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Kuulutus suunnitelman nähtäville
asettamisesta
Jonkkunen – Manta tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Masku.
Nähtävilläoloaika: 11.3. – 14.4.2020
Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman:
Jonkkunen – Manta tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Masku.
Ratasuunnitelma koskee Maskun kunnassa sijaitsevia tasoristeyksiä Jonkkunen, Väliniitty
ja Manta. Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen esitetään toteutettavaksi tiejärjestelyin, Mantan tasoristeyksen poistamisella ja muuttamalla Väliniityn tasoristeys kevyen
liikenteen tasoristeykseksi sekä parantamalla Jonkkusten tasoristeys ja varustamalla se
puolipuomilaitoksella.
Jonkkunen – Manta tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Masku pidetään yleisesti
nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset
yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).
Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon
tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen
suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon kirjaamo@vayla.fi ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero
LIVI/7889/04.01.01/2018. (ratalaki 22 §).
Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Erkki Mäkelä,
puhelin 029 534 3822, sähköposti erkki.makela@vayla.fi
Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen
tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.
Väylävirasto

Kesätyöasiaa nuorille!
Maskun kunnan kesätyöt nuorille
2020
Maskun kunta on perinteisesti tarjonnut
kesätöitä 30 nuorelle 30 päivän ajaksi.
Vuoden 2020 osalta työjaksot olisivat
1.6. – 30.6.2020 ja 29.6. – 28.7.2020.
Palkka on 728 euroa ja työaika 35 h/
vko. Työn-tekijät sijoitetaan avustaviin
tehtäviin kunnan eri toimipisteisiin.
Työpaikat ovat teknisen toimen, varhaiskasvatuksen ja hyvinvointipalveluiden (esim. museo) alaisia töitä.
Kesätyöpaikat on tarkoitettu 16-23 vuotiaille maskulaisille nuorille. Etusijalla
ovat nuoret, jotka eivät ole aiemmin olleet Maskun kunnan kesätöissä.

Hakea voi Kuntarekry sivuston kautta:
http://www.kuntarekry.fi
31.3.2020
mennessä. Kaikille kesätyötä hakeneille
ilmoitetaan valinnoista.

Nuorten kesätyötuki 2020
Maskun kunta myöntää kesätyötukea
yhdistyksille, yrityksille tai säätiöille
maskulaisten nuorten palkkaamiseksi
kesätöihin vuonna 2020. Kesätyötuki
on tarkoitettu 15-18 -vuotiaan nuoren
työllistämiseen ajalla 1.6. – 31.8.2020.
Kesätyön saamiseksi nuoren on täytettävä 15 vuotta ennen työsuhteen alkamista. Työsuhteen kesto on vähintään
kaksi (2) viikkoa tai yksi (1) kuukausi
sekä päivittäinen työaika vähintään
kuusi (6) tuntia ja palkkaus työehtosopimuksen mukaan. Kunnan maksama
tuki on 150 euroa/nuori/2 viikkoa ja
300 euroa/ nuori/kuukausi.
Edellytykset tuen saamiseksi:
- tuki maksetaan työllistämisen ehtojen
täyttyessä jälkikäteen kirjallista työsopimusta, työtodistusta ja hyväksyttävää
palkkatodistusta vastaan
- yhdelle yrittäjälle/yritykselle, yhdistykselle tai säätiölle ko. tuki enintään 3
nuoren työllistämiseen, joista yksi saa
olla omaan perheeseen kuuluva. Oman
lapsen työllistämistä omassa taloudessa
ei hyväksytä lukuun ottamatta työllistämistä, joka tapahtuu maaseutu- tai
muussa yrityksessä. Tukea saava yhdistys, yritys tai säätiö hoitaa käytännön palkanmaksun sekä lisäksi lakisääteiset kulut. Mikäli hakemuksia ei
tule riittävää määrää voi hakija palkata
useamman kuin kolme nuorta. Hakijoiden kesken suoritetaan arvonta, mikäli
hakemuksia on enemmän kuin mitä on
määrärahoja.
- kesätyötuen hakuaika on 24.4.2020
saakka. Hakemus on jätettävä 24.4.2020
klo 12.00 mennessä suoraan Maskun
kunnanvirastoon (os. Keskuskaari 3,
21250 Masku).
Lisätietoja antaa vs. talous- ja henkilöstöjohtaja Nina Vainio, puh. 044 7388
209.
Maskun kunta

