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Kunnanvirasto ja 
puhelinvaihde suljettuna 
heinäkuussa 2020
Kunnanvirasto on suljettuna kesälo-
mien keskittämisen takia ajalla 6.7. – 
2.8.2020.

Päivystysnumerot palvelevat seuraavasti:

Rakennusvalvonta
Maskun rakennusvalvonnan toimisto on 
suljettuna kesäseisokin 6.7. – 2.8.2020 
ajan. Tuona aikana rakennustarkastaja 
Jonna Vinbergin tavoittaa puhelimitse ar-
kisin klo 8.00 – 15.00 puh. 044 7388 257. 
Rakennustarkastaja on lomalla ajalla 
20.7. -. 16.8.2020 (sijaisena tuona aika-
na toimii Jukka Niemeläinen puh. 044 
7388 231).

Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelu on lomalla 13.7. - 
19.7.2020 ja 27.7. -2.8.2020.
Ympäristösihteerit eivät ota vastaan 
asiakkaita toimistolla vaan ovat tavoi-
tettavissa puhelimitse ja sähköpostilla. 
Ympäristönsuojelu tekee vain välttämät-
tömät tarkastukset, jotka ovat tarpeen 
ympäristön välittömän pilaantumisen 
estämiseksi. Kesälomista johtuen kaik-
ki sähköpostit toivotaan lähettämään 
ympäristönsuojelun yhteiseen sähkö-
postiosoitteeseen ymparistonsuojelu@
mynamaki.fi.

Tekninen toimi
Tekninen osasto on suljettuna ajalla 6.7. 
– 2.8.2020.
Työpäällikkö Kimmo Thesslerin tavoit-
taa puhelimitse 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 ta-
voittaa 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 ta-
voittaa 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 
koskevissa päivystysluonteisissa asiois-
sa voi ottaa yhteyttä vikapäivystykseen 
puh. 044 7388 163.

Maskun Vesihuolto Oy
Ajalla 1.7. - 10.7.2020 vesilaskuttajan 
tavoittaa puhelimitse sekä sähköpostitse 
arkisin klo 8.00.-11.00 puh. 044 7388 
263 tai vesihuolto@masku.fi. 
Toimisto on suljettu ajalla 13.7. – 
31.7.2020. 
Vesihuoltolaitos, os. Myllymäentie 9, on 
avoinna koko kesän. Sovi vesimittarien 
ja telineiden noudosta tai vaihdosta soit-
tamalla 0400 803 405 tai 040 828 6472 
tai 0440 743 586.

Vesi- ja viemäriverkostojen vikailmoi-
tukset iltaisin ja viikonloppuisin puh. 
040 8428 687.
Maskun Vesihuolto Oy ilmoittaa, että 
vesihuollon asialla liikkuvat vesihuollon 
henkilöt tunnistaa yhtiön nimellä va-
rustetusta autosta sekä henkilökortista. 
Mahdollisista kiinteistökäynneistä 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 
päivystää Tammenahjon päiväkoti puh. 
044 7388 206.
Kiireellisissä päivähoitohakuasioissa yh-
teys suoraan päivystävään yksikköön.

Opetustoimi
Toimisto on suljettuna 6.7 – 2.8.2020.

Koulut:
- Askaisten koulu, rehtori Anna-Kaisa 
Saarisen tavoittaa tarvittaessa kesä-hei-
näkuussa puh. 0400 850 266
- Kurittulan koulu, rehtori Hannu Leh-
don tavoittaa tarvittaessa kesä-heinä-
kuussa puh. 044 7388 261
- Lemun koulu, rehtori Susanna Nur-

mi-Jakobssonin tavoittaa tarvittaessa 
kesä-heinäkuussa puh. 050 3387 291
- Seikelän koulu, rehtori Antti Kantosen 
tavoittaa tarvittaessa kesä-heinäkuussa 
puh. 044 7388 269
- Tammenahjon koulu, rehtori Miika 
Huhtisen tavoittaa tarvittaessa kesä-hei-
näkuussa puh. 044 7388 357
- Maskun Hemmingin koulu, rehtori 
Eliisa Hyle-Sjövallin tavoittaa tarvittaes-
sa kesä-heinäkuussa, puh. 044 7388 111

Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointipalveluiden (ent. vapaa-ai-
katoimi) toimisto on suljettuna kunnan-
viraston kesäseisokin ajan.

