Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin
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Tässä uusin Maskulainen - kotikuntasi kuulumiset ja tapahtumat yhdessä paketissa!
Maskun kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti • Nro 12 • 22.6.2022
Kunnanvirasto on suljettuna
heinäkuussa 2022
Kunnanvirasto pidetään suljettuna kesälomien keskittämisestä johtuen ajalla 4.–31.7.2022. Päivystysnumerot
palvelevat seuraavasti:
Rakennusvalvonnan kesäaika
Rakennusluvat, jotka on jätetty ennen 15.6.2022,
pyritään käsittelemään ennen kunnanviraston kesäsulkua, joka alkaa 4.7.2022.
Maskun rakennusvalvonnan toimistossa rakennustarkastaja Jonna Oksasen tavoittaa puhelimitse kesäsulun
aikana 4.–31.7.2022, parhaiten klo 9–13, puh. 044 7388
257. Heinäkuussa käsitellään rakennuslupia normaalisti,
mutta päätösten antopäivä on elokuussa, kun kunnanvirasto aukeaa.
Rakennustarkastaja on lomalla ajalla 1.-31.8.2022,
arkistoasioissa ja toimistopalveluissa tänä aikana
palvelee toimistosihteeri Johanna Salmela.
Tekninen toimi
Tekninen osasto on suljettuna ajalla 4.–31.7.2022.
Kiinteistöpäällikkö Mika Furuholmin tavoittaa
4.–15.7.2022 ma-to klo 8–15 ja pe klo 8–14.30
puh. 044 7388 185.
Erittäin kiireellisissä kiinteistönhuoltoa koskevissa päivystysluonteisissa asioissa voi ottaa yhteyttä vikapäivystykseen puh. 044 7388 163. Kiireettömissä asioissa
https://www.masku.fi/ota-yhteytta/

Pelastustoimi
Muista yleinen hälytysnumero 112
Varhaiskasvatus- ja opetustoimisto
Toimisto on suljettuna 4.–31.7.2022.
Varhaiskasvatus
Ajalla 27.6.–31.7.2022 päiväkodeista päivystää
Tammenahjon päiväkoti.
Kiireellisissä varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa
yhteys suoraan päivystävään yksikköön
puh. 044 7388 150 tai 044 7388 359.
Opetus/Koulut:
• Askaisten koulu, rehtori Anna-Kaisa Saarisen tavoittaa
tarvittaessa kesä-heinäkuussa puh. 0400 850 266
• Kurittulan koulu, rehtori Harri Mantilan tavoittaa
tarvittaessa kesä-heinäkuussa puh. 044 7388238
• Lemun koulu, rehtori Pasi Läpisen tavoittaa tarvittaessa
kesä-heinäkuussa puh. 044 7388266
• Seikelän koulu, rehtori Antti Kantosen tavoittaa
tarvittaessa kesä-heinäkuussa puh. 044 7388 269
• Tammenahjon koulu, rehtori Miika Huhtisen tavoittaa
tarvittaessa kesä-heinäkuussa puh. 044 7388 357
• Maskun Hemmingin koulu,
rehtori Eliisa Hyle-Sjövallin tavoittaa tarvittaessa
kesä-heinäkuussa, puh. 044 7388 111
Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointipalveluiden (ent. vapaa-aikatoimi) toimisto
on suljettuna kunnanviraston kesäseisokin ajan.
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Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelu on lomalla 25.–31.7.2022.
Ympäristösihteerit eivät ota vastaan asiakkaita toimistolla vaan ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla. Ympäristönsuojelu tekee vain välttämättömät
tarkastukset, jotka ovat tarpeen ympäristön välittömän
pilaantumisen estämiseksi. Kesälomista johtuen kaikki
sähköpostit toivotaan lähettämään ympäristönsuojelun
yhteiseen sähköpostiosoitteeseen ymparistonsuojelu@
mynamaki.fi.
Maskun Vesihuolto Oy
Asiakaspalvelu on auki 8.7.2022 asti normaalisti ja vesilaskuttajan tavoittaa vesilaitokselta ja puhelimitse tai
sähköpostitse arkisin klo 8–11 puh. 044 7388 263 tai vesihuolto@masku.fi.
Asiakaspalvelu on suljettu ajalla 11.–31.7.2022. Vesihuoltolaitos, os. Myllymäentie 9, on avoinna koko kesän. Sovi
vesimittarien ja telineiden noudosta tai vaihdosta soittamalla puh. 0400 803 405 tai 040 828 6472 tai 0440 743
586.
Vesi- ja viemäriverkostojen vikailmoitukset iltaisin ja
viikonloppuisin puh. 040 8428 687.
Maskun Vesihuolto Oy ilmoittaa, että vesihuollon asialla liikkuvat vesihuollon henkilöt tunnistaa yhtiön nimellä varustetusta autosta sekä henkilökortista. Mahdollisista kiinteistökäynneistä on yleensä ilmoitettu ja
sovittu etukäteen

Toivotamme
kaikille hyvää ja
turvallista kesää!

