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Kunnanvaltuuston kokous
9.11.2020
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään
maanantaina 9.11.2020 klo 18.00 alkaen
Kurittulan koulussa, os. Opintie 10, Masku.
Kunnanvaltuuston kokous streamataan.
Kokous löytyy kohdasta:
https://www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/
viestinta-ja-kuntatiedote/kunnanvaltuuston-kokoukset-youtubessa/
Asialista julkaistaan kunnan kotisivuilla
viimeistään keskiviikkona 4.11.2020.
Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkaistaan
yleisessä tietoverkossa 12.11.2020.
Maija Salo, kunnanvaltuuston
puheenjohtaja

Rivieran yritysalue,
lounaisosan asemakaavan
muutos
MRL 63 ja MRA 30 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rivieran yritysalueen lounaisosan asemakaavaan laaditaan asemakaavamuutos.
Samalla ilmoitetaan, että ehdotus asemakaavamuutokseksi on julkisesti nähtävillä
MRL 65 ja MRA 27 §:n edellyttämällä tavalla 6.11. – 23.11.2020 Maskun kunnanvirastossa sen aukioloaikoina ja kunnan
internet-sivuilla www.masku.fi/kaavoitus.
Suunnittelualue sijaitsee Maskun Rivieran yritysalueella ja koskee Vähäkorventien varrella olevia kortteleita 507 ja
508 sekä erityisaluetta. Tavoitteena on
muuttaa suunnittelualueella sijaitsevan
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alueen (ET-alue)
käyttötarkoitus paremmin yrityksiä palvelevaksi toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY).
Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus, joka on toimitettava
Maskun kunnanvirastoon osoitteella Keskuskaari 3, 21250 Masku ennen nähtävillä
oloajan päättymistä.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka
Niemeläinen, puh. 044 7388 231.
Maskun kunta

Kuulutus suunnittelun
aloittamisesta; Maantien 192
parantaminen rakentamalla
jalankulku- ja pyöräilyväylä
välille Seikeläntie – Tanilantie,
Masku, tiesuunnitelma
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ELY -keskus) ja Maskun kunta aloittavat tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.
Suunnittelualue sijaitsee Maskun kunnassa maantiellä 192. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi noin 3,1 kilometrin
pituinen jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Seikeläntie - Tanilantie. Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy vuoden 2020
aikana tehtävillä maastomittauksilla. Varsinainen tiesuunnitelma käynnistyy vuoden 2021 aikana.

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan
yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla
on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).
Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee
suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää
tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.
ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.
Lisätietoja antavat:
Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Aku
Reini, puh. 0295 022 190, aku.reini@
ely-keskus.fi ja mittaustöistä Hannes Mäkinen, puh. 0295 022 812, hannes.makinen@ely-keskus.fi.
Maskun kunnasta Jukka Niemeläinen,
puh. 044 7388 231, jukka.niemelainen@
masku.fi.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa ELYkeskuksen verkkosivuilla 22.10.2020.
Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon
suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62
a §).
Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja
muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL
16 §).
Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa
saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa
(LjMTL 16 § ja 27 §).
Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen
suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Tammenahjon päiväkodissa
tapahtui
Tammenahjon päiväkodin Lehdet ryhmän
lapset ovat tutkineet matoja. Ensin lasten
kanssa luettiin Kastemato-kirja. Seuraavaksi otettiin lapiot ja ämpäri mukaan ja
mentiin luontoon etsimään matoja. Muutamia matoja löytyikin. Osa lapsista oli
niin rohkeita, että he halusivat ottaa kiemurtelevan madon käteensä. Metsäretkellä keräsimme keppejä ja niiden kuivuttua
teimme piipunrassia apuna käyttäen matoja. Lapset myös taiteilivat yhteisen suuren lehden, jossa on reikiä. Jokainen lapsi
sai tehdä madon kurkistamaan reiästä.

