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Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina
18. päivänä huhtikuuta 2021 kello 9.00
– 20.00.
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilökortilla. Äänestäjien
suositellaan käytettävän maskeja.

Kuntavaalit 2021
Kuntavaalien ulkomainonta
Maskun kunnan keskusvaalilautakunnan
3.2.2021 päätöksen mukaisesti:
Ulkomainonta kunnan pystyttämissä ulkomainostelineissä aloitetaan viikkoa
ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli
kuntavaaleissa 31.3.2021.
1. Keskuskaari, kevytväylän reuna
2. Seikelä, kevytväylän reuna
3. Piuha, Tanilantien ja Maskuntien risteys
4. Ruskontie, Humikkalan puoleinen reuna
5. Takapaltta, Maskun Hemmingin koulun kohta Kurittulantien puoli
6. Maskun kauppakeskus, kevytväylän
reuna
7. Salen piha-alue, Lemu
8. Kiinteistö Oy Askaisten Hietarannan
piha-alue, Askainen
Telineiden paikat on katsottavissa kunnan kotisivuilla:
https://www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/
osallistu-ja-vaikuta/vaalit-ja-aanestaminen/
Kullekin ehdokkaita asettavalle puolueelle/valitsijayhdistykselle on varattu yksi
yksi- tai kaksipuolinen mainostila paikasta riippuen. Muualla kunnan hallitsemilla asemakaava-alueilla ulkomainonta on
kielletty.
Lisätietoja antaa Maskun kunnan keskusvaalilautakunta, vaalit@masku.fi,
puh. 044 7388 202.

Vaalipäivän äänestysalueet ja
äänestyspaikat
Äänestysalue, äänestyspaikka
I Keskusta, Maskun Hemmingin koulu
Myllymäentie 127, Masku
II Lemun kirjasto
Askaistentie 142, Lemu
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys järjestetään 7.4. –
13.4.2021.
Ennakkoäänestyspaikkana kunnassa
toimivat
Maskutalo, Seurantalontie 2, Masku
ke 7.4. klo 9.00 – 16.00
to 8.4. klo 9.00 – 16.00
pe 9.4. klo 9.00 – 16.00
la 10.4. klo 10.00 – 14.00
su 11.4. klo 10.00 – 14.00
ma 12.4. klo 9.00 – 16.00
ti 13.4. klo 9.00 – 18.00
Maskun Tokmanni, Maskuntie 232,
Masku
ke 7.4. klo 10.00 – 18.00
to 8.4. klo 10.00 – 18.00
pe 9.4. klo 10.00 – 18.00
la 10.4. klo 10.00 – 15.00
su 11.4. klo 10.00 – 15.00
ma 12.4. klo 10.00 – 18.00
ti 13.4. klo 10.00 – 19.00
Kuntavaalien ulkomainonta
Kts. erillinen ilmoitus.
Kotiäänestys
Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on

vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut,
ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä
voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva,
omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja,
jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi
äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä
kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään
6.4.2021 ennen kello 16.00 Maskun kunnan keskusvaalilautakunnalle, puh. 044
7388 252/Tuula Pusa. Määräaika on
ehdoton. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.
Ilmoituslomakkeita saa keskusvaalilautakunnalta tai kunnan palvelupisteistä.
Keskusvaalilautakunnan
yhteystiedot
Keskuskaari 3, 21250 Masku,
vaalit@masku.fi, puh. 044 7388 202
Maskun kunnan keskusvaalilautakunta

Maskun kunta myy
yritystontin Rivieran alueelta
tarjousten perusteella
Maskun
kunta
tarjoaa
myyntiin
KTY-tonttia Rivieran yritysalueelta
osoitteessa Vähäkorventie 9, 21250 Masku.
Kohteen tiedot
Kiinteistötunnus 481-001-9908-1
Kiinteistön nimi Rivieran eteläinen ET
Kokonaispinta-ala 4755 m²
Rakennusoikeus 1426,5 k-m².
Voimassa olevan asemakaavan mukaan
tila on toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY). Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomia teollisuusrakennuksia.

