Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin
K-Posti Oy

Tässä uusin Maskulainen - kotikuntasi kuulumiset ja tapahtumat yhdessä paketissa!
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Yksinyrittäjien toimintatuen
haku on auki
Hakemuksessa tulee olla liitteenä seuraavat:
- Tilinpäätös 2019 (viimeisin tilinpäätös) tai veroilmoitus 2019 (viimeisin veroilmoitus)
- Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti
ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
- Verovelkatodistus
Jos liitteet puuttuvat, palautetaan hakemus täydennettäväksi!
Lisätietoja ja hakemus täällä:
https://turkubusinessregion.com/…/
yksinyrittajan-toimintat…/

ovat päättäneet ottaa henkilökohtaisesti
yhteyttä kaikkiin yli 70-vuotiaisiin asukkaisiin.
Maskun kunnan ja seurakunnan työntekijät soittavat parhaillaan kaikille
kunnassa asuville yli 70-vuotiaille, jotka
eivät ole Akselin ikäihmisten palvelujen
piirissä, tai joihin ei muulla tavoin ole
saatu yhteyttä.
Soittojen avulla haluamme varmistaa,
että kaikilla asukkailla on tarvittava apu
ja tieto poikkeusolojen osalta. Apua arjessa selviämiseen on nyt tarjolla monelta eri taholta ja haluamme, että se löytää
perille.

Yhteydenotot yli
70-vuotiaille

Soitamme kaikille, joiden puhelinnumeron olemme numeropalvelusta saaneet.
Henkilöitä, joille meillä ei ole puhelinnumeroa, on kuitenkin paljon. Jos ette saa
kunnasta puhelua, johtuu se siitä, että
puhelinnumeronne ei ole meillä tiedossa.
Jos ette ole saanut puhelua, pyydämme
soittamaan Maskun kunnan numeroon
044 7388 221.

Perusturvakuntayhtymä Akselin jäsenkunnat Masku, Mynämäki ja Nousiainen

Tärkeää!
Soittajat ovat Maskun kunnan ja Maskun

Lisätietoja kunnassa antaa
elinvoimapäällikkö Lauri Hyttinen,
puh. 044 7388 338,
sähköposti lauri.hyttinen@masku.fi

seurakunnan työntekijöitä.
Soittajat eivät kysy mitään raha- tai
pankkiasioihin liittyvää. Otattehan yhteyden poliisiin, jos saatte näitä tietoja
kyselevän soiton.

Kylärahan hakeminen
Vuoden 2020 talousarvioon on varattu
määräraha kylän kehittämiseen ja aktiiviteettien lisäämiseen kylätoimikunnan
suunnitelmien mukaisesti.
Rahaa hakevan toimivan kylän tai kylätoimikunnan tulee laatia suunnitelma siitä mitä tehdään ja miten rahat
aiotaan käyttää. Tavoitteena tulee olla
kylän kannalta merkittävän yhteisen
hankkeen toteuttaminen tai toimintojen
käynnistäminen.
Kylärahahakemukset suunnitelmineen
tulee toimittaa 15.5.2020 klo 16.00 mennessä maskunkunta@masku.fi tai osoitteella, Maskun kunta, hyvinvointilautakunta, Keskuskaari 3, 21250 Masku.
Hakemuksen yhteystietoihin toivotaan
yhdistyksen sähköpostiosoite.

OTA PYÖRÄILY
HAASTE VASTAAN!

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Hyvinvointipalveluiden kesä
Olethan muistanut seurata some-kanaviamme ja
Vakka-Suomen Sanomia, niistä löytyy tietoa mahdollisista hyvinvointipalveluiden kesän 2020 toiminnoista.

