Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin
K-Posti Oy
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Maskun kunnan
asiointipalvelu
Maskun kunta ja Maskun seurakunta käynnistävät yhteistyössä asiointipalvelun riskiryhmään kuuluville.

TÄRKEÄÄ!
Kunnan tai seurakunnan toimesta ei
kysytä esim. pankkikortin numeroa tai
muita pankkitietoja. Ostoksia ei makseta niitä toimitettaessa, vaan ne laskutetaan jälkikäteen.

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti niille
riskiryhmään kuuluville, joilla ei ole mahdollisuutta järjestää kaupassa käyntiä tai
asiointiapua muulla tavoin.

Jakelija soittaa puhelimella toimitettuaan ostokset ovellenne. Tunnistat hänet punaisesta seurakunnan liivistä.

Ostoksia voi tässä vaiheessa tehdä K-Market Maskun ja Sale Lemun kautta. Molempiin tarvitaan ostosten tekoa varten
laskutustili. Jos sinulla ei ole tililaskutussopimusta kaupassa, avataan tili kauppaan
ensimmäisen tilauksen yhteydessä.

Tukea yrityksille
poikkeustilan aiheuttamiin
haasteisiin

Tilaukset tehdään:
Maanantaina klo 9-15 –>
Toimitukset tiistaina klo 13 jälkeen
Torstaina klo 9-15 –>
Toimitukset perjantaina klo 13 jälkeen
Pyhäpäivinä ei toimituksia, vaan ne siirtyvät edeltävään arkipäivään.
Toimi näin!
1. Tee ostoslista valmiiksi.
2. Soita puhelinnumeroon 044 7388 272
3. Kerro puhelimessa ostoksesi. Tilaus välitetään palvelun kautta kauppaan.
4. Seurakunnan työntekijät noutavat ostokset seuraavana päivänä ja toimittavat ne
kotiovelle klo 13 jälkeen.
Kauppa velottaa ostosten keräilystä palvelumaksun (K-Market 5,00 € ja Sale 5,90
€). Toimituksesta ei aiheudu lisäkustannuksia asiakkaalle.
Palvelun kautta on myös mahdollista saada
asiointiapua Maskun apteekkiin.
Toimi näin!
1. Soita apteekkiin (puhelinnumero
02 4320 151) ja tee lääketilaus
2. Soita palvelunumeroon 044 7388 272 ja
kerro apteekkiin tekemäsi tilauksen tiedot.
3. Seurakunnan työntekijä toimittaa lääkkeet seuraavana arkipäivänä klo 13 jälkeen.

Yrityksille on tarjolla erilaisia tukia ja
avustuksia poikkeustilan takia. Tukia
haetaan yrityksen työntekijämäärien
mukaan eri tahoilta. Kaikissa tuissa lähtökohtana on, että liiketoiminta on kärsinyt merkittävästi poikkeustilanteesta.
Yksinyrittäjät
- Kunnan myöntämä toiminta-avustus
2.000 €
- Yrittäjän työttömyysturva. Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa.
Pienyritykset - 1-5 työntekijää
- ELY-keskusten poikkeusrahoitus tilanneanalyysiin ja kehittämistoimenpiteisiin
- 10.000 – 100.000 €
PK-yritykset - 6-250 työntekijää
- Business Finlandin kehittämisrahoitus
esiselvityksiin ja liiketoiminnan kehittämiseen
- 10.000 – 100.000 euroa
Lisätietoja
www.masku.fi
www.turkubusinessregion.com

Hyvinvointi tiedottaa
Lukukaveri yhdistää etäkoululaisen ja seniorin
Etäkoululainen soittaa seniorille huoltajan läsnä ollessa ja lukee hänelle ääneen
ennalta sovittuun aikaan.
Etäkoululainen voi valita lukemisensa lue opettajan valitsemaa kirjaa tai vaikka
lempisatusi!
Lukukaveri.com
on maksuton ja toimii vapaaehtoisten
avulla. Mukaan voi ilmoittautua joko lukijaksi tai kuuntelijaksi.