Rakennuspaikalle saa rakentaa varastorakennuksia enintään 20 % rakennuspaikan
enimmäisrakennusoikeudesta. Rakennuspaikoille ei saa rakentaa
asuintiloja.
Asemakaavan karttaote löytyy kunnan
kotisivuilta: https://www.masku.fi/
wp-content/uploads/2.-Kaavakartta_
Ehdotus_22.10.2020.pdf
Myyntiehdot
Tontti myydään korkeimman tarjouksen
tehneelle (kokonaishinta, €). Mikäli ostotarjoukset ovat samansuuruiset, voittava tarjous ratkaistaan arvalla.
Tontin vähimmäismyyntihinta on Maskun kunnanhallituksen vahvistama
esirakentamattoman/raakamaan hinta
12€/m2, yhteensä 57.060 €.
Maskun kunta pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.
Jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Myyjä
pidättää kuitenkin oikeuden hyväksyä
tai hylätä korkein tarjous. Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajan on itse
tutustuttava kohteeseen ennen sitovan
tarjouksen tekemistä. Tarjouksen jättämällä tarjoaja hyväksyy kohteen kunnon
sellaisenaan. Ostaja maksaa kauppahinnan kaupantekotilaisuudessa. Kohteen
omistusoikeus siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoittamisella ja kauppahinnan maksamisen jälkeen.
Myyntipäätös asetetaan nähtäville ja
päätöksestä on kuntalain mukainen valitusaika. Lopullinen kauppa/esisopimus

on tehtävä viimeistään kuukauden kuluttua myyntipäätöksen lainvoimaisuudesta.
Rakennusvelvollisuuden täyttämisaika
on kolme (3) vuotta. Vähimmäisrakentamisvelvoite kiinteistölle on 50 % kokonaisrakennusoikeudesta.
Tarjoukset toimitetaan sähköpostilla
osoitteeseen maskuntekninen@masku.
fi viimeistään 15. maaliskuuta 2021 klo
14.00.
Lisätietoja antaa elinvoimapäällikkö
Lauri Hyttinen, puh. 044 7388 338,
lauri.hyttinen@masku.fi
Maskun kunta

Kysely kuntalaisille
joukkoliikenteen
järjestämisestä 8-tiellä
Joukkoliikenteen Mynämäki-Nousiainen-Masku-Turku -reitin liikennöintisopimus päättyy Vainion Liikenne Oy:n
kanssa 31.5.2021. Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus (ELY-keskus) on
Maskun kunnan puolesta kilpailuttanut
joukkoliikenteen ja uusi liikennöitsijä
LS-Liikennelinjat Oy aloittaa 1.6.2021.
Maskun kunta haluaa selvittää kuntalaisten joukkoliikenteeseen kohdistuvia toivomuksia. Mielipidettä kysytään
mm. joukkoliikenteen aikatauluista sekä
reiteistä. Kyselyn tulokset esitellään
kunnan päättäjille ja ELY:n edustajille,

jolloin nämä saavat suoraan tiedon maskulaisten joukkoliikennettä koskevista
toiveista. Vastauksia saatetaan hyödyntää uuden joukkoliikenteen järjestelyissä 1.6.2021 alkaen.
Kyselylomakkeeseen on mahdollisuus
vastata kunnan verkkosivuilla sekä
paperisena kunnan kirjastoissa ajalla
10.3.-24.3.2021.
Maskun kunta

Maskun kunnan
yksityistieavustukset 2021
Kunta myöntää yksityisteille avustusta
tien kunnossapitoon ja perusparannushankkeisiin. Yksityisteitä avustetaan talousarvioon varatulla määrärahalla.
Peruskorjausavustushakemus
Liitteeksi kustannusarvio, peruskorjaussuunnitelma ja tiekunnan pöytäkirjanote
Kunnossapitoavustushakemus
Liitteeksi edellisen vuoden tilinpäätös ja
kuluvan vuoden talousarvio
Hakemukset toimitetaan 30.4.2021
mennessä osoitteeseen Maskun kunta/
tiejaosto, Keskuskaari 3, 21250 Masku.
Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja kunnanvirastosta
ja kunnan nettisivuilta www.masku.fi/
lomakkeet
Maskun kunnan tiejaosto