HUOMIOITHAN POIKKEUSSÄÄNNÖT:
• Muistetaan hygienia ja vältetään lähikontakteja ja väkijoukkoja
• Suosi pyöräilyä yksin tai oman perheesi kanssa

KIRJAUSOHJEET:
Kirjaa pyörämatkasi netissä/mobiilissa www.liiku.fi/haastepyoraily
Mobiili- ja nettikirjaus on samalla alustalla toimiva kirjausjärjestelmä, joka toimii saman linkin
kautta sekä älypuhelimessa ja netissä. Näin saat sovelluksen älypuhelimeen:

Facebook: Maskun hyvinvointipalvelut
Instagram: maskun_hyvinvointipalvelut
Kunnan nettisivut:
https://www.masku.fi/vapaa-aika/ajankohtaista/
Kirjastojen facebook:
https://www.facebook.com/maskunkunnankirjasto

1.

Haastepyöräilyn haaste –
ota haaste vastaan!
Mikäli mobiili- tai nettikirjaus eivät onnistu, voit
tulostaa kortin ja merkitä kilometrit siihen/tai tee
itse tuloskortti/paperilappu. Palauta kortit ja laput
viimeistään maanantaina 22.6.2020 Lemun, Askaisten tai Maskun kirjaston kirjapalautusluukkuihin. Merkitse yhteystietosi, mikäli haluat osallistua
palkintojen arvontaan. Palkinnot arvotaan kaikkien haasteeseen osallistuneiden kesken ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Hae sovellus kännykän kautta osoitteesta: m.tarzani.com/haastepyoraily/
HUOM! sovellus ei löydy app-kaupasta!

2.

3.

Kirjaa ensi omat
tiedot sovellukseen.
Nimi on pakollinen
tieto, muut yhteystiedot
voi merkitä, jos haluat
osallistua arvontaan.

4.

Kirjaa omat pyöräilysi.
Kirjauspäivämäärä tulee automaattisesti, sen voi myös halutessa vaihtaa.
Pyöräilykuntasi tulee automaattisesti
ensimmäisen kirjauksen jälkeen.
Merkitse ajamasi pyöräilymatka.
Vapaa kenttä -kohtaan voit merkitä
esim. reittisi, millainen ilma tai oman
fiiliksen.

5.

Sovellus näyttää
etusivulla omat
viimeisimmät pyöräilyt
sekä kuntakohtaisen
ranking-tilanteen.

Sovelluksen voi
tallentaa puhelimen
työpöydälle.
Esim. Android-selaimen
valikosta toiminnolla
"Lisää aloitusnäyttöön".

LISÄTIEDOT JA TEKNINEN TUKI: www.liiku.fi/haastepyöräily

KOODILLA
SUORAAN
MOBIILIIN!

Mikäli huomaat sovelluksessa vian tai tarvitset apua, laita viestiä:
juha.koskelo@liiku.fi

HAASTEPYÖRÄILYKORTTI
Merkitse kilometreinä päivittäinen liikkumisesi pyörällä
vapusta juhannukseen tai elokuun loppuun asti!
•
•
•
•

Muistetaan hygienia ja vältetään lähikontakteja ja väkijoukkoja.
Suosi pyöräilyä yksin tai oman perheesi kanssa.
Vuonna 2020 Haastepyöräilyssä ei ole laatikkokirjausta.
Kannattaa seurata myös oman kunnan ohjeistusta!
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Ikäihmiset huomio!
Pidä tasapainosi ja toimintakykysi tallella päivittäisellä jumpalla!
Kävely kevyemmäksi

Askaisten lähikirjasto muuttaa uusiin tiloihin
Kirjasto avataan uudessa osoitteessa Vesiläntie 3, kun kirjastopalvelut palaavat
normaaliin päiväjärjestykseen. Seuraa
tiedottamista kunnan www-sivuilla ja
facebookissa. Lainoja voi palauttaa vanhan kirjaston palautusluukkuun.