Kirjastot 
Askaisten kirjasto
Aukioloajat kesä- ja elokuussa
Ma ja ke klo 15–19, to klo 12–16, pyhien 
aattoina 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 
suljettu, 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 suljet-
tu, pyhien aattoina klo 10–14

Maskun kunta



Menovinkit

Maskun kunnan 
palvelupisteiden kesäaika
Elokuun alkuun asti palvelemme kun-
talaisia koronavirustilanteen johdosta 
edelleen pääsääntöisesti puhelimitse ja 
sähköpostitse. 

Henkilöstön yhteystiedot löydät toimi-
aloittain ja palveluittain kunnan koti-
sivuilta löytyvästä yhteystietohakemis-
tosta. 

Työntekijöiden lomat on pyritty keskit-
tämään ajanjaksolle 6. 7. - 31.7.2020, 
tarkemmat tiedot palveluista ja päivys-
tysnumeroista julkaistaan erillisessä il-
moituksessa.

Maskun kunnanvirasto (Keskuskaari 
3, Masku), varhaiskasvatus- ja opetus-
toimisto (Hallintotie 2, Masku), sekä 
vapaa-aikatoimisto (Askaistentie 142, 
Lemu) avautuvat 3.8.2020 ja palvelem-
me tästä alkaen kuntalaisia normaalin 
aukiolon mukaisesti.

Maskun kunta

Koulut alkavat Maskun 
kunnassa jälleen 
keskiviikkona 12.8.2020
Ensimmäinen koulupäivä kouluit-
tain ja esiopetusajat yksiköittäin:
Askaisten koulu 
Esiopetus  kello 8.15 – 12.15
1-6 luokat kello 8.15 – 12.15

Kurittulan koulu
Esiopetus kello 8.30 – 12.30
1-2 luokat kello 8.25 – 11.30
3-6 luokat  kello 8.25 – 12.30

Lemun koulu
Esiopetus  kello 8.30 - 12.30
1–2 luokat  kello 8.30 – 11.30
3–6 luokat   kello 8.30 – 12.30

Maskun Hemmingin koulu
7 luokat  kello 8.35 – 12.30
8–9 luokat  kello 9.25 – 12.30

Seikelän koulu 
Esiopetus  kello 8.30 - 12.30
1-6 luokat  kello 8.30 – 12.25

Tammenahjon koulu
Esiopetus  kello 8.30 - 12.30
1–2 luokat   kello 8.25 – 11.35

Päiväkoti Nappularanta
Esiopetus  klo 8.30 – 12.30

Maskun esi- ja perusopetuksen 
työ- ja loma-ajat lukuvuosi 2020-
2021
• syyslukukausi ke 12.8. – la 19.12.2020 
(80 työpäivää) (esikoulu loppuu pe 
18.12.2020) 
• syysloma ma 12.10. – su 18.10.2020 
• joululoma su 20.12.2020 – ke 6.1.2021 
• talviloma ma 22.2. – su 28.2.2021 
(viikko 8) 
• kevätlukukausi to 7.1. – la 5.6.2021 
(100 työpäivää)
• esiopetuksen viimeinen työpäivä on 
maanantai 31.5.2021.

Varhaiskasvatus- ja opetustoimisto

Heinäkuussa kirjaston aukioloaikoina on nähtävillä 
Mikko Koivusen Valokuvia veden ääreltä -näyttely. 
Tervetuloa tutustumaan!

Mikko Koivunen on itse paikalla torstaina 2.7.2020 
klo 18.00 – 20.00. 

Elokuussa ajalla 4.8. - 28.8.2020 on nähtävillä Balance and harmony- 
yhteydessä maailmansieluun.

Tiltu Nurmisen maalauksista ja Satu Haapalan runoista koostuva 
yhteisnäyttely. Avajaiset pidetään taideillan merkeissä 
torstaina 6.8 klo 18.00.

Luvassa mm. Musiikillinen runomatka. 
Tervetuloa.

