Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin
K-Posti Oy

Tässä uusin Maskulainen - kotikuntasi kuulumiset ja tapahtumat yhdessä paketissa!
Maskun kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti • Nro 10 • 27.5.2022
Kunnanvaltuuston kokous
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 13.6.2022 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 8.6.2022.

Varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuihin muutoksia
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016)
16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden
vuoden välein.
1.8.2022 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 13.12.2021
annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus
(1087/2021).

Kunnanvirasto pidetään suljettuna kesälomien
keskittämisestä johtuen ajalla 4.7. – 31.7.2022.

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee
nykyisestä 288 eurosta 295 euroon. Alin perittävä
maksu nousee nykyisestä 27 eurosta 28 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia
nuorimman lapsen maksusta. Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen tuloina otetaan
huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön
veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat
tulot. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määritetään korkein maksu.

Päivystävät puhelinnumerot tiedotetaan myöhemmin.
Seuraa ilmoittelua.

Tulotiedot on toimitettava välittömästi hoidon alettua
varhaiskasvatuksen toimistosihteerille.

Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa viimeistään 16.6.2022. Lisäksi pöytäkirja on
luettavissa kunnanvirastossa.

Taito Ylhäinen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kunnanvirasto on suljettuna
heinäkuussa 2022

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2022 alkaen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:
Perheen
henkilömäärä
2
3
4
5
6

Tuloraja
€/kk
2913,00
3758,00
4267,00
4777,00
5284,00

Korkein
Tuloraja (veronalaiset
maksu-% yht.),jonka jälkeen
korkein maksu
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

5666,00
6511,00
7020,00
7530,00
8037,00

Tulotiedot päivitetään niiden muuttuessa tai vähintään
kerran vuodessa elokuussa. Tulorekisteriä käytetään satunnaisesti tulotietojen tarkistamiseen ja tositteet on edelleen
toimitettava maksun alentamiseksi. Mikäli hyväksyt korkeimman maksun, ilmoita siitä toimistosihteerille.
Tämä koskee myös palvelusetelillä varhaiskasvatuksessa
olevia perheitä.
Lisätietoja: https://www.masku.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/
Tositteet voi toimittaa varhaiskasvatustoimistoon, kunnanvirastolle tai pyydä salattua sähköpostia
pia.kyrola@masku.fi, johon vastatessa voi liittää tulotositteet. Toimistosihteeri Pia Kyrölä, puh. 044 7388 265 tai
pia.kyrola@masku.fi, varhaiskasvatustoimisto, Hallintotie
2, 21250 Masku

Varhaiskasvatus

Menovinkit

Masku esiintyy:
WillieGood
Torstaina 2.6. klo 18
Maskun pääkirjastossa
WillieGood on
Maskusta kotoisin
oleva rap-artisti, joka
on tehnyt riimejä yli
puolet elämästään.
Biisit kertovat
kokemuksista ja
elämästä asenteella
maustettuna.

Maskun museon avajaiset
Tiistaina 7.6.klo 18 Maskun
museolla musiikkia ja puheohjelmaa (Maskuntie 98, Masku)
Vanhan tutun perusnäyttelyn
lisäksi museolla ovat esillä
Maskun vanhat kaupat.
Työryhmän jäsenet ovat
kertomassa näyttelystä ja myös
yleisöllä on mahdollisuus
vapaaseen sanaan sekä
kauppamuistojen jakamiseen.
Musiikillisen tervehdyksen
tilaisuuteen tuo Pakaisten
Puhaltajat. Kahvitarjoilu,
vapaaehtoinen kahviraha.
Tervetuloa.

Kuvaaja: Valokuvaamo Viva, kuvausaika: 24.04.1956
Aihe: Osuusliike Tarmolan myymälä n:o 66 Maskussa,
Säästöpankin talossa.
Asiasanat: edistysmielinen osuustoimintaliike;
myymälärakennukset; myymälät; osuusliikkeet;
osuustoiminta
Paikka tarkenne: Säästöpankin talo
Oikeuksien omistajan nimi: Työväenmuseo Werstas
Oikeuksien omistajan verkko-osoite:
http://www.tyovaenmuseo.fi
Säilyttävä museo: Työväenmuseo Werstas