Menovinkit
Tuulinen vuosi”
Susanna Pihlajan taidetta nähtävillä Lemun lähikirjastossa. Taiteilija on paikalla torstaina 19.3.2020 klo 18.00 – 19.00.
Luvassa on myös Susanna Pihlajan ja
Kalle Klotzin musiikkiesityksiä. Tervetuloa nauttimaan! Kahvitarjoilu.
Satutunti
Lemun lähikirjastossa keskiviikkona
25.3.2020 klo 10.00. Tervetuloa kuuntelemaan satuja.
Lukukoira Kaisla vieraillee
Lemun
lähikirjastossa
tiistaina
24.3.2020 alkaen klo 18.00. Tule luke-

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Ennakkotiedotus Askaisten kirjaston muutosta
Askaisten lähikirjasto on suljettuna
muuton takia 23.3. - 13.4.2020.

maan Kaislalle, hän kuuntelee “herkällä
korvalla” pientä asiakasta. Varaa oma aikasi kirjastosta puh. 044 7388 145.
Näyttely pääkirjastossa
Pääkirjastossa on Seija Rusin käsinmaalattua posliinia -näyttely maaliskuun
loppuun asti. Tervetuloa ihastelemaan!
Vanhemmuuden viikolla tapahtuu
Ennakkotietona:
Vanhemmuuden viikolla (vko 17) tiistaina 21.4.2020 klo 18.00 vanhempain ilta
liittyen nuorten päihteiden käyttöön.

ajalla 24.4. - 25.4.2020. Tule perheesi
kanssa viettämään mukava yökylä kirjastossa! Luvassa kirjavinkkausta, toimintatuokioita, pelejä ja paljon muuta
kivaa ohjelmaa.
Tarkempia tietoja ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan Maskulaisessa nro 7.
Seuraa tiedottelua myös kirjaston somesta ja ilmoitustaululta. P.S. Mikäli
perheen ei ole mahdollista jäädä yöksi,
voi tulla viettämään kivaa perjantai-iltaa.

Pääkirjastossa vietetään Perheiden yötä

Askaisten kirjaston lainoille saa pidennetyn laina-ajan 4.5.2020 asti.
Sulkuaikana palautukset voi palauttaa
vanhan kirjaston palautusluukkuun tai
muihin VASKI-kirjastoihin.

Tiedoksi
Lemun lähikirjasto on myös yhdistysten
yms. kokouskäytössä sovitusti maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantai-iltoina
sekä lauantaisin ja sunnuntaisin. Ota
yhteyttä kirjastoon puh. 044 7388 145.

Onko liikunta ”jotenkin vaan jäänyt”?
Juuri SINÄ, joka haluat lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointiasi kokeilemalla uusia liikuntajuttuja kannustavassa seurassa... Tule mukaan muuttamaan arkeasi ja
muuttumaan.
Tavoitteenasi voi olla liikunnan ilon ja uuden liikunnallisemman arjen löytäminen.
Ehkä kaipaat myös vinkkejä terveellisempään ruokavalioon ja ateriarytmiin. Uusi
ryhmä alkaa maanantaina 16.3.2020 klo
16.30 - 17.30 (kesto 8 viikkoa) Tammenahjon koulun liikuntasalissa. Hyvinvointikurssin hinta 30 € sisältää kannustavan
ohjauksen ja sisäänpääsymaksut lajitutustumisiin. Ryhmään osallistuminen laskutetaan. Ohjaajana toimii Marika Lineri.
Ilmoittautumiset 16.3.2020 mennessä,
paikkoja on rajoitetusti. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset liikuntasuunnittelija Hanna Pennaselta, hanna.pennanen@masku.fi tai puh. 044 7388 242.
Lämpimästi tervetuloa!

