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Kuntavaalien siirtyminen/
korjaus Maskulaisen nro 5 
ilmoituksiin 
Vuoden 2021 kuntavaalien varsinai-
nen äänestyspäivä siirtyi sunnuntail-
le 13.6.2021. Ennakkoäänestysaika on 
26.5. – 8.6.2021 (huom. kaksi viikkoa). 

Tiedotamme vaaleista lisää, kun 
saamme lisätietoja oikeusministeriöltä. 

Keskusvaalilautakunnan 
yhteystiedot
Keskuskaari 3, 21250 Masku, 
vaalit@masku.fi, puh. 044 7388 202

Maskun kunnan keskusvaalilautakunta

Kuntavaalien uusi aikataulu 
(16.3.2021 tiedon mukaan)
Oikeusministeriössä valmisteilla olevas-
sa hallituksen esityksessä vaalien toi-
mittamisen uudeksi aikatauluksi ehdo-
tetaan seuraavaa:

• Äänioikeusrekisterin tietojen  
 poimintapäivä (missä kunnassa kukin  
 on äänioikeutettu): 23.4.2021

• Ehdokashakemusten jättöpäivä:   
 4.5.2021

• Ehdokasasettelun vahvistaminen:   
 14.5.2021

• Kotiäänestykseen ilmoittautuminen  
 päättyy 1.6.2021 klo 16.00
  
• Ennakkoäänestys kotimaassa: 
 26.5. - 8.6.2021

• Varsinainen vaalipäivä: 13.6.2021

• Tulosten vahvistaminen: 16.6.2021

• Valtuustot aloittavat työnsä 1.9.2021

Kunnan ajankohtaiset 
tiedotteet löytyvät 
Kunnan kotisivut löytyvät internetistä:
https://www.masku.fi/ 

Facebookin tavoitat eri  
toimialoilta: 

Maskun kunta
https://www.facebook.com/ 
Maskun-kunta-424006914362300 

Maskun hyvinvointipalvelut
https://www.facebook.com/
Maskun-hyvinvointipalvelut
-233272963430489 

Maskun kunnankirjasto
https://www.facebook.com/ 
maskunkunnankirjasto 

Perusturvakuntayhtymä 
Akselin ilmoitukset 
Perusturvakuntayhtymä Akselin ajan-
kohtaiset ilmoitukset löytyvät parhaiten 
kuntayhtymän omilta kotisivuilta sekä 
facebookista. 

Ptky Akselin kotisivut 
https://www.soteakseli.fi/ 

Ptky Akselin facebook 
https://www.facebook.com/soteakseli 

Perusturvakuntayhtymä Akseli pyytää, 
ettei terveyskeskuksen yleisiin ajan-
varausnumeroihin soitettaisi rokotus-
asioissa. Nämä numerot on tarkoitettu 
lääkärin tai hoitajan vastaanottoaikojen 
varaamiseen eikä niiden kautta voi va-
rata rokotusaikaa.

Kiireellisissä terveyttä 
uhkaavissa tilanteissa soita 112.



Menovinkit

Kaikissa toiminnoissamme otamme huomioon valtioneuvoston ja AVI:n ohjeistukset 
poikkeustilannetta koskien. 

Toiminnoissa on tehostettu hygieniatasoa -ja ohjeistusta. 
Toiminnoissamme nopeatkin muutokset mahdollisia. 

Huom. On erittäin tärkeää huomioida, ettei toimintoihin saa osallistua lievästikään sairaana!

Mika Aulion öljyväritöitä 
- muotokuvia ja maisemia 

Huhtikuussa, 6.4. – 30.4.2021, Lemun kirjastossa on 
nähtävillä maskulaisen Mika Aulion maalauksia. 

Pääsiäisen aukioloajat 
Maskun kirjastoissa 
Kiirastorstaina 1.4.2021 Lemun 
lähikirjasto ja pääkirjasto ovat 
avoinna klo 10.00 – 14.00. 

Kirjastot ovat kiinni ajalla 2.4. - 5.4.2021. 
Toivotamme hyvää pääsiäistä kaikille!

Maskun kunnankirjaston 
aukioloajat ja rajoitetut palvelut  
Mahdollisista muutoksista aukiolo-
aikoihin ja rajoitettuihin palveluihin 
ilmoitetaan Maskun kunnan www-si-
vuilla, Maskun kunnankirjaston face-
bookissa ja Vaski-verkkokirjastossa. 
Seuraa päivityksiä.

Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn kirjaston 
aukioloaikoina. Kirjastossa huomioidaan turvavälit 
ja noudatamme THL:n ohjeita.



Kunta on sitoutunut suojaamaan palve-
luidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuojaselosteeseemme voitte 
tutustua verkkosivuillamme osoitteessa 
www.kunta.fi

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 8.4.2021, 
yhdistysten aineistopäivä 29.3.2021 klo 9.00 
mennessä.

Drive in -elokuvat käytännössä: 
• Oma auto ajetaan parkkipaikalle ja 
elokuva katsotaan omasta autosta käsin. 

• Huom! Vallitsevien koronarajoitusten 
vuoksi autosta poistuminen kesken elo-
kuvan on täysin kielletty. Näin vältäm-
me henkilökontaktit. WC-tiloja ei ole 
elokuvan aikana käytössä. Mikäli kes-
ken elokuvan äänentoistossa tai muussa 
tulee ongelmia, autosta laitetaan hätä-
vilkut päälle, jolloin henkilökunta tulee 
autolle neuvomaan. Henkilökunnalla on 
tällöin maskit käytössä, toivomme myös 
katsojien varautuvan näihin tilanteisiin 
maskeilla. Autot sijoitetaan 2 metrin vä-
lein pysäköintialueelle. 
• Äänentoisto tulee auton radiolaittei-
den kautta. Parhaan katseluelämyksen 
saa, kun istuu autossa etupenkeillä tai 
takakeskipenkillä. 

Mitä tarvitset päästäksesi 
katsomaan elokuvaa?
• Oman auton, jossa on toimiva autora-

dio sekä sateen sattuessa toimivat pyyh-
kijät (kaatosateen 

• Sattuessa elokuva siirretään toiseen 
päivään). Mikäli autosi ajovalot eivät 
sammu, kun auton virrat pitää 

• Päällä, niin tarvitset lisäksi mukaan 
ajovalojen eteen mustat kankaat, jotta 
ajovalot eivät heijastu valkokankaalle. 

• Auton maksimikorkeus 2,2 m. Huo-
mioithan, että korkeat autot sijoitetaan 
katsomon takaosaan. 

• 50 autoa mahtuu mukaan. Paikat täy-
tetään saapumisjärjestyksessä. 

Huom! Ilmoitamme kunnan nettisivuil-
la sekä hyvinvointipalveluiden faceboo-
kissa, mikäli elokuvapäivä joudutaan 
kaatosateen vuoksi siirtämään tai koko-
naan perumaan koronan takia.

Drive-in – elokuva Lemun urheilutalolla 
Bohemian Rhapsody K-12 Lemun urheilutalolla perjantaina 9.4.2021 klo 21.00.
Elokuva on maksuton. 
Klo 20.15 alkaen autojen ohjaus katselupaikoille.

Reitit ja polut Turun seudulla 
-luento 
Luento järjestetään Lemun lähikirjastos-
sa maanantaina 12.4.2021 klo 18.00.

Turun Sanomien Luonto Plus –ohjel-
masta tuttu Ann-Mari Rannikko vierai-
lee Lemun lähikirjastossa kertomassa 
reiteistä ja poluista Turun seudulla. Ti-
laisuudessa on myös mahdollisuus ostaa 
aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. 

Ilmoittautumiset 
maarit.lindstrom@masku.fi 

Huom! Seuraa ilmoittelua, koronatilanne 
saattaa aiheuttaa muutoksia tilaisuuden 
järjestelyihin.

Bäätöntä menoa – näyttely
Onneksi on Hyvä Paimen -näyttely Mas-
kun pääkirjastossa 17.4.2021 asti. Tule 
katsomaan hellyttäviä lampaita ja osallistu 
samalla papana-arvontaan! 

Näyttelyssä on Ulla Hännikkälän lam-
maskokoelman lisäksi esillä myös lasten 
ja nuorten töitä seurakunnan eri toimin-
noista. 

Perhekätköilyä Maskussa, 
Mynämäellä ja Nousiaisissa
Perhekätköilyä kolmen kunnan alueella 
ajalla 1.4. – 31.5. 2021. 

