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Kunnanvaltuuston kokous 
31.5.2021
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään 
maanantaina 31.5.2021 klo 18.00 al-
kaen Kurittulan koulussa, os. Opintie 10, 
Masku.

Kunnanvaltuuston kokous streamataan. 
Kokous löytyy kohdasta:
https://www.masku.fi/kunta-ja-hallin-
to/viestinta-ja-kuntatiedote/kunnan-
valtuuston-kokoukset-youtubessa/ 

Asialista julkaistaan kunnan kotisivuilla 
viimeistään keskiviikkona 26.5.2021. 

Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkais-
taan yleisessä tietoverkossa 3.6.2021

Maija Salo, kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja 

Kuntavaalit 2021
Vaalit järjestetään sunnuntaina 13. päi-
vänä kesäkuuta 2021 kello 9.00 – 20.00.

Vaalipäivän äänestysalueet ja ää-
nestyspaikat

Äänestysalue Äänestyspaikka
I Keskusta Maskun Hemmingin  
  koulu, 
  Myllymäentie 127,  
  Masku 
II Lemun kirjasto Askaistentie 142,   
  Lemu

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys järjestetään 26.5. – 
8.6.2021. Äänestäjän on varaudut-
tava todistamaan henkilöllisyy-
tensä kuvallisella henkilökortilla. 
Äänestäjien suositellaan käytettävän 
maskeja.

Ennakkoäänestyspaikkana kunnassa 
toimivat Maskutalo sekä Maskun Tok-
manni. Lisäksi Masku järjestää yhteis-
työssä Nousiaisten ja Mynämäen kanssa 
ulkoäänestyksen Nousiaisten liikunta-
hallin pihalla ennakkoäänestyksen vii-
konloppuina. 

Maskutalo, Seurantalontie 2, Masku
ke 26.5.  klo 9.00 – 16.00
to 27.5.  klo 9.00 – 16.00
pe 28.5.  klo 9.00 – 16.00
la 29.5.  klo 10.00 – 14.00
su 30.5.  klo 10.00 – 14.00
ma 31.5.  klo 9.00 – 16.00
ti 1.6.  klo 9.00 – 16.00
ke 2.6.  klo 9.00 – 16.00
to 3.6.  klo 9.00 – 16.00
pe 4.6.  klo 9.00 – 16.00
la 5.6.  klo 10.00 – 14.00
su 6.6.  klo 10.00 – 14.00
ma 7.6.  klo 9.00 – 16.00
ti 8.6  klo 9.00 – 18.00

Maskun Tokmanni, Maskuntie 232, 
Masku 
ke 26.5.  klo 10.00 – 18.00
to 27.5.  klo 10.00 – 18.00
pe 28.5.  klo 10.00 – 18.00
la 29.5.  ei äänestystä, 
 ulkoäänestyspiste 
 Nousiaisten liikuntahallin 
 pihalla 
su 30.5.  ei äänestystä, 
 ulkoäänestyspiste 
 Nousiaisten liikuntahallin 
 pihalla
ma 31.5.  klo 10.00 – 18.00
ti 1.6.  klo 10.00 – 18.00
ke 2.6.  klo 10.00 – 18.00
to 3.6.  klo 10.00 – 18.00
pe 4.6.  klo 10.00 – 18.00
la 5.6.  ei äänestystä, 
 ulkoäänestyspiste 
 Nousiaisten liikuntahallin 
 pihalla
su 6.6.  ei äänestystä, 
 ulkoäänestyspiste 
 Nousiaisten liikuntahallin 
 pihalla
ma 7.6.  klo 10.00 – 18.00 
ti 8.6  klo 10.00 – 19.00

Ulkoäänestys Nousiaisten liikuntahallin 
pihalle (yhteistyössä Nousiaisten ja My-
nämäen kanssa), osoite Koljolantie 34, 
Nousiainen
la 29.5.  klo 10.00–14.00
su 30.5.  klo 10.00–14.00
la 5.6.  klo 10.00–14.00
su 6.6.  klo 10.00–14.00 

Koronan huomioiminen Maskun 
kuntavaaleissa:
Maskun kunnan keskusvaalilautakunta 
pyrkii järjestämään kuntavaalit mahdol-
lisimman turvallisesti. Vaalitoimituksen 
aikana käytetään seuraavanlaisia keino-
ja tekemään äänestämisestä jokaiselle 
äänestäjälle turvallista.