Maskun museo 2022
Palsalan museo, Maskuntie 98, Masku
Avoinna kesä-heinäkuussa (7.6. alkaen) ti-pe klo 10–16,
la-su klo 12-15 (maanantaisin ja juhannuksena suljettu).
Elokuussa sunnuntaisin klo 12–15.
Kesän näyttely:
Maskussa on ollut 1800-luvun lopulta tähän päivään
lukemattomia pieniä kauppoja. Ne ovat nyt päätyneet
näyttelyksi, joka on esillä Maskun museolla ja osa myös
Maskun pääkirjastossa. Aineiston keräämiseksi on nauhoitettu useita haastatteluita, joista parhaita pätkiä voit
kuunnella museolla samalla reissulla, kun tutustut maskulaisista kodeista lainattuun näyttelymateriaaliin sekä
kauppojen esittelyihin. Entisajan kauppaan tultiin viihtymään ja seurustelemaan. Näyttelyn koonneet Masku-Seura ry ja kunnan hyvinvointipalvelut toivovat, että samalla
tavalla näyttelyvieraat viihtyisivät aiheen parissa.
Kaiturin tilan lampaat laiduntavat kesällä Luukan palvelukeskuksella, mutta sunnuntaina 12.6. ja 19.6. ne tulevat
emäntänsä kanssa päivystämään Maskun museolle. Kävijöillä on mahdollisuus päästä aitaukseen sisälle rapsuttelemaan villakavereita! Tietysti museossa sisällä kannattaa
käydä samalla reissulla. Huom! Säävaraus eli kovalla sateella tapahtuma siirretään toiseen päivään.
Poikkeuksia kirjastojen aukioloissa
Kaikki Vaskikirjastot, ja myös omatoimiasiointi,
on suljettu tiistaina 7.6.2022. Käyttökatko päättyy 8.6.
klo 12.00. (järjestelmäpäivitys).
Askaisten lähikirjastossa on suursiivous torstaina 23.6.
Tästä johtuen omatoimiaika on klo 14–20.
Juhannuksen poikkeusaukioloajat: pääkirjasto ja Lemu
torstaina 24.6. klo 10–14 ja perjantaina 25.6. suljettu
Maskun vanhat kaupat -näyttely
Maskun pääkirjastossa 8.6.-31.8.2022
Maskun vanhat kaupat- näyttely laajenee museolta pääkirjastoon, jossa esitellään kesän ajan Keskuskaarella sijainneita kauppoja. Tiesitkö, että kirjaston tiloissa toimi
1986–1995 T-kauppa nimeltä Maskun market? Lähde aikamatkalle kirjastoon aistimaan historian havinaa ja vanhaa kauppatunnelmaa. Näyttely katsottavissa 8.6.–31.8.
kirjaston aukioloaikoina.
Askaisissa tapahtuu
Ritaripuiston 15-vuotisjuhla
Lauantaina 11.6. klo 10 Askaisten kirkko ja ritaripuisto
klo 10.00 juhlajumalanpalvelus, Askaisten kirkko
klo 11.00 Ritaripuiston juhlallisuudet
Marskin markkinat
Lauantaina 11.6. klo 9–13 Askaisten tori
Minun maisemani -sanapaja
To 16.6. klo 18 Maskun museo Minun maisemani
-sanapaja
Matalan kynnyksen Minun maisemani -sanapaja kutsuu kirjoittamaan. Runopajassa jokainen kirjoittaa
luontoaiheisen runon tai muun lyhyen tekstin omasta
maisemastaan. Ohjausta saa niin paljon tai vähän kuin
haluaa. Kirjoituskerta sopii niin kokeneelle kirjoittajalle
kuin ensikertalaiselle. Varaa ulottuvillesi paperia ja siinä
sujuvasti liukuva kynä. Kokoonnutaan Maskun museon
(Maskuntie 98, Masku) pihamaalle. Jos sää sallii, kirjoitetaan Rosariumissa, sateella museon sisätiloissa. Vetäjänä Riitta Suominen. Ilmoittautuminen 20.5.–9.6.2022
Maskun sähköisen asioinnin kautta: https://www.masku.fi/sahkoinen-asiointi/

