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Kunnanvaltuuston kokous 
21.9.2020
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään 
maanantaina 21.9.2020 klo 18.00 al-
kaen Kurittulan koulussa, os. Opintie 10, 
Masku.

Asialista julkaistaan kunnan kotisivuilla 
viimeistään keskiviikkona 16.9.2020. 

Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkais-
taan yleisessä tietoverkossa 24.9.2020.

Maija Salo, kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja 

Masku-Mobiilikunta sovellus 
poistunut käytöstä
Masku-mobiilikunta -sopimus on päät-
tynyt 31.8.2020. Palvelu on sulkeutu-
nut syyskuun alkupuolella ja poistunut 
samalla sovelluskaupoista. Pyydämme 
sovelluksen ladanneita poistamaan sen 
mobiililaitteistaan. Vaihtoehtoisen so-
velluksen hankintaselvitys on käynnissä 
ja siitä tiedotetaan myöhemmin erik-
seen.

Maskun kunta

Yksinyrittäjän toimintatuen 
haku päättyy
Kunnan kautta jaettava 2.000€ yksi-
nyrittäjien toimintatuki on haettavissa 
syyskuun loppuun saakka. Lisätietoja 
kunnan verkkosivuilla. 

Lisätietoja ja apua hakemuksen tekoon 
saa kunnan elinvoimapäällikkö 
Lauri Hyttiseltä lauri.hyttinen@masku.fi 
puh. 044 7388 338.

Maskun kunta

Kasvomaskien jakelu 
vähävaraisille 
Maskun kunta jakaa hallituksen ohjei-
den mukaisesti kasvomaskeja vähäva-
raisille ja heikommassa asemassa ole-
ville kuntalaisille maksutta. Muutoin 

Ajantasaisimmat tiedot 
kunnan toiminnasta löytyvät 
Kunnan kotisivuilta: 
http://www.masku.fi/

Lisäksi tietoa löytyy eri facebookista: 
Kunta
https://www.facebook.com/
Maskun-kunta-424006914362300 
Kirjastot
https://www.facebook.com/
maskunkunnankirjasto
Hyvinvointipalvelut
https://www.facebook.com/
Maskun-hyvinvointipalve-
lut-233272963430489/

Rakennusvalvonta tiedottaa
Rakennustarkastajan puhelinajat: maa-
nantai, torstai ja perjantai klo 9-11.
Asiakaskäynneistä sovittava henkilökoh-
taisesti ja katselmuspyynnöt varataan 
suoraan rakennustarkastajalta puh. 044 
7388 257 tai jonna.vinberg@masku.fi. 

Toimistosihteeri tavoitettavissa puheli-
mitse puh. 044 7388 234.

Rakennusvalvonta

Varhaiskasvatus tiedottaa 
Varhaiskasvatuksen laskutus
Varhaiskasvatuksen elokuun laskutus 
tulee viivästymään normaalista aikatau-
lusta. Elokuun alussa varhaiskasvatuk-
sen maksuihin tehtiin indeksitarkistus 
ja tästä johtuvasta työmäärästä laskutus 
tulee myöhästymään jonkun verran.

Lisätietoja pia.kyrola@masku.fi 

Tiedote leikkitoiminnasta ja 
avoimesta päiväkotitoiminnasta 
ajalla 1.9.2020 - 31.5.2021
Leikkitoiminta on tarkoitettu maskulai-
sille 2 - 5 -vuotiaille lapsille, jotka eivät 
ole kunnallisessa päivähoidossa. Toi-
mintaan voi osallistua 1 - 3 kertaa viikos-
sa. Mahdolliset Kelan etuudet säilyvät. 
Leikkitoimintaa järjestetään, jos osallis-
tujia on ilmoittautunut vähintään 4 las-
ta/toimintapäivä. 