- Vaalipaikkojen jonotus, äänten vas-
taanotto ja äänestyskopit järjestetään 
niin, että turvavälit säilyvät
- Vaalitoimitsijat koulutetaan valvo-
maan yleistä järjestystä sekä turvavälien 
noudattamista vaalipaikoilla
- Vaalivirkailijat käyttävät maskia ja/tai 
visiiriä sekä huolehtivat myös keskinäi-
sistä turvaväleistä
- Äänestyspisteille varataan paljon käsi-
desiä ja vaalivirkailijat puhdistavat pin-
nat tasaisin väliajoin
- Äänestäjiä kehotetaan käyttämään 
maskia 
- Äänestäjän ja ääntä vastaanottavan vir-
kailijan väliin asetetaan suojapleksejä
- Ilmastointi asetetaan tehokkaaksi il-
man vaihtuvuuden takaamiseksi
- Ennakkoäänestyksen pitenemisen 
vuoksi äänestäjällä on mahdollisuus ää-
nestää ennakkoon hiljaisempina aikoina
- Mikäli et halua äänestää sisätilois-
sa, Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen 
yhteisessä ulkoäänestyspisteessä voi 
äänestää turvallisesti myös ulkona pie-
nemmällä riskillä.

Mitä äänestäjän kannattaa tehdä koro-
naturvallisuuden lisäämiseksi:

- Äänestäjää suositellaan käyttämään 
maskia
- Jos unohdat maskin, maskeja on saata-
villa äänestyspaikasta
- Huolehdi hyvästä käsihygieniasta, mm. 
käsidesiä käyttämällä
- Pidä turvaväliä muihin äänestäjiin ja 
vaalivirkailijoihin
- Voit halutessasi ottaa oman kynän mu-
kaan äänestystoimitukseen
- Karanteenissa olevat voivat äänestää 
ennakkoäänestyksen ulkoäänestyspis-
teessä ja vaalipäivänä ilmoittamalla siitä 
vaalipaikan ulko-ovessa olevaan puhe-



Menovinkit

linnumeroon. Huomioithan, että karan-
teenissa olevat eivät saa tulla sisään vaa-
lipaikkaan. 

Mikäli äänestysjärjestelyistä herää ky-
symyksiä, olethan yhteydessä Maskun 
kunnan keskusvaalilautakuntaan
sähköposti: vaalit@masku.fi
puhelinnumero: +358 44 7388 202

Kuntavaalien ulkomainonta
Vaalien ulkomainonta kunnan pystyt-
tämissä ulkomainostelineissä alkaa 
19.5.2021. 

Telineiden sijainti:

1. Keskuskaari, kevytväylän reuna
2. Seikelä, kevytväylän reuna
3. Piuha, Tanilantien ja Maskuntien 
risteys
4. Ruskontie, Humikkalan puoleinen 
reuna
5. Takapaltta, Maskun Hemmingin 
koulun kohta Kurittulantien puoli 
6. Maskun kauppakeskus, kevytväylän 
reuna (ulkomainosteline kirkon suun-
taan lämpökeskuksen toiselle puolelle)
7. Vanhan Oskarin rakennuksen edusta
8. Kiinteistö Oy Askaisten Hietarannan 
piha-alue, Askainen

Kullekin ehdokkaita asettavalle puo-
lueelle/valitsijayhdistykselle on varat-
tu yksi yksi- tai kaksipuolinen mainos-
tila paikasta riippuen. Muualla kunnan 
hallitsemilla asemakaava-alueilla ulko-
mainonta on kielletty. 

Kotiäänestys
Kotiäänestykseen on oikeutettu hen-
kilö, jonka kyky liikkua tai toimia on 
vaikean vamman tai pitkäaikaisen 
sairauden vuoksi siinä määrin rajoit-
tunut, ettei hän pääse äänestys- eikä 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman koh-
tuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen 
yhteydessä voi äänestää kotiäänestyk-
seen oikeutetun kanssa samassa talo-
udessa asuva, omaishoidon tuesta an-
netussa laissa (937/2005) tarkoitettu 
omaishoitaja, jos kyseinen kunta on 
merkitty äänioikeusrekisterissä hänen 
kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun 
perheenjäsen ei voi äänestää kotiää-
nestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennak-
koon kotonaan, on ilmoitettava siitä 
kirjallisesti tai puhelimitse viimeis-
tään 1.6.2021 ennen kello 16.00 Mas-
kun kunnan keskusvaalilautakunnal-
le, puh. 044 7388 252/Tuula Pusa. 
Määräaika on ehdoton. Ilmoituksen 
voi tehdä äänestäjän puolesta tämän 
valitsema henkilö. Ilmoituslomakkeita 
saa keskusvaalilautakunnalta tai kun-
nan palvelupisteistä.

