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Aluevaalit 2022
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23. päivänä
tammikuu 202 kello 9.00–20.00.
Vaalipäivän äänestysalueet ja äänestyspaikat
Äänestysalue, äänestyspaikka
I Keskusta, Maskun Hemmingin koulu, Myllymäentie
127, Masku
II Lemun kirjasto, Askaistentie 142, Lemu
Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Keskuskaari 3, 21250 Masku, vaalit@masku.fi, puh. 044
7388 221
Noudata näitä ohjeita äänestyspaikalla
• Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
• Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
• Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä,
jos se on mahdollista.
• Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.
• Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät.

Esiopetuskuljetukset järjestetään koulukuljetusten yhteydessä, mikäli matka esiopetuspaikkaan on kotiportilta vähintään 2 km.
Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Hanna Rousku, puh. 044 7388 355 hanna.rousku@masku.fi tai varhaiskasvatuksen toimistosihteeri Pia Kyrölä, puh. 044
7388 265 pia.kyrola@masku.fi.

Ilmoittautuminen Maskun
kunnan esi- ja perusopetukseen,
koululaisten aamu- ja
iltapäivätoimintaan, sekä
esiopetusta täydentävään
varhaiskasvatukseen 18.2.2022
mennessä
Esiopetukseen ilmoittautuminen:
Esiopetus
toimintakaudella
2022–2023
alkaa
10.8.2022. Maskun kunnassa on käytössä sähköinen
hakemusasiointi varhaiskasvatus- ja esiopetushaussa
https://www.masku.fi/varhaiskasvatus/esiopetus-2/
Esiopetukseen ilmoittautuminen ja hakemus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen tehdään erikseen.
Esiopetusta järjestetään Tammenahjon, SatuSeikelän,
Satumetsän (Kurittulan koulu), Lounatuulen (Lemu ja
Askainen), Nappularannan ja Pilke Rumpalin päiväkodeissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja aloittaa vähintään seitsemän lasta. Hakemukseen tulee merkitä, mikäli lapselle haetaan kuljetusta esiopetukseen.

Maskun kunnanhallitus on 8.11.2021 hyväksynyt Ratatien teollisuusalueen osakorttelin 182 asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen.

Kouluun ilmoittautuminen:
1.luokan ke 10.8.2022 aloittavat oppilaat ilmoittautuvat
perusopetukseen sähköisesti Wilman kautta 18.2.2022
mennessä.

Asemakaava koskee kunnan tilaa R:no 481–405–5-6 ja
asemakaavamuutos osaa korttelista 182.

1. luokalle on ilmoitettava ne lapset, jotka ovat syntyneet
vuonna 2015 tai sitä ennen eivätkä ole vielä aloittaneet
koulunkäyntiään. Kouluun ilmoittautumispäivämäärä
koskee myös muita kuin 1. luokalle tulevia uusia oppilaita.

Kunnanhallitus

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Internetin välityksellä Wilma-ohjelmalla, joka on koulun
alettua jatkossakin huoltajien käytettävissä mm. oppilaiden poissaolojen seuraamisessa ja selvittämisessä,
koulun tiedotteiden lukemisessa sekä viestinnässä opettajien kanssa. Ilmoittautumislinkki tulee Wilmaan to
20.1.2022.
Maskuun ilmoittautumisajan jälkeen muuttavat oppilaat tulostavat kouluun ilmoittautumislomakkeen Maskun kunnan kotisivuilta tai noutavat lomakkeen koululta ja palauttavat täytetyn lomakkeen siihen kouluun,
johon oppilaalle koulupaikkaa haetaan.