Mahdollisista muutoksista koronan 
vuoksi informoimme asiasta varhaiskas-
vatuksen nettisivuilla 
https://www.masku.fi/varhaiskasva-
tus-ja-opetus/varhaiskasvatus/
avoimet-varhaiskasvatuspalvelut/ 

• Lounatuulen päiväkodissa tiistaisin klo 
9.00 - 12.00 (Kostinpuisto/Kaislakoti)
• SatuSeikelän päiväkodissa 
keskiviikkoisin klo 9.00 - 12.00
• Tammenahjon päiväkodissa torstaisin 
klo 9.00 - 12.00

Lisätietoja paikoista ja toiminnasta: 
Varhaiskasvatuksen esimies 
Maisa Niemi 
puh. 044 7388 206, 
maisa.niemi@masku.fi 
Lisätietoja maksuista: 
Toimistosihteeri Pia Kyrölä 
puh. 044 7388 265, 
pia.kyrola@masku.fi 

Varhaiskasvatuspalvelut

asukkaat kustantavat ja hankkivat mas-
kit itse.

Jakelupisteinä toimivat Maskun, Lemun 
ja Askaisten kirjastot. Lisäksi maskeja 
voi tiedustella Maskun seurakunnan dia-
koniatyöntekijältä, puh. 044 722 5416.

Kirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot, 
sekä tarkemmat ohjeet maskien käytöstä 
löytyvät kunnan internet-sivuilta: 
https://www.masku.fi/kasvomas-
kien-jakelu-vahavaraisille-alkaa-mas-
kun-kunnassa-20-8-2020/

Maskun kunta



Menovinkit

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Paremman Maskun tekijä 
Paremman Maskun tekijä palkinto 
myönnetään vapaaehtoisesti työtä 
tekevälle henkilölle (henkilöille) tun-
nustuksena hienosta, pitkäjänteisestä 
ja arvokkaasta työstä Maskun tai mas-
kulaisten hyväksi. Pyydämme masku-
laisilta yhteisöiltä ja yksityisiltä henki-
löiltä ehdotuksia Paremman Maskun 
tekijäksi 5.10.2020 mennessä osoit-
teella: Maskun kunnan hyvinvointipal-
velut, Askaistentie 142, 21230 Lemu tai 
maarit.lindstrom@masku.fi. 

Kiitos kaikille Haastepyöräilyyn 
osallistuneille
Palkinnot on arvottu, otamme voittajiin 
yhteyttä henkilökohtaisesti. 

Tämän vuoden Haastepyöräily kampan-
jan saatiin suoritettua hienosti läpi, vaik-
ka kirjausohjeita jouduttiin muuttamaan 
koronaviruksen vuoksi. Haastepyöräily 
-kampanjan alusta asti olleet kirjauslaa-
tikot jätettiin pois, jolla minimoitiin kon-
taktien määrä muihin pyöräilijöihin sekä 
tartuntapinnat. Kampanjan mobiilisovel-
lus onnistuttiin ajamaan hienosti sisään ja 
siitä saatiin erittäin positiivista palautetta 
sekä pyöräilijöiltä että kunnan vastuuhen-
kilöiltä.  

Haastepyöräilyn suoritukset kirjattiin net-
ti- ja mobiilikirjauksina ja tilannetta pys-
tyi seuraamaan reaaliaikaisesti. Kampan-
jan aikana pyöräiltiin 31:ssä kunnassa 668 
452 kilometriä ja pyöräilykorttien/-passi-
en ja muiden kirjausten jälkeen yhteistu-
los oli n. miljoona poljettua kilometriä.

Huittinen voitti yli 5 000 asukkaan sarjan 
ja Karvia alle 5 000 asukkaan sarjan. 

Maskulaiset polkivat haasteen aikana yh-
teensä  16794.00 km.

