Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin
K-Posti Oy

Tässä uusin Maskulainen - kotikuntasi kuulumiset ja tapahtumat yhdessä paketissa!
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Kiitos ja kumarrus
Ensimmäinen täysi kalenterivuoteni
maskulaisena on nyt takana. Olipahan
vuosi. Uusi normaali toi arkeen mm. turvaetäisyydet, maskit ja käsidesin. Edellä mainittujen takia pankkiin pitää nyt
mennä naamioituneena, ja paheksuvia
katseita saa, jos ympärillä ei leiju jatkuvasti mieto alkoholin tuoksu.
Vuosi muutti melkoisesti myös tekemistämme. Yrityksille polkaistiin pikavauhdilla erilaisia tukiratkaisuja kurimukseen, ja näin apua saatiin pääosin
nopeasti ja joustavasti ohjattua niitä
tarvitseville. Matkustuskiellot tukivat
omalta osaltaan loistavasti paikallisen ja
kotimaan kulutuksen lisäämistä, ja auttoi ainakin osaa yrityksistä. Toki korona
kohteli yrittäjiäkin melko epätasaisesti.
Koulunumeroilla on hyvä arvioida tekemistä, mutta itse pidän enemmän
jääkiekon MM-turnausten yhteydessä
käytettävistä leijonista ja lampaista. Arvioitavia ja varsinkin palkittavia olisi aivan hirveä liuta, mutta nostan tässä nyt
esiin joitakin teistä.
Kolme lammasta saa korona. Selityksiä
ei tarvittane. Koko planeetan ihmisperäisen toiminnan sekoittamisesta pitäisi
ehkä antaa leijonia läjäpäin, mutta en
silti anna. En minä Mats Sundinillekaan
olisi koskaan yhtään leijonaa suostunut
antamaan.
Kolme leijonaa saavat kaikki yrittäjämme, jotka lajityypilleen uskollisina painoivat läpi harmaan kiven taas kerran.
Sopeuduttiin, reagoitiin ja autettiin kaveria. Hienosti.
Kolme leijonaa saavat myös ne lukemattomat vapaaehtoiset, jotka pitivät
huolta tutuista ja tuntemattomista kauppa-avun ja muun arjen turvan järjestämisessä. Ja erikoismaininta seurakunnalle
yhteistyöstä niin kauppakassipalvelun,
kuin yli tuhannen riskiryhmäläisen soittoringin järjestämisessä kanssamme.

Kotiinpäin ei saisi vetää, mutta annan siitä huolimatta ansaitusti kolme
leijonaa kollegoilleni ja päättäjillemme koronaan reagoinnista, ja melko
massiivisen digiloikan suorittamisesta
pikavauhdilla. Julkishallinnon yhteydessä nopeus ja ketteryys eivät ole ensimmäisinä mieleen tulevat adjektiivit,
mutta tämä ponnistus osoitti, että tarvittaessa virkakoneistokin lähtee kuin
hauki rannasta. Lapa pysyi jäässä ja
palvelut pystyssä, vaikka korona jatkuvasti poikittaista mailaa tarjoilikin.
Opettajia ja muita tulevien polvien sivistyksestä ja hyvinvoinnista huolta
pitäviä arvioitaessa ei asteikko oikein
tahdo riittää. Samoin käy terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kiitos
ja äärettömän syvä kumarrus kaikille
teille!

Kenkiin asennettavat
liukuesteet
Maskun kunta jakaa liukuesteitä kaikille
65 vuotta täyttäville ja niille tätä vanhempien ikäluokkien edustajille, jotka
eivät ole vielä saaneet liukuesteitä.
Liukuesteet kiinnitetään kannan alle tarran avulla. Liukuesteitä on kolmea kokoa; M (-39), L (40-) ja tarvittaessa XL.
Liukuesteet noudetaan henkilökohtaisesti palvelupisteestä (osoite Keskuskaari 3, Masku) kunnanviraston aukioloaikoina henkilötodistusta esittämällä.
Maskun kunta