- Jumppaohjelmien läpikäyminen
Koulutus järjestetään Rajattomasti liikuntaa -kuntakumppanuuden toimesta.
Koulutus perustuu Liiqquu leikkipuistojumppa® -tuotteeseen. Kouluttajana
toimii tuotteen luonut Marianne Sjöroos.
Varaa mukaan ulkoliikuntaan sopivat
vaatteet ja omat eväät! Koulutus on maksuton.
Ilmoittaudu Hanna Pennaselle,
puh. 044 7388 242 tai
hanna.pennanen@masku.fi
Koulutukseen osallistuttuaan ohjaajat
voivat ohjata Liiqquu Leikkipuistojumppa ® -ryhmiä. Koulutus sisältää neljä valmista jumppaohjelmaa.
Lisätietoja ohjaajakoulutuksesta löytyy
kunnan nettisivuilta kohdasta: https://
www.masku.fi/vapaa-aika/liikuntapalvelut/sisaliikunta/

Wertaisliikuttaja-koulutus
Liikuntakaveri-toiminnasta
kiinnostuneille järjestetään tilaisuus perjantaina
17.4.2020 klo 9.00 – 12.30 Lietohallissa,
os. Urheilutie 2, Lieto.
Tilaisuuden ohjelma:
Klo 9.00 Tilaisuuden avaus ja alkulämmittelyt
Klo 9.30 Yhdessä liikkuen tutustuminen
pallo- ja kuminauhajumppaohjelmiin ja
-välineisiin
Klo 11.30 Loppulämmittelyt
Klo 12.00 Sämpyläkahvit ja keskustelut
kunnittain
Koulutus järjestetään Rajattomasti liikuntaa -kuntakumppanuuden toimesta.
Kunnan yhdyshenkilönä toimii Hanna
Pennanen, puh. 044 7388 242 tai hanna.
pennanen@masku.fi
Ilmoittautuminen 20.3.2020 mennessä:
www.liiku.fi/wertaisliikuttajakoulutus tai
Hanna Pennaselle.Katso lisätietoja kunnan nettisivuilta https://www.masku.fi/
vapaa-aika/liikuntapalvelut/sisaliikunta/

voivat ohjata Liiqquu Leikkipuistojumppa ® -ryhmiä. Koulutus sisältää neljä valmista jumppaohjelmaa.
Lisätietoja ohjaajakoulutuksesta löytyy
kunnan nettisivuilta kohdasta: https://
www.masku.fi/vapaa-aika/liikuntapalvelut/sisaliikunta/

Maksutonta lakineuvontaa
pääkirjastossa
Lakineuvontaa Maskun pääkirjastossa
torstaina 19.3. ja 28.5. klo 17.00 - 18.00.
Lakineuvonta on maksutonta maskulaisille.

Raisio-opisto tiedottaa
Pääsiäispuuhaa lapsille (7-11 v) 25.3. 8.4.2020 (6 t) 20 €
Puput, tiput ja noidat virittävät lapset ja
kodin pääsiäistunnelmaan - tekemisen
riemua ja onnistumisen iloa askartelemalla! Jokaisella kerralla askarrellaan
ihan ikioma pääsiäiskoriste omien taitojen mukaan. Materiaalimaksu 2 €/krt
(käteismaksu 1. kerralla). Ke 18 - 19.30
Hemmingin koulu.
Ilmoittautuminen: raisio.fi/opisto tai
puh. 044 797 1266
Raisio-opisto

Leikkipuistojumppa,
ohjaajakoulutus 1
Rennon ja sosiaalisen ulkojumpan ohjaamisesta kiinnostuneille jatkokoulutus
peruskoulutuksen käyneille ohjaajille,
seuroille ja yhdistyksille järjestetään lauantaina 21.3.2020 klo 10.00 – 13.00 Veritas Stadionilla (katutason neuvotteluhuone)
Koulutuksen sisältö:
- Ajankohtaista Leikkipuistojumpista
- Kokemusten ja ideoiden vaihtoa
- Vuoden 2020 jumppaohjelmien läpikäyminen

Leikkipuistojumppa,
ohjaajakoulutus 1
Rennon ja sosiaalisen ulkojumpan ohjaamisesta kiinnostuneille aloittaville ohjaajille, seuroille ja yhdistyksille järjestetään
koulutus lauantaina 14.3.2020 klo 10.00
– 16.00 Veritas Stadionilla (katutason
neuvotteluhuone).

Koulutus järjestetään Rajattomasti liikuntaa -kuntakumppanuuden toimesta.
Koulutus perustuu Liiqquu leikkipuistojumppa® -tuotteeseen. Kouluttajana
toimii tuotteen luonut Marianne Sjöroos.
Varaa mukaan ulkoliikuntaan sopivat
vaatteet ja omat eväät! Koulutus on maksuton.