Maskun kunnan keskusvaalilautakunta

Ratatien teollisuusalue,
osakorttelin 182 asemakaava ja
asemakaavamuutos, lainvoima

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan
haku:
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan sähköisen hakemuslomakkeen kautta 18.2.2022 mennessä.
Linkki hakemuslomakkeeseen löytyy kouluilmoittautumislinkin yhteydestä tai sen voi tilata sähköpostitse
aamu- ja iltapäivätoimintakoordinaattorilta miika.huhtinen@masku.fi. Päätös aamu- ja iltapäivätoimintapaikasta toimitetaan sähköpostilla.
Lisätietoja perusopetuksesta antavat:
Askaisten koulu, rehtori Anna-Kaisa Saarinen,
puh. 0400 850 266
Kurittulan koulu, rehtori Harri Mantila,
puh. 044 7388 238
Maskun Hemmingin koulu (7.–9.lk:t).
rehtori Eliisa Hyle-Sjövall,
puh. 044 7388 111
Lemun koulu, rehtori Pasi Läpinen,
puh. 044 7388 266
Seikelän koulu, rehtori Antti Kantonen,
puh. 044 7388 269
Tammenahjon koulu, rehtori Miika Huhtinen,
puh. 044 7388 357

Varhaiskasvatus- ja opetustoimi

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu
osa korttelista 182.

Maskun rakennusvalvonnan
ohjelmistot vaihtuvat!
Lupapisteen sähköinen palvelualusta poistuu käytöstä
14.1.2022 jonka jälkeen lupapisteeseen ei voi tallentaa
enää liitteitä.
Palvelemme jatkossa ePermit sähköisen asiointipalvelun
kautta. Tästä syystä palvelussamme on katkos, jona aikana rakennuslupia ei voi hakea sähköisesti.
Uusi palvelumme avataan helmikuun alussa. Pahoittelemme katkoksesta aiheutunutta haittaa.

Rakennustoimi

Menovinkit
Pandemiatilanne saattaa aiheuttaa muutoksia tapahtumiin, noudatamme virallisia ohjeistuksia.
Seuraa kunnan kotisivuja ja some-kanavia, joihin päivitämme tietoja.
Minnamarina Tammen taidenäyttely
PaperistaPaperille – paperia...tekstiiliä...keramiikkaa
Näyttely on nähtävillä Lemun lähikirjastossa ajalla 3.31.1.

Ulkoilupäivä Pihanperän tilalla
Pihanperän tila (Pihanperäntie 22, Lemu), tiistaina 22.2.
klo 9–15.
Alakouluikäisten päiväleirin sisältönä on yhdessäoloa ja
mukavaa puuhailua ulkona, ilman kiirettä ja suorituspainotteisuutta. Leirin aikana hoidetaan eläimiä, rakennellaan ja tehdään ruokaa nuotiolla. Säästä riippuen toimitaan jäällä, pulkkaillaan ja tehdään lumipuuhia.
Päivä siis vietetään ulkona, joten varauduthan ulkoiluvarustein ja mahdollisesti vaihtovaattein. Hinta: 20 €
(sisältää ruuat, ohjelman ja materiaalin). Ilmoittautumislinkki tulee sivulle masku.fi/sähköinen-asiointi. Ilmoittautumiset: 25.1. klo 8.00 alkaen. 12 ensimmäistä mahtuu
mukaan. Lisätiedot: maarit.lindstrom@masku.fi.
Alakouluikäisten hyppäys luovuuteen
Lemun kirjastossa torstaina 24.2. klo 10–12

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
+65 –vuotiaiden uintikortit
Maskulaisilla 65 vuotta täyttäneillä on mahdollisuus lunastaa edullinen 20 kerran uima- ja kuntosaliharjoitteluoikeus uintikeskus Ulpukkaan. Palvelun käyttöaika on
1.3. - 31.12.2022 ja käyttöoikeus on arkipäivisin (ma-pe)
ennen klo 14:ää. Palvelun hinta on 45 €, ja se sisältää 20
kertaa uintia ja kuntosalin käyttöä Ulpukassa. Palvelumaksun lisäksi asiakkaan tulee maksaa 5 € kortista, johon palvelut Ulpukassa ladataan, mikäli asiakkaalla ei
ole aiempaa Ulpukka-korttia. Kortti maksetaan Ulpukan
kassalle, Maksun kunta laskuttaa palvelumaksun.
Uimakorttitilaukset puh. 044 7388 204 tai hyvinvointipalvelut@masku.fi

Hyvinvointipalvelut

Taiteilija Johanna Karvonen opastaa satumaailmaan,
maalataan satueläin ja satuillaan. Pientä välipalaakin on
tarjolla. Ilmoittautumislinkki tulee 3.2. sivulle masku.fi/
sähköinen-asiointi.