Menovinkit
Kirjastojen juhannuksen poikkeusaukioloajat
Torstaina 23.6.
Pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto ovat avoinna
klo 10–14.
Askaisten lähikirjastossa suursiivous torstaina
23.6., omatoimiaika klo 14–20.
Perjantaina 24.6.
Pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto ovat suljettuna.

Maskun museo 2022
Palsalan museo, Maskuntie 98, Masku
Avoinna kesä-heinäkuussa 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.
Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn!
Heinäkuussa
1.7.–29.7.
Lemun lähikirjastossa
Lemun kirjastossa näyttely: Markku Suomennon taidetta – puutöistä
öljyvärimaalauksiin
Lemulainen
Markku
Suomento on monipuolinen taiteilija, joka on
hyvä esimerkki siitä,
mitä kaikkea voi syntyä,
kun on taitoa ja mielikuvitusta. Puu on ollut hänen taiteessaan päämateriaali, josta on syntynyt
mm. patsaita, käyttöesineitä ja koruja. Hän on
myös taidemaalari, jonka öljyväritöihin aiheet
ovat löytyneet luonnosta, matkoilta ja lähiympäristöstä. Vierailu Suomennon pihalla on elämysmatkailua parhaimmillaan. Tosin vierailusta
“patsaspuistoon” on sovittava tietysti etukäteen.
Taiteilija on paikalla Lemun lähikirjastossa tiistaina 5.7. klo 17–20. Tervetuloa!
Palapelien vaihtopiste Lemun lähikirjastossa
Asiakkaan vinkistä ja aloituksesta perustimme
Lemun lähikirjastoon palapelien vaihtopisteen.
Ajatuksena on, että tuot paikalle saman määrän
palapelejä kuin otat mukaasi. Näin palapelien
“käyttöikä” pitenee ja tekijöiden repertuaari laajenee eikä tarvitse käyttää euroja. Pidäthän huolen,
että tuomiesi palapelien kaikki osat ovat tallella.
Kiitos asiakkaalle aloituksesta ja tervetuloa tekemään toimiva systeemi tästä hauskasta ideasta.
Kakkukahvit Lemun kirjastossa
Armin on aika tarjota kaffetta ja “kirjastokakkua”
ja tietysti mehua ja piparia kaikille ihanille asiakkaille, joihin on saanut tutustua ja joita on saanut
palvella vuosien varrella.
Kahvipannu on kuumana maanantaina 25.7.
klo 10–15 ja tiistaina 26.7. klo 14–20
Tervetuloa piipahtamaan ja juttelemaan;
toivottavasti näen juuri Sinut ja Sinut ja Sinut!
Maskun museolla ”Kiäl poskes, Masku!”
Keskiviikkona 6.7. klo 18 Maskun museolla
Kiäl poskes, Masku!
Maskun kulttuuritoimen Runon ja suven päivän
ilmainen tapahtuma 6.7.2022 klo 18–19 .30
Maskun museolla (Maskuntie 98, Masku)
Ohjelma:
• Allit: ”Kiäl poskes”-esitys (30 min.)
• Masku-Seuran puffetti
• Yhteislaulua, säestäjänä Laura Kilpiö