Menovinkit
Pääkirjaston näyttely
maalis-huhtikuussa
Bäätöntä menoa – onneksi on
Hyvä Paimen näytteillä monenlaisia ja monella tapaa valmistettuja lampaita: pehmoa,
puista, keraamista, villaista,
kankaista – yksi “bäätönkin”;
tule ja katso, löydätkö!
Näyttelyssä pääset osallistumaan myös arvauskisaan.
Tervetuloa!
Näyttelyn on koonnut Ulla Hännikkälä ja Maskun seurakunta.
Huom! Muuttunut aika:
näyttely on esillä 18.4. asti.
Kuva: Pixabay CC0

Lemun lähikirjaston näyttely
maaliskuussa
Maaliskuussa Lemun lähikirjastossa on
nähtävillä kalantilaisen Terttu Rantasen
nypläystöitä 20 vuoden ajalta: mm. tauluja, liinoja, koriste-esineitä ja asusteita.
Tervetuloa piipahtamaan ja toteamaan
nypläyksen monet mahdollisuudet.
Pääsiäisaskartelua pääkirjastossa
Tervetuloa askartelemaan pääsiäiskortteja ja -koristeita tiistaina 23.3. klo 1719. Askartelua ohjaa kirjaston Eija.
Ilmoittaudu mukaan:
eija.pelkonen@masku.fi tai
puh. 044 7388 193.
Huom! Mikäli lähikokoontuminen estyy,
askartelu toteutetaan etänä, ja siitä tiedotetaan ilmoittautuneille henkilökohtaisesti.

Don´t be a couch potato:
QR-koodien metsästys nuorille
15.3.–31.3. !
WHY?
• Koska nyt on mitä tehdä!
• Koska olet 5–9-luokkalainen
• Koska osallistuneiden kesken arvotaan
upeita lahjakortteja!
• Koska eniten tehtäviä suorittanut
palkitaan hulppeasti lahjakortilla!
• Koska aina ei tarvii kysyy miks
TO DOS
• Tiedä, mikä on QR-koodi
• Lataa puhelimellesi QR-sovellus
• Jos käytät vastaamiseen whatsappia,
lataa se puhelimeesi (huomioi ikärajat)
• Hyppää sohvalta ja mene ulos!
• Etsi koodit, tee niiden takaa löytyvät
tehtävät ja lähetä vastaukset numeroon
040 8327 801.
DON’T FORGET!
• Pistä SMS/Whatsapp-viestiin ratkottujen tehtävien numerot sekä oma etu- ja
sukunimesi. Voit lähettää kerrallaan yhden tai useamman vastauksen.
• QR-tehtävät löydettävissä ajalla
15.3.–31.3.
• QR-koodit löytyvät Maskusta:
• Askaisten nuorisotila Pakanpirtin
terassilta
• Askaisten kirjastosta palvelutiskin läheisyydestä (avoinna omatoimisesti kirjastokortilla ma–to klo 8–20, pe–su klo
10–18, henkilökunta palvelee ma ja ke
klo 15–19, to klo 12–16, pyhien aattoina
klo 10–14)
• Lemun nuorisotilan ulko-oven läheisyydestä
• Lemun kirjastosta palvelutiskin läheisyydestä (avoinna ma klo 10–15, ti ja to
klo 14–20, pe klo 11–15, pyhien aattoina
klo 10–14
• Maskun pääkirjastosta palvelutiskin
läheisyydestä (avoinna ma–to klo 12–19,
pe klo 11–16, la klo 10–14, pyhien aattoina klo 10–14)
• Maskun Hemmingin koulun pihalta
läheltä ruokasalin/liikuntahallin ulko-ovea.
• Nousiaisten QR-koodien sijainnit löydät Nousiaisten nettisivuilta 1.3.2021
alkaen
Infotilaisuus stressinhallinnasta
MBB -menetelmän avulla.
Lemun lähikirjastossa keskiviikkona
21.4. klo 18.00 - 19.30.
Ilmoitus ollut Maskulaisessa 28.1.2021.
Aiheesta ja menetelmästä tulee kertomaan psykoterapeutti, työnohjaaja,
psykiatrinen sairaanhoitaja Laura Koskivaara.
Seuraa ilmoittelua. Tilaisuus järjestetään
tarvittaessa kahdessa pienryhmässä.
Ennakkoilmoittautuminen
armi.jaakkola@masku.fi.
Muutokset mahdollisia.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Kirjaston vinkki
Lukeminen antaa meille paikan,
minne mennä,
Kun meidän on pysyteltävä siellä,
missä olemme.
- Mason Cooley Senioreiden digiopastukset
edelleen tauolla
Maskun pääkirjaston senioreiden digiopastukset on keskeytetty edelleen.
Opastusten jatkumisesta tiedotetaan
erikseen.
Hyvinvointilautakunnan
toiminta-avustukset
Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden avustushakemuslomakkeet on
saatettu sähköiseen muotoon ja keskitetty Webropoliin. Sähköisiin lomakkeisiin siirtymisen myötä vuoden 2021
liikuntatoimen, kulttuuritoimen sekä
nuorisotoimen toiminta-avustukset on
haettavissa ja hakemuslinkki on auki
11.3. - 8.4.2021.
Haussa olevat avustukset:
• Liikuntatoimen toiminta-avustus
• Avustukset kunnan ulkopuolisten
liikuntatilavuorojen ostamiseksi
urheiluseuroille
• Nuorisotyötä tekevien yhdistysten
toiminta-avustus
• Harrastetoimintayhdistysten
avustukset
• Kulttuurityötä tekevien järjestöjen
avustus
Avustushakemuslinkki löytyy
www.masku.fi-> vapaa-aika ja
hyvinvointi -> haettavat avustukset.
Lasten ja nuorten taideopiskelun
tukeminen
Lasten ja nuorten taideopiskelun tuke-