Raisio-opisto tiedottaa

Ennakkotietona
Musikaalimatka katsomaan Matildaa Tampereen työväen teatterin lauantaina 9.4. Tarkemmat tiedot 3.2. ilmestyvässä Maskulaisessa. Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 4.2.

Maksuttomat luennot
Mobiilivarmenne sähköisen tunnistautumisen välineenä
pe klo 17–18.30 Hemmingin koulu

Uusi talviliikkuja -kampanja on startannut 10.1.
Kirjauksia voi tehdä kahdeksalla eri liikuntamuodolla

Luennot ja kurssit järjestetään vallitsevan koronatilanteen mukaisesti. Tarkista päivämäärät internetistä.

Mobiilimaksaminen tutuksi pe klo 17–18.30 Hemmingin
koulu
Ilmoittautuminen: raisio.fi/opisto tai puh. 044 797 1266
Kurssit
Varmuutta Facebookin käyttöön
(8 t) 21 €/opintosetelialennus
Mitä tarkoittavat profiilisivu, aikajana, toimintaloki,
merkitseminen tai suljettu ryhmä? Mitä kukakin Facebookissa näkee ja miksi? Kurssin käytyäsi osaat julkaista
ja seurata muiden julkaisuja turvallisesti. Löydöt itsellesi
sopivaa sisältöä ja osaat hallinnoida omaa käyttäjätiliäsi
esimerkiksi muuttamalla yksityisyysasetuksia. Osaat tallentaa julkaisuja ja hallinnoida julkaisujen näkyvyyttä.
Sopii sekä aloittelijoille että kertausta ja vahvistusta kaipaaville. Oma kannettava mukaan. Maksuton eläkeläisille ja 63 vuotta täyttäneille. Ma 16.30–18.00 Hemmingin
koulu.

”Sanomalehti, mikä aarreaitta! Se on inspiroinut minua
kaikki nämä 30 vuotta tekstiilitaiteilijana. Paperia punomalla ja paperimassaa muovaamalla kerron töissäni,
minitekstiileissä, seinäreliefeissä, tilateoksissa pieniä tarinoita ja kokemuksia elämästä.” (Minnamarina Tammi)
Lukukoira Etti kyläilee Lemun kirjastossa
aloitetaan 20.1., 10.2. klo 18.00–19.00.
Lukuaika on n. 15 min/lukija. Lukuhetkeen osallistuvat
vain lapsi, koira ja koiran ohjaaja. Etti on hyvä kuuntelija.
Varaa lukuaika Lemun kirjastosta puh. 044 7388 145. Esteen sattuessa ilmoitathan kirjastolle, niin voimme antaa
ajan toiselle halukkaalle.
Saaristo liikkuu
lauantai 22.1. – sunnuntai 30.1.2022
Ilmoita kuinka monta kilometriä liikuit esim. juosten,
kävellen, hiihtäen, pyöräillen, luistellen ajalla la 22.–su
30.1. merkitsemällä kilometrit vihkoon (Lemun lähikirjaston ulko-oven vieressä, Askaisten torilla ja Rivieralla),
tai sähköisesti masku.fi/sähköinen-asiointi, josta löytyy
linkki, tai maarit.lindstrom@masku.fi keskiviikkoon 2.2.
mennessä.
Kaikkien yhteystietojen antaneiden kesken arvotaan kolme palkintoa, jotka toimitetaan voittajille.
Kulttuurikupposet Kaislakodissa
Kaislakoti, Lemu
Kulttuurikupposille Kaislakodin tiloihin klo 13:00-14:30
ovat tervetulleita kaikki ikäihmiset.
Ohjelmassa on kuukausittain vaihtuvia teemoja, jumppahetkiä, aivojumppaa, kahvittelua ja mukavaa yhdessäoloa. Tervetuloa mukaan!
Teemat keväällä 2022:
9.2. Talvimuistelot
16.3. Aivojumppaa
13.4. Pääsiäinen mm. askartelu
11.5. Kevättä rinnassa
15.6. Grillausta
Huom!
Maskun pääkirjaston Harry Potter –kirjailta 3.2. on koronatilanteen vuoksi peruttu.