Keskusvaalilautakunnan 
yhteystiedot
Keskuskaari 3, 21250 Masku, vaalit@
masku.fi, puh. 044 7388 202

Maskun kunnan keskusvaalilautakunta

Rakennusvalvonnan 
ennakkotiedote
Huomioithan virastomme kesän sul-
ku- ja loma-ajat lupakäsittelyissä ja 
katselmuksissa. Rakennustarkastaja on 
lomalla 7.6. -13.6. ja 19.7.- 15.8.2021. 
Ne rakennusluvat, jotka on jätetty en-
nen 15.6., pyritään käsittelemään ennen 
kunnanviraston kesäsulkua, joka alkaa 
5.7.2021.

Rakennusvalvonta

Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuihin muutoksia 
1.8.2021
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut pe-
rustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asia-
kasmaksuista (1503/2016). 

Maksu määräytyy perheen koon ja tu-
lojen mukaan. Perheen tuloina otetaan 
huomioon lapsen, hänen vanhempansa 
tai muun huoltajan sekä heidän kans-
saan yhteistaloudessa avioliitossa tai 
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän 
henkilön veronalaiset ansio- ja pääoma-
tulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli 
tulotietoja ei toimiteta, määritetään kor-
kein maksu.

Tulotiedot on toimitettava välittömästi 
hoidon alettua varhaiskasvatuksen toi-
mistosihteerille. Tulotiedot päivitetään 
niiden muuttuessa tai vähintään kerran 
vuodessa elokuussa. Tulorekisteriä käy-
tetään satunnaisesti tulotietojen tarkis-
tamiseen ja tositteet on edelleen toimi-
tettava maksun alentamiseksi. Mikäli 
hyväksyt korkeimman maksun, ilmoita 
siitä toimistosihteerille. Tämä koskee 
myös palvelusetelillä varhaiskasvatuk-
sessa olevia perheitä.

 
2 2798,00 10,7 5485,00
3 3610,00 10,7 6297,00
4 4099,00 10,7 6786,00
5 4588,00 10,7 7275,00
6 5075,00 10,7 7762,00

Perheen 
koko

Tuloraja 
€/kk 

Korkein
maksu%

Tuloraja (vero-
nalaiset yht.),
jonka jälkeen 
korkein maksu

Tulorajat 1.8.2021 alkaen

Jos perheen koko on suurempi kuin 
kuusi, nostetaan maksun määräämisen 
perusteena olevaa tulorajaa 189,00 eu-
rolla kustakin seuraavasta perheen ala-
ikäisestä lapsesta.

Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta pe-
rittävän maksun enimmäismäärä nuo-
rimman lapsen osalta on 288,00 €/kk. 
Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta 
saman perheen lapsesta peritään 40 % 
nuorimman lapsen maksusta, enintään 
115,00 €/kk. Kustakin seuraavasta lap-
sesta maksu on 20 % nuorimman lap-
sen maksusta. Alin perittävä maksu on 
27,00 €/kk.

Lisätietoja: https://www.masku.fi/var-
haiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasva-
tus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/ 

toimistosihteeri Pia Kyrölä 044 7388 
265 tai pia.kyrola@masku.fi, varhais-
kasvatustoimisto, Hallintotie 2, 21250 
Masku

Varhaiskasvatuspalvelut

Rivieran ET -alue 507, 508 
(yritysalueen lounaisosa) 
lainvoimaisuus 
Rivieran yritysalueen lounaisosan ase-
makaavan muutos on hyväksytty kun-
nanhallituksessa 11.1.2021. 

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 
507 ja 508 sekä erityisaluetta. Asema-
kaavan muutoksella muodostuu kortte-
li 507. Suunnittelualueen pinta-ala on 
noin 1,9 hehtaaria.

Asemakaava saavutti lainvoiman ja tuli 
voimaan 25.2.2021 lukien.

Maankäyttöinsinööri 

Askaisten lähikirjaston 
tapahtumia kesäkuussa
Ulkosatutunti Askaisten kirjaston 
terassilla 
Keskiviikkona 9.6. klo 9.30. Satuja lukee 
Mari Tyni. Koronarajoitukset huomioi-
daan. Tervetuloa! 

Pihakirppis Askaisten kirjaston pihalla
Maanantaisin 7., 14., 21. Ja 28.6. klo 17-19. 
Ota mukaan viltti ja tule myymään tava-
roitasi. Ilmoittaudu etukäteen lähikirjas-
toon puh. 044 7388 146. Koronarajoituk-
set huomioidaan. Säävaraus. Tervetuloa! 

