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Kunnanvirasto ja 
puhelinvaihde suljettuna 
heinäkuussa 2020
Kunnanvirasto on suljettuna kesälomien kes-
kittämisen takia ajalla 6.7. – 2.8.2020.

Päivystysnumerot palvelevat seuraavasti:

Rakennusvalvonta
Maskun rakennusvalvonnan toimisto on sul-
jettuna kesäseisokin 6.7. – 2.8.2020 ajan. 
Tuona aikana rakennustarkastaja Jonna Vin-
bergin tavoittaa puhelimitse arkisin klo 8.00 
– 15.00 puh. 044 7388 257. 
Rakennustarkastaja on lomalla ajalla 20.7. -. 
16.8.2020 (sijaisena tuona aikana toimii Juk-
ka Niemeläinen puh. 044 7388 231).

Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelu on lomalla 13.7. - 
19.7.2020 ja 27.7. -2.8.2020.
Ympäristösihteerit eivät ota vastaan asiakkai-
ta toimistolla vaan ovat tavoitettavissa puhe-
limitse ja sähköpostilla. Ympäristönsuojelu 
tekee vain välttämättömät tarkastukset, jotka 
ovat tarpeen ympäristön välittömän pilaan-
tumisen estämiseksi. Kesälomista johtuen 
kaikki sähköpostit toivotaan lähettämään ym-
päristönsuojelun yhteiseen sähköpostiosoit-
teeseen ymparistonsuojelu@mynamaki.fi.

Tekninen toimi
Tekninen osasto on suljettuna ajalla 6.7. – 
2.8.2020.
Työpäällikkö Kimmo Thesslerin tavoittaa pu-
helimitse 6.7. – 10.7.2020 ma-to klo 8.00 – 
15.00 ja pe klo 8.00 – 14.30 puh. 044 7388 
250.
Kiinteistöpäällikkö Mika Furuholmin tavoit-
taa 6.7. – 10.7.2020 ma-to klo 8.00 – 15.00 ja 
pe klo 8.00 – 14.30 puh. 044 7388 185 
Tekninen johtaja Jukka Niemeläisen tavoit-
taa 13.7. – 31.7.2020 ma-to klo 8.00 – 15.00 
ja pe klo 8.00 – 14.30 puh. 044 7388 231.

Erittäin kiireellisissä kiinteistönhuoltoa kos-
kevissa päivystysluonteisissa asioissa voi ot-
taa yhteyttä vikapäivystykseen puh. 044 7388 
163.

Maskun Vesihuolto Oy
Ajalla 1.7. - 10.7.2020 vesilaskuttajan tavoit-
taa puhelimitse sekä sähköpostitse arkisin klo 
8.00.-11.00 puh. 044 7388 263 tai vesihuol-
to@masku.fi. 
Toimisto on suljettu ajalla 13.7. – 31.7.2020. 
Vesihuoltolaitos, os. Myllymäentie 9, on 
avoinna koko kesän. Sovi vesimittarien ja te-
lineiden noudosta tai vaihdosta soittamalla 

0400 803 405 tai 040 828 6472 tai 0440 743 
586.

Vesi- ja viemäriverkostojen vikailmoitukset 
iltaisin ja viikonloppuisin puh. 040 8428 687.
Maskun Vesihuolto Oy ilmoittaa, että vesi-
huollon asialla liikkuvat vesihuollon henkilöt 
tunnistaa yhtiön nimellä varustetusta autosta 
sekä henkilökortista. Mahdollisista kiinteis-
tökäynneistä on yleensä ilmoitettu ja sovittu 
etukäteen.

Pelastustoimi
Muista yleinen hälytysnumero 112

Varhaiskasvatus- ja opetustoimisto
Toimisto on suljettuna 6.7 – 2.8.2020.

Varhaiskasvatus
Ajalla 29.6 – 2.8.2020 päiväkodeista päivys-
tää Tammenahjon päiväkoti puh. 044 7388 
206.
Kiireellisissä päivähoitohakuasioissa yhteys 
suoraan päivystävään yksikköön.