Ensimmäinen Talviliikkuja -kampanja järjestetään 10.1.31.3.2022. Kampanjassa tavoitteena on haastaa ja motivoida kaiken ikäiset ja tasoiset henkilöt liikkumaan, joten
kaikki voi osallistua kampanjaan omien kilometritavoitteiden mukaan.
Kirjauksia voi tehdä talven ulkoliikuntalajeista; hiihto,
kävely, sauvakävely, juoksu, lumikenkäily, potkukelkkailu, luistelu ja retkiluistelu. Eli huono talvi tai lumitilannekaan ei siis estä liikkumista ja osallistumista!
Kuntakisassa on kolme sarjaa, alle 5000 asukkaan, sekä
alle ja yli 10 000 asukkaan sarjat. Pääsääntöisesti kirjaukset tehdään mobiili- tai nettikirjauksina, mutta osassa kunnissa on käytössä liikuntakortti, joka toimii hyvänä
vaihtoehtona, jos mobiilisovelluksen kokee haasteellisena. Kannattaa myös seurata oman kunnan ohjeita.
Ilmainen mobiili- ja nettisovellus
Mobiili- ja nettisovellus on käyttäjille ilmainen sovellus,
joka toimii älypuhelimessa, tabletissa ja tietokoneella.
Sovellus kerää ja tallentaa henkilön omat suoritukset,
sekä lähettää merkatut kilometrit suoraan kampanjan
nettisivulle kuntarankingiin, josta näkee suoritusmäärät
kunnittain reaaliajassa.
Talviliikkuja -kampanja järjestetään yhteistyössä LiikUn
sekä kampanjaan osallistuvien kuntien liikuntatoimien
kanssa. LiikU ja kunnat arpovat kaikkien osallistujien
kesken palkintoja, joista ilmoitetaan voittajille erikseen.
Tarkemmat kampanjatiedot sekä mobiili- ja nettikirjausohjeet löytyvät osoitteesta www.liiku.fi/talviliikkuja.

Huovutetaan hattu ja laukku!
(12 t) 24 €
Huovutamme hatun ja laukun sekä koristelemme ne neulahuovuttamalla. La, su 10–15 Hemmingin koulu.
Puutarhan kevät
(16 t) 27 €
Keskitytään puutarhan maaperän ja kasvualustan kalkitukseen ja lannoitukseen. Opitaan miten puut ja pensaat
leikataan oikein, ja milloin on paras leikkuuaika. Ma 18–
19.30 Hemmingin koulu.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
raisio.fi/opisto tai puh. 044 797 1266

Raisio-opisto

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

Seuraava Maskulainen ilmestyy 3.2.2022,
yhdistysten aineistopäivä
26.1.2022 klo 9.00 mennessä.

Seurat ja yhdistykset
MASKUN KARJALAISSEURAN

seuraava TARINATUOKIO pidetään
su 30.1.2022 klo 14 alk. srk:n kahvituvassa,
jonka jälkeen johtokunnankokous.
Tervetuloa!

EL Lemu-Askainen-Velkuan yhdistys

Keilailua maanantaisin ja torstaisin klo 11
Raision keilahallilla.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Harri Hämäläinen
puh. 0500 782723 tai Timo Lahdenranta
puh. 040 8261654
• 25.3.–2.4. Hiihtomatka Ylläsrinteen hotelli aamiainen,
päivällinen 1hlö/2-heng.925 €. Ylläskieppi mökkimajoitus ei ruokaa 2-hlö/750 €/hlö.
• 10.4. HUHTIKUU TULEE: Mika Waltarin komedia
Nokian teatteri H.83 € ILM.Heti.
• 23.4. Idän pikajunan arvoitus Pori. Ruoka
Raatihuoneen kellari 88 €
• 14.–16.6. Malmborginlinna, Valamon luostarit,
Mustilan Arboreettum YM. 435 €/hlö
Ilmoittautumiset Lasse 0400 881949,
Lahja 0400 695525, Pirjo 0407070409.

MLL Lemun yhdistys

Yhdistyksen uusi hallitus on
aloittanut toimintansa.
Yhdistyksen toiminnot on koronan vuoksi toistaiseksi
tauolla. Tiedotamme toimintojen aloittamisesta yhdistyksen nettisivuilla (lemu.mll.fi) ja Facebookissa.
Ole rohkeasti yhteydessä hallituksen jäseniin!

