MYRSKYLÄN KUNTA
MÖRSKOM KOMMUN

ASUKASTIEDOTE
13.5.2020

Poikkeusolojen vaikutukset Myrskylän kunnan palveluihin ajalla 13.5.-31.5.2020
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Kunnanviraston palvelut p. 019 510 850 tai sähköpostitse kunta@myrskyla.fi.
o
Kunnanvirasto on siirtynyt sähköiseen asiointiin. Yhteydenotot puhelimitse kunnan vaihteeseen, suoraan henkilölle tai
sähköpostitse etunimi.sukunimi@myrskyla.fi. Tarkat yhteystiedot https://myrskyla.fi/yhteystiedot/.
o
Kunnan puhelinvaihde palvelee MA, KE, TO klo 09.00-11.00/12.00-15.00.
o
Yhteinen Askolan rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja aluearkkitehti palvelevat varmimmin puhelimitse tai
sähköpostilla. Askolan vaihde p. 019 5291 00. Tarkat yhteystiedot https://www.askola.fi/yhteystiedot/.
o
Yhteinen Orimattilan maaseututoimi, Minna Leminen p. 040 720 9934, minna.leminen@orimattila.fi.
Vapaa-aikatoimi, vapaa-aikakoordinaattori Jaana Keisala p. 040 596 9856
o
Kunnan ulkoliikuntapaikat avautuvat 14.5. Vapaa-aikatoimen toiminnot käynnistyvät 1.6. alkaen, huomioiden hallituksen
suositukset. Kesän toimintojen mainostus tapahtuu vko 21 alkaen. Tarkkaile mainoksia!
o
Kaikki sisätilat ja kokoustilat ovat suljettu heinäkuun loppuun asti. ml. Wellamo-opiston käytössä olleet tilat. Väinölän
tiistainen päivätoimintaryhmä on edelleen peruttu.
o
Kotiseutumuseo on suljettu kesä-heinäkuun ajan. Mahdollinen aukiolo elokuulta varmistuu myöhemmin.
o
Liikunnanohjaaja Anna Sgouveakos antaa liikuntaneuvontaa p. 044 719 0324.
o
Nuorisotoimi kohtaa nuoria verkossa ja sosiaalisessa mediassa ns. ”somenuokussa”. Voit olla rohkeasti yhteydessä
myös, jos koronatilanne tuo sinulle ahdistusta tai epävarmuutta. / Nuoriso-ohjaaja Mona Virta p. 040 032 9965 / Etsivä
nuorisotyöntekijä Maija Vauhkonen p. 044 706 4559
o
Sekasin-chat on matalan kynnyksen keskustelupalvelu erityisesti nuorille 12-29-vuotiaille. Chat on auki ark. klo 9-24,
viikonloppuisin klo 15-24, https://sekasin247.fi/.
Kirjasto aukeaa rajoitettuun käyttöön ja varausten noutoon ajalle 13. - 31.5.2020. Suurin osa kirjaston tiloista on suljettu, vain varatut
lainat voi noutaa. Varauksia voit tehdä verkkokirjastossa helle.finna.fi, sähköpostilla kirjasto@myrskyla.fi tai puhelimella 0401812020.
Vanhojen lainojen aikaa on pidennetty kaksinkertaiseksi, palautuksilla ei siis ole kiire.
Kirkonkylän koulu. Rehtori Vesa Karjalainen p. 040 576 2853
o
Kirkonkylän koulun oppilaat ja henkilökunta ovat palanneet lähiopetukseen torstaina 14.5. Koulun lukuvuosi päättyy
lauantaina 30.5.
o
Koulun toiminta on järjestetty siten, että seuraavat seikat huomioidaan tehostetusti:
−
Käsihygieniasta huolehtiminen
−
Riittävä etäisyys luokissa, ruokasalissa, välitunnilla ja siirtymätilanteissa
−
Toimintojen (ruokailu, välitunnit) porrastaminen
−
Opettaja toimii pääsääntöisesti vain oman ryhmän kanssa
−
Siivouksen tehostaminen
−
Koulun tilat on suljettu ulkopuolisilta henkilöiltä lukuvuoden loppuun saakka
−
Koulun henkilökunta järjestää yhteiset kokoukset etänä, ulkona tai muuten riittävän väljässä tilassa
−
Edellä mainittu ohjeistus koskee myös aamu- ja iltapäivätoimintaa
Varhaiskasvatus/Helmitarha on normaalisti avoinna. Varhaiskasvatusjohtaja Laura Korkeila p. 044 729 0087
o
Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.
o
Ne perheet, jotka ovat ilmoittaneet lapsensa ennalta poissaolevaksi ajalle 14.5-30.6.2020 saavat asiakasmaksussa
täyden maksuhyvityksen tai jos he tekevät sen tänä aikana, maksupalautus lasketaan seuraavasta päivästä lukien.