Liikuntapalvelut tiedottaa
Ulkopuolisten salivuorojen avustus ajalta
1.1.-30.6.2022 on haettavana 1.-31.7.2022
Hyvinvointilautakunta on ostanut liikuntatilavuoroja
ympäristökunnista ja edelleen jakanut niitä paikallisille
urheiluseuroille. Paikallisilta seuroilta on vuosittain pyydetty esityksiä tarvittavista vuoroista.
Lautakunta on hyväksynyt ulkopuolisiksi hyväksyttäviksi liikuntatiloiksi seuraavat tilat, joista vuoroja voidaan
ostaa: Taponkedon liikuntahalli, Kupittaan urheiluhalli,
Sportareena, Mynämäen palloiluhalli, Turun Leaf Areena, Salibandycenter, Manhattan Sport Center ja Nouste
areena.
Maskulasia liikuntaseuroja pyydetään jättämään hyvinvointilautakunnalle hakemus, jossa esitetään liikunta-

Lemun lähikirjaston kesäkuun näyttelyt 2.-28.6.2022 kirjastossa on esillä kaksi näyttelyä:
Soikun – Iloa arkeen, lahjoja juhlaan ja T:mi
Soikku on syntynyt tarpeesta luoda kaunista ja
elämänmakuista taidetta.

Salakehrän Lumous – iloa ja kauneutta sinulle

Soili Kivelän tärkeimpiä innoittajia ovat saaristoluonto, meri sekä arjen pienet ilot. Hän suunnittelee, piirtää ja painaa painotekstiilit sekä grafiikkataulut itse. Soikun näyttelyssä on esillä mm.
tauluja, painotekstiilejä ja keramiikkaa.

Salakehrän Susanna Alakokko on Maskusta kotoisin oleva turkulainen, itseoppinut taiteilija.
Hänen sydäntään lähellä maalauksissa on abstrakti taide, kauniit yksityiskohdat ja luonto sekä
raikkaat sävyt - akryylimaalein.

Tervetuloa tutustumaan ja ihastumaan.
tilavuorojen tarve perusteluineen. Hakemus täytetään
sähköisessä asioinnissa. Hakemuslinkki on avoinna
31.7.2022 asti. Hakemuslinkki löytyy
https://www.masku.fi/sahkoinen-asiointi/
+65 (synt. vuonna 1957 tai aiemmin) vuotiaiden
Ulpukka uintikortit vuonna 2022
Vuodelle 2022 on edelleen haettavana Ulpukan uinti- ja
kuntosalikäyttöön oikeuttavia kortteja. (käyttöoikeus
vuoden 2022 loppuun). Hinta 45 €/sisältää 20 uinti- ja
kuntosalikertaa. Uintiaika arkisin (ma-pe) ja portista sisään ennen klo 14.00.
Lisähinta 5 €/kortti, mikäli et vielä ole korttia hankkinut.
(korttimaksu Ulpukan kassalle), johon uintikerrat ladataan. Tähän korttiin voidaan ladata uusia uinteja, joten
säilytä kortti.
Jarkko Niemisen tenniskentät- tiedoksi
Jarkko Niemisen tenniskentille on tulossa peruskorjaus
2022 aikana, pahoittelemme kunnostustöistä aiheutuvaa
häiriötä.
Kesän tenniskurssit:
Kurssit järjestetään Jarkko Niemisen tenniskentillä. Vakiovuorot perutaan tenniskurssien ajoilta. Oma maila ei
ole välttämätön, tarvitset mukaan urheiluvarusteet, juomapullon ja iloisen mielen. Paikkoja on rajoitettu määrä.
Huom! Toisen kurssiviikon aikataulut ovat erilaiset kuin
ensimmäisellä viikolla.
Kesäkuun 1 viikko 6.–10.6. ma–pe joka päivä seuraavasti
klo 10–11.30 tai klo 15.30–17.00 lapset (peruskurssi) klo
17.30–19 aikuiset (peruskurssi)
Kesäkuun 2 viikko 13.–15.6. ma–ke klo 17–18.30 lapset ja
nuoret (peruskurssi) klo 18.30–20 aikuiset (jatkokurssi)
Hinnat: aikuiset 50 €/kurssi (8 x 1½ tuntia opetusta+
välineet), lapset ja nuoret: 35 €/kurssi (8 x 1½ tuntia
opetusta+ välineet). Ohjaajana toimii Katariina Haavisto.
Ilmoittautumiset:
https://www.masku.fi/sahkoinen-asiointi/