Opetustoimi
Toimisto on suljettuna 6.7 – 2.8.2020.

Koulut:
- Askaisten koulu, rehtori Anna-Kaisa Saari-
sen tavoittaa tarvittaessa kesä-heinäkuussa 
puh. 0400 850 266
- Kurittulan koulu, rehtori Hannu Lehdon 
tavoittaa tarvittaessa kesä-heinäkuussa puh. 
044 7388 261
- Lemun koulu, rehtori Susanna Nurmi-Ja-
kobssonin tavoittaa tarvittaessa kesä-heinä-
kuussa puh. 050 3387 291
- Seikelän koulu, rehtori Antti Kantosen ta-
voittaa tarvittaessa kesä-heinäkuussa puh. 
044 7388 269
- Tammenahjon koulu, rehtori Miika Huhti-
sen tavoittaa tarvittaessa kesä-heinäkuussa 
puh. 044 7388 357
- Maskun Hemmingin koulu, rehtori Eliisa 
Hyle-Sjövallin tavoittaa tarvittaessa kesä-hei-
näkuussa, puh. 044 7388 111

Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointipalveluiden (ent. vapaa-aikatoi-
mi) toimisto on suljettuna kunnanviraston 
kesäseisokin ajan.

Kirjastot 
Askaisten kirjasto
Aukioloajat kesä- ja elokuussa
Ma ja ke klo 15–19, to klo 12–16, pyhien aat-
toina klo 10–14
Ajalla 1.7.–31.7. suljettu 

Lemun kirjasto
Aukioloajat kesä- ja elokuussa

Ma klo 10–15, ti ja to klo 14–20, pe klo 11–15
Pyhien aattoina klo 10–14

Aukioloajat 1.7.–31.7.
Ma Suljettu, ti ja to 14–20, pe 11–15, la suljet-
tu, pyhien aattoina klo 10–14

Maskun pääkirjasto 
Aukioloajat kesä- ja elokuussa
Ma, ti, to klo 12–19, ke klo 11–16, pe klo 11–15, 
la suljettu, pyhien aattoina klo 10–14

Aukioloajat 1.7.–31.7.
Ma ja ti 14–19, ke, to, pe 11–15, la suljettu, py-
hien aattoina klo 10–14

Maskun kunta

Ratatien teollisuusalue, 
kortteli 182 asemakaava 
ja asemakaavamuutos, 
kaavaehdotus
Asemakaava ja asemakaavan muutoksen 
kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 
maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 27 § edellyttä-
mällä tavalla 12.6.2020 – 31.7.2020 Maskun 
kunnan kirjastossa sen aukioloaikoina ja 
kunnan internet-sivuilla www.masku.fi/kaa-
voitus.

Suunnittelualue sijaitsee Maskun keskus-
taajaman eteläpuolella, Ratatien teollisuus-
alueella, kortteli 182 ja sen länsipuoleinen 
alue. Suunnittelualue rajautuu Ratatien ja 
Maskuntien väliin. Asemakaavalla ja asema-
kaavamuutoksella mahdollistetaan olemassa 
olevan Ratatien teollisuus- ja varastoalueen 
laajentaminen. Tavoitteena on muodostaa 
uusi tontti teollisuus- ja varastotoiminnalle ja 
sen rakennustehokkuutta korotetaan.

Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla on mah-
dollisuus tehdä kaavaehdotuksesta kirjalli-
nen muistutus, joka on toimitettava Maskun 
kunnanvirastoon osoitteella Keskuskaari 3, 
21250 Masku ennen nähtävillä oloajan päät-
tymistä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Nie-
meläinen, puh. 044 7388 231. 