minen Lasten ja nuorten taideopiskelun
tukemiseen tarkoitetut yksilöavustukset
kevään osalta ovat haettavissa. Avustushakemus linkki ohjeineen löytyy
osoitteesta: www.masku.fi/lasten- ja
nuortentaideopiskelu avustukset 2021.
Linkki on auki 31.3.2021 klo 16.00 asti.
Hakemuslomakkeen voi myös täyttää
paperisena ja sen löytää: www. masku.
fi/lomakkeet tai sen voi noutaa kunnanviraston neuvonnasta. Palautus hyvinvointilautakunnalle, osoite: Keskuskaari
3, 21250 Masku keskiviikkoon 31.3.2021
klo 16.00 mennessä.
Drive in -elokuvasta tiedotetaan
Drive in -elokuva James Bond ”007 No
Time to Die” Lemun urheilutalolla 9.4
on peruttu, koska elokuvan ensi ilta on
siirtynyt syksyyn. Mahdollisesti korvaava elokuva, josta seuraavassa Maskulaisessa.
Kulttuurikupposet tauolla
Kaislakodin kulttuurikupposet tauolla
toistaiseksi.
Hyvinvointipalvelut

Kunta on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tietosuojaselosteeseemme voitte
tutustua verkkosivuillamme osoitteessa
www.kunta.fi

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 25.3.2021,
yhdistysten aineistopäivä 17.3.2021 klo 9.00
mennessä.

Seurat ja yhdistykset
SPR MASKUN OSASTO

MASKUN KATAJA RY:N

Kevätkokous pidetään ti 16.3.2021 klo 19
Humikkalan majassa, mutta voit osallistua
myös etänä. Kokouk-sessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Koronatilanteesta johtuen jäsenten toivotaan ensisijaisesti
osallistuvan kokoukseen Teams-etäyhteyden kautta.
Osallistumislinkin saadaksesi, ilmoitathan etäosallistumisesta SPRmaskunosasto@gmail.com viim. 13.3.2021.
Tervetuloa – mielellään linjoille!		
Hallitus

kevätkokous järjestetään
tiistaina 30.3 klo 18 etäyhteyksin.
Esillä sääntömääräiset asiat. Osallistumislinkki jaetaan
yhdistyksen verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa
lähempänä. Ilmoittautuminen kokoukseen on suotavaa
osoitteeseen pj@maskunkataja.com.
Tervetuloa!