Lemun lähikirjaston taidenäyttelyt kesällä  



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 27.8.2020, 
yhdistysten aineistopäivä 
19.8.2020 klo 9.00 mennessä.

Kesäinen taidenäyttely Hietanie-
men kiinteistön ikkunoissa 
Askaisten entisen kirjastorakennuksen 
ikkunoihin on koottu paikallisin vapaa-
ehtoisvoimin taidenäyttely. Syksyyn 
saakka esillä olevassa näyttelyssä on 
esillä paikallisten harraste- ja ammatti-
taiteilijoiden teoksia sekä vanhoja pai-
kallishistoriasta kertovia valokuvia ja 
tekstejä. 

Kesänäyttely esillä kesän 2020 ajan Hie-
taniemen kiinteistön ikkunoissa (vanha 
kirjastorakennus) osoitteessa Askaisten-
tie 764 A. Askainen.

Vähä-Joumon virkistysalue kesäl-
lä 2020 
Vähä-Joumon virkistysalue (Vähä-Jou-
montie 70, Masku) on avoinna yleisö 
vuorojen osalta 8.6. – 13.9.2020 kes-
kiviikkoisin ja lauantaisin klo 12–20 
(poikkeuksena uimakouluviikkojen kes-
kiviikot 24.6. ja 1.7., jolloin yleisövuoro 
on klo 17–20 sekä juhannuspäivä 20.6., 
jolloin ei ole yleisövuoroa). 

Lisätietoja Vähä-Joumon varaamisesta 
löytyy https://www.masku.fi/vaha-jou-
mon-virkistysalue-kesalla-2020/ sekä 
Maskulaisesta nro 11. 

Tilaukset ja varaukset 1.6.2020 alkaen 
(vähintään vuorokautta ennen ajankoh-
taa) Maskun kunnan hyvinvointipalve-
lut; maanantaina, keskiviikkona ja per-
jantaina klo 17–21 puh. 044 7388 299 tai 
mieluummin vaha-joumo@masku.fi. 

Huomioi turvaetäisyydet sekä muu 
vastuullinen käyttäytyminen. Älä tule 
oireisena rannalle ja saunaan! Tilanne 
saattaa muuttua hyvinkin nopealla aika-
taululla korona tilanteen takia. Seuraa 
ilmoittelua!

Maskun museon kesän näyttelyt
Palsalan museo, Maskuntie 98, Masku
Avoinna kesä-heinäkuussa (2.6. alkaen) 
ti-pe klo 10–16, la-su klo 12–15 (maa-
nantaisin ja juhannuksena suljettu). Elo-
kuussa avoinna sunnuntaisin klo 12–15. 
Museoon on vapaa pääsy, tervetuloa.

Taidenäyttelyt museon näyttelytilassa: 
Ajalla 2.6. - 28.6. Mika Aulion uusin 
näyttelyn ”Merkityksiä” ja Valtteri Au-
lion digi- ja miniatyyritaidetta 
Ajalla 30.6. – 30.8. Esko Aarre-Ahtio, 
“Elämäni re(P)liikkejä 12”, valokuva-
näyttely 

Kirjastojen asiaa
Askaisten kirjasto suljettu 
heinäkuussa  
Askaisten kirjasto (Vesiläntie 3) on sul-
jettu ajalla 1.7. - 31.7.2020. Lainoja voi 
palauttaa vanhan kirjaston palautus-
luukkuun. Askaisten kirjaston lainoille 
saa pidennetyn laina-ajan sulkuajalle. 
Varauksiin voi halutessaan muuttaa 
noutopaikaksi Lemun kirjaston tai Mas-
kun pääkirjaston. Muuten varaukset voi 
noutaa elokuussa. Lisätietoja saa soit-
tamalla Askaisten kirjastoon puh. 044 
7388 146 tai Lemun kirjastoon puh. 044 
7388 145.

Näyttelytilaa Lemun lähikirjastossa
Lemun lähikirjastossa on tarjolla näytte-
lytilaa kuukaudeksi kerrallaan. Harras-
tatko piirtämistä, maalaamista, käsitöi-
tä, askartelua, keräilyä tms. 

Lemun lähikirjaston terassilta löy-
tyy poistokirjoja
Muistathan, että Lemun lähikirjaston 
terassilta löytyy kirjaston aukioloaikoina 
vaihteleva poistokirjakokoelma. Olkaa 
hyvä. 