Kunnanjohtaja



Menovinkit

  2 2.136,00  10,7 4.823,00
  3 2.756,00  10,7 5.443,00
  4 3.129,00  10,7 5.816,00
  5 3.502,00  10,7 6.189,00
  6 3.874,00  10,7 6.561,00

Tuloraja 
(veronalaiset 
yht.), jonka 
jälkeen kor-
kein maksu

Per-
heen 
koko

Tuloraja 
€/kk

Korkein 
maksu%

Kuulutus
Kunnanvaltuuston 20.5.2019 § 8 hyväksy-
mä Kauppatien asemakaava ja asemakaavan 
muutos on tullut voimaan lukuun ottamatta 
korttelin 101 asuinkerrostalojen korttelialuet-
ta (AK).

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee 
kortteleita 101, 102, 106, 114, osa korttelista 
100 ja 103 sekä tori-, katu-, suojaviher-, puis-
to- ja liikennealuetta.

Maskussa 11.6.2020  
Kunnanhallitus 

Katujen päällystykset 
Kesän aikana päällystetään katuja Takapal-
tassa Peltokuja, Peltotie, Peltorinne ja Sul-
hontie, Humikkalassa Saarnitie, Oksatie, 
Lehmuskuja, Nuppukuja, Leppäkuja ja Rivie-
ran asemakaava-alueella osa Kahlaajantiestä.
Seppäläntien ajorata päällystetään välillä 
M-S-keskus - Tammialhontie. 
Päällystykset ovat uudelleen päällystyksiä. 
Urakoitsijana on NCC Industry Oy. Päällys-
tykseen liittyviin kysymyksiin vastaa NCC 
Industryn Jari Mäkynen puh. 050 3160752.

Tekninen toimi

Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksut 1.8.2020 
alkaen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustu-
vat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmak-
suista (1503/2016). Asiakasmaksuihin ja tu-
lorajoihin on tehty indeksitarkistus 1.8.2020 
alkaen.

Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen 
mukaan. Perheen tuloina otetaan huomioon 
lapsen, hänen vanhempansa tai muun huol-
tajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa 
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuh-

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, 
nostetaan maksun määräämisen perusteena 
olevaa tulorajaa 144,00 eurolla kustakin seu-
raavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perit-
tävän maksun enimmäismäärä nuorimman 
lapsen osalta on 288,00 €/kk. Toisesta var-
haiskasvatuksessa olevasta saman perheen 
lapsesta peritään 50 % nuorimman lapsen 
maksusta, enintään 144,00 €/kk. Kustakin 
seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorim-
man lapsen maksusta. Alin perittävä maksu 
on 27,00 €/kk.

Perhekoko
Perheen kokona otetaan huomioon yhteis-
taloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisis-
sa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän 
kanssaan samassa taloudessa elävät molem-
pien alaikäiset lapset. 
Mikäli lapsen vanhemmat asuvat erillään, 

teissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja 
pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli 
tulotietoja ei toimiteta, määritetään korkein 
maksu.

Tulotiedot on toimitettava välittömästi hoi-
don alettua varhaiskasvatuksen toimisto-
sihteerille. Tulotiedot päivitetään niiden 
muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa 
elokuussa. Mikäli hyväksyt korkeimman 
maksun, ilmoita siitä toimistosihteerille. 
Tämä koskee myös palvelusetelillä varhais-
kasvatuksessa olevia perheitä.

Tulorajat 1.8.2020 alkaen:

mutta lapsi on varhaiskasvatuksessa yhdessä 
kunnassa, tehdään varhaiskasvatuksen osalta 
vain yksi maksupäätös. Maksu määräytyy sen 
vanhemman tai huoltajan perheen tulojen 
mukaan, jonka luona lapsi on väestörekiste-
rin mukaan kirjoilla. Vanhemmat sopivat kes-
kenään varhaiskasvatuksesta perityn maksun 
jakamisesta ja huomioon ottamisesta esim. 
elatusavun määrässä. Jos lapselle järjestetään 
varhaiskasvatusta kahden eri kunnan alueel-
la, maksu määrätään erikseen molemmissa 
kunnissa.