MASKUN MARTAT ry

Humikkalan Majalla,
Seppäläntie 290, 21250 Masku
ma 24.1.2022 17 Maskun Martat Hallituskokous

OLETKO HUOLISSASI LÄHEISESI
ALKOHOLIN KÄYTÖSTÄ
–AL-ANON VOI OLLA RATKAISU
ONGELMAAN.

18–20 Uusiyritys
KORISTELUT KIVET DECOU PAGE TEKNIIKALLA
Tarvikkeet saa ohjaajilta, maksu käytön mukaan.
Ota Mukaasi Kahvikuppi ja Asetti
Kahvi+ Ohjausmaksu 3.50 €
Tapahtumat ei toteudu, jos Koronarajoitukset estävät!

Al-Anonin (Varsinais-Suomen) auttava puhelin päivystää ma, ti ja to klo 19–21 numerossa 02 2452 255.
Lähin ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin
klo 19 Raisiossa Alhaistentie 5:ssä (AA:n tila).
Lisätietoa asiasta löydät osoitteesta www.al-anon.fi.

TERVETULOA!

ONKO ALKOHOLI SINUN
TAI LÄHEISESI ONGELMANA
– AA VOI AUTTAA!

MLL Masku

Hyvää alkanutta uutta vuotta
maskulaisiin perheisiin!
PERHEKAHVILA -toiminta käynnistyy ke 2.2. Piuhan
majalla. Löydät tarkemman ohjelman ja aikataulun lähempänä ajankohtaa Facebookista. Seuraa ilmoitteluamme myös kevään muusta ohjelmasta Facebookista
ja kotisivuilta - myös mahdolliset toimintaan liittyvät koronarajoitukset!

HEMMINGIN KOULUN
VANHEMPAINYHDISTYKSEN

hallituksen kevään ensimmäinen kokous pidetään
ti 15.2.2022 Hemmingin koululla. Sisäänkäynti uuden
puolen oven kautta. Pyrimme pitämään kokouksen sisätiloissa, mutta seuraamme ohjeistuksia ja tarvittaessa
kokous pidetään etänä. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja
Kristiina 0404158995 / hemmingin-vy@gmail.com

AA:n auttava puhelin päivystää joka päivä klo 10–21
nro 050 4411 115. Lisätietoja www.vsaa.fi - sähköposti
varsinais-suomi@aa.fi. Raittius on iloinen asia!

AVUSTAJAKESKUS

(www.avustajakeskus.fi)
välittää vapaaehtoisia ja
koulutettuja avustajia liikunta-, näkö-, ja kehitysvammaisille henkilöille vapaa-ajantoimintoihin (esim. lääkärissä käynnit, virkistäytyminen). Asiakas korvaa vain
avustajan matkakulut (suositus 7€).
Avustaja välitys: ma–to klo 9–12 ja ohjaus ja neuvonta
ma–to 13-15, puh: 02 2518 549

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!
Maskun kirkko:
Su 23.01. klo 10 messu. Tuija Leeste, Henttinen, Lotta Pelkonen.
Ke 26.1. klo 18 arki-illan ehtoollinen ja Tankkauspaikka PERUTTU!
Pe 28.01. klo 8.30 arkiaamun ehtoollinen. Henttinen, Poutanen.
Su 30.1. klo 12 (huom! klo-aika) Tammikirkko ja perhejumalanpalvelus.
Tuija Leeste, Joni Poutanen, partiolaiset.
Kirkon jälkeen perheiden sunnuntain keittolounas srk-salissa;
kaikki tervetuloa!
Su 06.02. klo 10 messu. Tuija Leeste, Kataja, Poutanen; Juha Evilampi ja isoset
+ talviriparilaiset. Yhteisvastuustartti ja kirkkokahvit Lemun pappilassa
Lemun perhemessun jälkeen n. klo 13.
Lemun kirkko:
Su 23.01. klo 12 messu. Tuija Leeste, Lotta Pelkonen.
Su 06.02. klo 12 perhemessu. Tuija Leeste, Anna Välimäki. Kirkon jälkeen
Yhteisvastuustartti ja perheiden sunnuntain keittolounas Lemun
Pappilassa; kaikki tervetuloa.
Askaisten kirkko:
Su 30.01. klo 10 messu (huom! klo-aika). Kataja, Poutanen.