Lemun lähikirjastossa
Reitit ja polut Turun seudulla-tilaisuus 
Lemun lähikirjastossa keskiviikkona 26.5. 
klo 18.00. Kts. Maskulainen nro 9 sekä 
https://www.masku.fi/reitit-ja-polut-tu-
run-seudulla-luento/ 



Kunta on sitoutunut suojaamaan palvelui-
densa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuojaselosteeseemme voitte 
tutustua verkkosivuillamme osoitteessa 
www.kunta.fi

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 10.6.2021, 
yhdistysten aineistopäivä 2.6.2021 klo 9.00 
mennessä.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Kirjastot ovat kiinni Vaski-kirjasto-
jen järjestelmänvaihdon takia 19.5.-
3.6.2021 
Päivän sanomalehdet ovat luettavissa sul-
kuaikana kunnanviraston aulassa ma-to 
klo 9-16 ja pe klo 9-15.
Myös Vaskin e-aineistot ovat tällä ajalla 
käytettävissä. 
Kohan myötä tulee mm. seuraavia muu-
toksia: 
• Voit palauttaa unohtuneen tunnuslukusi 
itse, mikäli sähköpostiosoitteesi on tallen-
nettu järjestelmään.  
• Voimassa olevat varaukset voi keskeyttää 
vaikka loman ajaksi. 

• Pelkällä henkilötodistuksella ei voi enää 
lainata. 
• Jos sinulla on monta korttia Vaski-kir-
jastoihin, vain yksi kirjastokortti siirtyy 
uuteen järjestelmään.

Bäääää! 
Kaiturin tilan lampaat laiduntavat kesän 
ajan Luukan palvelukeskuksen tuntu-
massa. Kesän aikana ne vierailevat myös 
joinakin sunnuntaipäivinä museoalueella 
Masku-Seuran 
museopäivystysvuoroilla ja ovat silloin 
kaikkien kuntalaisten ilona. Päivät voit 
kesällä tarkistaa joko osoitteesta www.
masku-seura.fi tai facebook.com/masku-
seura 

Vähä-Joumon virkistysalue 
Vähä-Joumon virkistysalue (Vähä-Jou-
montie 70, Masku) on avoinna yleisö 
vuorojen osalta 7.6.–12.9. keskiviikkoisin 
ja lauantaisin klo 12–20 (poikkeuksena 
uimakouluviikkojen keskiviikot 30.6. ja 
7.7., jolloin yleisövuoro on klo 17–20 sekä 
juhannuspäivä 26.6., jolloin ei ole yleisö-
vuoroa). 

Tiloja voi vuokrata muina päivinä 7.6.–
12.9. (ei 25.6.–27.6.) klo 10–16 (päivä-
vuoro) ja klo 17–21 (iltavuoro) sekä koko 
päivä (klo 10–21). Vuoroja varattavissa 
päivittäin vain yksi. Uimakoulutoimin-
taan varataan päivävuorot ajalla 28.6. 
–9.7. (ma–pe). 

Tilan vuokraaja vastaa saunan lämmittä-
misestä (sähkösauna). Vuokraajan tulee 
lisäksi huolehtia siitä, että tilat siivotaan 
omien tilaan tuotujen tarvikkeiden osalta 
ja kaikki käytettävissä olleet tekniset lait-
teet, valot ja ovet suljetaan. Koskee myös 
ulkotiloja. 

Tilojen vuokrana peritään päivävuoro/55 
€(klo 10–16) ja iltavuoro/55 € (klo 17–
21). Koko päivän vuorosta (klo 10– 21) 
peritään vuokrana 90 € (hinnat sisältävät 
alv. 24 %). 

Tilaukset ja varaukset 1.6. alkaen (vä-
hintään vuorokautta ennen ajankohtaa). 
Maskun kunnan hyvinvointipalvelut; 
maanantaina, keskiviikkona ja perjantai-
na klo 17–21 puh. 044 7388 299 tai mie-
luimmin vaha-joumo@masku.fi. 

Huomioi turvaetäisyydet sekä muu vas-
tuullinen käyttäytyminen. Älä tule oirei-
sena rannalle ja saunaan! Tilanne saattaa 
muuttua hyvinkin nopealla aikataululla 
korona tilanteen takia. Seuraa ilmoittelua!