Menovinkit
Ankkajahti vielä marraskuun
loppuun!
Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kuntien vapaa-aikatoimet järjestävät yhteisen Ankkajahdin!
Kuntien alueelle on piilotettu yhteensä
36 ankkaa. Voitte etsiä niistä yhden tai
halutessanne vaikkapa kaikki kolmen
kunnan alueella.
Lisätietoja https://www.masku.fi/ankkajahtia-kolmessa-kunnassa-syksyn-ajan/
Onnea Ankkajahtiin!
Maskun pääkirjastossa
marraskuussa
Legojen kirjava maailma -näyttely

Keskiviikkona 11.11. klo 18
Maskun pääkirjastossa
Riitta Suominen + runoteoksen esittelyä
+ sanataidepaja
Riitta Suomisen Kide esikoisrunoteos
käsittelee vanhenemista ja luopumista,
mutta myös rakkautta ja toivoa.
Torstaina 12.11. klo 18.00
Lemun lähikirjastossa
Runoviikon monimuotoinen taideilta.
Mukana taiteilijat Satu Haapala, Tiltu
Nurminen ja Veera Ruohomäki.
Joulunavaus Lemussa 21.11.2020
Joulunavaus järjestetään lauantaina
21.11.2020 klo 17.30 kuusen vieressä Lemun torilla (Askaistentie 142)
Joululauluja esittävät Elina Ukkonen ja
Terhi Jokila
Klo 18.00 Jouluvalot sytytetään kuuseen,
kunnanjohtaja Arto Oikarinen
Klo17.00 -18.00 Paikalle on luvannut
myös ilmestyä joulupukki.

Tervetuloa katselemaan Luukkosen
Väinön ja Ahtin kokoamaa monipuolista näyttelyä. Näyttely esillä marraskuun
ajan pääkirjaston aukioloaikoina.
Varsinais-Suomen Runoviikko
6. -15.11.2020
Runoviikon teemana on Runo & Kieli

Maanantaina 9.11. klo 18.00
Lemun lähikirjastossa
Riitta Suominen + runoteoksen esittelyä
+ sanataidepaja
Riitta Suomisen Kide esikoisrunoteos
käsittelee vanhenemista ja luopumista,
mutta myös rakkautta ja toivoa.
Keskiviikkona 11.11. klo 13–14.30
Kulttuurikupposet Kaislakodilla
Tule mukaan ja tuo mukanasi vaikka
mielirunosi/värssysi/ajatelmasi. Luetaan runoja, jumpataan, kahvitellaan...

n. klo 18.10 Kauneimmat Joululaulut
kuusen ympärillä, järjestäjänä Maskun
seurakunta.
Mahdollisuus antaa kolehti Suomen Lähetysseuran työlle. Ota taskulamppu mukaan, jotta näet laulun sanat!
Klo 16.00 - 19.00 Lemun lähikirjasto on
poikkeuksellisesti auki
Kirjastossa voi mm. tutustua näyttelyihin:
Luon oman kieleni - Satu Haapalan, Tiltu
Nurmisen ja Veera Ruohomäen yhteisnäyttely (2.11. - 27.11.).
Jouluiset korttitalot – Mervi Vuolas
(20.11- - 30.12.).
Kirjastoon on myös mahdollisuus jättää
kirje joulupukille.
Ja joulukirjavalikoimat ovat runsaimmillaan ....
Klo 16.00 - 19.00 Oskarin Helmessä joulupuoti avaa ovensa.
Helmen edessä kunnan tarjoamaa glögiä
ja piparia.
Huomioidaan toistemme turvallisuus ja
pidämme huolen turvaväleistä. Suositellaan maskin käyttöä ainakin sisätiloissa.
Koronatilanteen pahentuminen saattaa
aiheuttaa muutoksia tapahtuman järjestelyihin. Seuraa kunnan ja seurakunnan
kotisivuja.