Tulossa
Lähetyksen iltapäiväkahvit
Kylväjän kanssa 10.2. klo 13-15.
Tämä toteutetaan joko
paikan päällä Maskun
seurakuntatalolla tai
etäyhteyksin.
Tarkemmat tiedot seuraavassa
Maskulaisessa ja
helmikuussa nettisivuillamme.

Yhteisvastuu 2022 kerää lasten ja nuorten auttamiseen
Yhteisvastuustartti Lemun kirkossa Perhemessu 6.2. klo12.
Vuoden 2022 teema on Koronapandemian seurauksista kärsivien
lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin.
Kampanjassa nostamme erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria,
joista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä
sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia aikuisia arkeensa.
Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus,
jossa kehitetään ja laajennetaan muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa uusille paikkakunnille sekä uutuutena myös kouluihin.
Yhteisvastuun ulkomaankohteena
tuetaan Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahastoa, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan
hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa.
Osallistu Yhteisvastuukeräykseen
seuraavilla tavoilla:
Keräystili: Pohjola-Pankki
FI14 5000 0120 2362 28, Viite: 301453
MobilePay: 55825
Jos haluat tukea Kirkkopalvelujen
keräyslupa RA/2020/639

Diakonin kanssa voit keskustella koko elämän kirjoon kuuluvista asioista luottamuksellisesti.
Voit myös ottaa yhteyttä ja tulla iloiseen vapaaehtoisten porukkaan tekemään
yhdessä hyvää!
Diakoni Sirkku Sinkkonen 044 722 5415 sirkku.sinkkonen(at)evl.fi
Diakoni Tuija Kyrölä 044 722 5419 tuija.kyrola(at)evl.fi
Diakoni Johanna Penkkimäki 044 722 5416 johanna.penkkimaki(at)evl.fi

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Nelli Kristiina Timonen, Leo Tauno Tapio Lintusalo,
Adelia Eden Emilia Kultanen, Aleksi Mikael Leiva
Kuolleet: Seija Kaarina Laaksonen 91v., Juhani Timo Immala 86v.,
Raili Marjatta Laiho 76v.

Kiitämme
omaishoitajien puolesta
Lemun Marttoja lahjoituksesta
omaishoitajien virkistäytymiseen.

Lemussa:
Ompelupiiri perjantaisin. klo 9.30.-12. Lemun pappilassa. Toistaiseksi peruttu.
Kaislakerho (ent. Keskiviikkokerho) kerran kuukaudessa klo 13-14.30 Kaislakodilla. Toistaiseksi peruttu.
Niemenkulmalla:
Tiistaikerho tiistaisin klo 9.30-11.30 Niemenkulman
kerhotilassa, avoin kaiken ikäisille. (Kelhoistentie 4)
Toistaiseksi peruttu.
Askaisissa:
Miesten sauna- ja raamattuilta kerran kuukaudessa
to klo 18 Mannerlahden saunalla. Toistaiseksi peruttu.

Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi
Seurakunta toimii koronatilanteen huomioiden.
Seuraamme tilanteen kehittymistä ja ohjeistuksia.
Huomioithan, että tämä voi tuoda muutoksia jopa
nopealla aikataululla seurakunnan toimintaan.
SEURAA ILMOITTELUA KOTISIVUILLAMME.
Koronatiedote ajalle 1.-16.1.2022, katso ajantasaiset
ohjeet nettisivuiltamme.
Maskun seurakunnassa kokoontumisia rajoitetaan
seuraavasti.
• Kirkkojen jumalanpalveluksissa ja toimituksissa
osallistujien enimmäismäärä on laskettu 1/5:aan - osa
penkkiriveistä on tällöin suljettu. Yhteislaulamista vähennetään. Maskin käyttöä, hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä suositellaan erittäin vahvasti.
• Seurakunnan tiloissa järjestettävissä yksityisissä juhlissa suositellaan osallistujamäärän rajoittamista, käsihygieniaa ja maskin käyttöä.
• Aikuisten kuoro- ja pienryhmätoiminta sekä
muu kokoava toiminta on peruttu toistaiseksi.
• Lasten ja nuorten kokoontumisissa huomioidaan koronavarotoimet ja niiden mahdollisista rajoituksista
tiedotetaan erikseen some-kanavien kautta.
• Ohjeistukset perustuvat AVIn ja tuomiokapitulin
määräyksiin ja ohjeisiin.