Koulutuksen sisältö:
- Mistä Leikkipuistojumpassa on kyse?
- Mitä Leikkipuistojumpassa tehdään ja
miksi?
- Turvallisuusnäkökulmat ja liikuntavälineet

Ilmoittaudu Hanna Pennaselle,
puh. 044 7388 242 tai
hanna.pennanen@masku.fi
Koulutukseen

osallistuttuaan

ohjaajat

Kunta on sitoutunut suojaamaan palveluidensa
käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua
verkkosivuillamme osoitteessa www.kunta.fi
Seuraava Maskulainen
ilmestyy 26.3.2020,
yhdistysten aineistopäivä 18.3.2020 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
Lemu-Askainen-Velkua Eläkeläisyhdistys
• Pe 24.4. Kaarinan Teatteri, Kahdeksan naista klo 19, ilmoittaudu viim.16.3. Tarjalle
• 18.-21.9. matka Krakovaan, ilmoittaudu viim. 15.3. Tarjalle,
puh. 0400 700 228, lisätiet: elakeliitto.fi
Lemun Marttojen
kevätretki Paimio-Piikkiö-Kaarina. 28.3.2020 lähtö Lemu op
klo 7.30 ja paluu noin klo 16. Hinta 20 € sekä EI Martoilta
30 €, sis. lounaan. Maksu kerätään bussissa. Ilm. Merja 20.3.
mennessä p. 040 5433845. Tannisen leipomo, Urban desing,
Sukkablokki, Filovi home, Hannan huusholli. Kaarinan kenkätaivas. Heirol. Lounas Tuorlan majatalo.
Maskun Niemenkulman Martat
Neulepajassa teemme lohtuhuiveja Maskun seurakunnalle, ke
25.3. klo 15–18. Langat saat neulepajasta. Tervetuloa kokemaan neulomisessa rauhoittumista!
Maskun Vihreät ry sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 5.4. klo 13 alkaen Pakan pirtillä (Pakankuja
1, Askainen). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Maskun Vihreät ja Varsinais-Suomen tieteen ja teknologian
vihreät järjestävät torstaina 19.3. klo 18.30-20 Kurittulan koululla tilaisuuden "Suomalaisen maatalouden on muututtava,
mutta miten?" Tilaisuudessa mikrobiologi, ex-tutkija, yrittäjä
sekä nyttemmin maanviljelijä Petri Leinonen pohtii ratkaisuja
suomalaisen maanviljelyn kriisiin.
Maskun Karjalaisseura ry kutsuu jäsenensä yhteiseen
ruokailuun ravintola Kiisan-Pirttiin tiistaina 17.3.2020 klo 12.
Tervetuloa! Hallitus
MLL Maskun yhdistys Perhekahvila pe klo 9.30-11.30. Leivontapäivä Maskun Marttojen kanssa 13.3. ja metsäretki Humikkalan majan takana olevaan metsään 20.3.
Kirpputori ja myyjäistapahtuma la 28.3. klo 11-14 Hemmingin koululla. Tule myymään tarpeettomat tavarat ja tekemään
hyviä löytöjä! Lisätietoa Facebookissa MLL Maskun yhdistys.
Olemme mukana myös Maskun Jammaajat ry:n lastentapahtumassa la 21.3. klo 14.30-18 Kurittulan koululla. Nähdään
siellä!
Maskun Martat ry Humikkalan Majalla 16.3. klo 18, Käsityön ja Tarinan ilta, kahvitus 17.30
Askarrellaan Klipsutin /Asustekoru. Ottakaa mukaan 2kpl
henkseliklipsuja. Ohjaajalta saa tarvikkeita. Ota mukaan kahvikuppi ja asetti.Tarjoilu ja ohjausmaksu 2.50€
MAPS. 2014-syntyneiden tyttöjen ja poikien nappulaliiga starttaa käyntiin lauantaina 4.4. Taponkedon hallilla. Tilaisuudessa
tytöt ja pojat pelaavat ja leikkivät noin 50 min ja vanhemmat
saavat infopaketin nappulaliigan toiminnasta.
Tarkempi aikataulu ja ennakkoilmoittautuminen osoitteessa
www.maskunpalloseura.fi!