Hyvinvointipalvelut 

Hyvinvointia liikkumalla 
Hyvinvointia liikkumalla koko perheelle 
(lapset mukaan ala-aste-ylä-asteikäiset) 
avoin ja maksuton liikuntavuoro yhdes-
sä pelaillen ja leikkien Lemun urheiluta-
lolla torstaisin klo 17.00 – 19.00. Aloitus 
torstaina 17.9.2020 Tiedustelut 
Marie Hedman puh. 040 5657 212 
Kevätsateenkoti ry 

Lemun lähikirjaston satutunti 
Satutunti keskiviikkona 9.9.2020 alkaen klo 10.00 pidetään sään niin salliessa ulkona, joten pukeuduthan lämpimästi.

Avoimet, maksuttomat höntsäpelit
Lentopalloa Askaisten koululla keski-
viikkoisin klo 19.30 – 21.00 ja sunnun-
taisin klo 17.00 – 19.00.

Naisten sählyä perjantaisin klo 17.00 – 
18.00 Seikelän koulun salissa 

Sählyä naisille ja miehille + nuorille Le-
mun koululla lauantaisin 13.00 - 14.30 

Sählyä miehille maanantaisin klo 20.15 
- 21.45 ja perjantaisin klo 20.00 - 21.30 

Lentopalloa miehille Tammenahjossa 
keskiviikkoisin klo 19.30 - 21.00



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 1.10.2020, 
yhdistysten aineistopäivä 23.9.2020 klo 9.00 
mennessä.

Kirjailijavierailu 27.9.2020 
Kirjailija Max Manner on tavattavis-
sa Lemun lähikirjastossa sunnuntai-
na 27.9. klo 16.00. Max Manner on 
turkulainen, Luxenburgissa pitkään 
asunut kirjailija, jonka elämänvai-
heet ovat sivunneet myös Maskua. 

Turvallisuuden takaamiseksi otam-
me vastaan ennakkoilmoittautumisia 
puh. 044 7388 145 
tai lemun.kirjasto@masku.fi 

Lukukoira Etti 
Valitettavasti joudumme peruutta-
maan lukukoira Ettin vierailut Lemun 
lähikirjastossa tämän vuoden osalta 
Kennelliitosta tulleen ohjeistuksen 
mukaisesti.

Huomio! 
Koronatilanteesta johtuen tasapaino-
ryhmään, SenioriLeidijumppaan ja 
eläkemiesten kuntoklubille ilmoittau-
dutaan ennakkoon. Haluamme toimia 
vastuullisesti. Ethän tule oireisena ta-
pahtumiin! 

Eläkeläisten syyskauden tasapainoryh-
mään, SenioriLeidijumppaan ja elä-
kemiesten kuntoklubiin ilmoittautu-
minen ennakkoon 15.9.2020 klo 9.00 
alkaen puh. 044 7388 299 tai 
puh. 044 7388 242 tai sähköpostitse: 
hanna.pennanen@masku.fi 

Retriitti lauantaina 24.10.2020 
Retriitti järjestetään Lemun lähikirjas-
tossa.  Ohjelmassa mm. ohjattuja Min-
dfulness-harjoituksia, Taiji, runollinen 
musiikkimatka sekä Yin-jooga. 
Hinta 15 €/henkilö, sisältää salaatti-
buffetin ja ohjelman. 

Ilmoittautumiset viimeistään maanan-
taina12.10.2020 
armi.jaakkola@masku.fi 
(puh. 044 7388 145) tai 
maarit.lindstrom@masku.fi 

(puh. 050 3248 519). Ilmoita myös 
mahdollisista ruoka-aineallergioista 
sekä laskutustiedot. Mukaan mahtuu 
15 ensimmäistä ilmoittautujaa. Päivä 
vietetään hiljaisuudessa. Tapahtuma 
on osa Retriitti á la kirjasto -hanketta.