Haettavissa kätköjä mitä hienoimmis-
ta ja mielenkiintoisimmista paikoista. 
Lähde siis vaikka koko perheen voimin 
seikkailemaan ja näet ehkä kotikunta-
si tai naapurikunnan hienouksia uusin 
silmin. Jokaisen kunnan alueella 5 eri 
kätköä.

Kätköjen tarkemmat infot, kartat ja 
koordinaatit vihjeineen saatavilla 
1.4.2021 alkaen kunnan nettisivuilta 
www.masku.fi/perhekatkoily-2021/. 

Samalta sivulta löydät linkin, johon pää-
set palauttamaan kätköjen vastauksia 
ajalla 1.4. - 31.5. 2021 ja osallistumaan 
arvontaan. 
Huomioithan ajalla 1.4. - 31.5.2021 voi-
massa olevat koronarajoitukset ja toimit 
perhekätköilyssä näiden ohjeistusten 
mukaan.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa 
Seurat, yhdistykset ja järjestöt huomio! 
Päivitämme yhteystietoja harrastustoi-
minnan oppaaseen. Ilmoitathan muut-
tuneet tiedot hyvinvointi.info@masku.fi 
tai 1.4.2021 mennessä. Kiitos.

Jätteet kuuluvat jäteastiaan 
tai lajitteluasemalle, 
eivät tulipesään tai 
roskanpolttotynnyriin
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 
muistuttaa, että jätteiden hävittäminen 
polttamalla on kielletty siitä aiheutuvi-
en ympäristö-, terveys- sekä viihtyvyys-
haittojen ehkäisemiseksi. Kielto sisältyy 
alueen jätehuoltomääräyksiin ja se kos-
kee sekä ulkona että sisätiloissa tulipe-
sissä tapahtuvaa jätteen polttoa.

Lisätietoja löytyy: 
https://www.lsjh.fi/fi/jatteet-kuulu-
vat-jateastiaan-tai-lajitteluasemalle-ei-
vat-tulipesaan-tai-roskanpolttotyn-
nyriin/ 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset

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

MTK-MASKU RY
Kevätkokous Teams -etäyhteydellä 
to 8.4. klo 18. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat ja varmasti keskustellaan järjestö- 
ja jäsenmaksu-uudistuksesta. Kokouslinkki Heikki 
Ajosenpäältä ilmoittautumalla sähköpostitse: 
heikki.ajosenpaa@dnainternet.net 7.4. mennessä. 
Tervetuloa linjoille!                        MTK-MASKU ry johtokunta

MASKUN TEMPO RY:N 
vuosikokous järjestetään to 8.4. klo 18 
etäkokouksena. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Osallistumislinkki jaetaan seuran jäsenille, 
jotka ovat ilmoittautuneet 8.4. klo 17.30 mennessä osoittee-
seen puheenjohtaja@maskuntempo.com. Kokoukseen voi 
osallistua myös paikan päällä osoitteessa Härkälähteentie 8 
F 33. Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä voimas-
sa olevan koronaohjeistuksen mukainen määrä. Myös valta-
kirjalla voi osallistua. Koronaohjeistuksen muuttuminen voi 
aiheuttaa muutoksia järjestelyihin. Tervetuloa!

ASKAISTEN MARTAT RY 
Sääntömääräinen vuosikokous 
ti 30.3. klo 18.30 Askaisten seurakuntatalolla. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Enimmäishenkilömäärä koronarajoitusten mukainen. 
Jos haluat osallistua etänä, laita viestiä 
suvi.verajankorva@gmail.com viimeistään 29.3. Hallituksen 
järjestäytymiskokous heti perään.                                   Hallitus

MLL MASKUN YHDISTYS RY:N 
sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 
to 1.4.2021 klo 18-. Kokoonnumme 
Humikkalan majan edustalla 
(Seppäläntie 290) ja etänä. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Suosittelemme etäosallistumista: 
http://meet.google.com/cre-ewfx-nfa. Tervetuloa!

VASEMMISTOLIITON 
MASKUN OSASTON 
vuosikokous pidetään Askaisten 
Työväentalolla to 1.4. klo 18. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat.  Pidetään turvavälit ja maskit.
Tervetuloa!