SPR Lemun osaston sääntömääräinen kevätkokous pidetään
su 22.3.2020 klo 18 Lemussa Oskarin Helmessä. Hallitus kokoontuu klo 17. SPR Lemun osaston hallitus
Veteraanimuistoista perinneaikaan konsertti
Maskutalolla Sunnuntaina 22.3.2020 klo 15
Turun Sotaveraanisoittajat Kapellimestareina Reijo Ahola ja
Heikki Varantola
Solisteina Johanna Virjonen, Antti Virtanen, Reijo Ahola ja
Pertti Keihäs. Liput 20,- / kahvitarjoilu.
Ennakkovaraukset p.040 7370960 tai pasi.gronroos@pg-quality.fi. Konsertin järjestää Lions Club Masku
Suomen luonnonsuojeluliitto Hirvijokilaakso ry:n vuosikokous järjestetään Mynämäellä Asmandian laavulla la 21.3.
klo 11. Kokouksen jälkeen kahvitellaan ja kierretään yhdessä
luontopolku. (ks. sijainti http://www.mynamaenasemanseutu.
net/laavu/) Tervetuloa!
Maskun Hemmingin koulun vanhempainyhdistyksen
kokous tiistaina 17.3. klo 18 Hemmingin koululla!
Vesaisten V-S piirin vuosikokous sunnuntaina 29.3.2020 klo
12 Maskutalolla. Lisätietoa, vesaiset.fi
Lundan kyläyhdistys ry
• Jorinakerho ke 18.3.2020 klo 12-14. Eräs elämäntarina.
• Käsityökerho ke 18.3.2020 klo 18-20.
• Kevätkokous ti 17.3.2020 klo 18.
Eläkeliiton Maskun yhdistys ry
• 13.3. pe klo 13 Käsityökerho ja tarintupa Brankkarilla
• 19.3. to klo 13.30 Ulkoilutus ja musisointi Luukassa
• 20.3. pe klo 13 Karaokekerho Brankkarilla
Askaisten Martat Kevätretki Turun Piha & Puutarha -messuille la 28.3.
Ilm. Ullalle 040 848 1715, ulla.a.henriksson@gmail.com.
Ikäihmisten kahvitilaisuus ke 18.3. klo 14 Pakanpirtillä.
Vas.liiton Maskun os. vuosikokous 1.4. kunnantalon takkahuoneella klo 17.30, klo 18 vasemmistolaisten tapaaminen.
Maskun Maamiesseuran ja Maskun Maa- ja
Kotitalousnaisten kevätkokoukset pidetään 1.4.2020 Mynämäellä Kotipellon puutarhassa, Versotie 45, Mynämäki (navigaattoriin kannattaa laittaa Mahliontie 45). Kokouksessa ovat
esillä sääntömääräiset asiat. Aluksi tutustumme klo 18 alkaen
Kotipellon puutarhan toimintaan. Ilmoittaudu 23.3.2020 mennessä Merja Länsitalolle merja.lansitalo@hotmail.fi. Yhdistysten jäsenille sekä heidän perheilleen osallistuminen on maksuton, muille kiinnostuneille 22 €. Maksa osallistumismaksu
Maamiesseuran tilille FI 74 5259 0440 0095 35. Yhdistysten
kevätkokoukset ovat kaikille jäsenille avoimet. Jos osallistut
pelkkään kevätkokoukseen, sinun ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Kevätkokous aloitetaan puutarhaan tutustumisen jälkeen n. klo 19, siihen ei tarvitse ilmoittautua.

Lisätietoja toiminnanjohtaja@maskunpalloseura.fi

Maskun teatteriyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään ma 30.3.2020 klo 19 Humikkalan majalla, Seppäläntie 290. Tervetuloa – kahvitarjoilu

MLL Lemun yhdistys
PERHEKAHVILA on auki perjantaisin klo 9.30-12 vuoroviikoin
Lemussa ja Askaisissa. Lisätietoja lemu.mll.fi ja Facebookista.

Maskun VPK ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään ke
25.3.2020 klo 18 paloasemalla, Maskuntie 156
Tervetuloa – kahvitarjoilu

Seurat ja yhdistykset

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!
Maskun kirkko:
Sakastipyhäkoulu lapsille saarnan aikana klo 10 sunnuntaimessujen yhteydessä
Su 15.03.
klo 10 messu. Leppäkari-Lindberg, Kataja, Poutanen.
		