Lemun lähikirjaston näyttelyt
”Luon oman kieleni” ajalla 2.11. 27.11.2020
Kolmen taiteilijan – Satu Haapalan, Tiltu Nurmisen ja Veera Ruohomäen yhteisnäyttely
Jouluiset korttitalot -näyttely
ajalla 20.11. - 30.12.2020
Mervi Vuolas on tehnyt usein jouluisin
saaduista joulukorteista korttitaloja.
Jääkaapin oven sijaan kortit ovat koristaneet pieninä mökkeinä ikkunalautaa
tai joulupöytää. Näin korttien lähettäjät
osallistuvat kortin saajan jouluun konkreettisesti.
PERUUTUS!
Valitettavasti Raision seudun lausujien
runokooste ”Suu se syytävi sanoja, kieli
luopi luottehia” Askaisten Ritarituvalla
sunnuntaina 15.11.2020 on peruuntunut.
Lemun lähikirjasto on avoinna
21.11.2020
Kirjasto on poikkeuksellisesti auki lauantaina 21.11.2020 klo 16 – 19 jouluvalojen sytytystilaisuuden merkeissä.
Tervetuloa piipahtamaan ja tutustumaan
esillä oleviin näyttelyihin ja tietysti normaali lainaustoiminta on mahdollista ja
joulukirjavalikoima parhaimmillaan.
Voit myös tuoda kirjastoon joulupukille
osoitettuja kirjeitä.
Maskun Rivieran kulttuuripolun
teema vaihtuu
Marraskuussa on tarjolla tietoa ja tehtäviä Väinö Linnan elämästä ja teoista
Sata vuotta syntymästä -juhlavuoden
kunniaksi. Kulttuuritaulut sijaitsevat
Isonkiven rannan ympärillä kiertävällä
1 km:n pituisella lenkkipolulla. Käykäähän kiertämässä.

Hevosten pitäjien ja
pitopaikkojen rekisteröinti
31.12.2020 mennessä
Hevosia, poneja, aaseja ja seeproja
sekä näiden risteytyksiä pitävien tulee
ilmoittaa (MMM asetus 222/2017) lomakkeilla pitopaikasta sekä eläintenpidosta. Ilmoitusvelvollisuus koskee
yhdenkin eläimen pitäjää, ilmoitukset
on tehtävä viimeistään 31.12.2020.
Mikäli samalla toimijalla on myös siipikarjaa, lampaita, vuohia, nautoja,
sikoja, mehiläisiä, hirvieläimiä, turkiseläimiä (koskee myös lemmikkinä
pidettäviä frettejä) tai kamelieläimiä
(esim. alpakoita), tulee myös näiden
eläinlajien pitämiseen liittyvät tiedot
tarkastaa ja päivittää.
Tietojen ilmoittaminen:
Eläintenpitäjä ja pitopaikasta vastuussa oleva ilmoittavat eläintenpitäjää ja
pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin.
Pitopaikan rekisteröimisestä vastaa
lähtökohtaisesti tallista vastuussa oleva. Eläintenpitäjäksi taas katsotaan
joko ko. pitopaikasta vastuussa oleva toimija, tai muu eläimen haltija.
Hevoseläinten ilmoitusten osalta on
oleellista, että viranomaisen tiedossa
on paikat, joissa hevoseläimiä pidetään. Yhdelle pitopaikalle annetaan
yksi pitopaikkatunnus (FI-alkuinen
12-numeroinen tunnus). Jos yksittäistä hevosta pidetään tallissa, joka myös
vastaa eläimen hoidosta kokonaisvaltaisesti, tai jossa harjoitetaan ammattimaista tai muutoin laajamittaista
hevoseläinten pitoa, jonka tiedot on
jo ilmoitettu Aluehallintovirastoon, ei