Kesä lukukampanjat
Kesän lukukampanjat ovat käynnissä 
kaikissa Maskun kirjastoissa. Tervetuloa 
hakemaan luettavaa! Osallistumiskaa-
vakkeen voit hakea kirjastosta tai tulos-
taa netistä.

Toivotamme kaikille hyvää ja turvallista kesää 

Annamme mielellämme näyttelytilan 
käyttöösi töidesi esilletuomiseen tai voit 
myös vinkata, jos tiedät jonkun, jolla on 
taitoa tai keräilyharrastus, mutta ei itse 
saa “soitettua”. 

Tämän vuoden näyttelyajat on jo varat-
tu, mutta alkuvuodesta 2021 löytyy hy-
vin vielä aikoja. Ota rohkeasti yhteyttä, 
niin sovitaan aikatauluista puh. 040 
5378 729/Armi Jaakkola.



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset

Maskussa 3-6 vuotiaiden 
lasten liikuntaleikkikoulut jatkuvat elokuussa Seikelän koululla tors-
taisin. 
• 17:30-18:15 3-4 v.
• 18:15-19:00 5-6 v. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Nina Ali-Keskikylä,
puh. 040 562 4025, nina.alikeskikyla@gmail.com

Hinta 70 e/lukukausi (sis. 15 tuntia)

ELÄKELIITON LEMU-ASKAINEN-VELKUN 
YHDISTYS RY 
• Kesäretki Vaasa-Strömsö-Seinäjoki 1.9.-3.9. 
tiedustelut ja ilmoittautumiset 31.7. mennessä Tarjalle 
0400-700228 
• Ruskamatka 12.9.-18.9., Itä-Suomeen ja Lappiin, tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 1.8. mennessä Lasse 0400-881949 tai 
Pirjo 040-7070409 
• Ikäihmisten Olymppialaiset 24.8. Kuparivuorella, Naantalissa 
Ikäihmisten toimintapäivä Velkualla Sinervon talolla 26.8.
• Rantapäivä Mannerlahdessa elokuussa

Kaikki nämä toteutuvat koronarajoitusten puitteissa ja voivat pe-
ruuntua, jos rajoituksia tiukennetaan.

LEMUN MARTAT
Näillä tiedoilla olemme suuntaamassa Naantalin 
Kultarantaan opastetulle puutarhakierrokselle 
2.8. klo 14.45

• paikalla olisi hyvä olla vähintään 15 min ennen kierroksen alkua
• kierros kestää noin 45 minuuttia
• maksimi osallistujamäärä 30
• sitovat ilmoittautumiset 20.7. mennessä lemun.martat@gmail.com 
tai tekstiviestillä    0400920315/Hanna
• hinta 5 euroa, maksu Lemun Martat ry 
tilinro FI54 4355 0010 050766

MASKUN MARTAT RY 
virkistysilta Saunaparonilla
Maanantaina 24.8. klo 17.30 Yhdessäoloa ulkona, 
Uintia, Saunomista, Pelailua. Ota mukaan 
ruokailuvälineet sekä kahvikuppi. Muista tulla terveenä. Ilta avoin 
kaikille. Yhdistys tarjoaa jäsenille, Muille 3.50 €,
Ilmoittaudu tekstiviestillä Seija p. 040-8315214

KURKKUMARKKINAT 
LA 8.8.2019 KLO 10-15
Kurkkumarkkinat jo 37 kerran Askaisissa
Maskun yhdistykset, yritykset, kuntalaiset 
vapaa-ajan asukkaat varaa myyntipaikkasi
puh.040-5402709 Pertti Veräjänkorva, 
pertti.verajankorva@pp.inet.fi
Myyntipaikka 4.0 m tai sopimuksen mukaan. Paikan hinta 30 € jos 
osallistuu rakennus ja purkutalkoisiin, ilman talkoita hinta on 60 €. 
Jos tarvitset sähköä, ilmoita siitä ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä sähköposti osoitteesi tai posti-
osoitteesi. 
Paikka maksu kerätään ennakkoon, eräpäivä on 31.7.2020 sillä var-
mistat tulosi markkinoille.
Myyjiltä toivotaan arpajaisvoittoja jo heinäkuun aikana, toimittaa voi 
Marskin torille lauantaisin 9-12 aikana                                           
tai sopimuksen mukaan.
Markkinatoimikunta

ASKAISTEN-MERIMASKUN 
KARJALAISET RY
Hiidenmaan matka 16.-18.8.-20
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Tiinalle 0407443601 
2.7 mennessä. 28 ensimmäistä mahtuu mukaan.