Raisio-opisto tiedottaa
Raisio-opiston opetusohjelma 2022–2023 julkaistaan
osoitteessa raisio.fi/opisto perjantaina 10.6. iltapäivään
mennessä. Esite jaetaan kotitalouksiin (ei mainosjakelukiellon ilmoittaneisiin) elokuun alussa. Tämän jälkeen
esite on noudettavissa kirjastosta tai opiston toimistosta.
Lukuvuoden 2022–2023 kursseille ilmoittaudutaan internetissä osoitteessa raisio.fi/opisto viimeistään viikkoa
ennen kurssin alkamista. Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 15.6. klo 9.00.
Lisätietoja: puh. 044 797 1266 tai opisto@raisio.fi

Liikuntapalvelut

Raisio-opisto

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 7388 221
Jakeluongelmat: Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Seuraava Maskulainen ilmestyy
perjantaina 10.6.2022,
yhdistysten aineistopäivä 1.6.2022
klo 9.00 mennessä.

Huomioittehan, että Maskulainen
ilmestyy yleensä perjantaisin.

Seurat ja yhdistykset
PAKAISTEN PIHAKIRPPIS

Avoimien kylien päivänä la 11.6.,
pidämme Pakaisten vanhalla
koululla pihakirppistä. Puuhaa lapsille ja
katseltavaa koko perheelle. Tule tekemään löytöjä tai
myymään vanhat ja tarpeettomat tavarat pois.
Myös buffet. Varaa myyntipaikka etukäteen, 4 €/paikka,
lisätietoja myyntipaikoista jaanavirta.virta@gmail.com.
Myös paikalliset tuottajat/jälleenmyyjät tervetulleita.
Lämpimästi tervetuloa koko perheen voimin viettämään
mukavaa päivää Pakaisiin. Lisätietoja lähempänä
ajankohtaa: https://fi-fi.facebook.com/pakainen/

Lasten kesäloman
luontokerho Lemussa

ma 6.–pe 10.6.2022
SLL Hirvijokilaakso ry järjestää 7–12-vuotiaille lapsille
luontokerhon ma 6.–pe 10.6. klo 9–14 Kotiseutukeskus
Mäntylässä. Kerhon ohjaajana toimii biologi Riina Karjalainen ja avustajana lähialueelta työllistetty nuori. Kerhon
hinta on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenille 35 €/viikko
ja muille 45 €/viikko. Hintaan kuuluvat kaikki kerho-ohjelmat ja niiden tarvikkeet sekä pientä välipalaa, omat retkilounaseväät tulee ottaa kotoa. VIELÄ EHTII ILMOITTAUTUA MUKAAN. Viimeinen ilmoittautumispäivä 29.5.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Riina Karjalainen:
riina.karjalainen@gmail.com tai p.040 519 6829.

MASKUN VASEMMISTOLIITON
avoin kokous Askaisten
Työväentalolla 6.6. klo 18. Tervetuloa!

Ulkoilutusta Luukkaassa to 2.6. klo 13.30–15.

Retki Kustaviin; Art Teatro, Saariston sirkusfestivaali
26.7. klo 18. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Sitova ilmoittautuminen 29.6. mennessä Ulla Henrikssonille 040 848
1715. Hinta jäsenet 30 €, ei-jäsenet 40 €. Bussikuljetus Askaisista ja väliaikatarjoilu sis. hintaan. Maksu tilille
FI77 5012 5220 0112 52. Bussiaikataulu ilm. myöhemmin.

KESÄ ON
MAALLA!
Askaisten tori, Vesiläntie 2
Sunnuntai 12.6. klo 11–14

Askaisten Martat mukana Marskin markkinoilla 11.6.
Myyntikojussa: käsintehtyjä tuotteita, hapanjuureen tehtyä näkkileipää, kuivattuja sieniä, raparperimehua ym.

ELÄKELIITON
LEMU-ASKAINENVELKUAN YHDISTYS

Kuukausikahvitus 31.5. klo 13 Livonsaaren seurantalolla,
tietoisku, arpajaiset. Klo 12 alkaen voi pelata ulkopelejä
talon pihalla.