Tontteja on myyty sekä omakotirakentajille, että yrityksille. Vähintään kolme leijonaa kaikille teille, jotka investoitte Maskuun.
Kaksi leijonaa annan kaikille, jotka
noudatatte maski-, ynnä muita turvaohjeita, ja pidätte siten huolta myös
kanssaihmisistänne.
Kolme lammasta ja 10 minuutin käytösrangaistus kaikille teille, jotka ette
edelleenkään ota koronaa vakavasti.
Paikallinen yrittäjämme totesi myllerryksen alkuvaiheessa, että ei tässä mitään tukia tarvita, tästäkin selvitään.
Niin selvittiin, ja selvitään seuraavastakin koitoksesta.
Uusi vuosi vaihtui, olkoon se normaali,
ja täynnä iloisia yllätyksiä.
Joten vielä kerran kiitos kuluneesta
vuodesta, sekä onnea ja menestystä
kaikkeen tulevaan.
Elinvoimaterveisin,
Elinvoimapäällikkönne Lauri

Rakennusjärjestysehdotus
Maskun kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt 15.12.2020 §
30 asettaa rakennusjärjestysehdotuksen
nähtäville 22.12.2020 - 21.1.2021. Rakennusjärjestysehdotus löytyy,
www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kuntatiedote/kuulutukset/
Nähtävilläoloaikana osalliset ja kuntalaiset voivat esittää mielipiteitään ja
muistutuksia
rakennusjärjestysehdotuksesta.
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Varhaiskasvatus- ja
opetuspalvelut tiedottaa
Ilmoittautuminen Maskun kunnan
esi- ja perusopetukseen, koululaisten
aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen 19.2.2021 mennessä
Esiopetukseen ilmoittautuminen:
Esiopetus toimintakaudella 2021 –
2022 alkaa 11.8.2021. 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
Rumpali päiväkodeissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja aloittaa vähintään seitsemän lasta. Hakemukseen
tulee merkitä, mikäli lapselle haetaan
kuljetusta esiopetukseen.
Esiopetuskuljetukset järjestetään koulukuljetusten yhteydessä, mikäli matka
esiopetuspaikkaan on kotiportilta vähintään 2 km.

Lisätietoja antaa:
Hanna Rousku, varhaiskasvatusjohtaja
puh. 044 7388 355
hanna.rousku@masku.fi
Pia Kyrölä, varhaiskasvatuksen toimistosihteeri puh 044 7388 265
pia.kyrola@masku.fi
Kouluun ilmoittautuminen:
1.luokan 11.8.2021 aloittavat oppilaat
ilmoittautuvat perusopetukseen tänä
keväänä sähköisesti Wilman kautta
19.2.2021 mennessä.
1. luokalle on ilmoitettava ne lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2014 tai sitä
ennen eivätkä ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Kouluun ilmoittautumispäivämäärä koskee myös muita kuin 1.
luokalle tulevia uusia oppilaita.
Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu
sähköisesti Internetin välityksellä Wilma-ohjelmalla, joka on koulun alettua
jatkossakin huoltajien käytettävissä mm.
oppilaiden poissa-olojen seuraamisessa
ja selvittämisessä, koulun tiedotteiden
lukemisessa sekä viestinnässä opettajien
kanssa. Ilmoittautumislinkki tulee Wilmaan ke 20.1.2021.
Maskuun ilmoittautumisajan jälkeen
muuttavien oppilaiden huoltajat tulostavat kouluun ilmoittautumislomakkeen

Maskun kunnan kotisivuilta tai noutavat
lomakkeen koululta ja palauttavat täytetyn lomakkeen siihen kouluun, johon
oppilaalle koulupaikkaa haetaan.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haku:
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan sähköisen hakemuslomakkeen kautta 19.2.2021 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 Hannu Lehto,
puh. 044 7388 261
- Maskun Hemmingin koulu (7.-9.lk:t).
rehtori Eliisa Hyle-Sjövall,
puh. 044 7388 111
- Lemun koulu, rehtori Susanna Nurmi-Jakobsson, puh. 050 3387 291
- Seikelän koulu, rehtori Antti Kantonen,
puh. 044 7388 269
- Tammenahjon koulu, rehtori Miika
Huhtinen, puh. 044 7388 357
Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