Maskun Vesihuolto Oy
tiedottaa
Vesimittarien lukemapyynnöt
Maskun Vesihuolto Oy siirtää koronaepidemian takia vesimittarien lukemapyyntöjen lähettämisen toukokuulta myöhempään ajankohtaan.
Lukemapyyntövuorossa olisivat Lemun
alue, Akkoinen – Mäksmäki, Seikelä – Sopola, Luolavuori ja Niemenkulma.
Kulutus-web palveluun, os. https://www.
kulutus-web.com/masku voi kirjata lukeman milloin vain ja lukema huomioidaan
seuraavassa laskutuksessa. Palveluun kirjautumiseen tarvitaan kulutuspaikan numero (kuluttajanumero) sekä vesimittarin
numero. Tiedot löytyvät kiinteistöön kohdistuvasta vesilaskusta.
Etäluettavien vesimittareiden luenta hoidetaan vesihuollon toimesta.

Harrasta kotona
Mietitkö mitä ihmettä
sille kotona olevalle
lapselle tai nuorelle
keksisi tekemistä, kun ohjatut harrastukset ovat tauolla?
Harrasta kotona -sivusto kokoaa yhteen
lapsille ja nuorille suunnattuja taiteen
harrastamisen ja kokemisen verkkosisältöjä. Sivustolla pääsee esimerkiksi Lelumuseon virtuaalikierrokselle, voi opetella kitaransoiton alkeita, katutanssia,
sirkusta, elokuvan-, sarjakuvan- ja luontotaiteen tekoa ja paljon, paljon muuta!
Nyt kannattaa koko perheen siis suunnata osoitteeseen:
http://www.harrastakotona.fi/
Sivusto on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kokoama.

Kirjasto tiedottaa
Kirjastojen palautusluukut ovat auki.
Lainojen eräpäiviä siirretään automaattisesti kirjastojen avaamisen yli, eikä
sulkuajalta kerry maksuja. Luukkuja ei
tyhjennetä päivittäin, eli laina voi näkyä
verkkokirjastossa vielä joitakin päiviä
luukusta palauttamisen jälkeen. Asiakas
palauttaa aineiston luukkuun aina omalla vastuulla.

Paperilasku maksulliseksi
Maskun Vesihuolto Oy seuraa sähköisen
laskutuksen kehitystä. Sähköiset laskut
ovat nopeampia ja edullisempia lähettää
sekä löytävät varmemmin perille. Otamme 1.8.2020 käyttöön 3,00 euron (sis.
ALV 24%) laskutuslisän paperilaskuille. Yksityisasiakkaamme saavat tilattua
laskumme e-laskuna kätevästi omassa
verkkopankissaan. Yritykset voivat ilmoittaa verkkolaskuosoitteensa suoraan
toimistoomme sähköpostitse. E-laskuista
ja verkkolaskuista ei peritä laskutuslisää:
laskut kannattaa tilata sähköisesti ennen
1.8.2020.
Maskun Vesihuolto Oy
Kunta on sitoutunut suojaamaan palveluidensa
käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua
verkkosivuillamme osoitteessa www.masku.fi
Seuraava Maskulainen
ilmestyy 22.5.2020,
yhdistysten aineistopäivä 13.5.2020 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
MLL MASKU
Jokaisella lapsella on oikeus leikkiin, iloon
ja turvaan. MLL auttaa vanhempia
kasvattamaan ja suojelemaan lapsia ja
iloitsemaan heistä. Paikallinen Maskun MLL:n Lapset ensin
-keräys löytyy osoitteesta https://lahjoita.mll.fi/masku Lahjoittamalla tuet meidän alueemme lapsiperheiden eteen tehtävää työtä. Keräys on 15.5. asti. Lämmin kiitos tuestasi!
Mysteeri Maatilalla -kiertue saapuu Maskutalolle 22.10. klo
18! TV:n lastenohjelmista tutut Jaakko Loukkola ja Isa-Eerika Lehto tähdittävät lapsiperheille suunnattua visuaalista
ja vauhdikasta farmiseikkailua, jossa kuullaan paljon lastenmusiikkia. Varaa lippusi nopeasti https://www.ideaticket.
fi/it/?p=74. Lippuhinnat ja muu lisätieto yhdistyksen Facebook-sivulla MLL Maskun yhdistys.
Z

