Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin
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Tässä uusin Maskulainen - kotikuntasi kuulumiset ja tapahtumat yhdessä paketissa!
Maskun kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti • Nro 2 • 3.2.2022
Kunnanvaltuuston kokous
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 14.2.2022 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 9.2.2022.
Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa viimeistään 17.2.2022. Lisäksi pöytäkirja on
luettavissa kunnanvirastossa.

Taito Ylhäinen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Hyvinvointialueiden aluevaalit
2022

Menovinkit

Vaalien tulos on luettavissa kokonaisuudessaan
https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/fi/lasktila.html

Maskun kunnan
puhelinvaihdeasiaa
Maskun kunnan puhelinvaihde siirtyy Telian hoidettavaksi puhelinvaihteeksi 1.2.2022.
Kunnan suorat puhelinnumerot löytyvät parhaiten:
https://www.masku.fi/yhteystiedot/yhteystiedot/
Kunnan puhelinkeskus +358 2 4388 200 ja keskus on
avoinna 8–15.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä
Seuraavia asemakaavaehdotuksia pidetään julkisesti
nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 § edellyttämällä tavalla
7.2. – 9.3.2022 Maskun kunnanvirastossa viraston aukioloaikoina ja kunnan internet-sivuilla www.masku.fi/
kaavoitus.
Palsalan asemakaava ja -kaavamuutos
Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee reilun kilometrin
päässä Maskun keskustasta kaakkoon. Alue rajoittuu etelässä Seppäläntiehen ja Anjanpellon omakotitaloalueeseen, lännessä Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen alueeseen ja idässä Leppälinnuntiehen. Pohjoisessa
alue rajautuu viljelysmaan halki laskevaan ojaan.
Asemakaavamuutos koskee Vaihemäentien ja Seppäläntien risteysaluetta.
Seppäläntien tiealue, asemakaavamuutos
Suunnittelualue sijaitsee Humikkalassa noin kaksi kilometriä Maskun keskustasta kaakkoon. Kaavamuutos
koskee yleisen tien aluetta (LYT). Kaavan tavoitteena on
saattaa ajan tasalle VT 8:n maanteiden hallinnollisista
päätöksistä johtuvat maankäytön muutokset.
Askaistentie 55-67, Lemu, asemakaava ja -kaavamuutos
Suunnittelualue sijaitsee Lemussa, Askaistentien pohjoispuolella Kuparhanantie ja Lammenkujan välisellä
alueella. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 51 ja 53
sekä lähivirkistys-aluetta. Tavoitteena on jakaa kunnan
omistuksessa ollut kiinteistö omakotitonteiksi, todeta toteutuneet rakennuspaikat ja tarkistaa rakennuspaikkojen
rajauksia.
Muistutus
Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla mahdollisuus tehdä
kaavaehdotuksista kirjallinen muistutus, joka on toimitettava Maskun kunnanvirastoon osoitteella Keskuskaari
3, 21250 Masku ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Haku varhaiskasvatukseen
1.8.2022 alkavalle
toimintakaudelle
Maskun kunnan varhaiskasvatuspaikat päiväkoteihin ja
perhepäivähoitoon ovat haettavina 1.8.2022 alkavalle
toimintakaudelle 31.3.2022 mennessä.
Varhaiskasvatushakemus on jätettävä sähköisen hakemusasioinnin kautta viimeistään neljä kuukautta ennen
hoidontarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatustarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai koulutuksesta,
hakemus on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen
hoidontarpeen alkamista https://www.masku.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-hakeminen/
Hakemukset tulee jättää 31.3.2022 mennessä myös myöhemmin toimintakaudella tiedossa olevista varhaiskasvatustarpeista, sekä mahdollisista siirtotoiveista.

”Vaateri” Paikallisen taiteilijan
Johanna Karvosen taidetta
Paikallisen taiteilijan Johanna Karvosen taidetta
on nähtävillä Lemun lähikirjastossa
ajalla 1.2.–28.2.2022.
Luonnosta ja lähiympäristöstä inspiraationsa
saanut teossarja. Sarjan työt on maalattu
öljyväreillä kanvaspohjalle. Tervetuloa.

Perheillä on mahdollisuus hakeutua yksityiseen varhaiskasvatukseen palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella.
Maskun kunnan sivuilta https://www.masku.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/yksityinen-varhaiskasvatus/ löytyy lisätietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta.
Tutustu Maskun varhaiskasvatuspalveluihin https://
www.masku.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Jukka Niemeläinen, puh. 044 7388 231.

Lisätietoja
Hanna Rousku, varhaiskasvatusjohtaja 044 7388 355 tai
Pia Kyrölä, toimistosihteeri 044 7388 265

Kunnanjohtaja

Varhaiskasvatuspalvelut

Lisää menovinkkejä seuraavalla sivulla.

Ruokailu teatterilla:
Luonto lainassa viikko kirjastoissa
7. - 13.2.202
Viikon teemana on ilmastokriisi. Kirjastoissa vietetään 7.–13.2.valtakunnallista Luonto lainassa –viikkoa ja tänä vuonna monet kirjastot nostavat esille
vuoden teeman mukaisesti ilmastokriisiin liittyvää
aineistoa.