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset
ELÄKELIITON 
LEMU-ASKAINEN-VELKUAN YHDISTYS 
• Jumpat pidetään joka viikko Lemussa 
tiistaisin alkaen 8.9, klo 9.30, jumpan jälkeen 
karaokea ja bocciaa klo 11.30. Boccia alkaa jo 3.9. Askaisissa 
klo 14-16. 
• Kuntosalivuorot Lemussa maanantaisin klo 10 ja Askaisissa 
maantaisin ja torstaisin klo 11.00.
• Kk-kahvit Lemussa 29.9. klo 12.30. 
• Keilailua Raision keilahallissa torstaisin klo 10.30. 
• Kylpylämatka Pärnuun 9-14.11. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.9. mennessä Lasse Saarinen 
0400881949 tai Pirjo Saarinen 0407070409

KUTSU KURITTULAN KOULUN 
VANHEMPAINYHDISTYS RY:N sääntömääräiseen vuosi-
kokoukseen torstaina 24.9. klo 18 Kurittulan koulun ruoka-
laan (Koulukuja 1, Masku). Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. 
Hallitukseen mahtuu uusia, iloisia vanhempia / huoltajia mu-
kaan! 
Tervetuloa tutustumaan toimintaan! 

Kurittulan koulun vanhempainyhdistys ry:n hallitus

MASKUN MARTAT RY
Loruloikka kierros Rivieran 
Kulttuuripolulla maanantaina 14.9. klo 17.30
Kokoonnutaan Ruskontien parkkipaikalla.
Kierroksen jälkeen pelaamme petankkia (Petanqueta), Seija. 
S. opastaa
Pukeudu sään mukaan, rento asu. Ota vesipullo mukaan,
halutessasi myös naposteltavaa. TERVETULOA!

MASKUN VIHREÄT RY:N 
syyskokous pidetään 
24.9. klo 18 alkaen Pakaisten koululla (Pietiläntie 6, Masku). 
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat sekä suunnitellaan tule-
van kuntavaalivuoden toimintaa. Tervetuloa mukaan!

Osallistumme ilmastotalkoisiin 22.9.2020 klo 11 istuttamalla 
Metsä Groupin lahjoittamia männyntaimia osoitteessa Seu-
rantalontie 4, Maskun seurakunnan tontti.  Tervetuloa mu-
kaan. Kahvitarjoilu.

ASKAISTEN VPK RY:N 
sääntömääräiset kokoukset 
(kevät- ja syyskokous) pidetään 
peräkkäin lauantaina 26.9.2020 klo 15 alkaen, 
paloasemalla. Kokouksen yhteydessä jaetaan 
ansiomerkit. Tervetuloa!

MLL LEMU
Puistotreffit jatkuvat Lemun 
Pihlajamäen leikkipuistossa 
pe 11.9. ja pe 25.9. klo 9-11.

Perhekahvila jatkaa toimintaansa lokakuussa. Ensin otetaan 
vauhtia ulkoilupäivän merkeissä pe 2.10. klo 9:30-11:30 Män-
tylässä. Tästä lisäinformaatiota lähempänä. 

Tervetuloa mukaan toimintaan kaikki vanhat ja uudet kävijät!

MLL MASKU
Tervetuloa PERHEKAHVILAAN 
perjantaisin klo 9-11! 11.9. 
NOSH-esittely Maskun teatterilla 
(Humikkalan majan takana) ja 18.9. puistotreffit Tammial-
hon leikkipuistossa. Koronatilanteesta johtuen pyrimme pitä-
mään perhekahvilaa mahdollisimman pitkään ulkona. Tulet-
han perhekahvilaan vain terveenä.

MYSTEERI MAATILALLA -kiertue saapuu Maskutalolle 
22.10. klo 18! TV:n lastenohjelmista tutut Jaakko Loukkola 
ja Isa-Eerika Lehto tähdittävät lapsiperheille suunnattua vi-
suaalista ja vauhdikasta farmiseikkailua, jossa kuullaan pal-
jon lastenmusiikkia. Varaa lippusi osoitteesta https://www.
ideaticket.fi/it/?p=74. Liput 12e/14e. Muut lisätiedot löydät 
yhdistyksen Facebook -sivuilta MLL Maskun yhdistys ja ko-
tisivuilta https://mllmasku.wordpress.com. Tapahtuma to-
teutetaan yhteistyössä Maskun kunnan hyvinvointipalvelujen 
kanssa.