yksittäisten eläinten omistajien ole tarvetta tehdä päällekkäisiä ilmoituksia
hevoseläinten pidosta.
Ilmoitukset tehdään lomakkeilla:
Täytä Ruokavirasto.fi sivulta löytyvät
lomakkeet ”Ilmoitus ja ohje eläintenpitotoiminnasta” sekä ”Ilmoitus ja
ohje eläinten pitopaikasta” ja palauta ne Liedon maaseutupalveluihin
31.12.2020 mennessä.
Sähköpostilla: maaseututoimi@lieto.fi
Postissa: Maaseutupalvelut, PL 24,
21421 Lieto
Autamme joustavasti – ota yhteyttä
Liedon maaseutupalvelut Liedon maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alue:
Aura, Koski Tl, Lieto, Marttila, Masku,
Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Turku

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

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 19.11.2020,
yhdistysten aineistopäivä 11.11.2020 klo 9.00
mennessä.

Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku
www.masku.fi
Maija Löfstedt, hallintojohtaja, tiedottaja,
puh. 044 738 8221
Jakeluongelmat:
Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Seurat ja yhdistykset
SPR MASKUN OSASTO

MASKUN MARTAT RY

Tervetuloa osaston SYYSKOKOUKSEEN
tiistaina 17.11.2020 klo 18.30 joko livenä
Humikkalan majalle tai etänä Teams:n välityksellä. Osallistumislinkki jaetaan myöhemmin somessa ja nettisivuilla eikä
erillistä ilmoittautumista tarvita. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat ja mm. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Maskun osasto pärjäsi taas huikean hienosti Nälkäpäivä-keräyksessä. Lämmin kiitos kaikille keräykseen tavalla tai toisella osallistuneille!

Humikkalan Majalla Seppäläntie 290
21250 Masku, ma 23.11. klo 17.30-20
Pohditaan ohjelmaa v. 2021
Vietetään Joulua Glögin, Kahvin, Tortun, Piparin, Kera
Ota Kahvi/Teekuppi mukaasi
Yhdistys tarjoaa, käsidesiä, sekä kertakäyttömaskeja.
Muista ilm. Seija p. 040-8315214, esim. tekstiviestillä, max 20
henkilöä.
Tulethan Terveenä. TERVETULOA!

MASKUN YRITTÄJÄT RY:N

SINUSTAKO UUSI KUNTAPÄÄTTÄJÄ
KUNNALLISVAALEISSA 2021?

syyskokous keskiviikkona 25.11.2020
Lundan Majalla Maskussa. Käsitellään
sääntömääräiset asiat sekä yhdistyksen sääntöjen muutos.
Tilaisuus alkaa klo 18.
Pyydämme ilmoittautumisia 18.11. mennessä osoitteeseen
maskun@yrittajat.fi. Tervetuloa - kahvitarjoilu.

Ehdokas ilta ma 23.11.2020 klo 18
Askaisten ritarituvassa. Rohkeasti mukaan!
Ilmoittautumiset 18.11. mennessä Karoliina Paju 0407300528
tai masku.sdp@gmail.com
Pizza tarjoilun vuoksi ilmoitathan myös allergiat.
Seuraamme koronasta annettuja viranomaisohjeita.
Maskun SDP

ELÄKELIITON
LEMU-ASKAINEN-VELKUAN
YHDISTYS RY
Kirkkopyhä Lemun kirkossa klo 12, kahvitarjoilu, maskeja
jaossa. Kuukausikahvit 18.11. ja joulujuhla 7.12. on peruttu
koronarajoitusten takia.

TEHDÄÄN YHDESSÄ

KOKO KYLÄN
JOULUIKKUNA
Lauantaina 28.11. avautuu Askaisten Olkkarin ikkunaan
talvinen maisema. Tule mukaan tekemään koko kylän yhteistä
jouluikkunaa! Askartele, piirrä, maalaa tms. tonttu, eläin, tähti…
Tuo teoksesi Ritarituvalle viimeistään keskiviikkona 25. 11.