" LEMUST'LEIPPÄ” -MARKKINAT 
on tarkoitus pitää 12.9.2020. Kaikki markkinoille aikovat yh-
distykset paikalle to 13.8 klo 18 Lemun urheilutalolle.

MLL LEMU
Isä-lapsitoiminta järjestää koko 
perheen haastepyöräilyn omalla 
kylällä 22.6.-17.7.2020. Vähintään 5 kohdetta keränneiden kesken 
arvotaan palkinnoksi oma saunavuoro Kuurnapään rannalla sekä 
saunaeväät! Katso osallistumisohjeet: https://lemu.mll.fi/isa-lap-
si-toiminta/

Puistotreffit 2.6.-28.8.2020. Askaisissa tiistaisin ja Lemussa perjan-
taisin klo 10-11:30.
Lisätietoa https://lemu.mll.fi/ajankohtaista/puistotreffit-2020/
Tervetuloa!

MASKUN MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS 
ma 6.7. klo 18 Kaiturin tilalla, os. Nälkänummentie 19.
Kokousillan aluksi rentouttava yin-joogatunti luonnossa, puiden kat-
veessa. Jäsenet ilmaiseksi, muut 5 euroa. Mukaan alusta + juoma. 
Joogassa säävaraus, sateella vain kokous.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!   Johtokunta

PUNAINEN RISTI MASKUN OSASTO
Verenluovutustilaisuus järjestetään tuttuun 
tapaan Maskutalolla tiistaina 7.7.2020 
klo 14-18. Tule antamaan lahjasi ihmiselle, joka sitä tarvitsee.
https://www.sovinkoluovuttajaksi.fi/

MASKUN MAAMIESSEURAN 
sääntömääräinen kevätkokous pidetään 9.7.2020 
klo 18 alkaen Nivolan pihalla, 
osoitteessa Maskuntie 98, Masku. Esillä sääntömääräiset asiat sekä 
Amanda ja Juho Nivola säätiön omistaman peltoalueen myyntiä kos-
kevan kauppasopimuksen hyväksyminen. Tervetuloa!
 Johtokunta

MASKUN MLL
Perhekahvila kokoontuu kesätiistaisin 
klo 10-11.30 kunnan leikkipuistoissa. 
Tutustu tarkempaan aikatauluun yhdistyksen 
kotisivuilla ja Facebookissa (MLL Maskun yhdistys). Tervetuloa mukaan!
Eskarisynttärit järjestetään elokuussa! Tänä vuonna juhlat järjeste-
tään v. 2014 syntyneille kanta-Maskun alueella syksyllä esikoulun aloit-
taville. Seuraa ilmoitteluamme - kutsu on tulossa!
Liikunnan Ihmemaa starttaa myös elokuussa! Laita päivämäärä 30.8. 
jo nyt kalenteriin ja seuraa ilmoitteluamme! Nähdään Kurittulan koululla!

MASKUN YRITTÄJÄT RY
järjestää jäsenilleen koko perheen 
makkarafestit Vähä-Joumon saunalla (Vähä-Joumontie 70) torstaina 
13.8. klo 17-21. Jotta osaamme varata riittävän määrän mehua ja mak-
karaa, ilmoittelethan perheesi osallistujamäärän 6.8. mennessä osoit-
teeseen  maskun@yrittajat.fi, kiitos.
PS. Jollet ole vielä jäsen, mutta haluaisit mukaan kivaan ja aktiiviseen 
porukkamme, tule ihmeessä paikalle tutustumaan meihin.
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut: Martikainen Miina Anna Marja-Leena, Vennamo Venla Helena, 
Lehtilä Alexandra Linnea, Kokkonen Enna Adele, Pirilä Onni Aatos 

Vihityt: Koponen Teemu Otto ja Jouhenvaara Maria Karoliina (Masku evl); 
Hakokari Aarno Juhani ja Kujala Anna Karoliina (Masku evl); 
Sami Kai Patrik Malmström ja Jenna Hannele Kinnunen (Masku evl.)