MASKUN SOS.-DEM,
TYÖVÄENYHDISTYS KIPINÄ RY
Kevätkokous Teams-etäyhteydellä
to 25.3.2021 17.30
Kuntavaaliehdokkaamme esittäytyvät kokouksessa.
Ilmoittautumiset: masku.sdp@gmail.com
Mikäli sinulla ei ole sähköistä kokous mahdollisuutta,
ota yhteyttä, Karoliina Paju 0407300528.
Tervetuloa! 				
Johtokunta

MASKUN HEMMINGIN VANHEMPAINYHDISTYKSEN
kokous ma 22.3. klo 18. Kokous toteutetaan etänä.
Jos haluat mukaan, laita Wilma-viesti (huoltajan ja oppilaan
nimi) yhdyshenkilönä toimivalle opet-taja Kirsi Hiisikerolle,
niin saat häneltä linkin kokoukseen.
Ensi kaudelle tarvitaan uusia toimijoita yhdistyksen
pyörittämiseen! Jos voisit olla avuksi, ota yhteyttä:
pj Riina Karjalainen, puh. 040 519 6829,
hemminginvy@gmail.com

MLL LEMU
MLL Lemun yhdistyksen seuraava
etäperhekahvila 12.3. klo 9.30-10.30!
Tällöin suositusten mukaisista kengistä meille
kertoo Askelklinikalta Riikka Huhta.
Zoom -liittymislinkki ja lisätietoa mm. perhekahvilatoiminnasta Facebook-sivuiltamme ja verkkosivuilta lemu.mll.fi
Rohkeasti tervetuloa!

SPR:N LEMUN
osaston kevätkokous pidetään
su 21.3 klo 18 etäkokouksena.
Esillä sääntömääräiset asiat. Hallitus kokoontuu klo 17.
Ilmoittaudu etäkokoukseen sähköpostitse lemunosasto@
gmail.com. Tulet saamaan osallistumislinkin sähköpostiisi.
Jos sinulla ei ole sähköpostia, niin ota yhteyttä sihteeriin
puh.040 2549 547.
TERVETULOA MUKAAN!
Spr Lemun osaston hallitus

VIHREÄT KAFFETREFFIT
VERKOSSA!
Etkö ymmärrä Maskun metsäsuunnitelmaa? Emme mekään.
Selvitetään yhdessä, mitä lähimetsällesi on tapahtumassa.
Jutellaan näistä perjantaina 12.3. klo 18-20! Kokouslinkki
saatavilla Maskun Vihreiden FB-tapahtumassa.
Kysyttävää? Laita meille viestiä: maskunvihreat@gmail.com.
Nähdään ja kuullaan! :)

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

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!

AVUSTAJAKESKUS
(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€).
Avustaja välitys: ma–to klo 9–12 ja ohjaus ja neuvonta
ma–to 13-15, puh: 02 2518 549

LEMUN VPK RY:N
sääntömääräinen kevätkokous
keskiviikkona 31.3.2021 klo 19 etänä.
Linkki jaetaan oman osaston tiedotuskanavilla,
muut jäsenet voivat pyytää sen lemunvpk@vs-alpe.fi.
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä RVS257 koskevat
asiat.
Tervetuloa! 			
Lemun VPK hallitus