+65 –vuotiaiden Ulpukkakorttilai-
set HUOMIO! 
Uintikeskus Ulpukka on avannut oven-
sa ja toivottaa uimarit tervetulleeksi. 
Koronasulku huomioidaan kortin voi-

Palsalan museo, Maskuntie 98
Avoinna kesä–heinäkuussa (8.6. alkaen) 
ti–pe klo 10–16, la–su klo 12–15 (maa-
nantaisin ja juhannuksena suljettu). Elo-
kuussa sunnuntaisin klo 12–15. Tiistaina 
8.6. klo 18.00 järjestetään museon kesä-
kauden avajaiset.

Kesällä museolla esillä kunnan hyvinvoin-
tipalvelujen vanhoja valokuvia. Tule ja 
tunnista itsesi, tuttusi ja ehkä tutun tapah-
tuman tai paikan. 

Museon näyttelytilassa nähtävillä kesäl-
lä:
• Kaksin – käsin 8.6–24.6. Kaksi raaka-ai-
netta, kaksi vastakohtaa. Taidetta villasta 
ja savesta. Taidekeraamikko Carola Gu-
nell ja käsityötaiteilija Elina Liponkoski. 
• Perhosia 29.6.–1.8. Paula Ehrmanin öl-
jyvärimaalauksia Suomen päiväperhosis-
ta. 
• Ritari-maalauksia Elokuun sunnuntaisin 
(8.8. alkaen) Paula Ehrmanin maalauksia. 

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan näyt-
telyihin museon aukioloaikoina!

Tulossa kesällä
Maskun kulttuuritoimen Runon ja suven 
päivän ilmainen tapahtuma Maskun mu-
seon pihalla tiistaina 6.7. klo 18–19.30 
(sateella museossa). 

Kesän toiminnoissa vielä vapaita 
paikkoja
ilmoittautuminen käynnissä. Tarjonta 
ja ilmoittautumistiedot löytyvät kunnan 
www-sivuilta > vapaa-aika ja hyvinvointi> 
ajankohtaista > hyvinvointipalveluiden 
kesän toimintaa
• Vähä-Joumon merenranta uimakoulu 
• Sporttileiri Varalan urheiluopistolla il-
moittautumiset hanna.pennanen@mas-
ku.fi 
• Tenniskurssit Jarkko Niemisen tennis-
kentällä, Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
ennakkoon tekstiviestillä puh.040 7633 
314

massaoloajan pidentämisenä. Kortin 
tarkka voimassaoloaika selviää Ulpukan 
asiakaspalveluluukulla. Ulpukan aukiolo-
ajat: Ma,ti, to, pe klo 6-21, tiistai klo 6-21, 
ke klo 11-21 

Kesäkuussa poikkeavat aukioloajat: avoin-
na ma, ti, to ja pe klo 6-9 ja 13.30-21.00 
Uimahalli suljettu 2.7.-2.8.  

Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin. 
• Käytössä on 2 tunnin aikaraja 
• Pukukaappeja on käytössä rajoitetusti 
• Kuntosalilla saa olla samanaikaisesti 
enintään kuusi henkilöä. Aika varattava 
erikseen 
• Saunassa samanaikaisesti korkeintaan 
6-8 henkilöä (suositus). 
• Aikuisten ohjattua toimintaa ei toistai-
seksi järjestetä.

Kysely työikäisten liikuntapalvelui-
den kehittämiseksi  Maskun kun-
nassa
Maskun kunnan liikuntapalvelut kar-
toittaa maskulaisten työikäisten liikun-
ta-aktiivisuutta ja -toiveita liikuntapalve-
luiden kehittämiseksi kysely toteutetaan 
Webropol kyselyllä kevään-kesän 2021 
aikana. Vastauslinkki löytyy www.masku.
fi vapaa-aika ja hyvinvointi> liikunta-
palvelut. Vastauslinkki on avoinna 21.5. 
- 22.8.2021. Toivomme runsasta osallis-
tumista.

Harrastamisen Suomen malli tulos-
sa Maskuun syksyllä 2021
Maskun kunta hakee mukaan harrastami-
sen Suomen malliin, jonka tarkoituksena 
on mahdollistaa kaikille maskulaisille lap-
sille ja nuorille maksutonta harrastustoi-
mintaa koulupäivän yhteydessä ja lisätä 
heidän hyvinvointiaan. Haemme mukaan 
ohjaajia. onko sinulla jokin erityistaito, 
jonka haluaisit jakaa muille?  