Kuolleet: Sulo Matti Anton Anttalainen 88v, Aino Kyllikki Kuusela 89v, 
Tellervo Marketta Salenius 76v, Eila Koskinen 97v.

TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA! 

Maskun kirkko:
Su 28.06.  klo 10 messu. Kataja, Evilampi (avust.), Poutanen. Kirkkokahvit. 
 Kesärpk 3 ja isoset mukana. 
Su 05.07.  klo 10 messu. Leppäkari-Lindberg, Suikki (avust.), Poutanen. 
 Kirkkokahvit. Kesärpk 4 ja isoset mukana. 
Su 12.07.  klo 10 messu. Leppäkari-Lindberg, Poutanen. Kirkkokahvit.
Su 19.07.  klo 10 messu. Leppäkari-Lindberg, Lustig. Kirkkokahvit
Su 26.07.  klo 10 messu. Henttinen, Lustig. Kirkkokahvit.
Su 02.08.  klo 10 messu. Henttinen, Evilampi (avust.), Lustig. Kirkkokahvit.   
 Päivärpk ja isoset mukana.
Su 09.08.  klo 10 messu. Henttinen, Evilampi (avust.), Lustig ja isoset. 
 Päivärpk:n konfirmaatio.
Su 16.08.  klo 10 messu. Pietilä, Hyvönen (avust.), Poutanen ja isoset. 
 Talvirpk:n konfirmaatio. 
Su 23.08.  klo 10 messu. Leppäkari-Lindberg, Suikki (avust.), Poutanen ja 
 isoset. Pääsiäisleirin konfirmaatio.

HUOM! Jumalanpalvelusten striimaus Maskun kirkosta jää kesätauolle.

Lemun kirkko:
Su 05.07.  klo 12 messu. Pietilä, Poutanen. Kirkkokahvit.
Su 19.07. klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Lustig. Kirkkokahvit.
Su 02.08. klo 12 messu. Pietilä, Lustig. Kirkkokahvit.
Su 16.08.  klo 12 messu. Kataja, Poutanen. Kirkkokahvit.
La 22.08.  klo 13 messu. Leppäkari-Lindberg, Suikki (avust.), Poutanen ja 
 isoset. Kesäleiri 4:n konfirmaatio.

Askaisten kirkko:
Su 28.6.  klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Poutanen. Kirkkokahvit.
Su 12.07.  klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Poutanen. Kirkkokahvit.
Su 26.07.  klo 12 messu. Henttinen, Lustig. Kirkkokahvit
Su 09.08.  klo 12 messu. Kataja, Lustig. Kirkkokahvit.
Su 23.08.  klo 12 messu. Henttinen, Lustig. Kirkkokahvit.

Kirkkoherranviraston kesäaika 
1.6. – 31.7. 2020

Virastossa asiointi ti-to klo 9-12

Aurinkoista kesäaikaa kaikille!  

Diakoniatiimi kutsuu Maskun pappilan 
Makasiinikahvilaan ke 15.7. klo 13-15. 
Tervetuloa kahville ja vaihtamaan kuulumisia. 
Muistetaan turvavälit ja jos on ruuhkaa, niin 
varaudutaan odottamaan hetken aikaa. 
Huom. säävaraus, sadesäällä kahvihetkeä ei 
järjestetä.

Pihakirppis Maskun seurakun-
tatalon pihalla ja parkkipaikalla ke 
5.8. klo 14-18. Tule myymään ja/ tai 
ostamaan! Oma myyntipöytä, rekki 
tai viltti mukaan tai voit myydä au-
ton takakontista. Myyntipaikkamak-
su 5 eur sisältää kahvin ja pullan. 
Paikkamaksut käytetään Maskussa 
tehtävään diakoniseen avustustyö-
hön. 
Lisätietoja Marika-diakonilta 
p. 044 7225416. 
HUOM. Säävaraus, sadesäällä kirp-
pistä ei järjestetä. Huomioithan 
myös, että diakoniatyöllä ei ole 
mahdollisuutta ottaa kirpputorilah-
joituksia vastaan.