Lisätietoja: 
https://www.masku.fi/varhaiskasva-
tus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasva-
tuksen-asiakasmaksut/ 
toimistosihteeri Pia Kyrölä 044-7388 265 tai 
pia.kyrola@masku.fi 
Varhaiskasvatustoimisto, Hallintotie 2, 21250 
Masku

Varhaiskasvatuspalvelut

Vähä-Joumon virkistysalue kesällä 
2020 
Vähä-Joumon virkistysalue (Vähä-Joumon-
tie 70, Masku) on avoinna yleisö vuorojen 
osalta 8.6. – 13.9.2020 keskiviikkoisin ja 
lauantaisin klo 12–20 (poikkeuksena ui-
makouluviikkojen keskiviikot 24.6. ja 1.7., 
jolloin yleisövuoro on klo 17–20 sekä juhan-
nuspäivä 20.6., jolloin ei ole yleisövuoroa). 

Tiloja voi vuokrata muina päivinä 8.6. – 
13.9.2020 (ei 19.6. - 21.6) klo 10–16 (päi-
vävuoro) ja klo 17–21 (iltavuoro) sekä koko 
päivä (klo 10–21). Vuoroja varattavissa 
päivittäin vain yksi. Uimakoulutoimintaan 
varataan päivävuorot ajalla 22.6. -3.7.2020 
(ma-pe). Tilan vuokraaja vastaa saunan 
lämmittämisestä (sähkösauna). Vuokraajan 
tulee lisäksi huolehtia siitä, että tilat siivo-
taan omien tilaan tuotujen tarvikkeiden 

osalta ja kaikki käytettävissä olleet tekniset 
laitteet, valot ja ovet suljetaan. Koskee myös 
ulkotiloja. Tilojen vuokrana peritään päi-
vävuoro/55 € (klo 10–16) ja iltavuoro/55 € 
(klo 17–21). Koko päivän vuorosta (klo 10–
21) peritään vuokrana 90 € (hinnat sisältä-
vät alv. 24 %). 

Tilaukset ja varaukset 1.6.2020 alkaen (vä-
hintään vuorokautta ennen ajankohtaa) 
Maskun kunnan hyvinvointipalvelut; maa-
nantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 
17–21 puh. 044 7388 299 tai mieluummin 
vaha-joumo@masku.fi. 

Huomioi turvaetäisyydet sekä muu vastuul-
linen käyttäytyminen. Älä tule oireisena 
rannalle ja saunaan! Tilanne saattaa muut-
tua hyvinkin nopealla aikataululla korona 
tilanteen takia. Seuraa ilmoittelua!

Askaisten toripäivä 
Askaisten lähikirjasto (Vesiläntie 3) avoinna 
toripäivänä lauantaina 13.6.2020 klo 9-12. 
Poistokirjamyyntiä terassilla. Tervetuloa! 

Kirjastojen aukioloajat juhannuksena
Kaikki Maskun kunnankirjaston yksiköt on 
suljettu juhannusaattona 19.6.2020. Torstai-
na 18.6.kirjastoilla on aattoaukioloajat eli klo 
10-14.

Hyvää keskikesän juhlaa kaikille 
asiakkaillemme!



Kunta on sitoutunut suojaamaan palveluidensa 
käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuo-
ja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua 
verkkosivuillamme osoitteessa www.masku.fi

Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku
www.masku.fi
Maija Löfstedt, hallintojohtaja, tiedottaja, 
puh. 044 738 8221

Jakeluongelmat: 
Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 25.6.2020, 
yhdistysten aineistopäivä 17.6.2020 klo 9.00 
mennessä.

Kesän tenniskurssit
Kurssit järjestetään Jarkko Niemisen tennis-
kentillä. Vakiovuorot perutaan tenniskurssi-
en ajoilta. 