Seurat ja yhdistykset

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!
Ilmoittautuminen Maskun kirkkojen messuihin.
Aloitamme messujen viettämisen kaikissa kolmessa kirkossa. Kirkkoon otetaan
enintään 6 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Lemun ja Askaisten messuissa
ilmoittautuneita pitää olla väh. 5 henkeä, jotta ne pidetään.
Ilmoittautumiset viim. ehtoollista edeltävänä torstaina klo 15 nettisivujen kautta:
www.maskunseurakunta.fi.
Voit myös ilmoittautua ottamalla yhteyttä;
Maskun kirkko: paivi.kummila@evl.fi tai 02-4348 400; Lemun ja Askaisten kirkot:
eira.nokkala@evl.fi tai 044 722 5438.
Vain klo 10 sanajumalanpalvelukset ja messut striimataan nettiin normaaliin tapaan. Striimauskuva ei ole kohdennettu alttarille ehtoollisen vieton aikana.
Maskun kirkon jumalanpalvelukset lähetetään suoratoistona nettiin seurakunnan
sivuille ja ovat nähtävinä viikon ajan sivulla: facebook.com/maskusrk.
Maskun kirkko:
Su 14.3. klo 10 sanajumalanpalvelus. Henttinen, Leppäkari-Lindberg, Lustig.
Su 21.3. klo 10 messu. Kataja, Henttinen, Poutanen.
		
Ilmoittautuminen, ks. yläp. ohjeet.
Su 28.3. klo 10 sanajumalanpalvelus. Henttinen, Kataja, Lustig.
Lemun kirkko:
Su 14.3. klo 12 messu. Henttinen, Lustig. Ilmoittautuminen, ks. yläp. ohjeet.
Askaisten kirkko:
Su 28.3. klo 12 messu. Henttinen, Lustig. Ilmoittautuminen, ks. yläp. ohjeet.

Vuoden 2021
Yhteisvastuukeräys
pureutuu ikäihmisten
taloudelliseen
ahdinkoon.
Aihe on tärkeä, mutta koronan takia
emme valitettavasti voi järjestää yleisötilaisuuksia Yhteisvastuun hyväksi.
Facebookista löydät kuitenkin eri
videoita YV:en liittyen
(osoite: facebook.com/maskusrk).
Osallistua Yhteisvastuukeräykseen
voit seuraavilla tavoilla:
Keräystili:
Pohjola-Pankki
FI14 5000 0120 2362 28, Viite: 301453
MobilePay: 55825
Jos haluat tukea Kirkkopalvelujen
keräyslupa RA/2020/639
Runoja ja musiikkia Yhteisvastuun
hyväksi Maskun seurakunnan
Facebook-sivuilla perjantaisin klo 19.
Tallenteet ovat katsottavissa kahden
viikon ajan julkaisupäivästä.

Maskun pappilan lumiukkopuistoon on tähän mennessä tehty 34 lumiukkoa.
Tule tekemään lisää ukkoja, jos tulee sopiva lumiukkosää. Lisää tietoa lumiukkopuistosta löydät Maskun seurakunnan nettisivuilta.
Kuva: Ulla Hännikkälä
Kinkerit 2021 netissä!
Talven 2021 Toivo -teemaiset kinkerit pidetään poikkeuksellisesti netissä.
Kinkeri-ohjelma lähetetään ulos su 14.3. klo 15 ja se on katsottavissa seuraavat kaksi viikkoa. Kinkereille pääset Maskun seurakunnan kotisivujen linkin
kautta tai suoraan facebook.com/maskusrk.

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Iisak Ilmo Tapio Malmlund, Aaron Alarik Arvid Kallionpää,
Sara Sofia Laiho, Miska Veli-Pekka Karonen
Kuolleet: Laina Aune Silfver 93v., Helge Ilmari Sorsa 82v.,
Waltteri Bläuer 82v.
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Maskun papin vanha kinkerilaukku.
Todennäköisesti yli 100 vuotta vanha –
vain kantoremmi uusittu.
Kuva: Jouko Henttinen.

Kirkkotiellä

Äitien illat ovat pienten lasten äideille suunnattuja hengähdystaukoja Mannerlahden leirikeskuksessa to 22.4. klo
17.30-20.30. Ilm. kotisivuillamme.
Niemenkulman koululla:
Tiistaikerho avoin kerho kaikenikäisille, ti klo 9.30-12.00 tauolla toistaiseksi.