Ookko nää Oulusta, Lakeurelta, Savommuaalta, Hesast vai Varsinais-Suamest? Allit ilakoivat
heimo - piirteillämme, kielemme kiemuroilla ja
murteidemme mutkilla. Mukana mm. Hemminki Maskulaisen, Heli Laaksosen, Heikki Niskan,
Pirkko Jaakolan ja Väinö Kirstinän sekä Speden,
Tuomari
Nurmion ja Tuula
Amberlan
tunnelmaa. Esiintyjinä: Viivi Viranko,
Maaret
Perälä,
Laura Kilpiö ja
Maarit Juvonen
Maskun
museolla
Shamaani- ja
loitsulaulua ja shamaanirummutusta
Torstaina 14.7. klo 20 Maskun museolla Masku
esiintyy: Shamaani- ja loitsulaulua ja shamaanirummutusta
Satu Haapala on lemulainen runoilija, joka on
julkaissut viisi runokokoelmaa ja osallistunut runoillaan lukuisiin taidenäyttelyihin yhdessä muiden taiteilijoiden kanssa. Hän on myös lauluntekijä ja Runo- ja äänimeditaatio Resonanssin®
kehittäjä. Esityksessä kuullaan muun muassa
Ukkossäryn lähetysloitsu, Mustan mielen karkotus, intuitiivista shamaanilaulua sekä loitsu tai
shamaanilaulu yleisön antamasta aiheesta. Vapaa pääsy!

Kaipaatko tukea ja vinkkejä arjen
haasteisiin? Haluatko lisätä omaa
hyvinvointia ja jaksamista? Tule mukaan
maksuttomaan Arkeen Voimaa -ryhmään!
Akselin kuntien alueella järjestetään säännöllisesti Arkeen Voimaa itsehoidon ryhmätoimintaa henkilöille, joilla on esimerkiksi omasta tai
läheisen pitkäaikaissairaudesta, työttömyydestä
tai yksinäisyydestä johtuvia haasteita selviytyä
arjessaan. Osallistumalla ryhmään opit keinoja,
joilla voit helpottaa omaa arkeasi.
Ryhmä kokoontuu yhteensä kuusi kertaa viikon
välein 2,5 tuntia kerrallaan. Jokaisella tapaamisella on tarjolla myös kahvia ja teetä pienen purtavan kera. Ryhmää ohjaavat koulutetut ohjaajat,
jotka ovat myös itse osallistuneet Arkeen Voimaa
–ryhmään.
Seuraavat Arkeen Voimaa -ryhmä Akselin alueella järjestetään perjantaisin 2.9- 7.10.2022 Mynämäellä sekä keskiviikkoisin 26.10-30.11.2022
(Nousiainen/Masku alue) paikka vielä avoin.
Ryhmä on osallistujille maksuton ja vaatii ilmoittautumisen.
Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä Tarja Tiitta-Nieminen/puh. 044 4357876 tai tarja.tiitta-nieminen@soteakseli.fi tai Tiina Lehtimäki/
puh.044 4357808/ tai tiina.lehtimaki@soteakseli.fi. Lisätietoa toiminnasta löytyy osoitteesta
www.arkeenvoimaa.fi sekä www.soteakseli.fi
Perusturvakuntayhtymä Akseli

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

Masku-Mynämäki-Nousiainen
Etsivän nuorisotyön kesä
Etsiviltä saat apua esimerkiksi:
Tulevaisuuden ja oman arjen pohdintaan sekä
keskusteluapua
Raha-asioiden hoitoon ja selvittelyyn
Kela asiointiin sekä erinäisiin muihin hakemuksiin
ja viranomaisasioihin
Kouluun, opiskeluun ja työhön liittyviin asioihin
Omaan terveyteen sekä jaksamiseen liittyviin
asioihin

Etsivä nuorisotyö on
15-29-vuotiaille
suunnattua
vapaaehtoista ohjaus
ja tukipalvelua.

Etsivän nuorisotyön Virkku-Kahvibreikki
Virkku-kahvibreikki on auki kesä-heinäkuussa
jokaisena tiistaina (poislukien 7.6.)
16-29-vuotiaille mahdollisuus päästä juttelemaan
etsivälle, kahvittelemaan ja viettämään yhdessä
aikaa
Klo
11-14,
avoimet
ovet
periaatteella,
ilmoittautumista ei tarvitse. Paikkana Nousten
nuokkari, Moisiontie 16.

Etsivä Vivica lomailee
kesällä: 6.7.-7.8.
Yhteystiedot
etsivat@nousiainen.fi
Vivica Silfverberg:
044 435 5363
Insta ja snäppi: etsiva_vivica
vivica.silfverberg@nousiainen.fi
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1.7. Alkaen
Taru Leppimäki:
044 435 6919
Insta ja snäppi: etsiva_taru
taru.leppimaki@nousiainen.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
kesälomien jälkeen
19.8.2022,
yhdistysten aineistopäivä
10.8.2022
klo 9.00 mennessä.