MLL LEMUN YHDISTYS
Perhekahvila jatkossa joka 
toinen torstai klo 9.30-10.30. 
Toistaiseksi etänä Zoomilla. Tervetuloa!  Lisätietoa löydät net-
tisivuiltamme lemu.mll.fi sekä yhdistyksen Facebook sivulta. 

VIHREÄT KAFFETREFFIT VERKOSSA 
-sarja jatkuu!
Varaa ajat kalenteristasi:
• ke 31.3. klo 18
• ke 7.4. klo 18
• ke 14.4. klo 18
• ke 21.4. klo 18
Mikä lienee päivän polttavin puheenaihe? Jutellaan siitä 
yhdessä. Kokouslinkit ja muu info Maskun Vihreiden FB-ta-
pahtumissa. Kysyttävää? 
Laita meille viestiä: maskunvihreat@gmail.com.
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut: Sara Sofia Laiho
 
Kuolleet: Olli-Pekka Syrjälä 67v. Jaana Maarit Kaarina Mäkinen 56v. 
Riitta Sinikka Nevavuori 82v.

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 

Vuoden 2021 
Yhteisvastuukeräys 

pureutuu ikäihmisten 
taloudelliseen 

ahdinkoon. 

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 ta-
paan. 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 28.3.  klo 10 Palmusunnuntain striimattu sanajumalanpalvelus. 
 Henttinen, Kataja, Lustig.
Ke 31.3.  klo 19 hiljaisen viikon nettihartaus. Henttinen, Lustig.
To 1.4.  Ehtoolliskirkot (30 min) tasatunnein klo 13–15 
 (ilmoittautuminen - max 6 hlöä/messu)
 Ehtoolliskirkot (30 min) tasatunnein klo 17–19 
 (ilmoittautuminen - max 6 hlöä/messu)
 Kiirastorstai-illan alttarin riisuminen tehdään erikseen ja on 
 nähtävissä kotisivuilla klo 19.30 alkaen.
Pe 2.4. klo 10 pitkänperjantain striimattu sanajumalanpalvelus. Kataja, Lustig.
La 3.4. klo 14 hiljaisen viikon musiikkituokio netissä. Poutanen, Lustig
Su 4.4. klo 8 pääsiäisaamun striimattu sanajumalanpalvelus. 
 Henttinen, Poutanen.
Ma 5.4. klo 16 II pääsiäispäivän messu (ilmoittautuminen - max 6 hlöä). 
 Henttinen, Lustig.
Su 11.4. klo 10 striimattu sanajumalanpalvelus. Leppäkari-Lindberg, Lustig,

Lemun kirkko: 
Ti 30.3.  klo 19 hiljaisen viikon nettihartaus. Kataja, Lustig.
To 1.4.  klo 19 Ehtoolliskirkot (30 min) tasatunnein klo 17–19 
 (ilmoittautuminen - max 6 hlöä/messu)
Su 4.4. klo 12 pääsiäispäivän messu (ilmoittautuminen - max 6 hlöä. 
 Kataja, Lustig.

Askaisten kirkko: 
Su 28.3.  klo 12 messu (ilmoittautuminen - max 6 hlöä). Henttinen, Lustig.
Ke 31.3.  klo 19 hiljaisen viikon nettihartaus. Henttinen, Lustig.
To 1.4.  klo 19 Ehtoolliskirkot (30 min) tasatunnein klo 17–19 
 (ilmoittautuminen - max 6 hlöä/messu)
Pe 2.4. klo 15 Kristuksen kuolinhetken striimattu hartaus. 
 Henttinen, Poutanen.

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. 

Runoja ja musiikkia Yhteisvastuun hyväksi 
Maskun seurakunnan Facebook-sivuilla 
perjantaisin klo 19. Tallenteet ovat katsotta-
vissa kahden viikon ajan julkaisupäivästä.

TO 18.3. KLO 20-20.30
SIMA-papin

meetit!

LINKKI LÄHETETÄÄN
PERHETYÖN KAIKKIIN
WHATSAPP-RYHMIIN
EDELLISENÄ PÄIVÄNÄ

TUOK ION

PÄÄTTEEKS I

RUKOUS JA

MUSI I KK I KAPPALE .

Hengähdä hetki. 