Teatterin buffet
Leipäjuustoa, meloneita, rypäleitä, granaattiomenaa ja
saksanpähkinää salaatin kera (G,L)
Myskikurpitsaa, paahdettua kukka- ja parsakaalia, paprikaa ja punasipulia höystettynä pinaatinlehdillä (G,M)
Sitruunaista lehtikaalisalaattia höystettynä päärynällä ja
porkkanalla (G,VE)
Paahdettua porsaan sisäfilettä ja tummaa omenakastiketta (G,M)
Juustoperunapaistosta (G,L)
Leipä ja levite
Roald Dahlin kirjaan perustuva musikaali Matilda on
hurmannut yleisön, kriitikot ja palkintoraadit ja on ollut
Lontoon West Endin kestosuosikki jo vuodesta 2010. Se
on saanut peräti yli 90 erilaista kansainvälistä palkintoa,
joista 23 parhaan musikaalin kategorian ykkösenä. Matilda kertoo epätavallisesta tytöstä, joka värikkään mielikuvituksensa ja terävän älynsä turvin uskaltaa ottaa
ohjat omiin käsiinsä ja muuttaa maailmaa. Tekijöinä on
menestysmusikaalista Billy Elliot tuttu suunnittelutiimi, jota luotsaa ohjaaja Samuel Harjanne. Hän on yksi
maamme kysytyimmistä musikaaliohjaajista ja tehnyt
uraa myös kansainvälisillä näyttämöillä. Hänen viimeaikaisia ohjauksiaan ovat Billy Elliot, Kinky Boots ja Pieni
merenneito. Esitys sisältää strobovaloja ja voimakkaita
ääniä. Ikäsuositus 7 vuotta.

Alakouluikäisille tekemistä hiihtolomalla
Alakouluikäisten hyppäys luovuuteen
Lemun kirjastossa torstaina 24.2. klo 10–12.
Taiteilija Johanna Karvonen opastaa satumaailmaan,
maalataan satueläin ja satuillaan. Pientä välipalaakin on
tarjolla.
Ilmoittautumislinkki tulee 3.2. sivulle
masku.fi/sahkoinen-asiointi

Tiistaina 8.2. klo 18.00 Lemun lähikirjastossa
Suomen luonnonsuojeluliitto Hirvijokilaakso ry:n
puh.joht. Maria Timonen kertoo yhdistyksen toiminnasta ja jakaa mm. tämän vuoden Luonto lainassa -viikon teemaan - ilmastokriisiin liittyvää materiaalia.
Keskiviikkona 9.2. klo 18.00–20.00
Lemun lähikirjastossa
Hoivaava luonto –tapahtuma, jonka ohjaavat sanataideohjaaja Elina Hiidenmieli ja luontoyhteysohjaaja Outi Sillanpää. Luonto voi hoivata ja helliä
meitä jokaista omalla tavallaan. Tule pysähtymään,
ottamaan aikaa itsellesi ja syventymään rauhalliseen
Hoivaava luonto – iltaan. Ota omat muistiinpanovälineet mukaan.
Voit myös ennakkoon ilmoittautua, jotta osaamme
varautua sopivaan määrään
osallistujia (koronarajoitukset)
- puh. 044 7388145/040 5378 729 tai sähköpostilla.

Musikaalimatka katsomaan Matildaa
Matka Tampereen työväen teatteriin lauantaina
9.4.2022 (näytös alkaa klo
13.00).
Aikataulu: Lähtö: klo 9.00
Hemmingin koululta (paluu n. klo 19.00).
Hinta: sisältää matkan
ruuan ja lipun
Alle 12 v. 60 €, alle 16 v. ja
opiskelijat 95 €, perus 105
€.

Ilmoittautuminen: ilmoittautumislinkki on auki sivulla:
masku.fi/sahkoinen-asiointi ti 8.2.2022 klo 8.00 - ma
7.3.2022 klo 15.00.

Kevään 2022 kaikissa liikuntaryhmissä on vielä
tilaa
Tutustu tarjontaan hyvinvointipalveluiden esitteestä,
jonka löydät myös sähköisessä muodossa
www.masku.fi -> vapaa-aika ja hyvinvointi -> vapaa-aika-> ajankohtaista.
Ilmoittaudu mukaan, aloitamme heti kun koronatilanne sallii. Ilmoittautumiset www.masku.fi-> sähköinen
asiointi. Eläkeläisten ryhmiin voi ilmoittautua myös suoraan ohjaajalle paikan päällä.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Huom!
Maskun Hemmingin kuntosalilla tehdään kunnostustöitä ja laitepäivityksiä, josta johtuen kuntosali on suljettuna viikot 7-8 (14.2. -25.2.2022). Pahoittelemme muutostöistä aiheutuvaa haittaa.
Hyvinvointipalveluiden esitteeseen oli tullut virheellinen
puhelinnumero koskien +65v Ulpukka uimakorttien varauksia. Uintikorttien varaukset puh. 044 7388 204.