MLL MASKUN YHDISTYS
PERHEKAHVILA kokoontuu
perjantaisin klo 9-11 Humikkalan majalla!
6.11. Isänpäivän askartelu ja äitiys- ja
lantionpohjan fysioterapeutti Mirka Katajisto vierailee. 13.11.
Lelunvaihtotori - tule vaihtamaan vanhat lelusi tai lastentarvikkeesi!
JOULUPUU -KERÄYS alkamassa tuttuun tapaan K Market
Maskussa 27.11.-5.12.2020! Seuraa tarkempaa ilmoittelua
yhdistyksemme Facebookissa ja kotisivuilla.

"Vihreät kaffetreffit pe 13.11. klo 18-20 Oskarin Helmessä LeWanhanOskarin
mussa.
Tule kuulemaan mistä Maskun päätöksenteossa nyt tuulee.
Haluaisimme myös kuulla Sinua."
WanhanOskarin

Avajaiset ja Glögitarjoilu
La 21.11. klo 16-19
WanhanOskarin

Avajaiset ja Glögitarjoilu
La 21.11. klo 16-19

Avajaiset ja Glögitarjoilu
La 21.11. klo 16-19

LUNDAN KYLÄYHDISTYS RY
Syyskokous ke 18.11.2020 klo 18 Lundan majalla, Teollisuuskaari 2. Esillä sääntömääräiset asiat. Johtokunta kokoontuu
klo 17.30. Jorinakerho ja Käsityökerho ovat tauolla syyskauden,
puurojuhla on peruttu. Lentopallopeli-illat pidetään koronasuositusten puitteissa.

SYYSKOKOUS Maskutalolla tiistaina 24.11.2020 klo 12. Esillä
sääntöjen 8 § syyskokoukselle määräämät asiat. Ennakkoilmoittautuminen Eeva Koivistolle 050 593 8544, koska paikkoja rajoitetusti koronaviruksen takia (50 henkilöä). Jäsen voi
ottaa yhdeltä tai useammalta yhdistyksen jäseneltä valtakirjat
kokoukseen. Noudatamme THL:n suosituksia kokouksessa.

Wanha Oskari, Askaistentie 139C 21230 Lemu

Maskun Kataja ry:n

Wanha Oskari, Askaistentie 139C 21230 Lemu

yhdistetty kevät- ja syyskokous
pidetään sunnuntaina 29.11.2020
klo 17 Hemmingin koululla. Koronatilanteen takia toivomme
ilmoittautumisia pj@maskunkataja.com, jotta pystymme varmistamaan turvallisen kokouksen. Tarvittaessa mietimme myös
mahdollisuutta osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta.
Seuralle
Tehtävästä
Wanvalitaan
ha Oskari, kokouksessa
Askaistentie 139Cuusi
2123puheenjohtaja.
0 L e mu
kiinnostuneet voivat olla yhteydessä nykyiseen puheenjohtajaan Mari Mäkiseen lisätietojen saamiseksi.
					
Johtokunta

Seurat ja yhdistykset

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!
Maskun kirkko:
Su 08.11. klo 10 messu. Kataja, Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
Kirkkokahvit.
Su 15.11. klo 18 Hemminki-messu (huom! aika). Leppäkari-Lindberg,
Henttinen, Kaija Järä ja lauluryhmä; valmisteluryhmäläisiä avustaa.
Messun jatkot Maskun srk-salissa.
Su 22.11. klo 10 messu. Henttinen, Kataja, Lustig. Kirkkokahvit.
Ke 25.11. klo 18 arki-illan ehtoollinen. Kataja, Kaija Järä. Ilta jatkuu
Tankkauspaikalla Maskun Pappilassa.
Lemun kirkko:
Su 8.11. klo 12 messu. Kataja, Poutanen; Eläkeliiton
Lemu-Askainen-Velkua kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Su 22.11. klo 12 messu. Henttinen, Lustig.
Askaisten kirkko:
Su 15.11. klo 10 messu (huom! aika). Leppäkari-Lindberg, Poutanen.