Viikot 26,27 ja 32 yhteensä 13 tuntia
Lapset 6-14 -vuotiaat; 
aikuiset 14 vuotiaasta ylöspäin 
22.6. - 26.6. (ma pe) lapset klo 15-16 
ja aikuiset klo 16-17 
29.6. - 3.7. (ma-pe) lapset klo 15-16 
ja aikuiset klo 16-17 
3.8. - 5.8. (ma-ke) lapset klo 19-20, 
aikuiset klo 20-21 

Kurssien hinnat 40 €/13 krt (lapset) ja 50 
€/13 krt (aikuiset). Oma maila ei ole välttä-
mätön, tarvitset mukaan urheiluvarusteet, 
juomapullon ja iloisen mielen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset ennakkoon, 
paikkoja on rajoitettu määrä! 
Katariina Haavisto, puh.040 7633 314.

Kuntosalien kesätauko 
Askaisten ja Lemun kuntosalit ovat suljettui-
na kesätauon ajaksi 29.6. - 2.8.2020. 
Hemmingin kuntosali on suljettuna 18.6. - 
2.8.2020.
Salit avataan jälleen 3.8.2020, mikäli korona-
tilanne sen sallii. Hyvää kesää kaikille.

Huom. 
Uusia kuntosalisopimuksia ei tehdä kesätau-
on aikana. Mikäli haluat lopettaa kuntosali-
asiakkuuden, palauta tunniste kirjekuoressa 
tilitietojen ja yhteystietojesi kanssa hyvin-
vointipalveluiden postilaatikkoon, Askaisten-
tie 142.

Lemust`leippä -markkinat 
Lemust`leippä markkinat on suunniteltu jär-
jestettävän lauantaina 12.9.2020. 
Markkinoiden suunnittelupalaveri pidetään 
tiistaina 16.6. klo 18.00 Lemun urheilutalol-
la. Tervetuloa!

Maskun museo  
Palsalan museo, Maskuntie 98, Masku
Avoinna kesä-heinäkuussa (2.6. alkaen) ti-pe 
klo 10–16, la-su klo 12–15 (maanantaisin ja 
juhannuksena suljettu). Elokuussa avoinna 
sunnuntaisin klo 12–15.

Taidenäyttelyt museon näyttelytilassa: 
Ajalla 2.6. - 28.6. Mika Aulion uusin näytte-
lyn ”Merkityksiä” ja Valtteri Aulion digi- ja 
miniatyyritaidetta 

Ajalla 30.6. – 30.8. Esko Aarre-Ahtio, “Elä-
mäni re(P)liikkejä 12”, valokuvanäyttely 

Museoon on vapaa pääsy, tervetuloa. 

Lemun lähikirjaston
taidenäyttelyt 
Heinäkuussa kirjaston aukioloai-
koina on nähtävillä Mikko Koivu-
sen valokuvataidetta Veden äärellä 
-näyttely. Tervetuloa tutustumaan!

Elokuussa Tiltu Nurmisen maala-
uksista ja Satu Haapalan runoista 
koostuva yhteisnäyttely Balance 
and harmony - yhteydessä maail-
mansieluun. 
Tervetuloa fiilistelemään! 

Näyttelyaikoja kirjastoihin varattavissa 
Varaa Maskun pääkirjaston vitriineihin näyt-
telyaika syksylle 2020: aikoja syys-, loka-, 
marras- ja joulukuulle. 
Jos haluat varata näyttelyvitriinit, ole yhtey-
dessä eija.pelkonen@masku.fi tai puh. 044 
7388 193 
Lemun kirjaston näyttelytilan voit varata säh-
köpostitse lemun.kirjasto@masku.fi tai puh. 
044 7388 145.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Kirjaston lukukampanjat kesällä 2020 

Alakoululaiset ja alle kouluikäiset 
Alakoululaiset ja alle kouluikäiset pääsevät 
kasvattamaan Lens-lohikäärmettä lukemalla 
tai kuuntelemalla kirjoja. Kampanja kestää 
koko kesän eli 1.6. - 31.8.2020. Kampanjassa 
on neljä sarjaa: Alle kouluikäiset, 1-2 lk, 3-4 lk 
ja 5-6 lk. Osallistujan sarja määräytyy syksyl-
lä alkavan luokan mukaan. 