Yhteystiedot
Mikäli sinulla on kysyttävää valmiusajan palveluista, voit
olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.
Hyvinvointipalvelujen toimisto:
hyvinvointipalvelut@masku.fi puh. 044 7388 299
Nuorisotyön koordinaattori Jatta Ihaksi
jatta.ihaksi@masku.fi puh. 040 8327 801
Etsivä nuorisotyöntekijä Taru Leppimäki
etsiva@nousiainen.fi puh.044 4356 919
Työpajaohjaaja Vilhelmiina Eriksson-Tolkki
tyopaja@mynamaki.fi puh. 044 4356 952
Vapaa-aika- ja kulttuurisihteeri Maarit Lindström
maarit.lindstrom@masku.fi puh.050 3248519
Liikuntasuunnittelija Hanna Pennanen
hanna.pennanen@masku.fi puh.044 7388 242
Maskun pääkirjasto: kirjasto@masku.fi
puh. 044 7388 255
Lemun kirjasto: lemun.kirjasto@masku.fi
puh. 044 7388 145
Askaisten kirjasto: askaisten.kirjasto@masku.fi
puh. 044 7388 146
Seuraava Maskulainen
ilmestyy 7.5.2020,
yhdistysten aineistopäivä 29.4.2020 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
Jokaisella lapsella on oikeus leikkiin,
iloon ja turvaan.
MLL auttaa vanhempia kasvattamaan
ja suojelemaan lapsia
ja iloitsemaan heistä.
Lapset ensin -keräys MLL:n paikallisen toiminnan hyväksi alkoi kuun alussa. Yhdistyksemme on mukana keräyksessä, sillä
haluamme varmistaa toimintamme jatkumisen myös koronakriisin jälkeen. Tältä keväältä kaikki toiminta on peruttu.
Lahjoittamalla Lapset ensin -keräykseen tuet juuri meidän
alueemme lapsiperheiden hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä.
Keräämme varoja toimintamme ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Toivomme mm. perhekahvilaan uusia leluja ja ideoimme syksyn toimintaa.
Tänä vuonna keräys järjestetään kokonaisuudessaan verkossa ja yhdistyksemme lahjoitussivu löytyy osoitteesta https://
lahjoita.mll.fi/masku.

Akselin alueen avoimet
kohtaamispaikat lapsiperheille
siirtyvät verkossa toimiviksi
etäperhekahviloiksi.
Etäperhekahvilan hosteina toimivat Vakka-Suomen ja Akselin alueen koordinaattori Selja Sillantaka sekä kohtaamispaikoista tutut perhekahvilaohjaajat!
Akselin alueen ensimmäinen etäperhekahvila kokoontuu
17.4. klo 12-13.
Seuraavat etäperhekahvilat:
24.4.2020 klo 12-13
29.4.2020 klo 12-13
8.5.2020 klo 12-13
Tervetuloa tapaamaan muita perheitä, viihtymään ja
jakamaan arjen iloja ja suruja!
Lisätietoa mll.lemu.fi ja facebook-sivuiltamme.

Lämmin kiitos tuestasi. Aurinkoista kevättä!

Seurat ja yhdistykset

Kirkkotiellä
Maskun kirkko
jumalanpalvelukset suoratoistona (yhteys seurakunnan kotisivuilta:
maskunseurakunta.fi):
To 23.4. klo 18 Yrjönpäivän iltakirkko. Pietilä, Järä, Maskun partiolaiset.
Su 26.4 klo 18 (huom! aika) Hemminki-messu Maskun kirkosta. Pietilä, Kataja,
Lustig ja avustajat.
Su 3.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Pietilä, Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
Su 10.5. klo 10 sanajumalanpalvelus (äitienpäivä). Henttinen,
Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
Lisäksi kirkot auki hiljentymistä varten sunnuntaisin
Maskun kirkko joka su klo 11-12
Lemun kirkko klo 12-13: su 10.5 ja 24.5.
Askaisten kirkko klo 12-13: su 3.5, 17. 5 ja 31.5.