MASKUN KATAJA YLEISURHEILU
• Kaikille 7-15-v. avointa lajikokeilua 
Nousiaisten Koljolan kentällä pe 25.9. klo 17-19
• Uusi harjoituskausi alkaa 
perjantaina 2.10. Hemmingin koululla
• Yleisurheilukoulut 2013-2009 –syntyneille jatkuvat Hem-
mingin koululla perjantaisin klo 17.30-18.30. 
• Harrasteryhmät 2007-syntyneille ja vanhemmille Hemmin-
gin koululla perjantaisin 18.15-20.
• Kilparyhmät 2010-syntyneille ja vanhemmille 1-4 kertaa vii-
kossa oman valinnan mukaan. 
Tervetuloa harrastamaan ylivoimaisesti monipuolisinta ur-
heilumuotoa, joka sopii myös sivulajiksi muiden lajien har-
rastajille!
Lisätietoja: www.maskunkataja.com/yleisurheilu, FB: mas-
kunkatajayu IG: maskunkatajayu

SPR MASKUN OSASTON 
kevätkokous pidetään 
etäkokouksena ti 29.9. klo 18.30. Katso kokoukseen liitty-
misohjeet lähempänä ajankohtaa Facebookista tai Rednetistä.

Nälkäpäivää ei tänä vuonna järjestetä Korona-riskin takia pe-
rinteisessä lipaskeräyksen muodossa. Uutena lahjoitustapana 
on mm. MobilePay. Tästäkin tulee lisää informaatiota myö-
hemmin.
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut: Aksel Voitto Helenius, Niilo Eemil Nyström, 
Mathilda Ester Hanski, Hugo Pentti Samulinpoika Heinonen, 
Sonja Linnea Isokääntä

Kuolleet: Anna Maarit Rusko 71v.

TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA! 
Maskun kirkko:
 Su 13.09. klo 10 messu. Henttinen, Leppäkari-Lindberg, 
 Poutanen; kirkkokahvit
 Su 20.09. klo 10 messu. Olli Koskenniemi (Sley), Henttinen, Lustig.   
 Kirkkokahvit ja Siionin kanteleen laulutilaisuus srk-salissaa, Kaija Järä.
 Pe 25.09. klo 8.30 arkiaamu ehtoollinen. Kataja, Lustig  
 Su 27.09. klo 10 messu. Kataja, Henttinen, Poutanen. Kirkkokahvit.
 Ke 30.09. klo 18 arki-illan ehtoollinen. Leppäkari-Lindberg, 
 Kaija Järä.
 Su 04.10. klo 14 Mikkelinpäivän enkelikirkko. Kataja, Poutanen ja  
 lastenohjaajat. Kirkon jälkeen Maskun päiväkerhojen 50v juhla srk-talolla.
 Su 11.10 klo 10 juhlajumalanpalvelus. Henttinen, 
 Leppäkari-Lindberg, Partiobändi ja -kuoro Kaijan Järän johdolla; 
 Maskun Hemmingin Tytöt ja Pojat 70 vuotta; kirkkokahvit. 

Lemun kirkko:
 Su 13.09. klo 12 messu. Henttinen, Poutanen. 
 Su 27.09. klo 12 messu. Kataja, Poutanen.
 Su 11.10. klo 12 messu. Kataja, Poutanen.

Askaisten kirkko:
 Su 20.09. messu klo 12. Leppäkari-Lindber, Lustig.
 Su 04.10. messu klo 10 (HUOM! klo-aika). Henttinen, Lustig.

Vieraana Riitta Lemmetyinen 
la 26.9. klo 15

Lemmetyinen luennoi teemasta: 
HYVIÄ UUTISIA RIITTÄMÄTTÖMILLE. Eikö uskon pitäisi tuoda 
elämään iloa ja rauhaa, miksi se toisinaan ajaa ihmismielen ahtaalle? 
Missä ovat avaimet uskoniloon ja vapauteen? Musiikista vastaa kant-
torimme Joni Poutanen. Tilaisuudessa on kirjapöytä.