Huomioittehan, että
Maskulainen ilmestyy
yleensä perjantaisin.

Seurat ja yhdistykset
Haluatko harrastaa musiikkia?
Piirin kesäteatteri Pyynikillä ”Suomen hevonen” to 28.7.
klo 14 ilm. Leilalle puh. 044 5485 225.

MASKUN MARTAT RY

Elokuu:
• Ma 15.8. klo 17.30 Maskun päivän suunnitelmakokous
Seijalla ilmoittaudu p. 040 8315 214
• La 20.8. Maskun päivä Rivieralla
• Ma 29.8. 17.30 virkistysilta Saunaparonilla Maskuntie
248 Masku. Pasi-Martti kutsuu saunomaan ja rentoutumaan. Ota mukaan uimavarusteet, ruokailuvälineet ja
kahvikuppi. Muista ilmoittautua Seijalle p. 040 8315 214.
Tervetuloa!

TERVETULOA
KAHVITTELEMAAN
JA KESKUSTELEMAAN

Maskulaisten lasten ja aikuisten
on mahdollista jälleen saada uuden lukuvuoden alkaessa yksityistä soitto- ja lauluopetusta Maskun
alakouluilla. Opetusta annetaan
laulussa (15-vuotiaasta alkaen)
sekä seuraavissa soittimissa:
piano, harmonikka, kitara, ukulele ja rummut.
Katso tarkemmat tiedot osoitteesta www.maskunmusiikkiyhdistys.fi tai Maskun Musiikkiyhdistyksen fb-sivuilta,
ja ota yhteyttä suoraan opettajiin.
Tervetuloa hyvän harrastuksen pariin!
Maskun Musiikkiyhdistys ry.
(www.maskunmusiikkiyhdistys.fi tai
maskunmusiikkiyhdistys@gmail.com)

VIERASLAJI-INFO JA JÄTTIPALSAMIN KITKENTÄTALKOOT

kesän suunnitelmista Vihreisiin juhannusetkoihin
torstaina 23.6. klo 18 alkaen Askaisten Holviin,
Askaistentie 751.
• Suunnitellaan yhdessä osallistumista Askaisten Kurkkumarkkinoille sekä Maskun Päivät - ja Lemust' Leippä
-tapahtumiin.
• Jutellaan tulevista eduskuntavaaleista ja syksyn toiminnasta (esim. aloitteista).

Maskun terveyskeskuksen lähimaastossa ke 29.6.
klo 17.30. Kokoontuminen Maskun terveyskeskuksen
parkkipaikalla, Ruutontie 4. Suosittelemme pitkälahkeista ja -hihaista vaatetusta. Hanskat saa järjestäjältä, virvoketarjoilu. Järjestäjänä Maskun Maa- ja kotitalousnaiset.
Tapahtuma on kaikille avoin, tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: terhi.ajosenpaa@proagria.fi

ASKAISTEN MARTAT

Olemme kristillinen maskulainen
yhdistys sekä seurakunta, joka kokoontuu kodissa ja
johon jokainen on tervetullut!
Käy tutustumassa Kevätsateenkodin toimintaan
kevatsateenkoti.fi ja Facebookissa!
Olet sydämellisesti tervetullut mukaan etsimään ja
oivaltamaan yhdessä meidän muiden kanssa!

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

MASKUSEURALAISET TOIVOTTAVAT
KAIKILLE MIELUISAA MITTUMAARIA JA
KEPEÄÄ KESÄÄ!
Käy ihmeessä museolla
(Maskuntie 98) hienossa
näyttelyssämme
”Monenlaissi kaupoi
Maskus”: tietoja, kuvia,
muisteluita, äänitettyjä
tarinoita ja rekvisiittaa
vanhoista puodeista,
sekatavarakauppahuone
ja lapsille kauppaleikkiaitta. Pieni kahvilakin.
Museoon on vapaa
pääsy ja se on auki ti pe 10–16; la ja su 12–15;
elokuussa vain
sunnuntaisin.
Tiesitkö, että kirjaston
paikalla oli ennen
kauppa? Osa näyttelystä
onkin siksi kirjastossa.

Runon ja suven päivänä ke 6.7. klo 18 museolla on
Allit-ryhmän esitys ”Kiäl poskes, Masku!”.
Puffetti ja yhteislaulua myös. Tul föli.

SALIBANDYÄ!