Ryhmäkeskustelua

yhdessä

voimaantuen.

tai saat sen viestillä pyytäen
Simalta p. 044 722 5411

TO 25.3. KLO 20-20.30

PE 26.3. KLO 18-18.30

Sima-pappi on tavattavissa keväällä.
Huhtikuussa

 
- Ke 7.4 klo 9-11 tai 15-18
-To 8.4 klo 9-11 tai 15-18
-Pe 9.4 klo 9-11 tai 15-18.

 
Soita tai laita viestiä etukäteen samana

päivänä klo 8 mennessä, jos haluat tavata
kasvotusten. Muuten voit vaan soitella.

 
Puhelinnumeroni on 044 722 5411. 

Voimme jutella myös muina hetkinä
puhelimessa.

Painaako jokin asia mieltäsi?
Haluaisitko jutella jonkun kanssa? 

Juttele Sima-papille
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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-lapsiper-
heille.

Perheille avoin Pääsiäisvaellus on it-
senäisesti toteutettavissa ma 29.3. - ma 
5.4. kaikkien srk-talojen pihapiireissä. 
Ohjaajat ovat tavattavissa alueellisesti 
vaelluksen lomassa vko 13 klo 9-15:
Askaisten srk.talo ma ja ti  
Lemun pappila ke ja to  
Maskun srk.talo ti, ke, to 

Perheleiri 9.4-10.4 perutaan vallitse-
van tilanteen vuoksi.

Perhekerhot, Nuppuset ja muska-
rit ovat tauolla 5.4 asti!! Seuraa il-
moittelua kotisivuillamme.

Päiväkerhot sekä 2v-kerho toimivat 
rajoitetusti ilmoittautuneille.

Perheiden illat toimivat alueellisina 
iltaperhekerhoina klo18.00-19.30. Jär-
jestämme illat alueellisen tilanteen salli-
essa. Ilm. Kotisivuillamme.
Askaisisten seurakuntatalolla: 
ti 13.4. 
Lemun Pappilassa: ke 31.3 peruttu ja 
28.4 
Maskun srk-talolla: ti 4.5.

Äitien illat ovat pienten lasten äideil-
le suunnattuja hengähdystaukoja Man-
nerlahden leirikeskuksessa  to 22.4. klo 
17.30-20.30. Ilm. kotisivuillamme.
 
Niemenkulman koululla: 
Tiistaikerho avoin kerho kaikenikäisil-
le, ti klo 9.30-12.00 tauolla toistaiseksi.

Rajoitukset saattavat vaikuttaa toimin-
taan, seuraa ilmoitteluamme kotisivuil-
la ja Facebookissa: Maskun seurakunta 
Lapset ja perheet.

Alakoululaiset: 
Poikien leiripäivässä 1.-6.luokka-
laisille Mannerlahdessa vielä tilaa! 
Päiväksi vaihtui su 18.4. klo10-18. Leiri-
päivä on maksuton ja ilmoittautuminen 
on auki nettisivuilla. Lisätietoja Kaisalta 
p.044-7225431  

Nuoret: 
Isoiskoulutuksen ja rippikoulujen 
kokoontumisista tiedot nettisivuilla. 
Avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun pap-
pilassa klo 14-17.  
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö 

Kesätyöpaikat
Kesäksi 2021 haemme hautausmaan 
kesätyöntekijöitä ja kirkonoppai-
ta. Oppaita tarvitsemme Askaisten 
kirkkoon ja kesätyöntekijöitä kaikille 
kolmelle hautausmaalle. Työjakso on 
ajalla 7.6-15.8.2021. Mahdolliset tie-
dossa olevat poissaolot on ilmoitetta-
va hakemuksessa. Lyhyet hakemukset 
31.3.2021 mennessä sähköpostiosoit-
teeseen masku.mannerlahti@evl.fi 
otsikolla KESÄTYÖ2021.
Hautausmaille valitsemme työtur-
vallisuussyistä vähintään 17 vuotta 
täyttäneitä. Haudanhoitotehtäviin 
mahdollisesti palkataan myös nuo-
rempia henkilöitä Palkkaus KirVes-
Tes:n mukainen. Hakijat haasta-
tellaan tarvittaessa ennen valintaa. 
Kirkon oppaiksi huomioimme myös 
nuoremmat hakijat, joiden toivom-
me asuvan Askaisissa.

Maskun pappilan lumiukkopuistoon 
on valmistunut tempauksen aikana 
35 lumiukkoa. 