Taide- ja runonäyttely
4.1.-29.1.2021

Menovinkit
Kuka minä olen
Lemun lähikirjaston näyttelyt tammikuussa

Mervi Vuolas

Korttitaloja
kutsukorteista

- näkyväksi tulemisen polku
Taide- ja runonäyttely
4.1.-29.1.2021

Kuka
minä
olen
Kuka minä olen
Taide- ja runonäyttely
4.1.-29.1.2021

- näkyväksi
tulemisen polku
- näkyväksi tulemisen polku

5 – 31.1.2021
Lemun lähikirjasto

Hanna Laihon runoja /

Hanna
Laihon
runoja /
Tiltu Nurmisen
öljyvärimaalauksia
Tiltu Nurmisen
öljyvärimaalauksia
Lemu kirjasto, Askaistentie
142, Lemu
Avoinna: ma 10-15, ti 14-20, to klo 14-20, pe 11-15
Taide- ja runoilta torstaina 7.1.2020 klo 18
Vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!

Lemu kirjasto, Askaistentie 142, Lemu
Avoinna: ma 10-15, ti 14-20, to klo 14-20, pe 11-15
Taide- ja runoilta torstaina 7.1.2020 klo 18
Vapaa Hanna
pääsy. Laihon
Lämpimästi
runojatervetuloa!
/
Tiltu Nurmisen öljyvärimaalauksia
Lemu kirjasto, Askaistentie 142, Lemu
Avoinna: ma 10-15, ti 14-20, to klo 14-20, pe 11-15
Taide- ja runoilta torstaina 7.1.2020 klo 18
Vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!

Saaristo liikkuu 16.1. - 24.1.2021
Ilmoita kuinka monta kilometriä liikuit esim. juosten, kävellen, hiihtäen,
pyöräillen, luistellen ajalla 16.1. - 24.1.
merkitsemällä kilometrit vihkoon (vihot löytyvät Lemun lähikirjaston ulko-oven vieressä, Askaisten torilla ja Rivieralla) tai maarit.lindstrom@masku.fi
26.1.2021 mennessä.
Kaikkien yhteystietojen antaneitten kesken arvotaan kolme palkintoa, jotka toimitetaan voittajille.
Kulttuurikupposet Kaislakodilla
Kulttuurikupposille Kaislakodin tiloihin ovat tervetulleita kaikki ikäihmiset.
Kulttuurikupposille Kaislakodin tiloihin ovat tervetulleita kaikki ikäihmiset.
Ohjelmassa on kuukausittain vaihtuvia
teemoja, jumppahetkiä, aivojumppaa,
kahvittelua ja mukavaa yhdessäoloa.
Tervetuloa mukaan!
Kaislakoti keskiviikkoisin
klo 13.00 – 14.30, Lemu
Teemat keväällä 2021:
20.1. Muistelolaatikko, PERUTTU!
17.2. Laskiainen ja muistelolaatikko,
tämä tapahtuma toteutuu, jos koronatilanne sallii
17.3. Aivojumppaa
28.4. Vappu
26.5. Grillausta
Musikaalimatka Tampereelle
katsomaan Kinky Bootsia
Matka teatteriin Tampereelle, katsomaan Kinky Boots -esitystä, lauantaina
6.3.2021 toteutuu, jos koronatilanne sen
sallii. Seuraa ilmoittelua kunnan nettisivuilla.
Kevätkauden 2021
ryhmäliikuntatarjonta
Ilmoittautumislinkit ovat avoinna ja
löytyvät kunnan kotisivuilta kohdasta:
www.masku.fi -> vapaa-aika ja hyvinvointi-> liikuntapalvelut->sisäliikunta.
Ryhmätoiminta käynnistetään koronatilanteen salliessa, ilmoittautuneille lähetetään aloitusajankohdasta sähköposti.
Tieto löytyy myös www-sivuilta.
Huom. liikuntatarjonnasta
Koko liikuntatarjonta löytyy hyvinvointipalveluiden esitteestä, joka on jaettu
jokaiseen kotitalouteen sekä sähköisesti
luettavissa www.masku.fi.
Aikuisliikunta
• Kahvakuula Hiit kevyt ja rääkki, Tammenahjon koulu ma 1. ryhmä klo 18.00
- 18.40 ja 2. ryhmä klo 18.40 - 19.20
• Toiminnallinen kehonhuolto ja venyttely, Seikelän koulu to klo 17.00 – 18.00
• Pilates alkeisryhmä + kevennetty ja pi-