• kerhon teema on vapaa  
• kerran viikossa säännöllisesti tapahtuvaa  
• ajankohta heti koulun jälkeen  
• ohjaajille maksetaan palkkio  
• kaikilta lasten ja nuorten kanssa toimi-
vilta tarkistetaan rikostaustaote  

Ilmoittaudu mukaan ja kysy lisää tanja.
hakamaki@masku.fi  puh. 044 7388 389



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset
PAKAISTEN KYLÄYHDISTYKSEN 
kevätkokous Pakaisten koulun pihalla 
(sään salliessa, muuten sisätiloissa) 
keskiviikkona 30.6.2021 klo 18.30. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja keskustellaan kyläyhdis-
tyksen loppuvuoden toiminnasta.          Johtokunta

LOUHISAAREN RESERVILÄISET RY:N 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 27.5.2021 kello 18 
Lemun urheilutalolla, osoite: 
Askaistentie 228, 21230 Lemu

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen § 15 määräämät asiat.

Otetaan huomioon voimassa olevat kokoontumisrajoitukset. 
Tarvittaessa voi osallistua sähköisesti- teams-sovelluksella tai 
muulla sovelluksella. Lisätietoja / ilmoittautumiset sähköi-
seen versioon sihteeri Kimmo Kiiverille (040 8405406)
Voidaan mahdollisesti / tarvittaessa pitää myös ulkotiloissa. 
Muistattehan hygienian / maskit, vain terveenä paikalle. 
Hallitus

ELÄKELIITON 
LEMU-ASKAINEN-VELKUAN YHDISTYS 
Kesäretki 3pv 29.6.–1.7 Keski-Suomeen ilm. 25.5. mennessä 
Ilm. Lahjalle 0400 695525, Lasselle 0400-881949 tai Pirjolle 
040-7070409 Retki Örön linnakesaareen 21.6. ilm. 20.5 
Lahjalle 0400 695525

MOOTTORIPYÖRÄKERHO MARSKI RY:N 
sääntömääräinen vuosikokous
pidetään sunnuntaina 13.6.2021 
kello 14 alkaen Lemun urheilutalo, Askaistentie 228 Lemu.
Käsitellään sääntömääräiset ja mahdolliset muut asiat.

PERHEFUTIS JA FUTISKERHO
3–5-vuotiaiden suosittu Perhefutis ja 
uusi Futiskerho alkavat 25.5.2021 
Taponkedon hallilla! 

Skannaa QR-koodi, lue lisää ja 
ilmoittaudu mukaan!

Tai surffaa nettisivuillemme 
www.maskunpalloseura.fi

SIVUTOIMINEN TALONMIES
Yhdistyksemme palkkaa empaattisen, pääosin kotosalla viihty-
vän ja monipuoliseen työhön kykenevän henkilön tai perheen 
hoitamaan 27 huoneiston vuokratalojamme Maskun keskus-
tassa. Tarjolla on itsenäinen ja rauhallinen työympäristö ja 
86,5 m2:n saunallinen rivitaloasunto. Tehtävä sopii erinomai-
sesti lisätyöksi henkilölle, jolle tarpeen vaatiessa satunnainen 
säännöllisestä työajasta poikkeaminen ei ole suuri ongelma. 

Tiedustelut puh. 0400 523 719. Hakemukset 15.6.2021 
mennessä osoitteella: Maskun Vanhustentukiyhdis-tys ry c/o 
Jarmo Nurmi, Kiisankuja 5, 21250 Masku tai sähköpostilla:
jarmo.nurmi@hotmail.com

LEMUN MARTAT
Tervetuloa 9.6. klo 18 jalkakylpyiltaan 
Sekä iltapalalle Louhisaareen rantasaunalle. 
Kokoonnutaan parkki-paikalla. 15 €/hlö. Ilmoittaudu Päivi 
2.6 mennessä puh. 0407173425. Oma vati ja pyyhe mukaan. 
Liisa-Maija Verainen tulee yrtteineen paikalle

MASKUN NIEMENKULMAN MARTAT 
järjestää VILLIYRTTIRETKEN 
tiistaina 25.5. klo 17.00 alkaen, kesto noin 3 tuntia. 
Tule tutustumaan yleisimpiin syötäviin villiyrtteihin, niiden 
tunnistamiseen ja käyttötapoihin. Oppaanamme villiyrttien 
asiantuntija Rauno Kari. 
Lähtö Niemenkulman vanhan koulun parkkipaikalta, 
Ohensaarentie 762. Luvassa yllätyksiä!
Jäsenhinta 10 €, muut 15 €. Ilmoittautumiset 24.5. mennessä 
tarja.suvitie@gmail.com

MLL Masku
• Pomppulinna vuokrattavissa! 
Yhdistys vuokraa liukumäellä varustettua 
pomppulinnaa yksityiskäyttöön, 
kattavat lisätiedot löydät kotisivuilta ja Facebookista. Lisäksi 
kannattaa liittyä jäseneksi, jolloin osallistut arvontaan!