KAI
KUUTAMO
show

MLL MASKU

Kesän puistotreffit, perhekahvila
kokoontuu leikkipuistossa
tiistaisin klo 9.30–11 (säävaraus).
7.6. Piiksvuoren leikkikenttä
14.6. Piuhan leikkikenttä
21.6. Piiksvuoren leikkikenttä
28.6. Piuhan leikkikenttä
5.7. Piiksvuoren leikkikenttä
12.7. Piuhan leikkikenttä
19.7. Piiksvuoren leikkikenttä
26.7. Piuhan leikkikenttä
Tervetuloa leikkimään!

Liikennepuistokonstaapelit

MALTTI
ja VALTTI

Ohjelmaa koko perheelle! Vapaa pääsy!

• Paloaseman avoimet ovet • Kirjaston avoimet ovet ja lukunurkka • Seurakunnan
puuhapiste kirkolla • MLL:n pomppulinnat • Askikon herkkupiste • Poniratsastusta
• Maatalouskoneita • Askaisten Holvi avoinna • Lettikampauksia • Kasvomaalausta

Valokuvat: Maltti ja Valtti / Liisa Karling. Kai Kuutamo / Ville Saarikoski. Ulkoasu: Helena Kajander.

MASKUN MARTAT RY

Kesäretki Mietoisiin Tavastilan puutarhaan ja
Museoon 14.6.2022 kimppakyydein. Lähtö Maskun keskustassa olevasta parkista klo 17. Ilmoita tulostasi Seija. H.
p. 040 8315 214. Opastettu tutustuminen perennapuutarhaan on maksuton. Museon opastus 3 €, minkä osallistujat
maksavat itse. Tervetuloa!

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN
SEURAKUNNASSA!
Maskun kirkko:
Su 29.5.
klo 10 messu. Henttinen, Leeste, Välimäki.
Hanna Hyvönen ja Päivärippikoulu avustaa
Su 5.6.
klo 10 messu. Henttinen,
Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
Su 12.6.
klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg,
Poutanen.
Lemun kirkko:
Su 29.5.
klo 12 messu. Leeste, Välimäki
Su 12.6.
klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg,
Poutanen.

Merkkaa jo kalenteriin ja ilmoittaudu Tuijalle (p. 044 7225419)

Kansainvälinen päivä Mannerlahdessa la 20.8.2022
Ajankohtaisia kuulumisia Israelista ja Japanista

Askaisten kirkko:
Su 5.6.
klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg,
Poutanen.

Kansainvälinen päivä kesäisessä Mannerlahdessa
(Mannerlahdentie 21, Askainen) la 20.8.22 klo 14
lahtien. Ohjelmassa mielenkiintoisia kuulumisia
Israelista ja Japanista, hyvää ruokaa, elävää,
kansainvälistä musiikkia sekä saunomista ja uimista.
Päivässä mukana Maskun seurakunnan
nimikkolähetit Japanista ja Israelista. Vapaaehtoinen
tuki SLEY:n Japanin ja Kylväjän Israelin työn
tukemiseksi.

Alustava ohjelma:
• 14.00 Tervetuloa, musiikkia
• 14.30 Terveiset Tokiosta, Päivi ja Hiroaki Yoshimura
(SLEY)
• 16.00 Päivällinen ja ulkoilua
• 17.00 Musiikkia ja kuulumisia Israelin työkentältä,
Pirkko ja Elias Said (Kylväjä)
• 18.30 Iltakahvi
• 19.00 Saunat lämpiminä
• 19.30 lähtien makkarat kuumina

Kirkkoherranviraston kesäaukioloajat
Maskun kirkkoherranvirasto (Maskuntie 73) on auki 1.6.–31.7. 2022 ma-ti klo 9–12.
Saat yhteyden myös s-postitse masku.seurakunta@evl.fi tai soittamalla virastoaikana p. 02-4348 400.
Virasto on auki jälleen 1.8. jälkeen ma-to klo 9–12.

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Taavi Petteri Helin,
Oliver Kalevi Mikael Leino
Kuolleet: Aarre Uolevi Rannikko 87v.,
Unto Olavi Lerkki 74v.,
Tapio Martti Johannes Vallunen 71v.,
Nea Marita Timonen 31v.

Iloista ja virkistävää kesää kaikille maskulaisille!

Juhannusjuhla Mannerlahdessa (Mannerlahdentie
21) juhannusaattona 24.6. klo 18: hartaus, yhteislauluja,
tarjoilua; sään salliessa pihalla. Lopuksi rannassa uintija saunamahdollisuus sekä makkaranpaistoa ja mehua
(omat makkarat mukaan).