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

Myymme Näppituntuman tekemiä kankaisia 2-kerroksisia maskeja. Materiaalina olemme käyttäneet seurakunnalle lahjoitettuja puuvillakankaita, joita voi pestä
tai keittää. Maskit ovat ekologinen valinta. Emme takaa maskien suojaavan sinua
koronatartunnalta, mutta maskit voivat
vähentää hengitysteistä ympäristöön leviäviä pisaroita ja siten maskia käyttävä
voi suojata muita ihmisiä. Maskit ovat
myynnissä seurakuntatalolla. Hinta 5€/
kpl, tuotto lähetystyölle. Yhteyshenkilönä
Tuija (p. 044 722 5419).

Ma 23.11. Maskun seurakuntatalon
salissa klo 10-12 Ravinnon merkitys
henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin
-luento, alustajana ravintovalmentaja, keittiömestari Sirpa Heikkilä
FitFoodista.
Tervetuloa kuulemaan ajatuksia
ravinnon merkityksestä terveyteen.
HUOM. Paikkoja rajoitetusti, joten
ennakkoilmoittautuminen Johanna
Salenius p. 0400 823 596.

AILI JA NIILO NIEMISEN
RAHASTON APURAHA
JOULUKSI:
Aili ja Niilo Niemisen rahasto on
perustettu tukemaan vähävaraisia Maskun seurakunnan jäseniä.
Apurahaa voi hakea to 22.10. – pe
20.11.2020 palauttamalla kirkkoherranvirastoon (Maskuntie 73)
diakoniatyölle osoitetun hakulomakkeen tai lähettämällä sähköpostilla
sirkku.sinkkonen@evl.fi
Lomake on noudettavissa/tilattavissa kirkkoherranvirastosta p. 02
434 8400, Maskun kunnan palvelupisteestä tai Lemun lähikirjastosta.
Voit myös tulostaa lomakkeen itsellesi www.maskunseurakunta.fi.

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Alvar Onni Eliel Hannuksela
Kuolleet: Lasse Juhani Anttila 89v.,
Rauno Einari Huunonen 85v., Kaisa Saarinen 89v., Pertti Lennart Öyry 74v.
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Kirkkotiellä

Keskiviikkokerho Kaislakodilla ei
toistaiseksi kokoonnu.
Ystävätoimintaa:
Laitosvierailut ovat tauolla toistaiseksi. Ystävätoiminta käynnistyy heti,
kun koronatilanne rauhoittuu. Toivotamme kaikille terveyttä ja siunausta.