Yläkoululaiset 
Yläkouluikäisten kesälukukampanjaan voi 
osallistua myös koko kesän 1.6.-31.8.2020. 
Kirjoita kesän aikana lukemiesi kirjojen tie-
dot (tekijä ja kirjan nimi) ylös, ja palauta lis-
ta äidinkielen opettajallesi. Eniten lukeneet 
palkitaan, ja kaikkien osallistujien kesken ar-
votaan palkintoja. Osallistuminen vaikuttaa 
positiivisesti äidinkielen numeroon! 

Aikuiset 
Kauan toivottu aikuisten lukukampanja on 
nyt täällä! Laajenna lukemistoasi ja löydä 
rohkeasti uutta aikuisten lukudiplomin tar-
jottimilta. Osallistumisaikaa on kesäkuun 
alusta syyskuun loppuun, eli 1.6.-30.9.2020. 

Valitse vähintään neljä tarjotinta, lue kulta-
kin vähintään yksi kirja, palauta lomake kir-
jastoon ja saat itsellesi virallisen Maskun kir-
jastojen lukudiplomin. Lisäksi yhteystietonsa 
jättäneiden kesken arvotaan lukemiseen liit-
tyvä palkinto! 

Tarjottimet, kirjalistat ja osallistumislomak-
keet löydät kirjastosta ja verkosta: https://
www.masku.fi/aikuisten-lukudiplomi/

Hyvinvointipalvelut 

Maskun kunta mukana 
jättipalsamin torjuntatyössä
Maskussa jättipalsamin torjuntatoimia to-
teutetaan muutamassa kohteessa Maskun 
kunnan ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalous-
naisten yhteistyöllä. Koronatilanteen vuoksi 
kuntalaisille avoimia talkoita ei järjestetä.

Koko ilmoitus on luettavissa kunnan face-
book-sivustolta sekä kunnan nettisivustolta. 



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset

MOOTTORIPYÖRÄKERHO MARSKI RY
sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
sunnuntaina 14.6.2020 kello 14 alkaen 
Lemun urheilutalo, Askaistentie 228 Lemu. 
Käsitellään sääntömääräiset ja mahdolliset muut asiat.

KÄSISAMMUTTIMIEN 
TARKASTUSTA ASKAISTEN TORILLA
Askaisten VPK järjestää käsisammuttimien 
tarkastusmahdollisuuden Marskin torilla 
13.6.2020 klo 9–12.

Askaisten VPK ry.

PAKAISTEN KYLÄYHDISTYKSEN 
kevätkokous Pakaisten koulun pihalla 
(sään salliessa, muuten sisätiloissa) 
torstaina 25.6.2020 klo 18.30. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat ja keskustellaan 
kyläyhdistyksen loppuvuoden toiminnasta. 

Johtokunta

TERVETULOA 
SLL HIRVIJOKILAAKSO RY:N 
vuosikokoukseen la 13.6. klo 11 
Asmandian laavulle Mynämälle. (Kävele Opintien päästä kä-
velytietä kohti rantaa.) Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen jälkeen kierretään yhdessä luontopolku. 

LEMUN VPK RY:N 
sääntömääräinen kevätkokous 
keskiviikkona 1.7.2020 klo 19 
Lemun urheilutalolla (Askaistentie 228). 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

Lemun VPK:n hallitus

LEMUN MARTAT 
järjestää retken Mynämäkeen 
ti 16.6.2020 klo 18 Kotipellon puutarha, 
mimis esittelykierroksen ja ostosmahdollisuus. 
Versotie 45, Mynämäki (kasitieltä käännytään Mahlion tielle, 
josta on heti opaste oikeaan suuntaan), Versotie ei löydy vielä 
navigaattoreista. Ilmoittaudu Tuula puh. 0405551327 mielel-
lään tekstiviesti viimeistään pe 12.6. max 20 henkilö. 
Kimppakyydit Lemu Osuuspankki klo 17.30. 

