tunnisteta yhtä hyvin kuin epidemian aikana 
aiemmin. Tartuntalähde saatiin viime viikolla selvitettyä 57 prosentilla sairastuneista. Neljäsosa eli yli sata 
koronavirustartuntaa tuli viime viikolla samassa taloudessa asuvalta. 

Alueellinen Korona-koordinaatioryhmä on jo aiemmin suositellut, että Varsinais-Suomen kunnat 

harkitsevat perusopetuksen siirtämistä etäopetukseen soveltuvin osin paikallisen epidemiatilanteen 

mukaan. Maskun kunnan tilanne on yleisesti huolestuttava ja tartuntamäärät ovat olleet kasvussa. 

Maskun uudet kahdeksan tartuntaa ovat tapahtuneet pääosin Luukan palvelukeskuksessa. 

Kouluissa ja päiväkodeissa ei onneksi ole viime päivinä tullut esiin uusia tartuntoja. Maskun 

Hemmingin koulun oppilaat (vuosiluokat 7-9, pois lukien erityisopetus) on siirretty etäopetukseen 

ajalla 14.-19.12.2020. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa myös vuosiluokat 4-6 voidaan 

siirtää etäopetukseen erityisopetusta lukuun ottamatta. 

Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään joulun ajalla 21.12.2020 - 6.1.2021 Tammenahjon ja 

SatuSeikelän päiväkodeissa ja varhaiskasvatuspalveluja tarvitseville perheille asiasta on tiedotettu 

jo aiemmin. Varhaiskasvatuspalveluja tarvitsee vain noin neljännes asiakkaista ja olemme tarkoin 

arvioineet riskit ja toiminnan mahdollisimman turvallisen toteuttamisen. Varhaiskasvatus- ja 

opetuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.12.2020 § 154.  

Päiväkodeissa on mahdollista sijoittaa ryhmät toimintatiloihin, joissa ne toimivat itsenäisesti ilman 

kontakteja muihin ryhmiin. Toiminta on pienryhmissä ja ulkoilu on suunniteltu järjestettäväksi 

pienryhmissä hyödyntäen päiväkodin ja koulun pihoja, lähipuistoja ja lähimetsiä. Voimassa olevat 

koronaohjeistukset ja toimintamallit ovat käytössä loma-aikanakin.  

Päivitämme Maskun varhaiskasvatuksen koronaohjeistuksia valtakunnallisten ja alueellisten 

ohjeistusten mukaisesti tai tilanteen muuten niin vaatiessa. Maskun yleisestä Korona-tilanteesta 

tiedotetaan myös kunnan www-sivuilla.  

Toivomme perheiden noudattavan koronaohjeita ja mahdollisuuksien mukaan viettämään 

joulunaikaa lähipiirissä. Rauhallista joulunaikaa! 
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