Lapset ja perheet

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

Aikuiset:
Maskun seurakuntatalossa:
Kaffepaussi parill. viikkojen ke klo
9.30–11salissa.
Naisten raamattupiiri ke klo 18.30
Kahvituvassa.
Miesten piiri ei toistaiseksi kokoonnu.
Omaishoitajat to 10.12. joululounas
Louhisaaren kartanokahvilassa, mikäli
koronatilanne sen sallii.
Kirkkokuoro ei toistaiseksi kokoonnu.
Seurakuntakerho to 5. ja 19.11. klo 1314.30 salissa.
Näppituntuma ti 10.11. klo 15-20 salissa.
Mimmiraamis ma 23.11. klo 18-19.30
salissa.
Tutkimusmatkat
Raamattuun
(mimmit ja miehet) ke 11.11. klo 18-20
salissa.
Maskun pappilassa:
Tankkauspaikka kuukauden viimeinen ke klo 18.30 – 20, seuraava 25.11
Aikuista seuraa raamatunopetuksen,
laulujen ja iltapalan merkeissä.
Kirkkoherranviraston
yläkerrassa:
Naisten Aamupiiri ei toistaiseksi kokoonnu.
Miesten raamattupiiri parill. viikkojen to klo 18.30 Jussintuvassa.
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä ke 18.11. klo 13-14.30. Jussintuvassa.
Humikkalassa:
Naisten kammari ei toistaiseksi kokoonnu.
Lemussa:
Ompelupiiri parill. viikkojen pe klo
9.30.-12. rukoushuoneella.
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Toimintamme on maksutonta, ellei toisin mainita, esim. leirit. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
www.maskunseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille
Muskarit ja päiväkerhot ilmoittautuneille.
Tiedustele vapaita paikkoja: Elina Soini
p. 044 722 5421
Perhekerhot, ei ennakkoilmoittautumisia
Maskun srk-talolla: ti klo 9.30-11.30
srk-talon alakerrassa
Lemussa: ke klo 9.30-11.30 Lemun rukoushuoneella
Askaisissa: ti klo 9.30-11.30 srk-talolla
Nuppuset, on ensimmäisen lapsensa saaneiden ja odottavien äitien
ikioma kerho. Kokoonnumme Maskun srk-talon alakerrassa torstaisin
klo 10.00-11.30. Ryhmä käynnistynyt, ilmoittaudu mukaan kotisivuillamme.

Äitien ilta Mannerlahdessa to 12.11
klo 17.30-20.30 Ilmoittautuminen
kotisivuillamme.

Hemminkikuoron harjoitukset to
12.11. klo 18.30 Maskun kirkossa.
Lisätietoja antaa Kaija Järä p. 0400
960596. Hemminkimessu su 15.11 klo
18 Maskun kirkossa.

Minä olen Suuri Ihme - kastepäivää
vietetään lauantaina 21.11 Maskun
kirkossa. Varattavissa olevat kasteajat ovat klo 13,14,15,16 ja 17.
Kasteen jälkeen olette lämpimästi
tervetulleita kastekakkukahville
Maskun srk-talon isoon saliin.
Varaa kasteaika virastosta puh. 02
434 8400.
Ilmoittautuminen on torstaihin
12.11 mennessä.
Kastetilaisuuden henkilömäärä on
20 hlöä/kaste.
Järjestämme myös Minä olen Suuri
Ihme - kastepäivän
loppiaisena 6.1.2021. Ajan voi jo
varata virastosta puh. 02 434 8400.

Alakoululaiset:
NAPPULAKERHO 1.-3.lk maanantaisin 16.30-18 Maskun pappilassa
Nappuloiden oma kerho! Kerhossa leikitään, askarrellaan, kokkaillaan, puuhastellaan ja hiljennytään.
ohjaajina Sini ja Meri
Vekaroiden leiripäivä 4.-6.lk su
22.11. klo 10-18 Mannerlahdessa
Päivä pitää sisällään huimia haasteita,
lennokkaita leikkejä, maukasta ruokaa
ja paljon naurua!
Poikkeusajoista johtuen leiri toteutetaan
vain yhden päivän mittaisena ja sinne
mahtuu 15 leiriläistä. Ilmoittaudu 11.11.
mennessä seurakunnan nettisivuilla.
Leiripäivän hinta on 15€.
Lisätiedot Kaisalta p.044 7225431

Nuoret:
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to
Maskun pappilassa klo 14-17.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö

Kauneimmat Joululaulut kajahtavat
ilmoille ensimmäisen kerran jo la
21.11. n. klo 18.10 Lemun torilla (Askaistentie 142) Lemun Joulunavauksen yhteydessä. Musiikista vastaa
Elina Ukkonen ja Terhi Jokila. Mahdollisuus antaa kolehti Suomen Lähetysseuran työlle. Ota taskulamppu
mukaan, jotta näet laulun sanat! Katso tarkempi ilmoitus tapahtumasta
kunnan ilmoituksista Maskulaisesta

Kirkkotiellä