Aikuiset:
Aikuisten toiminta alkaa heti kun koronatilanne
sen sallii. Katso ajantasaiset ohjeet nettisivuiltamme.
Maskun seurakuntatalossa:
Kaffepaussi parillisten viikkojen ke klo 10–11.30
srk.talon alakerrassa kahvituvassa. Toistaiseksi peruttu.
Naisten raamattupiiri keskiviikkoisin klo 18.30–
20.30 kahvituvassa. Toistaiseksi peruttu.
Miesten piiri ti klo 9.30–11; ilmoitus kokoontumisista tulee piirin oman viestinnän kautta, tiedustelut Jouko
Jaakkola p. 0400 794 340. Toistaiseksi peruttu.
Omaishoitajat kuukauden ensimmäinen keskiviikko
klo 13-14.30 salissa. Toistaiseksi peruttu.
Kirkkokuoro harjoitukset pääsääntöisesti to klo 18
salissa. Toistaiseksi peruttu.
Seurakuntakerho parittomien viikkojen to.
klo 13–14.30 kahvituvassa. Toistaiseksi peruttu.
Näppituntuma kerran kuukaudessa ke klo 14–19
Termarissa. Toistaiseksi peruttu.
Mimmiraamis parillisten viikkojen ma klo 18–20 kahvituvassa. Jos samalla viikolla Tutkimusmatkat Raamattuun, niin Mimmiraamista ei pidetä sillä viikolla. Toistaiseksi peruttu.
Tutkimusmatkat Raamattuun kerran kuussa;
ma 24.01. klo 18 srk-sali, Henttinen. Toistaiseksi peruttu.
Maskun pappilassa:
Naisten aamupiiri Maskun Pappilan salissa joka tiistai
klo 9.30–11. Toistaiseksi peruttu.
Tankkauspaikka kuukauden viimeinen ke klo 18.30–
20 kirkon iltaehtoollisen jälkeen. Toistaiseksi peruttu.
Kirkkoherranviraston yläkerrassa:
Miesten raamattupiiri parillisten viikkojen to
klo 18.30-20 Jussintuvassa. Toistaiseksi peruttu.
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä kuukauden 3. ke klo 13–14.30 Jussintuvassa. Toistaiseksi
peruttu.
Humikkalassa:
Naisten kammari ti klo 9.30–11; ilmoitus kokoontumisista tulee piirin oman viestinnän kautta; tiedustelut
Pirkko Jaakkola p. 0405–142 418. Toistaiseksi peruttu.

Ystävätoimintaa:
Juttuseuraa vailla? Muuttuneessa tilanteessa ihmisten tarve keskusteluun ei ole vähentynyt ja siksi tarjoamme yksinäisyyttä kokeville tai juttuseuraa kaipaaville vapaaehtoista ystävää. Ole yhteydessä diakoni Johannaan
p. 044 7225416.

www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö

Musiikki
Kirkkokuoro harjoittelee pääsääntöisesti Maskun seurakuntatalon salissa. Voit tiedustella seurakunnan soitonopetuksesta sekä kuoro- ja muusta musiikkitoiminnasta kanttori Joni Poutaselta p. 044 7225417,
joni.poutanen(at)evl.fi
Nuorten projektibändi
starttasi syksyllä. Harjoituspäivä sunnuntai. Olitpa kokenut muusikko tai vasta kiinnostunut soittamisesta tai
laulamisesta, tule mukaan tekemään musiikkia yhdessä.
Tiedustelut: nuorisotyönohjaaja Juha Evilampi, p. 044
722 5432, juha.evilampi(at)evl.fi