Paikkoja on rajoitetusti, jotta pystymme pitämään turvallisuusetäi-
syydet. Kahvitarjoilun ja turvavälien järjestämistä varten paikat täy-
tetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilm. viimeistään 18.9. 
diakoneille: Marika 044 722 5416, Tuija 044 722 5419, 
Sirkku 044 722 5415.

Tulossa!
Tankkauspaikassa 28.10. 
vieraana Päivi ja Hannu 
Heinonen Kansanlähetykses-
tä.

Heinoset ovat vuosia tehneet työtä 
Etiopiassa MAF:n lähetyslentotyös-
sä. Nyt he ovat siirtymässä media-
työhön Kyprokselle. Heinosilla on 
paljon mielenkiintoista kerrottavaa 
elämästään. Tule kuulemaan, mitä 
lähetystyö on tänä päivänä.

Ilta alkaa Arki-illan ehtoollisella 
Maskun kirkossa klo 18 ja Tank-
kauspaikka alkaa noin klo 18.30 
Maskun pappilassa.

SANAA JA MUSIIKKIA 
MASKUN KIRKOSSA
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Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Syksy käynnistyy odottavissa tunnelmissa. 
Seuraamme koronatilanteen kehittymistä ja ohjeistuksia. Huomioithan että tämä voi tuoda 
muutoksia jopa nopealla aikataululla seurakunnan toimintaan.

Aikuiset
Maskun seurakuntatalossa: 
Kaffepaussi parill.viikkojen ke 16.9. 
klo 9.30–11 seurakuntasalissa.
Naisten raamattupiiri ke 16.9. klo 
18.30 seurakuntasalissa.
Miesten piiri ti 15.9 klo 9.30-11 Altin 
majalla. Kahvitarjoilu, oma muki mu-
kaan sekä omat grillattavat. Lisätiedot: 
Jouko Jaakkola p. 0400 794 340
Omaishoitajat ke 7.10. klo 13-14.30 
seurakuntasalissa.
Kirkkokuoro harjoitukset pääsääntöi-
sesti to klo 18 seurakuntasalissa. 
Seurakuntakerho to 24.9. klo 13-
14.30 seurakuntasalissa. 
Näppituntuma alustavasti ti 13.10. klo 
15-20 seurakuntasalissa.
Mimmiraamis ma 14.9. klo 18-19.30 
seurakuntasalissa.

Maskun pappilassa: 
Tankkauspaikka kuukauden viimei-
nen ke klo 18.30 – 20, seuraava 30.9.
Aikuista seuraa raamatunopetuksen, 
laulujen ja iltapalan merkeissä. 

Kirkkoherranviraston yläkerrassa:
Naisten Aamupiiri ei toistaiseksi ko-
koonnu.
Miesten raamattupiiri parill. viikko-
jen to 17.9. klo 18.30 Jussintuvassa. 
Omaishoitajien omatoiminen ver-
taisryhmä ke 16.9. klo 13-14.30 Jussin-
tuvassa.

Humikkalassa:
Naisten kammari ei toistaiseksi ko-
koonnu. Tervetuloa Kaffepaussiin parill.
viikkojen ke 16.9. klo 9.30–11 seurakun-
tasaliin !

Niemenkulman koululla: 
Tiistaikerho avoin kerho kaikenikäi-
sille, ti klo 9.30-11.30.

Lemussa:
Ompelupiiri parill. viikkojen pe klo 
9.30.-12 rukoushuoneella.
Keskiviikkokerho Kaislakodilla ke 
23.9. isossa salissa.

Askaisissa:
Miesten sauna- ja raamattupiiri 
Mannerlahden päärakennuksessa ker-
ran kuussa to klo 18, alkaen 24.9. Sauna- 
ja suihkutilat eivät ole remontin takia 
käytössä, mutta uimassa voi käydä, jos 
ei ole sinilevää.