Maskun kunta ja Maskun seurakunta tarjovat
yhteistyössä asiointipalvelun riskiryhmään
kuuluville.
Lisätiedot puh: 044 7388 272

Kanttori Joni menossa toimittamaan Kauppakassia.

Kevät tekee tuloaan ja nyt on hyvä
aika hakea lyhdyt pois haudoilta ja
kivien takaa.
Maskun seurakunnan kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ottavat vastaan
asiakkaita vain ajanvarauksella.
Voit soittaa tai ilmoittaa sähköpostilla
tulostasi. Virasto ottaa vastaan vierailevia asiakkaita ma-pe klo 9-12.
Päivi Kummila 02-434 8400 tai
masku.seurakunta@evl.fi.
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Hemminkimessu toteutuu sanajumalanpalveluksena Maskun kirkossa
sunnuntaina 26.4 klo 18. Voit osallistua jumalanpalvelukseen Maskun
seurakunnan Facebook-sivujen kautta. Musiikista vastaa Kaija Järä ja
pappina on Sini-Maaria Kataja. Voit lähettää rukouspyyntöjä etukäteen Sini-Maarialle tai voit kirjoittaa rukouspyynnön jumalanpalveluksen aikana
jumalanpalveluksen livevideon alle.

Musiikkityön konsertit on toistaiseksi siirretty Maskun seurakunnan
YouTube-kanavalle. Löydät taltioinnit soittolistojen kohdalta.

Kirkkotiellä

RIPPIKOULUT
Vallitsevassa tilanteessa jatkamme rippikouluja etänä suunnitellun aikataulun
mukaan.
Talvirippikoulun ja pääsiäisrippikoulun toukokuulle suunnitellut konfirmaatiot siirtyvät syksyyn:
Talvirippikoulun konfirmaatio su 16.8. klo 10 Maskun kirkossa
Pääsiäisrippikoulun konfirmaatio su 23.8. klo 10 Maskun kirkossa

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

Kesän rippikoululeirien osalta toivomme, että pystymme toteuttamaan leirit
suunnitelman mukaisesti. Jos tämä ei onnistu, pidämme kesän rippikoulut
sähköisten välineiden avulla ja siirrämme myös näiden konfirmaatiot syksyyn.
Asiasta on tiedotettu suoraan rippikoululaisten koteihin.

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

Lapset ja perheet
Maskun seurakunnan lapsi- ja perhetyön toiminta on siirtynyt toistaiseksi
kokonaan Facebookiin. Jaamme uutta
katseltavaa päivittäin osoitteessa
https://www.facebook.com/Maskun
seurakunta Lapset ja perheet

Alakoululaiset ja nuoret sekä
rippikoulu
Maskun seurakunnan nuorisotyö toimii
YouTubessa tilillä Maskun seurakunta ja
Instagramissa tilillä maskusrk. Olemme
tavoitettavissa myös whatsapissa ja sähköpostilla.
Uusi kerho JUTTIS aloittanut
toimintansa ti, ke ja to klo13-13.20!
WhatsApp-videokeskustelulla tapahtuva työntekijän ohjaama JUTTIS -kerho
1.-6.lk tarjoaa välituntimaista juttelua
etäkoulupäivään. Kerhoon pitää ilmoittautua nettilomakkeella seurakunnan
sivuilla www.maskunseurakunta.fi Mukaan mahtuu 3 kerholaista / kerhokerta
ja ilmoittautua voi joko yksittäiseen tai
useampaan kertaan. Lisätiedot Hannalta p.044-7225430.
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"Paljon olis tarjolla kaikenlaista, mut mistä sen kaiken löytää... ?!"
Seurakunnan nettisivuilla maskunseurakunta.fi löytyy ihan heti etusivulta SOME
painike ja sieltä aukeaa reitit kaikkiin niihin somesisältöihin,
joita Maskun seurakunta tuottaa.

Ilmoittautuminen syksyllä 2020 alkaviin päiväkerhoihin alkaa
ma 27.4, klo 9.00 kotisivuillamme. www.maskunseurakunta.fi
Tule mukaan! Toiminta on suunnattu 3-5 -vuotiaille.

Kirkkotiellä