• Eskarisynttärit siirtyivät elokuulle. Lisätietoa ja kutsut v. 
2015 syntyneille eskarinsa kanta-Maskun alueella aloittaville 
luvassa myöhemmin.

• Leikkipuistotreffit Perhekahvila kokoontuu 8.6.–27.7. tiis-
tai-aamuisin klo 9.30–11. Tänä vuonna vuorottelemme Kiu-
rutien ja Piuhan leikkikentillä. Aloitus 8.6. Kiurutiellä - kaikki 
mukaan ulkoilemaan ja leikkimään!

Kevätkokous pidetään kesäkuun aikana. Tarkempi aika ja 
paikka ilmoitetaan myöhemmin.
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut:  Eeva Alina Heinonen, Joel Eino Valdemar Peri 
  
Kuolleet:  Mirja Marjatta Inkinen 92v. 

TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!   
  
Ilmoittautuminen Maskun kirkkojen messuihin.      
Kirkkoon otetaan enintään 6 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.     
Lemun ja Askaisten messuissa ilmoittautuneita pitää olla väh. 5 henkeä,     
jotta ne pidetään.    
Ilmoittautumiset viim. ehtoollista edeltävänä torstaina klo 15 nettisivujen kautta: 
www.maskunseurakunta.fi.     
Voit myös ilmoittautua ottamalla yhteyttä;     
Maskun kirkko: paivi.kummila@evl.fi tai 02-4348 400;     
Lemun ja Askaisten kirkot: eira.nokkala@evl.fi tai 044 722 5438.     
     
Vain klo 10 sanajumalanpalvelukset ja messut striimataan nettiin normaaliin tapaan.     
Striimauskuva ei ole kohdennettu alttarille ehtoollisen vieton aikana.      
Maskun kirkon jumalanpalvelukset lähetetään suoratoistona nettiin seurakunnan sivuille 
ja ovat nähtävinä viikon ajan sivulla: facebook.com/maskusrk.      
 
Maskun kirkko: 
Su 23.5.  klo 10, 11 ja 12 konfirmaatiomessu.  Pääsiäisriparin konfirmaatio kolmessa eri ryhmässä. Leppäkari-Lindberg, 
 Poutanen, Hanna Hyvönen, Sari Salmi + isoset.    
Su 30.5.  klo 10 messu. Kataja, Henttinen, Poutanen. Ennakkoilmoitt. max 6 henk. 
Su 6.6.  klo 10 messu. Henttinen, Leppäkari-Lindberg, Poutanen. Ennakkoilmoitt. max 6 henk. 
Su 13.6.  klo 10 striimattu sanajumalanpalvelus. Leppäkari-Lindberg, Kataja, Poutanen. 

Lemun kirkko:  
Su 23.5.  klo 10 (huom! aika) messu. Henttinen, Virpi Metsätähti. Ennakkoilmoitt. max 6 henk. 
 
Askaisten kirkko:  
Su 13.6. klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Kataja, Poutanen. Ennakkoilmoitt. max 6 henk. 

Maskussa, Lemussa ja Askaisissa. Tule 
tapaamaan toisia ja nauttia herkulliset 
vohvelikahvit. Vohveli ja kahvi/mehu 3€.  
Autamme samalla nimikkolähettien työtä 
maailmalla. 

Kahvilapäivät: 
to 3.6.  klo 13-14.30 Maskun pappilan  
  makasiinilla  
ke 23.6.  klo 13-15   Lemussa 
  Mäntylässä   
  (Monnoisten- 
  tie 38, Lemu)  
to 8.7.  klo 13-15   Askaisissa 
  Kellotapulilla  
to 22.7.  klo 13-14.30   Maskun pappilan  
  makasiinilla  
to 12.8.  klo 13-14.30   Maskun pappilan  
  makasiinilla 

Lähetyksen ja Diakoniatyön Vohvelikahvila
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Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Lapset ja perheet  
Toimintamme on maksutonta, ellei toi-
sin mainita, esim. leirit. Tervetuloa mu-
kaan. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
www.maskunseurakunta.fi/
tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiper-
heille. 
 
Muskarit jatkuvat taas syyskuussa. Il-
moittautuminen ma 16.8. klo 9.00 al-
kaen kotisivuillamme. 
 