Z

MLL VARSINAIS-SUOMEN PIIRI

Z

Z

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
perhekahvilat ja muu perheille
suunnattu avoin kohtaamispaikkatoiminta
suljettiin koronaviruksen aiheuttaman
poikkeustilanteen vuoksi. Kuitenkin MLL:n Varsinais-Suomen piirissä korvaavaa toimintaa saatiin järjestymään nopealla aikataululla, ja verkossa toimivia etäkahviloita pyöritetäänkin nyt jo monessa paikallisyhdistyksessä.
Myös Akseli-alueella etäkahvilat kokoontuvat kello 12-13
ainakin pe 8.5., 15.5. ja 22.5. Etäkahvilat järjestetään helppokäyttöisen Zoom-palvelun kautta, ja mukaan voi liittyä
tietokoneen lisäksi myös älypuhelimella. Osallistuminen on
toteutettu hyvin matalalla kynnyksellä, jolloin mukaan voi
tulla vaikka vain kuuntelemaan muiden keskusteluja. Etäkahviloissa on usein tarjolla myös erilaisia alustuksia keskusteluille, vierailijoita ja mukavaa puuhaa perheen pienimmille.
Paikallisyhdistysten etäkahviloiden aikataulut ja liittymislinkit löytyvät helpoiten yhdistysten omilta Facebook-sivuilta,
mutta ne ovat koottu myös MLL:n Varsinais-Suomen piirin
kotisivuille. Perheet voivat vierailla oman alueensa etäkahvilassa, mutta Varsinais-Suomen alueella on paljon muitakin
ryhmiä, joihin perheet ovat myös tervetulleita.
MLL:n Varsinais-Suomen piirin muutkaan toiminnat eivät
ole jääneet tauolle, vaan siirtyneet mahdollisuuksien mukaan
verkkoon. Tapahtumia ja koulutuksia järjestetään edelleen
etänä, ja palvelut pyörivät normaalisti. MLL:n lastenhoitopalvelut ovat edelleen perheiden käytettävissä, ja hoitajat
auttavat mielellään perheitä tilapäisten ja lyhytaikaisten lastenhoitotarpeiden kanssa, mikäli kaikki perheenjäsenet ovat
terveenä. Myös ammatilliset perhepalvelut jatkavat normaalisti toimintaansa, ja lapsiperheiden on esimerkiksi mahdollista hakea kotipalveluapua kunnan palvelusetelin avulla MLL:n V-S piirin Perhepalvelut Oy:ltä.

MLL LEMU
Perhekahvilamme kaipaisi syksyksi
uusia perhekahvilaohjaajia.
Olisitko sinä kiinnostunut tästä
vapaaehtoistehtävästä?
Ole rohkeasti yhteydessä perhekahvilavastaavaan 11.5.2020
mennessä; MLL.lemun.yhdistys@gmail.com
Lapset ensin -keräys on käynnissä 1.4.-15.5.2020.
Tänä vuonna MLL Lemun yhdistys kerää varoja Isä-lapsi
toimintaan. Keräyksestä saaduilla varoilla pystymme toteuttamaan mukavaa, yhteistä tekemistä isille ja lapsille. Suunnitelmissa mm. nikkarointia.
Lahjoittamaan pääset osoitteessa: https://lahjoita.mll.fi/
lemu/
Kurkkaa kokoamamme tekemisvinkit ja kilpailu
Facebookissa sekä seuraa meitä myös
Instagramissa @mll_lemu.