KEVÄTSATEENKOTI

2016-syntyneet pojat ja tytöt
Uusi ikäluokka aloittaa toiminnan
elokuussa 2022. Tarkemmat tiedot aloituspäivästä ja paikasta ilmoitetaan kesän aikana eli seuraa siis Maskulaista
ja seuramme kotisivuja. Mukaan mahtuu myös nuorempia harrastajia. Tervetuloa!
Lisätietoja: puheenjohtaja@sbsmasku.com
www.sbsmasku.com

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN
SEURAKUNNASSA!
Maskun kirkko:
La 25.6.
klo 15 juhannuspäivän ulkoilmajumalanpalvelus kirkon edustalla.
Sateella kirkossa. Leeste, Välimäki.
Su 26.6.
klo 10 messu. Leppäkari-Lindberg, Välimäki.
Su 3.7.
klo 10 messu. Leeste, Poutanen.
Su 17.7.
klo 16 Kansanlaulukirkko. Leppäkari-Lindberg, Välimäki.
Su 24.7.
klo 10 messu. Leeste.
Su 31.7.
klo 10 messu. Henttinen. Leeste.
Su 7.8.
klo 12 konfirmaatiomessu. Henttinen, Välimäki.
Hanna Hyvönen ja isoset avustaa.
Su 14.8.
klo 10 messu. Leeste.
Su 21.8.
klo 10 messu. SLEYn kirkkopyhä.
Henttinen, pastori Hiroaki Yoshimura, Tuija Kyrölä, Joni Poutanen.
Su 28.8. klo 10 messu. Leppäkari-Lindberg, Leeste, Poutanen.
Lemun kirkko:
Su 26.6.
klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Välimäki.
Su 10.7.
klo 12 ja 13.30 konfirmaatiomessu. Leppäkari-Lindberg, Poutanen. 		
Hanna Hyvönen ja isoset avustaa.
Su 24.7.
klo 12 messu. Leeste.
Su 7.8.
klo 10 messu. Leeste, Välimäki. (huom! kelloaika)
Su 14.8.
klo 18 Kansanlaulukirkko. Mäntylässä. Leeste. (huom! kelloaika)
Su 21.8.
klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
Askaisten kirkko:
Su 19.6.
klo 10 Kansanlaulukirkko. Henttinen, Poutanen. (huom! kelloaika)
Su 3.7.
klo 12 ja 13.30 konfirmaatiomessu. Leeste, Poutanen.
Juha Evilampi ja isoset avustaa.
Su 17.7.
klo 10 messu. Leppäkari-Lindberg, Välimäki. (huom! kelloaika)
Su 31.7.
klo 12 messu. Henttinen.
Su 28.8. klo 12 messu. Leeste, Poutanen.

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Hugo Helmeri Inkinen,
Kuolleet: Kaisa Muisto-Lahja Alin 95v.,
Lilja Anna-Liisa Malho 92v.,
Arvo Johannes Turta 89v.,
Teppo Juhani Jaakkola 54v.

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.

Iloista ja virkistävää kesää kaikille maskulaisille!

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
vanhemmille, odottaville äideille ja vauvoille. Tapaamme
torstaisin klo 10.00-11.30 Maskun srk-talon alakerrassa. Ilmoittautuminen syksyn ryhmiin alkaa ma 29.8. klo
9.00

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

Nuorten leiri pe-su 2.-4.9. Mannerlahdessa.
Tarkemmat tiedot elokuussa.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö

Aikuiset:
Säännöllinen kerhotoiminta jatkuu pääsääntöisesti syyskuussa. Ilmoitetaan tarkemmin 19.8. Maskulaisessa.
Vohvelikahvila Askaisten kirkon tapulilla 4.8.
klo 13-15, tervetuloa herkuttelemaan! Säävaraus.
Niemenkulmankerho 10.8. klo 9.30-11.30
Niemenkulman koululla
Omaishoitajat 10.8. klo 13 Maskun seurakuntatalolla

Lapset ja perheet
Toimintamme on maksutonta, ellei toisin mainita, esim.
leirit. Tervetuloa mukaan.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
www.maskunseurakunta.fi/tule-mukaan/
lapsille-ja-lapsiperheille.
Tervetuloa vko 33 Puuhapäivään klo 9.30-13.00
ma 15.8. Maskun seurakuntatalolla, ti 16.8. Lemun
pappilalla ja ke 17.8. Askaisten seurakuntatalolla.