Torstain toivevirret torstaisin 9.7. 
asti klo 15 – 15.30 Maskun seura-
kunnan Facebook-sivuilla livelähe-
tyksenä sekä taltiointina. Tämän 
jälkeen kesätauko.
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Lapset ja perheet
Avoimet Kesäpäivät elokuussa. 
Tervetuloa viettämään puuhakkaita 
päiviä! Ulkoleikkien lomassa askarte-
lua. Lauluhetki klo 10.30 ja grilli kuu-
mana klo 11.00 alk. Omat eväät, astiat 
ja piknik-peitto mukaan. Noudatamme 
turvallisuusohjeita, jotka löytyvät ko-
tisivuiltamme sekä paikan päältä. Sää-
varaus, mahd. muutokset ilm. viim. klo 
8.30 kotisivuillamme ja FB:ssa.
www.facebook.com/  Maskun seurakun-
ta Lapset ja perheet

Askaisten srk-talon piha, 
Askaistentie 832
ma ja ke 12.8. 17.8. ja 19.8. 
klo 9.30-13.00

Lemun Pappilan puutarha, 
Pappilantie 3
ti ja to 13.8. 18.8. ja 20.8. klo 9.30-13.00

Maskun srk-talon puutarha/leikki-
puisto, 
Maskuntie 71
ma ja ke 12.8. 17.8. ja 19.8. 
klo 9.30-13.00

Alakoululaiset:
Kouluun lähtevien siunauskirkko julkaistaan tänä vuonna vain nettiin (youtu-
be ja facebook) su 9.8. Tämän lisäksi seurakunta lahjoittaa kaikille uusille ekaluok-
kalaisille tuubihuivit, jotka jaetaan koulujen kautta.

Niemenkulman vanhan koulun 
piha, 
Kelhoistentie 4, 
to 20.8. klo 9.30-13.00

Päiväkerhot alkavat elokuussa. Kerho-
laiset saavat kerhokirjeen, jossa kerhon 
aloitukseen liittyvät asiat. 

Perhekerhot alkavat syyskuussa. 

Kesän kirkkokahvit:
• Uutuus! Maskussa Makasiinissa ja 
pappilan pihalla, säävaraus. 
Makasiinissa myynnissä myös Näp-
pituntuman tekemiä mökkituliaisia. 
Maksu kirkkokahvikassaan. Ostok-
sille voi tulla myös ottamalla yhteyttä 
Tuijaan (p. 044 7225419) tai muihin 
diakoneihin.
• Lemussa Kemppien tuvan ulkopuo-
lella
• Askaisissa kirkossa
Pidetään hyvät turvavälit ja nautitaan 
toistemme seurasta. 
Konfirmaatiomessujen jälkeen ei 
kirkkokahveja. Tuotto lähetystyölle.

Diakoniatiimi kesälomalla seuraavasti:
diakoni Marika Hietanen 22.6.-12.7.
diakoni Tuija Kyrölä 13.7.-2.8. 
diakoni Sirkku Sinkkonen 15.-21.6. ja 6.-26.7.
diakoniapappi Marith Leppäkari-Lindberg 
20.7.-18.8.

Diakonian syksystä tiedotetaan Maskulaises-
sa ja kotisivuilla. Seuraa ilmoittelua.
Hyvää kesää!

Maskun seurakunta on julkaissut 
erilaisia juttuja netissä. Olisi mu-
kava saada myös seurakuntalaisten 
kuulumisia näkyville. Meille voi 
lähettää tekstin, kuvan tai valmiin 
jutun, niin julkaisemme sen, halu-
tessasi myös nimettömänä. Ole roh-
keasti yhteydessä. Annamme mie-
lellämme lisätietoa ja voimme myös 
suunnitella toteutusta yhdessä. 

Ennen ja jälkeen konsertin on 
mahdollisuus nauttia pientä 
suolaista ja/tai makeaa Lemussa 
Kemppien tuvalla (järj. Lemun 
Kempit) ja Askaisissa kellotapu-
lilla (järj. Askaisten Martat).