Etsivä nuorisotyö Masku-Mynämäki-Nousiainen

lates jatkoryhmä ke 1. ryhmä Seniorisali
Etsivä nuorisotyö
klo 18.00 - 18.45 ja 2.ryhmä Maskutalo
Masku-Mynämäki-Nousiainen
klo 19.00
– 20.00 Masku-Mynämäki-Nousiainen
Etsivä
Etsivä nuorisotyö
nuorisotyöntekijä
Leppimäki
• Treenimix
– liikunnanTaru
alkajille,
ilmoittautumiset
ja
lisätiedot
hanna.
044 435 6919, taru.leppimaki@nousiainen.fi
pennanen@masku.fi tai puh. 044 7388
Etsivä
nuorisotyöntekijä
Taru Leppimäki
Snapchat
ja Instagram:
etsiva_taru
nuorisotyö
Masku-Mynämäki-Nousiainen
242 Etsivä
• LIIQQUU
leikkipuistojumppa
044
435 6919,
taru.leppimaki@nousiainen.fi
Facebook:
Etsivä
nuorisotyöntekijäaikuiTaru
sille (lapsi
voi
olla
mukana) Kiurutien
Leppimäki
Snapchat ja Instagram: etsiva_taru
leikkipuisto
to klo 9.45 - Taru
10.30.
Aloitus
Etsivä nuorisotyöntekijä
Leppimäki
28.1.2021
Maksuton.
Facebook:
Etsivä nuorisotyöntekijä Taru

044 435 6919, taru.leppimaki@nousiainen.fi
Etsivä nuorisotyöntekijä
Leppimäki
Taru Leppimäki P. 044 435 6919,
Lapsija
perheliikunta
Snapchat ja Instagram: etsiva_taru
taru.leppimaki@nousiainen.fi
• Vauvasirkus
2-13 kk,
Etsivä nuorisotyöntekijä
Vivica Silfverberg
Snapchat ja Instagram: etsiva_taru
Facebook:
nuorisotyöntekijä
Maskutalo
peEtsivä
klo 10.00
– 11.00 Taru
044 435 5363,
vivica.silfverberg@nousiainen.fi Facebook: Etsivä nuorisotyöntekijä Taru
Leppimäki
• Naperosirkus
1-3v,
Leppimäki
Etsivä nuorisotyöntekijä
Vivica Silfverberg
Tammenahjon
pe etsiva_vivica
Snapchat
ja koulu
Instagram:

• Perhejumppa 1-6v,
044
435 5363,
vivica.silfverberg@nousiainen.fi
Facebook:
Etsivä
nuorisotyöntekijä
Vivica
Tammenahjon
koulu
pe
Silfverberg
Snapchat ja Instagram: etsiva_vivica
Etsivä nuorisotyöntekijä Vivica Silfverberg
Nuorten liikunta
Facebook: Etsivä www.MIHI.fi
nuorisotyöntekijä Vivica
Käy 044
kurkkaamassa
435 5363, vivica.silfverberg@nousiainen.fi
Silfverberg
Snapchat ja Instagram:
Eläkeläisten
ryhmätetsiva_vivica