Tekniset palvelut, Tekninen johtaja Timo Krigsman p. 040 524 4147
o
Toimiala huolehtii normaalisti kiinteistönhoidosta, katujen ylläpidosta ja yleisten alueiden hoidosta huomioiden kuitenkin,
että etusijalla ovat tehtävät, jotka liittyvät suoraan turvallisuuteen. Kiireettömät tehtävät siirretään myöhemmäksi.
Turvallisuuden sekä rajallisten resurssien varmistamiseksi, henkilöstömme pyrkii välttämään suoria ihmiskontakteja.
Investointihankinnat pyritään tekemään suunnitellusti.
o
Kiireellisissä asioissa yhteydenotot työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin päivystysnumeroon p. 040 554 4387. Tarkat
yhteystiedot https://myrskyla.fi/palvelut/asuminen-ymparisto/tekninen-toimi/
o
Matonpesupaikka aukeaa 15.5.2020. Huomioithan turvavälin, käsihygienian ja muut ohjeet paikan päällä.
o
Vesihuoltolaitos, Laitoksen hoitaja Henry Jarva p. 040 020 7152
Vesihuoltolaitos keskittyy keskeisten operatiivisten asioiden hoitamiseen. Toistaiseksi ei käsitellä yksittäisiin liittymiin
−
liittyviä kiireettömiä asioita. kiireellisissä asioissa yhteydenotot arkisin klo 7:30 - 16:00 vesihuoltolaitoksen hoitajaan
ja työajan ulkopuolella sekä viikonloppuisin päivystynumeroon p. 040 554 4387.
Palvelukyyti, syöttöliikenne sekä koulukyydit, Kuljetus Högström Oy p. 0400 318 462
o
Palvelukyyti ajetaan vain kutsun perusteella. Noudatathan harkintaa, mikäli olet yli 70-vuotias.
o
Syöttöliikennevuorojen aikataulut (lähtö-tulo) pysyvät nykyisellään, mutta kyyti tilataan vain kutsuperusteella, säännöllisiä
vuoroja ei ajeta. Ilmoittautuminen edelliseen päivään klo 17 mennessä.
o
Koulukyydit ovat palautuneet normaaleiksi ja niissä huolehditaan hygieniasta muun toiminnan tavoin.
Apupartiotoiminta suomeksi p. 044 719 0324, ruotsiksi p. 044 085 0722
o
Apupartio auttaa ensisijaisesti riskiryhmiä kauppa- tai apteekkiasioissa. Apupartio jatkuu kesälläkin.
Tukea yrityksille, elinkeinopalvelut, ProAgrian yritysasiantuntija Auli Teppinen p. 040 046 1716
o
Kunta tukee yrityksiä hyvin laajasti ja monin tavoin. Katso kymmenkohtainen lista verkossa.
o
Yksinyrittäjätuen haku on käynnissä. Ohjeet ja hakulomake verkossa.
Työllisyyspalvelut. Työkykykoordinaattori Marijo Honkonen p. 044 775 1984 tai tyollisyyspalvelut@myrskyla.fi.
o
Yksilöohjaus ja neuvonta mm. työllisyyteen ja opintoihin liittyvissä asioissa.
Apua ahdistukseen
o
Valtakunnallinen kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa p. 09 2525 0111.
o
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on koonnut verkkosivuilleen tietoa asukkaille tarjolle olevista henkisen tuen palveluista
ja yhteydenottokanavista. https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/tukea-korona-ahdistukseen/
Perusterve voi sairastaa lievän koronan kotona. Jos sinulla on vaikeita oireita, soita päivystysapuun p. 116 117.
Valtakunnallinen koronaneuvontapuhelin palvelee numerossa p. 029 553 5535.
Seuraa virustilannetta THL:n sivuilla www.thl.fi ja alueellisesti https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/.
Kunta tiedottaa virallisesti kotisivuillaan sekä viraston ilmoitustaululla, mutta myös sosiaalisissa medioissa.