Pyhän Olavin viestipyhiinvaellus tulossa
Maskuun!
Pe 12.8. 2022 klo 10 lähdemme vaeltamaan jalan tai
pyörillä Lemun kirkolta (Seikeläntien kautta) Raision
kirkolle, missä pidetään hartaus ja ruokailu.
Tule mukaan!
Lue enemmän tästä vuoden 2022
yhteispohjoismaisesta tempauksesta,
P. Olavin Pyhiinvaelluksesta,
kotisivultamme www.maskunseurakunta.fi.
Lisätietoja antaa 25.7. jälkeen jouko.henttinen@evl.fi
tai 044–550 6720.

Masku 790 -juhlavuoden kesäkonsertit
• ke 22.6. klo 20 Askaisten kirkko
• Jazz- ja bluestyylinen konsertti
Siskokset Carpelan, instr.
Tapulikahvio lähetyksen hyväksi ennen ja
jälkeen konsertin, järj. Askaisten Martat.
• ke 29.6. klo 20 Nyynäisten Wintti, osoite
• TUULAHDUKSIA WIENISTÄ!
Tonbridge-kvartetti
• ke 6.7. klo 20 Maskun seurakuntatalo
• KIELO JA KUKKASET - Mendelssohnin ja
Brahmsin musiikkia
Anniina Simola, sopraano
Iida-Marja Kleine, altto
Veera Muhli, piano
• ke 13.7. klo 20 Askaisten kirkko
• Suviöinen satu
Pentti Viherluodon kesäisiä lauluja
Mukana Helena Heimola, Mikko Laiho,
Elina Ukkonen, Virpi Metsätähti
Tapulikahvio lähetyksen hyväksi ennen ja
jälkeen konsertin, järj. Askaisten Martat.
• ke 20.7. klo 20 Maskun seurakuntatalo
• Sydänkesällä – suomalaisia sävelmiä, mm.
Sibeliuksen, Kasken, Kilpisen ja Melartinin
musiikkia pianolle ja laululle
Sofia Hiltunen, sopraano ja Maiju Koskela,
piano
• ke 27.7. klo 20 Askaisten kirkko
• Sellomusiikkia
Seeli Toivio, sello ja laulu; kanttori, säestys
Tapulikahvio lähetyksen hyväksi ennen ja
jälkeen konsertin, järj. Askaisten Martat.
• ke 3.8. klo 20 Lemun Mäntylä
• Kansanmusiikkikonsertti
Martti Koivisto, Terhi Kivijärvi, Elina Ukkonen,
Helmiharmonikat
• ke 10.8. klo 20 Maskutalo
• Jumalaisten laulujen puutarha,
säv. Maciej Rychly
Volodymyr Andruschak, baritoni ja
Vsevolod Sadovyj

Maskun seurakunnan juhannusjuhla

Juhannusjuhla Mannerlahden leirikeskuksessa
(Mannerlahdentie 21, Askainen)
pe 24.6. klo 18.
Aloitamme lipunnostolla ja jatkamme juhlaa
kahvittelulla ja yhteisellä ohjelmalla. Myöhemmin
siirrymme rantaan uimaan ja paistamaan makkaraa.
Omat makkarat mukaan!
Mannerlahden saunat ovat lämpimänä.
Tervetuloa isot ja pienet!

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.

Päiväkerhot: Alkavat vko 34. Ilmoittautuminen kotisivuillamme. Kysy vapaita paikkoja ohjaajilta.
Perhekerhot: Ilmoittautuminen kotisivuillamme ma
22.8. klo 9.00 alk. Tarvitaan sekä uusilta että tutuilta
perheiltä. Lisätietoa ilm. jälkeen WhatsApp-ryhmän
kautta. Kerhot alkavat retkellä vko 35 ja toimipisteissä
ma 5.9 alkaen.

La 27.8. klo 12-18 leirikeskus
Mannerlahden frisbeegolfradan avajaiset.
Tule juhlistamaan Suomen luonnon päivää
leirikeskukseen ja tutustumaan uuteen 9-väyläiseen
rataan. Virallinen avajaistilaisuus klo12, jonka jälkeen
kaikenikäisille ja -tasoisille heittäjille avoin
leikkimielinen kisa sekä opastusta lajiin.
Grillailua omin eväin, kahvi ja mehutarjoilu