Rippikoululaiset avustavat messussa. Kirkkokahvit.
Su 22.03.
klo 10 Marian päivän messu. Henttinen, Pietilä, Lustig;
		
Marttojen kirkkopyhä, Niemenkulman Martat palvelevat
		
kirkossa ja kirkkokahveilla.
Ke 25.03.
klo 18 arki-illan ehtoollinen. Kataja, Kaija Järä.
		
Kirkon jälkeen ilta jatkuu Maskun Pappilassa iltapalalla ja
		raamattutunnilla.
Pe 27.03.
klo 8.30 arkiaamun ehtoollinen. Pietilä, Poutanen.
Su 29.03.
klo 10 messu. Pietilä, Kataja, Lustig. Kirkkokahvit.
Lemun kirkko:
Su 15.03.
klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
Su 29.03.
klo 12 messu. Henttinen, Lustig.
Askaisten kirkko:
Su 22.03.
klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Poutanen; messuryhmä
		mukana, kirkkokahvit.

Messunalle seikkailee kirkossa.

Yhteisvastuu 2020
tukee vanhemmuutta.
Keräystili: Pohjola-Pankki
FI14 5000 0120 2362 28,
viitenumero 301453.
MobilePay-lahjoitus 85050.

Kirkolliset ilmoitukset
Kuolleet:
Sirkka Anneli Peiponen 79v.

Musiikkitilaisuudet Yhteisvastuun hyväksi:
Minun sieluni ylistää Herran
suuruutta
Marian ilmestyspäivän
aattona 21.3. klo 18.00
Maskun kirkossa.
Seurakunnan kanttorit
Kahvikonsertti
Palmusunnuntaina 5.4.
klo 15.00
Maskun seurakuntatalolla.
Terhi Kivijärvi, Elina
Ukkonen, Martti Koivisto
& Pakaisten Puhaltajat.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 e ja kahvilippu 3 e
Hengellisiä yksinlauluja
Lauantaina 25.4.
klo 18.00 Maskun kirkossa
Tuula Kuusela, laulu; Joni
Poutanen, piano ja urut
Kirkkokuoron kevätkonsertti
Lauantaina 16.5. klo 18.00
Lemun kirkossa
Neulemessu
Lemun
kirkossa.
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Kaikissa konserteissa vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 e tai kolehti

Kirkkotiellä

Ilta Jeesuksen vertausten ääressä!
29.3. klo 18.30 (Huom aika!). rukoushuoneella. Teemana: Itsestään kasvava
vilja ja muut elämän ihmeet. Vertausten
salaisuuksia avaamassa pastori Kimmo
Malinen. Opetuksesta saa mukaansa
kattavan monistemateriaalin. Luvassa
myös tarjoilua ja satunnaisesti musiikkia.
Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Askaisissa:
Tiistaikerho, avoin kerho kaikenikäisille, ti klo 9.30-11.30

Aikuiset:

Ystävätoimintaa:

Maskun seurakuntatalossa:
Kaffepaussi parill.viikkojen ke klo
9.30–11 Termarissa.
Naisten raamattupiiri ke klo 18.30
Kahvituvassa.
Miesten piiri ti klo 9.30 salissa.
Omaishoitajat ke 1.4. klo 13-14.30 salissa.
Kirkkokuoro harjoitukset pääsääntöisesti to klo 18 salissa.
Seurakuntakerho paritt.viikkojen to
klo 13-14.30 Termarissa.
Näppituntuma ti 14.4. klo 15-20 Termarissa. Huom! Muuttunut päivä ja
aika.
Mimmiraamis parill.viikkojen ma klo
18-19.30 Termarissa.

Laitoksissa ja kotona asuvat seniorit kaipaavat uusi ystäviä! Lähde mukaan työntekijän pariksi,
lisätied. diakoni-Marika p. 044
7225416.
Luukan ystävät vierailevat Luukassa ke 22.4. klo 13 ja Ruutontuvassa ma
23.3. klo 13. Tavataan aulassa klo. 12.55.
Moisiokodin ystävien vierailu Nousiaisissa vapaaehtoisvoimin ma 16.3. klo
13.30–15.00. Tavataan keskustan liikenneympyrän P-paikalla klo 13.15 (kimppakyyti).
Mäntykodin ystävien lauluhetki
Askaisissa, (Mynämäentie 1 A) to 26.3.
klo 13.30. Tavataan aulassa.