Lisätietoa etäkahviloista ja MLL:n muista toiminnoista MLL:n Varsinais-Suomen piirin kotisivuilla: https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/ajankohtaista/mll-palvelee-edelleen

Seurat ja yhdistykset

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!
Maskun seurakunnan jumalanpalvelukset
lähetetään suoratoistona (yhteys seurakunnan kotisivuilta: maskunseurakunta.fi):
Su 10.5.
Su 17.5.

Su 21.5.
Su 24.5.

klo 10 sanajumalanpalvelus (äitienpäivä). Henttinen,
Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
klo 10 sanajumalanpalvelus. Leppäkari-Lindberg, Henttinen,
Poutanen. Jumalanpalveluksen jälkeen lasketaan seppeleet
Kaatuneiden muistopäivän kunniaksi Maskun hautausmaalle;
myöhemmin päivällä myös Lemun ja Askaisten hautausmaille ei tarkoitettu yleisölle!
klo 10 Helatorstain sanajumalanpalvelus. Pietilä,
Leppäkari-Lindberg, Lustig.
klo 10 sanajumalanpalvelus. Kataja, Pietilä, Lustig.

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Nooa Topias Lehtinen

Maskun kirkkoja ei enää pidetä auki
hiljentymistä varten sunnuntaisin,
koska kävijöitä ei ole ollut. Mikäli
jatkossa kuitenkin ilmenee tarvetta,
avaamme ne uudestaan sovituiksi
tunneiksi.

Lähetystyö myy käsin tehtyjä linnunpönttöjä (10 €/ kpl) ja pellavaisia saunatyynyjä (15 €/kpl). Hyvä lahja vaikka opettajalle tai mökkituliaisiksi. Ota yhteys Tuijaan p. 044 722 5419, niin tavataan Maskun seurakuntatalon ovella.
Maksu mielellään kortilla.

Maskun seurakunta on julkaissut
erilaisia juttuja netissä. Olisi mukava
saada myös seurakuntalaisten kuulumisia näkyville. Meille voi lähettää
tekstin, kuvan tai valmiin jutun, niin
julkaisemme sen, halutessasi myös
nimettömänä. Ole rohkeasti yhteydessä diakoniatiimiin. Annamme
mielellämme lisätietoa ja voimme
myös suunnitella toteutusta yhdessä.
Tuija p. 044 7225419 tai
tuija.kyrola@evl.fi
Marika p. 044 722 5416 tai
marika.hietanen@evl.fi
Sirkku p. 044 722 5415 tai
sirkku.sinkkonen@evl.fi
Marith p. 0447225412 tai
marith.leppakari-lindberg@evl.fi

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.

”Ihanaa, miten läsnä täällä osataan
olla!” Maskun seurakunta on jo pari
kuukautta toiminut pääosin netissä.
Digiloikka on ollut huima, haastava ja
palkitseva. Moni tuttu tilaisuus, kuten
jumalanpalvelukset ja isoskoulutukset,
ovat siirtyneet nettiin. Olemme yhdessä myös keksineet ihan uutta: Torstain
toivevirret Facebookissa ovat monelle
ehkä viikon odotetuin hetki, ja perinteiset leikit kuten piilo ja hippa onnistuvat videopuhelun välityksellä etänä.
Muskari, pääsiäisvaellus, konsertti ja
hartaus kaikki taipuvat videolle. Facebook, YouTube, Instagram, Classroom,
Meet, Teams…Digitaalisia alustoja on
loputtomasti. Väline on kuitenkin vain
väline, arvo itsessään on se, että voimme tulla samaan tilaan, kokea tilanteen
yhtä aikaa ja kertoa siitä toisillemme.
Varmasti moni asia on tullut jäädäkseen silloinkin, kun taas voimme palata
yhteen fyysisestikin.
Yksi suurimpia ja monivaiheisimpia
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toimintoja nettiin siirrettäväksi on rippikoulu. Vaikka pidämme rippikoulua
etänä, pyrimme samaan vuorovaikutukseen, ryhmätoimintaan ja hauskuuteen kuin leirikeskuksessakin. Niinpä
pääsiäisleirin viikonloppuna palautteissa parhaiksi jutuiksi mainittiin isosten
leikit, ihan kuten yleensä leireilläkin.
Tässä opimme kaikki yhdessä samalla
kun teemme. Esimerkiksi, että vuorovaikutteisessa videopuhelussa mukana
oleminen on intensiivistä ja väsyttää
nopeasti, eikä etärippikoulupäivä voi
olla yhtä pitkä kuin tavallinen. Rippikoulutyöskentelyssä on käytetty koko
ryhmän yhteistä videopuhelua, isosryhmien keskinäisiä juttuhetkiä, kyselylomakkeita ja pelisovelluksia. Nyt
toukokuussa pääsevät kaikki näkemään
tämän työn tuloksia myös seurakunnan
Instagram- tilillä, kun 21 päivän ajan
julkaisemme IG-storyyn vastauksia
Kesä1- ja kesä3- rippikoululaisten kysymyksiin.