Päiväkerhot   2v, 3 v, 3-5v, 4-5v 
ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen 
käynnissä kotisivuillamme.  
 
Päiväkerhojen kevätkauden päätösti-
laisuus on ulkona vko 22 ryhmittäin. 
 
Alueelliset Avoimet kesäpäivät käyn-
nistyvät taas kesäkuussa. Tarkempi info 
mainoksessa. 
Tervetuloa mukaan!  

Perhekerhot jatkavat toimintaansa 
vko 35 alkaen, ti 31.8 
Lemun Pappilassa:  
Perhekerho ke 9.30-11.30  
Maskun srk-talolla:  
Perhekerho  ti klo 9.30-11.30 srk-talon 
alakerrassa 
 
Nuppuset on ryhmä ensimmäisen 
lapsensa saaneille ja odottaville äideil-
le. Kokoonnumme yhdessä pikkuisten 
kanssa torstaisin klo 10.00-11.30 Mas-
kun srk-talon alakerrassa.  Toiminta 
käynnistyy uusille Nuppusille syksyllä. 
Ilmoittautuminen kotisivuillamme ma 
30.8 klo 9.00 alkaen.  
  
Perheiden illat jatkuvat alueellisina il-
taperhekerhoina taas syyskaudella 2021  
 
Äitien illat jatkuvat syyskaudella 
 
Rajoitukset saattavat vaikuttaa toimin-
taan, seuraa ilmoitteluamme kotisivuil-

la ja Facebookissa: Maskun seurakunta 
Lapset ja perheet. 

Alakoululaiset:      
Kerhot jatkuvat toukokuussa vii-
kolle 20 asti.   
Kesällä järjestetään Mannerlahdes-
sa Pienten leiripäivä 5-7vuotiaille ma 
7.6. klo10-18 sekä  Lasten kesälei-
ri 1.-6.luokkalaisille ti 3.-to 5.8. Tar-
kemmat tiedot nettisivuilla ja vapaita 
paikkoja voi tiedustella Kaisalta 044-
7225431 ja Hannalta 044-7225430.  

Nuoret:      
Rippikoulujen ajankohtaiset tiedot 
nettisivuilla.      
Avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun pappi-
lassa klo 14-17.       
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö     

Seurakunnan toimii 
koronatilanteen 

huomioiden. 

Seuraamme tilanteen kehittymistä 
ja ohjeistuksia. Huomioithan, että 

tämä voi tuoda muutoksia jopa 
nopealla aikataululla seurakunnan 
toimintaan. Seurakunnan aikuisten 
kerhot, piirit ja muut säännölliset 
tapahtumat pääsemme toivotta-

vasti aloittamaan syyskuun alussa. 
Siihen asti tavataan toisiamme 
ulkosalla väljemmissä tiloissa.  

   
Suosittelemme maskin käyttöä 

seurakunnan tilaisuuksissa.  

av
oi

met kesäpäivät 

 
Noudatamme  turvall i suusohje i ta :  

käs i enpesu  saavuttaessa  ja  ennen  ruoka i lua ,  Käs i d es i ä  on  saatav i l la .
u lkole lut  saa  käyttöön  pa ikanpäällä ,  

Askarteluväl ineet  annetaan  perhekohta i s est i .  
l i sät i etoa  oh jaa j i lta .

jätäthän  yhteyst i etos i  ar jal l e  ta i  e l inalle
Säävaraus ,  mahd .muutokset  i lm .  v i im .  k lo  8 . 3 0  kot i s i vu i l lamme  ja  FB : s sa :

WWW . FACEBOOK/MASKUN  SEURAKUNTA  LAPSET  JA  P ERHeet
 

MASKUN SRK-TALON

LEIKKIPUISTOSSA:

kE 9.6.

 KE 16.6.

 KE 23.6.

ASKARTELUA leikkien lomassa
MUSIIKKITUOKIO n. 10.30
GRILLAUSTA n. klo 11.00

Tarjolla kahvia ja mehua
Omat eväät ja 
piknik-peitto mukaan.
 

M
AS

KU

N
SRK :N LAPS I - JA PERHETYÖ

ASKAISTEN SRK-TALON

PIHAllA:

MA 7.6. 

 MA 14.6. 

MA 21.6.

 

LEMUN PAPPILAN 

PIHALLA:

TI 8.6. 

 TI 15.6. 

TI 22.6.

KLO 9.30-13.00

NIEMENKULMAN

VANHALLA KOULULLA:

TO 10.6. 

TO 17.6.

KESÄKUUSSA