Ystävätoimintaa:
Laitosvierailut ovat toistaiseksi 
tauolla. Ystävätoiminta käynnistyy 
heti, kun koronatilanne rauhoittuu. Toi-
votamme kaikille terveyttä ja siunausta.  

Lapset ja perheet
Toimintamme on maksutonta, ellei toi-
sin mainita, esim. leirit. Tervetuloa mu-
kaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
www.maskunseurakunta.fi/
tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiper-
heille

Muskarit ja päiväkerhot ilmoittau-
tuneille. Tiedustele vapaita paikkoja: 
Elina Soini p. 044 722 5421

Perhekerhot, ei ennakkoilmoittautu-
misia
Maskun srk-talolla: ti klo 9.30-11.30 
srk-talon alakerrassa
Lemussa: ke klo 9.30-11.30 Lemun ru-
koushuoneella
Askaisissa: ti klo 9.30-11.30 srk-talol-
la.

Askaisissa: Luontoperhekerho ko-
koontuu seurakuntatalolla ulkona ke 
9.9., 7.10. ja 4.11. klo 9.30. Omat eväät 
mukaan. Sään mukainen pukeutuminen.

Nuppuset on ensimmäisen lapsensa 
saaneiden ja odottavien äitien ikioma 
kerho. Ryhmä aloittaa Maskun srk-talon 
alakerrassa to 1.10. klo 10-11.30. Ilmoit-
tautuminen on auki kotisivuillamme.

Äitien illat Mannerlahdessa ti 6.10. ja 
to 12.11. Ilmoittautumiset ovat auki ko-
tisivuillamme.

Niemenkulman koululla:
Tiistaikerho avoin kerho kaikenikäisil-
le, ti klo 9.30-11.30

Nuoret
Kerhot alakoululaisille alkavat vii-
kolla 38. Ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot nettisivuilla. 

Päivystys ja avoimet ovet ti, ke ja to 
Maskun pappilassa klo 14-17.
Nuorten avoimet ovet pappilassa ti 
klo 18-20.

www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö

Syksyllä 2020 järjestetään Man-
nerlahdessa:
Vekaroiden leiripäivä 4.-6.lk la 3.10. 
klo10-18
Nappuloiden leiripäivä 1.-3.lk la 
21.11. klo10-18  
Poikkeusajoista johtuen leirit toteute-
taan vain yhden päivän mittaisina ja 
niihin mahtuu 15 leiriläistä. Ilmoittau-
tuminen aukeaa ma 7.9. ja leiripäivän 
hinta on 15€. 
Lisätietoja Kaisa Suikki p.044-7225431 
/ Hanna Hyvönen p.044-7225430 

SLEY:n kirkkopyhä 20.9. 
Messu Maskun kirkossa klo 10, jossa 
saarnaa Olli Koskenniemi. Tämän jäl-
keen seurakuntasalissa Siionin kante-
leen lauluhetki Kaija Järän johdolla ja 
kirkkokahvit.

Hei sinä 80- tai 85-vuotta tänä vuon-
na täyttävä. Yhteissyntymäpäiväjuhlia 
ei järjestetä koronavirus-epidemian 
takia. Tulet saamaan syntymäpäivä-
onnittelut kirjeellä postin kautta.
Toivotamme kaikille oikein 
hyvää syntymäpäivää!

Diakoniatyön kautta voi edelleen lah-
joittaa vapaasisältöisiä ruokakasseja 
vähävaraisille perheille, pariskunnille 
tai yksineläjille. Lisätietoja diakoneilta: 
Sirkku 044 722 5415, 
Marika 044 722 5416 ja 
Tuija 044 722 5419.

Tänä vuonna juhlistamme VAUVAN 
PÄIVÄÄ pe 25.9. virtuaalisesti. Lu-
vassa inspiroivia hetkiä vauvoille ja 
vanhemmille sekä fb- että kotisivuil-
lamme yhteistyössä alueemme mui-
den toimijoiden kanssa.