Lapset ja perheet
Toimintamme on maksutonta, ellei toisin mainita, esim.
leirit. Tervetuloa mukaan.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
www.maskunseurakunta.fi/tule-mukaan/
lapsille-ja-lapsiperheille.
Kiitos yhteisestä toimintakaudesta!

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

Aikuiset:
Niemenkulmalla:
Niemenkulman kerho ke klo 9.30-11.30 Niemenkulman kerhotilassa, avoin kaiken ikäisille. (Kelhoistentie
4) Kevätkauden viimeinen kokoontumiskerta 15.6. Kerho
jatkuu taas elokuussa!

Muskarit: muskarikausi on päättynyt.
Syyskauden ilmoittautumiset alkavat elokuussa.
Tervetuloa Louhisaaren linnan pihalle avoimeen
Piknik-muskariin ti 22.6 klo 14. Viltti mukaan.
Säävaraus.
Päiväkerhot: Kauden 22-23 ilmoittautuminen on
käynnissä kotisivuillamme.
Perhekerhot ja Nuppuset jatkuvat syksyllä.
Ilmoittautumiset elokuussa.

AVOIMET
KESÄPÄIVÄT
Tervetuloa seurakunnan lapsi- ja perhetyön
avoimille kesäpäiville nauttimaan ulkoilusta ja
mukavasta yhteisestä toiminnasta. Paikalla
ollaan aina 9.30 alkaen ja kotiin lähdetään 12.30.
Kahvit ja mehut tarjotaan talon puolesta ja grilli
on kuumana n. kello 11.00 alkaen. Maskussa
kokoonnutaan seurakuntatalon leikkipuiston
ympäristössä, Lemussa pappilan pihamaalla,
Askaisissa seurakuntatalon pihalla ja
Niemenkulmalla koulun pihalla.
MA 6.6. MASKU
TI 7.6. LEMU
KE 8.6. ASKAINEN
MA 13.6. MASKU
TI 14.6. NIEMENKULMA
TI 14..6. LEMU
KE 15.6. ASKAINEN
MA 20.6. MASKU
TI 21.6. LEMU
KE 22.6. ASKAINEN

Äitien illat jatkuvat syksyllä.
Tervetuloa Avoimille kesäpäiville Maskuun ma 6.6.,
13.6., 20.6., Niemenkulmalle ti 14.6., Lemuun ti 7.6.,
14.6., 21.6 ja Askaisiin ke 8.6., 15.6., 22.6.

Askaisissa:
Askaisten Pakanpirtin kohtaamispaikka ikäihmisille keskiviikkoisin kerran kuukaudessa klo 11-13.
Kevätkauden viimeinen kokoontuminen ke 15.6.
Järjestäjinä Askaisten Martat ja Maskun seurakunta.

Alakoululaiset:
Kesäleiri Mannerlahdessa ke-to 22.-23.6.
vuosina 2009-2014 syntyneille. Hinta 30€.  
Pienten leiripäivä Mannerlahdessa to 4.8. klo 10-18
vuosina 2015-2017 syntyneille. Ilmoittautuminen auki
toukokuun ajan nettisivuilla ja mukaan mahtuu 25 lasta.
Lisätiedot Hannalta p.044-7225430

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

Masku 790 -konserttisarja
Juhlavuoden konserttisarja tuo Maskuun
monipuolisen kattauksen klassisen musiikin helmiä,
kansanmusiikkia ja jazzia.
Konsertteja kuullaan 15.6. alkaen
mm. Maskun kirkoissa, Louhisaaressa ja Maskutalolla.
Konserttipäivät ja lisätiedot tapahtumat.masku.fi

Piknikmuskari Louhisaaren linnan pihalla su 22.6.
klo 14. Viltti ja eväät mukaan. Kaikki ovat tervetulleita
ikään katsomatta! Sateella perutaan.

Kesän kirkkokahvit:

• Maskussa makasiinilla, pappilan pihalla, säävaraus.
• Lemussa kirkon pääoven ulkopuolella, säävaraus.
• Askaisissa kirkossa
TERVETULOA!
Konfirmaatiomessujen jälkeen ei kirkkokahveja.
Kirkkokahvien tuotolla teemme radiotyötä
tamilinaisten parissa Intiassa SANSA:n kautta.