• Tasapainoryhmä,
Maskutalo ti Vivica
Facebook: Etsivä nuorisotyöntekijä
klo 11.30
–
12.30
Nuorten
työpaja
Masku-Mynämäki-Nousiainen
Etsivä nuorisotyöntekijä
Silfverberg
• Tasapainoryhmä, Maskutalo ke
Vivica Silfverberg P. 044 435 5363,
vivica.silfverberg@nousiainen.fi
klo 9.00 – 9.45
Snapchat ja Instagram: etsiva_vivica
Nuorten
työpaja
Masku-Mynämäki-Nousiainen
• Eläkemiesten
kuntoklubi,
HemminNuorten työpajatoiminnasta vastaava ohjaaja
Facebook: Etsivä nuorisotyöntekijä Vivica
gin liikuntahalli/monitoimitila ti
Silfverberg
Vilhelmiina
Eriksson-Tolkki
klo 15.15 – 16.15
• Seniorileidijumppa,
Hemmingin
liiNuorten
työpajatoiminnasta
vastaava ohjaaja
044 435 työpaja
6952,
tyopaja@mynamaki.fi
Nuorten
Masku-Mynämäki-Nousiainen
Nuorten työpaja
kuntahalli
ti klo 15.15
– 16.15
Vilhelmiina
Eriksson-Tolkki
Masku-Mynämäki-Nousiainen
• Tanssia, apuna tuoli, Maskutalolla to
klo 10.00
– 11.00
044 435
6952, tyopaja@mynamaki.fi
Nuorten työpajatoiminnasta
vastaava ohjaaja
• Omatoiminen
pelivuoro, Hemmingin
liikuntahalli
ma
klo
15.15–16.30
Vilhelmiina Eriksson-Tolkki
044 435
6952, tyopaja@mynamaki.fi
Huom!
Haluamme
toimia vastuullisesti, joten koronatilanteesta johtuen
tasapainoryhmiin, Tanssia, apuna tuoli -ryhmään, SenioriLeidijumppaan ja
Eläkemiesten kuntoklubille ilmoittaudutaan ennakkoon hyvinvointipalveluihin, puh. 044 7388 224 tai
hyvinvointipalvelut@masku.fi.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Seuraa ilmoittelua kunnan kotisivulta
Koronasta johtuvan liikuntaryhmien
keskeytykset syyskaudella 2020 korvataan kevätkaudella 2021 heti kun koronatilanne sallii. Seuraathan ilmoittelua
www.masku.fi
Koulujen liikuntatilojen yksityishenkilöiden salivaraukset kevätkausi 2021
Seuroilta jääneitä salivuoroja on haettavana Maskun kunnan liikuntatiloihin
18.1.2021 alkaen. Hinta 50 € syyskausi
+ avainpantti/-tunniste 50 €. Vapaana
olevia salivuoroja voi tiedustella hyvinvointipalvelut@masku.fi tai puh. 044
7388 224.
Hyvinvointipalvelut

Nuorten työpajatoiminnasta vastaava
ohjaaja
Vilhelmiina Eriksson-Tolkki
044 435 6952,
tyopaja@mynamaki.fi

Kunta on sitoutunut suojaamaan palveluidensa
käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua
verkkosivuillamme osoitteessa www.kunta.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 28.1.2021,
yhdistysten aineistopäivä 20.1.2021 klo 9.00
mennessä.

Seurat ja yhdistykset
MASKUN MARTAT RY
Ma 25.1.2021 klo 17.30-20
Humikkalan Majalla, Seppäläntie 290
Aivojen hyvinvointi
Annetaan aivoille haastetta ja tehdään mielenkiintoa elämäämme. Hei jos Sinulla on tietovisa juttuja, ota mukaasi.
Ota kahvi /teekuppi sekä asetti mukaasi.
Huom. jos rajoitukset jatkuvat emme kokoonnu.
Tervetuloa!
Poikkeuksellisesti

MASKUN KATAJAN
voimistelun kevätkausi starttaa vasta
helmikuun ensimmäisellä viikolla.
Lisätiedot & aikataulut: www.maskunkataja.com/voimistelu
TERVETULOA!

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

ONKO ALKOHOLI SINUN
TAI LÄHEISESI ONGELMANA
– AA VOI AUTTAA!
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!

Maskun Katajan Voimistelujaosto

AVUSTAJAKESKUS
ELÄKELIITON
LEMU-ASKAINEN-VELKUAN
YHDISTYS
Konserttimatka Tampereelle Ile Vaino 60.v elossa! juhlakonsertti, 6.3.2021 Tamperetalolla, tiedustelut ja ilmoittautumiset 7.2.2021 Lahja 0400695525 tai Pirjo 0407070409 tai
Lasse 0400881949. Tämä voi peruuntua koronarajoitusten
takia.

(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

Seurat ja yhdistykset

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!
Maskun kirkko:
Jumalanpalvelukset lähetetään toistaiseksi suoratoistona nettiin seurakunnan sivulle ilman kirkossa läsnä olevaa seurakuntaa.
Jumalanpalvelukset ovat nähtävillä viikon ajan sivulla facebook.com/maskusrk
Su 17.01.
Su 24.01.
Su 31.01.

klo 10 sanajumalanpalvelus. Henttinen, Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
klo 10 sanajumalanpalvelus. Kataja, Henttinen, Poutanen.
klo 10 Partion tammikirkko. Leppäkari-Lindberg, Henttinen, Kaija Järä.