Lapset ja perheet
Toimintamme on maksutonta, ellei toisin mainita, esim.
leirit. Tervetuloa mukaan.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.maskunseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille.
Koronarajoitukset saattavat vaikuttaa toimintaan ja ryhmien aloitusajankohtaan, seuraa ilmoitteluamme kotisivuilla ja Facebookissa: Maskun seurakunta Lapset ja
perheet.
Muskarit: Ilmoittautuminen kevätkauden muskareihin
on käynnissä.
Päiväkerhot: Kysy vapaita paikkoja ohjaajalta.
Perhekerhot: Ilmoittautuminen kotisivuillamme, tarvitaan sekä uusilta että tutuilta perheiltä. Lisätietoa ilm.
jälkeen WhatsApp-ryhmän kautta. Syksyn ilm. riittää jatkaville.
Perhekerhot alkavat helmikuun alussa.
Seuraa ilmoittelua kotisivuilla ja Facebookissa.
Askaisten seurakuntatalolla:
Perhekerho Ma 9.30-11.30. (Askaistentie 832)
Lemun Pappilassa:
Perhekerho ke 9.30-11.30. (Pappilantie 3)
Maskun srk-talolla:
Perhekerho ti klo 9.30-11.30 srk-talon alakerrassa
(Maskuntie 71)
Nuppuset on ryhmä ensimmäisen lapsensa saaneille ja
odottaville äideille. Tapaamme torstaisin klo 10.00-11.30
Maskun srk-talon alakerrassa.
Äitien iltojen kevään tilaisuuksiin ilm. alkaa kotisivuillamme ma 24.1 klo 9.00

KIITOS
joulunajan lahjoituksista yrityksille ja
yksittäisille ihmisille.
Jouluruokakassit ja lahjakortit löysivät tiensä
vähävaraisiin perheisiin ja joulupaketit lapsille.

Alakoululaiset:
Koululaisten kevätleiri 1.-6.lk Mannerlahdessa
pe 1.4.-su 3.4.
Ilmoittautuminen aukeaa nettisivuilla ma 24.1.
Mukaan mahtuu 25 leiriläistä, hinta 30€.
Maskun pappilassa:
Helmikerho 1.-4.lk tytöille tiistaisin 17-18, ohj. Mona
ja Amanda
Puuhiskerho eskarit-3.lk keskiviikkoisin klo 14-15.30,
ohj. Mia ja Kaisa. Ensimmäinen puuhis keskiviikkona
2.2!
Kokkikerho 3.-6.lk torstaisin klo 16-17.30, ohj. Iina ja
Vanessa
Lemun pappilassa:
Laulukerho 1.-6.lk maanantaisin klo 14.15–15 Lemun
pappilassa, (ovet auki jo klo 13.45 välipalan syömistä ja
läksyjen tekemistä varten), ohj. Hanna.
Puuhiskerho 3.-6.lk maanantaisin klo 18–19.30,
ohj. Linnea ja Olivia.
Kokkikerho 3.-6.lk tiistaisin klo 17.30–19 Lemun
pappilassa, ohj. Riia ja Hertta.
Nappulakerho eskarit.-3.lk torstaisin
klo 17.30 – 19, ohj. Olivia ja Linnea.
Askaisten seurakuntatalolla:
Nappulakerho eskarit-3.lk maanantaisin
klo 16.30–17.30, ohj. Annika ja Siiri.
Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Kaisa Suikki,
044-7225431, kaisa.suikki(at)evl.fi, nuorisotyönohjaaja
Hanna Hyvönen, 044 722 5430, hanna.hyvonen(at)evl.fi

Nuoret:
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun pappilassa klo 14-17.

Kiitos
partiolaisille ja seurakunnan vapaaehtoisille, jotka
olitte toteuttamassa Kirkonmäen Joulu -tapahtumaa.
Tänä vuonna Kauneimmat Joululaulut laulettiin ja
joulupuuro syötiin talvisessa ulkoilmassa. Partiolaisten
ja lähetystyön myyjäiset olivat seuraavana lauantaina.
Väkeä kävi mukavasti ja lähetystyön myyjäiset tuottivat
komeat 3137 euroa! Tällä summalla tuemme tänä
vuonna lähettiemme tekemää työtä Israelissa ja
Japanissa.
Kiitos kaikille!