Maskun pappilassa:
Tankkauspaikka kuukauden viimeinen ke klo 18.30 – 20; seuraavan kerran
ke 25.3.
Aikuista seuraa raamatunopetuksen,
laulujen ja iltapalan merkeissä.
Tutkimusmatkat Raamattuun sekä
iltapalaa (miehille): ma 23.3 klo 1820.30. aiheena: ”Pietari – kalastajasta
taivaan valtakunnan myyntitykiksi”

Lapset ja perheet

Kirkkoherranviraston
yläkerrassa:
Naisten Aamupiiri ti klo 9.30. Jussintuvassa.
Miesten raamattupiiri parill. viikkojen to klo 18.30 Jussintuvassa.
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä ke 18.3. ja 15.4. klo 13-14.30.
Jussintuvassa.
Humikkalassa:
Naisten kammari ti klo 9.30-11 Humikkalan majalla.
Lemussa:
Ompelupiiri parill. viikkojen pe klo
9.30-12 rukoushuoneella.
Keskiviikkokerho Kaislakodilla 25.3.
klo 13-14.30, ehtoollinen.
Perhepyhäkoulu su 15.3. klo 17 rukoushuoneella.
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Kerhoissa valokuvausviikot, tarkemmat
tied. kotisivujemme tapahtumista tai
ohjaajilta.
Muskarit ja Päiväkerhot
Ilmoittautuneille, katso tark. kotisivuiltamme.
Perhekerhot:
Avoimen kohtaamisen paikkoja, ei ilmoittautumista
Maskun srk-talolla:
Perhekerho ti klo 9.30-11.30 srk-talon
alakerrassa.
Nuppuset to 13.30-15.00 srk-talon alakerrassa. Ensimmäisen lapsensa saaneiden vanhempien ja vauvojen oma kerho.
Lemussa:
Perhekerho ke klo 9.30-11.30 Lemun
rukoushuoneella.
Perhepyhäkoulu su 15.3 klo 17 rukoushuoneella.
Askaisissa:
Perhekerho ke klo 9.30-11.30 srk-talolla.
Niemenkulman koululla:
Tiistaikerho avoin kerho kaikenikäisil-

le, ti klo 9.30-11.30
Perheiden puuhaillat:
Avoin kohtaamispaikka puuhailun ja iltapuuron lomassa, ei ilmoitt.
Maskun srk-talon alakerrassa:
(ei aiemmin ilm. 19.3), 16.4 ja 14.5 klo
17.30-19.30
Lemussa:
ma 23.3, 6.4, 27.4, klo 17.30-19.30
Äitien illat
Mannerlahdessa:
ti 24.3 ja ma 20.4. klo 17.30-20.30 Ilm.
Mia Tuomisto 044 722 5428 tai Arja
Lehto 044 722 5426 lisät. ks. kotisivut

Nuoret:
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

Kinkerikalenteri 2020
Vuoden 2020 kinkereiden teemana
on ”Mihin kirkkoa enää tarvitaan?”
Tätä ajankohtaista aihetta käydään
läpi sekä ryhmissä että yhteisissä
keskusteluissa. Pappi ja kanttori pohjustavat myös asiaa, joka liittyy seurakunnan olemukseen ja tehtävään.
Katso kalenteria ja valitse se aika,
joka sinulle parhaiten sopii. Tervetuloa kaikenikäiset!
Ke 18.3. Niemenkulman koulu
klo 18-20 – Henttinen, Poutanen
Su 22.3. Askaisten Ritaritupa
(Askaistentie 751) klo 16-18
– Pietilä, Lustig
Su 29.3. Lemun rukoushuone (Kirkkotie 219, Lemu) klo 16-18 – Kataja,
Lustig. Nämä kinkerit ovat koko perheelle suunnattu. Kinkereiden teemasta puhuvat Mari Karsio ja Elina
Soini.
Ti 31.3. Piuhan maja (Tanilantie 158)
klo 18-20 – Pietilä, Lustig
Ke 1.4. Irja ja Hannu Karsiolla
(Kiveistentie 126) klo 18-20 Leppäkari-Lindberg, Poutanen

Talvisodan päättymisestä tulee
pe 13.3. 2020 kuluneeksi 80 vuotta.
Sen muistoksi Suomen liput nostetaan salkoon ja Maskun kirkkojen kellot soivat klo 11.

Kirkkotiellä