Nettikinkerit tulossa
helmikuussa 2021!
Järjestämme korona-ajan nettikinkerit, johon voit osallistua
omalta kotisohvaltasi. Tarkempi
tieto sisällöstä ja aiheesta seuraavassa Maskulaisessa 28.1.2021.

Lähetystyö kiittää
kaikkia vapaaehtoisia, jotka laittoivat työpanoksensa, jotta Lähetyksen
joulupuoti voi toteutua koronatilanteesta huolimatta.
Kiitos myös sinulle, joka teit ostoksia meiltä. Joulupuodin käsityöpajan
tuotteiden ja jouluruokatorin myynnillä autamme lapsia ja perheitä
Etiopiassa yli 2000 eurolla.

Kiitämme
sydämellisesti vuoden 2020
aikana työtämme tukeneita ja
vapaaehtoisena
toimineita järjestöjä,
yrityksiä ja yksittäisiä ihmisiä!
Jouluavustusten
lahjoittajille
ISO KIITOS
lahjansaajien puolesta!
Yhdessä saamme aikaan hyvää
vielä enemmän!
Yhteistyöterveisin
diakoniatyöntekijät.

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut:  Wiljami Arto Mikael Kaikkonen, Neela Mirjami Mäki,
Väinö Viljami Suvala
Kuolleet:  Meeri Lemmikki Suominen 91v.
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Kirkkotiellä

Suosittelemme maskin käyttöä, jos
asioit seurakunnan tiloissa.

kavat vkolla 5.
Lemun Muskarit siirtyvät Pappilaan.
Osoite: Pappilantie 3, Lemu.

Ystävätoimintaa:

Nuppuset on ryhmä ensimmäisen
lapsensa saaneille ja odottaville äideille. Kokoonnumme yhdessä pikkuisten
kanssa torstaisin klo 10.00-11.30 Maskun srk-talon alakerrassa. Ilmoittaudu mukaan. Kevätkausi alkaa to 21.1.

Laitosvierailut ovat tauolla toistaiseksi. Ystävätoiminta käynnistyy,
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:
KEHYKSEEN: Seurakunnan toimii
koronatilanteen huomioiden. Seuraamme tilanteen kehittymistä ja ohjeistuksia. Aloitamme kerhot, kun
tilanne sen sallii, mahdollisesti
helmikuussa. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta Maskulaisesta (28.1.)
ja seurakunnan kotisivulta maskunseurakunta.fi.
Huomioithan, että koronatilanne voi
tuoda muutoksia jopa nopealla aikataululla seurakunnan toimintaan.
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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 sekä
2v-kerho ilmoittautuneille.
Päiväkerhot jatkuvat joulutauon jälkeen to 14.1 Askaisissa ja Maskussa.
Lemussa siirrytään Pappilaan ja
huom uusi aika ti klo 9-11.30. Lemun aloituspv ilmoitetaan suoraan
kerholaisille myöhemmin.
2-vuotiaiden kerho jatkuu ma 18.1
Maskun srk-talolla klo 9.30-11.00

Perhekerhot, ei ilmoittautumista. Kevätkausi alkaa viikolla 3. Lemun aloituspv. ilmoitetaan myöhemmin.
Askaisissa: ke klo 9.30-11.30
Lemun Pappilassa: ke 9.30-11.30
Huom! Osoite: Pappilantie 3, Lemu
Maskun srk-talolla: ti klo 9.3011.30 srk-talon alakerrassa
Rajoitukset saattavat vaikuttaa kerhojen aloituksiin, seuraa ilmoitteluamme kotisivuilla ja Facebookissa: Maskun seurakunta Lapset ja perheet.

Nuoret:
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja
to Maskun pappilassa klo14-17.
Nuorten avoimet ovet pappilassa
ti klo18-20.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö

Muskareihin ilmoittautuminen on
alkanut kotisivuillamme. Muskarit al-

Kirkkotiellä