ASKAISTEN KYLÄYHDISTYKSEN 
ylimääräinen kokous torstaina 25.6.2020 
klo 18 Pikisaaressa. Asialistalla sääntömuutos 
ja kesän toiminta. Tervetuloa!

MLL LEMU
Puistotreffit alkavat 2.6.2020 
ja jatkuvat 28.8.2020 saakka. 
Askaisissa tiistaisin ja Lemussa perjantaisin klo 10-11.30. 
Lisätietoa 
https://lemu.mll.fi/ajankohtaista/puistotreffit-2020/
Tervetuloa!

MLL MASKU
Yhdistyksen perhekahvila kokoontuu 
kesätiistaisin klo 10-11.30 kunnan 
leikkipuistoissa. Tutustu tarkempaan 
aikatauluun yhdistyksen kotisivuilla ja 
Facebookissa (MLL Maskun yhdistys). 
Tervetuloa mukaan!

Aurinkoista kesää kaikille!

TEMPON 
vuosikokous keskiviikkona 24.6. 
Klo 18 Humikkalan kesäteatterilla.
Tervetuloa! 

Toimikunta

HALUATKO HARRASTAA MUSIIKKIA?
Syyslukukaudella 2020 on jälleen mahdollisuus aloittaa tai 
jatkaa musiikkiharrastusta yksityisten soitto- ja lauluopetta-
jien johdolla Maskun alakoulujen tiloissa. 

Lisätietoja voi kysellä ja varauksia tunneista tehdä seuraavien 
opettajien kautta:

 Piano ja harmonikka 
 – yhteydenotot Elina Ukkosen kautta, 
 p. 050 505 1282, elina.ukkonen@gmail.com

 Kitarat (akustinen ja sähkökitara) ja ukulele 
 – yhteydenotot Lauri Laine p. 0400 437 947 
 laurilaine@icloud.com tai Ville-Pekka Suorsa 
 p. 050 5146 961 vp@suorsa.net 

 Rummut ja bändiopetus (bändi kootaan 
 harjoituksissa yksittäisistä soittajista, joten
 valmista bändiä ei vielä tarvitse olla) 
 – Markku Tuomi, p. 045 122 3266, 
 rummut8@gmail.com

Laulu (15-vuotiaasta lähtien) 
- Heli Savolainen, p. 040 592 4940,  heli@laulukoulumyvoice.
fi  (tiedustelut myös muista soittimista ja mus.yhdistyksen toi-
minnasta)

Tervetuloa hyvän harrastuksen pariin!

MASKUN MUSIIKKIYHDISTYS  RY. 
(www.maskunmusiikkiyhdistys.fi tai 
maskunmusiikkiyhdistys@gmail.com)
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kuolleet: Simo Uolevi Tyyskänen 88v., Urho Kalevi Sipilä 82v., 

Esko Kalle Juuti 74v., Jorma Veikko Heininen 73v., Eija Helena Leskinen 67v.

TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA! 

Maskun kirkko:
Su 14.6.  klo 10 messu. Pietilä, Hyvönen (avust.), Poutanen. 
 Kesärpk 2 ja isoset mukana.
La 20.6.  klo 15 juhannuksen sanajumalanpalvelus. 
 Leppäkari-Lindberg,  Lustig. 
 Ulkona kirkon edustalla – sateella kirkossa. Kirkkokahvit.
Su 21.6.  klo 10 sanajumalanpalvelus. Kataja, Lustig. Kirkkokahvit.
Su 28.6.  klo 10 messu. Kataja, Evilampi (avust.), Poutanen. 
 Kesärpk 3 ja isoset mukana.  