Seurakunnan toimii koronatilanteen
huomioiden. Seuraamme tilanteen
kehittymistä ja ohjeistuksia. Huomioithan,
että tämä voi tuoda muutoksia jopa nopealla
aikataululla seurakunnan toimintaan.
Suosittelemme maskin käyttöä
seurakunnan tilaisuuksissa.

Rajoitukset saattavat vaikuttaa toimintaan, seuraa ilmoitteluamme kotisivuilla ja Facebookissa: Maskun seurakunta
Lapset ja perheet.

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

Lapset ja perheet
Toimintamme on maksutonta, ellei
toisin mainita, esim. leirit.
Tervetuloa mukaan.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
www.maskunseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille.
Muskarit ja päiväkerhot
2v-kerho ilmoittautuneille.

sekä

Perhekerhoissa tapaat alueesi muita
perheitä musiikin ja askartelujen lomassa. Ilmoita tulostasi viestillä viimeistään kerhoaamuna klo 8.30, Askaisissa
ilmoittaudu tiistai iltaan mennessä. Rajoitus tällä hetkellä max 6 hlöä.
Askaisten srk.talolla:
Perhekerho ke klo 9.30-11.30
p. 044 722 5426
Lemun Pappilassa:
Perhekerho ke 9.30-11.30
p. 044 722 5428
Maskun srk-talolla:
Perheiden aamu ti klo 9.30-11.30
srk-talon alakerrassa p.044 722 5424
Nuppuset on ryhmä ensimmäisen
lapsensa saaneille ja odottaville äideille. Kokoonnumme yhdessä pikkuisten
kanssa torstaisin klo 10.00-11.30 Maskun srk-talon alakerrassa. Ilm.. kotisivuillamme.
Perheiden illat toimivat alueellisina
iltaperhekerhoina klo18.00-19.30. Ilm.
kotisivuillamme.
Askaisisten seurakuntatalolla:
ti 16.3. ja 13.4.
Lemun Pappilassa: ke 31.3. ja 28.4.
Maskun srk-talolla: ti 2.3. ja 4.5.
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Kaiken Maailman Seikkailuilta
ke 24.3. klo17-19.30 välillä (kesto 1,5h)
tarjoaa mahdollisuuden seikkailuun kaikille 1.-6.luokkalaisille! Toiminnallinen
lähetystyöaiheinen ilta pitää sisällään
askartelua, vohveleita, ongintaa (2€), rukousta ja haastavia reittejä. Ilta toteutuu
ulkona ja pienissä ryhmissä. Ilmoittaudu 17.3. mennessä nettisivuilla tai kysy
lisätietoja Hannalta p.044-7225430
Poikien leiripäivässä 1.-6.luokkalaisille Mannerlahdessa vielä tilaa!
Päiväksi vaihtui su 18.4. klo10-18. Leiripäivä on maksuton ja ilmoittautuminen
on auki nettisivuilla. Lisätietoja Kaisalta
p.044-7225431.

Nuoret:
Kerhonohjaajakurssi kaikille 8.lk ja
sitä vanhemmille alkaa to 18.3. Kurssi
kokoontuu kuutena torstaina klo16.3017.45. Lisäksi on leiripäivä Mannerlahdessa la 8.5., hygieniapassikoulutus sekä
kerhoharjoittelu. Kysy vapaita paikkoja
Hannalta 044-7225430
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to
Maskun pappilassa klo 14-17.
Isoiskoulutuksen ja rippikoulujen
kokoontumisista tiedot nettisivuilla.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö

Keväällä Maskun seurakunnassa
pidetään Liikuttavia ja laulattavia
etäperhekirkkohetkiä
su 21.3, 25.4 sekä 16.5 klo 15.
Perhekirkkohetki striimataan
Maskun seurakunnan lapset ja perheet
–Facebook-sivulla.
Tervetuloa osallistumaan etänä!
Ota mukaan oma pehmolelusi.
Menossa mukana Messunalle Usko,
Sima-pappi, Joni-kanttori sekä
Kati-suntio.

Kirkkotiellä