Kirkkotiellä

Kanavalta löydät myös muita videoita,
konsertteja ja keskusteluohjelmia.
Juttis 1.-6.lk tarjoaa mahdollisuuden jutteluun pienen porukan kesken
(1-3lasta) nuorisotyönohjaajan johdolla. Mukaan voi tulla tiistaisin ja torstaisin klo14-14.20 niille kerroille kun itse
haluaa, ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot nettisivuilla tai Hannalta
p.044-7225430.

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

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

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

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

Ajantasaiset tiedot rippikoulusta löydät nettisivuiltamme. Tätä kirjoittaessa
emme vielä tiedä, miten kesän leirien
kanssa käy. Asiasta tiedotetaan suoraan
rippikoululaisten koteihin.

Maskun seurakunnan Lapsi- ja
perhetyön väki toivottaa
Hyvää Äitienpäivää kaikille
äideille ja isoäideille!

Ilmoittautuminen syksyllä alkaviin
päiväkerhoihin on alkanut kotisivuillamme www.maskunseurakunta.fi
Tule mukaan! Toiminta on suunnattu 3-5 -vuotiaille.

Poikkeustilanne kuormittaa sekä henkisesti että taloudellisesti. Lomautukset tai kokonaan työttömäksi jääminen
koskettavat monia talouksia. Päätimme järjestää ruokalahjoitustempauksen ihmisten auttamiseksi. Jos sinä haluat auttaa, voit ostaa vapaasisältöisen
ruokakassin perheelle, pariskunnalle
tai yksineläjälle ja me toimitamme sen
perille.
Lisätietoja diakoneilta:
Sirkku 044 722 5415 ja
Marika 044 722 5416.

Kevät tekee tuloaan ja nyt on hyvä
aika hakea lyhdyt pois haudoilta
ja kivien takaa.

Alakoululaiset ja nuoret
Kanavamme YouTubessa on Maskun seurakunta. Autat meitä, jos
tilaat kanavamme Youtubessa, vaikka et käyttäisi Youtubea ollenkaan.
Mitä enemmän tilaajia kanavalla on,
sitä enemmän ominaisuuksia saamme
käyttöön.
YouTuben viikko-ohjelma/
alakoululaiset ja nuoret:
Tiistaisin klo 15 Pappilan avoimet ovetlive, kokkikerhon video, klo 18 pelikerhon live
Keskiviikkoisin klo 14 Laulukerhon
live, puuhiskerho ja klo 15 pappilan
avoimet live.
Torstaisin liikkakerhon video.
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Poikkeustilan piristys arkeen! Kerholaiset piirtävät ja lähettävät meille postia.

Etärippikouluvalmisteluja. Pastori Sima
kuljettaa seurakunnan ”vauvaa” kirkonmäellä

Kirkkotiellä