Jumalanpalvelusten striimaus Maskun kirkosta nettiin jatkuu ainakin toistaiseksi 
kuitenkin niin, että ehtoollishetki alttarilla jää kuvauksen ulkopuolelle.

Lemun kirkko:
Su 21.6.  klo 12 messu. Kataja, Lustig. Kirkkokahvit.

Askaisten kirkko:
La 13.6. klo 11 Ritaripuiston vuosijuhla Ritaripuistossa. 
 Hartaus ja seppeleen lasku. Henttinen; max 50 henkeä 
 -riittävät etäisyydet.
Su 14.6.  klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Lustig. Kirkkokahvit.
Su 28.6.  klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Poutanen. Kirkkokahvit

Kirkkoherranviraston 
kesäaika 1.6. – 31.7. 2020
Virastossa asiointi ti-to klo 9-12
Varaathan ajan etukäteen 
p. 02-434 8400

Maskun Pappilan Makasiinin siivous- ja sisustustalkoot.

Kesän kirkkokahvit:

• Uutuus! Maskussa Makasiinissa ja 
 pappilan pihalla, säävaraus
• Lemussa Kemppien tuvan 
 ulkopuolella
• Askaisissa kirkossa
 Pidetään hyvät turvavälit ja 
 nautitaan toistemme seurasta. 
 Konfirmaatiomessujen jälkeen ei  
 kirkkokahveja. 
 Tuotto lähetystyölle.
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Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Maskun seurakunta 
Maskun seurakunta 
Lapset ja perheet

Maskusrk

Maskun seurakunta

Maskunseurakunta.fi

Aikuiset:
Seurakunta toimittaa myös kesällä sään-
nöllisesti erilaista materiaalia nettiin. 

Lapset ja perheet
Avoimet Kesäpäivät juhannus-
viikolla. Tervetuloa viettämään puu-
hakkaita päiviä! Ulkoleikkien lomassa 
askartelua. lauluhetki klo 10.30 ja grilli 
kuumana klo 11.00 alk. Omat eväät, as-
tiat ja piknik-peitto mukaan. Nouda-
tamme turvallisuusohjeita, jotka löyty-
vät kotisivuiltamme sekä paikan päältä. 
Säävaraus, mahd. muutokset ilm. viim. 
klo 8.30 kotisivuillamme ja FB:ssa.
www.facebook.com/ Maskun seurakun-
ta Lapset ja perheet

Masku ma 15.6. klo 9.30-13.00
Lemu ti 16.6. klo 9.30-13.00
Askainen ke 17.6. klo 9.30-13.00

Syksyn päiväkerhoilmoittautumiset 
käynnissä kotisivuillamme!

Lapsi- ja perhetyön toiminta jatkuu ke-
sätauon jälkeen elokuussa Avoimilla Ke-
säpäivillä 12.8 alkaen. 

Aurinkoisia päiviä ja hyvää kesää 
kaikille!

Alakoululaiset ja nuoret
Kanavamme YouTubessa on Maskun 
seurakunta. Autat meitä, jos tilaat ka-
navamme Youtubessa, vaikka et käyttäi-
si Youtubea ollenkaan. Mitä enemmän 
tilaajia kanavalla on, sitä enemmän omi-
naisuuksia saamme käyttöön. 

Maskun seurakunnan 
juhannusjuhla 
Juhannusjuhla Manner-
lahden leirikeskuksessa 
(Mannerlahdentie 21, 

Askainen) pe 19.6. klo 18. Aloitam-
me lipunnostolla ja jatkamme juh-
laa pihalla kahvittelulla ja yhteisellä 
ohjelmalla. Myöhemmin siirrymme 
rantaan uimaan ja paistamaan mak-
karaa. Omat makkarat mukaan! 
Mannerlahden saunat eivät tänä ju-
hannuksen lämpiä korona -rajoitus-
ten takia. Tervetuloa isot ja pienet! 

Askaisten 
Avoimet 
Kesäpäivät.