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

Seuraava Maskulainen ilmestyy 17.2.2022,
yhdistysten aineistopäivä
9.2.2022 klo 9.00 mennessä.

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

MASKUN NIEMENKULMAN
MARTAT RY:N

• Lauluilta 4.2.2022 Maskutalo. On PERUTTU.
• Uudenkaupungin teatteri ”Tankki täyteen,
maalla muuttajat” 12.2.2022 on PERUTTU. Uusi aika
19.3.2022 klo 16. Ilmoita Leilalle puh. 0445485225

vuosikokous pidetään tiistaina 22.2.2022
klo 18 Niemenkulman vanhalla koululla,
Kelhoistentie 4.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n määräämät asiat.
Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan,
tarja.suvitie@gmail.com, perjantaihin 18.2 mennessä.
Esityslista lähetetään ilmoittautumisen jälkeen.

Hallitus

MLL MASKU

PERHEKAHVILA toiminta on
toistaiseksi tauolla.
Seuraamme vallitsevaa
tilannetta ja tiedotamme lisää lähiviikkojen aikana.
Sillä aikaa voit tutustua perhetoimintaan verkossa
osoitteessa
https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/ajankohtaista/perhetoimintaa-verkossa/
Käynnistämme kevään aikana myös lasten liikunnan
ihmemaa toiminnan, seuraa ilmoittelua Facebook
sivuillamme!

PAKAISTEN
KYLÄYHDISTYKSEN
KEVÄTKOKOUS

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!

Pakaisten koululla
keskiviikkona 9.3.2022 klo 18.30.
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja keskustellaan
kyläyhdistyksen loppuvuoden toiminnasta.
Kahvitarjoilu, jos koronatilanne sallii.
Seuraamme kokoontumisrajoituksia ja käytössä
ajantasaiset hygieniakäytännöt, maskit ym.

Johtokunta

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!
Yhteisvastuu 2022 kerää lasten ja nuorten auttamiseen
Yhteisvastuustartti Lemun kirkossa perhemessussa 6.2. klo 12.

Maskun kirkko:
Su 06.02.
Su 13.02.
Su 20.02.

klo 10 messu. Tuija Leeste, Kataja, Poutanen; Juha Evilampi;
talviriparilaiset toteuttamassa ja messun jälkeen vanhempainilta ja
kanttorin urkutunti.
klo 10 messu. Henttinen, Tuija Leeste, Poutanen; pääsiäisriparilaiset 		
toteuttamassa ja messun jälkeen vanhempainilta ja kanttorin urkutunti.
klo 10 messu. Henttinen, Anna Välimäki.

Lemun kirkko:
Su 06.02. klo 12 messu, Perheiden sunnuntai. Tuija Leeste, Anna Välimäki,
Tuija Kyrölä; Yhteisvastuukeräyksen avaus. Messun lopussa lyhyt 		
Yhteisvastuuinfo ja mahdollisuus saada keräyslipas ja/tai -lista mukaan.
Lapsilla askartelupiste, jota ohjaa lastenohjaaja Mia Tuomisto.
Su 20.02. klo 12 messu. Henttinen, Anna Välimäki.
Askaisten kirkko:
Su 13.02. klo 12 messu. Henttinen, Poutanen.

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

Tule ottamaan itsestäsi kaverin tai
perheen kanssa kuva ja tue samalla
Yhteisvastuukeräystä!

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Vilma Eliisa Niemi, Malvin Mikael Seppä, Inga Amanda Leppänen
Kuolleet: Anna Helena Lind 91v., Aarno Aatos Salonen 91v.,
Timo Kalevi Koskelainen 82v., Osmo Kalevi Koskelainen 60v.

Ystävänpäivänä ma 14.2. klo10-13 ja 15-18
varattavissa oma aika Maskun pappilasta.
Taustana greenscreen, joka mahdollistaa taustan
vaihtamisen. Kuvan saat mukaan sekä paperilla
että sähköisessä muodossa.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot nettisivuilla ja
Hannalta p.044-7225430

viikkoina klo 9.30.-12. Lemun pappilassa.
Kaislakerho (ent. Keskiviikkokerho) tauolla toistaiseksi!
Niemenkulmalla:
Tiistaikerho tiistaisin klo 9.30-11.30 Niemenkulman
kerhotilassa, avoin kaiken ikäisille. (Kelhoistentie 4)
Askaisissa:
Miesten sauna- ja raamattuilta kerran kuukaudessa
to klo 18 Mannerlahden saunalla.

Ystävätoimintaa:
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.

Soittoystäväksi? Voisitko sinä ryhtyä vapaaehtoiseksi
soittoystäväksi yksinäisyyttä kokevalle ikäihmiselle? Kaipaamme kovasti vapaaehtoisia tähän tärkeään palvelutehtävään. Soita ja kysy lisätietoja diakoni Johannalta p.
044 722 5416
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. 044 722 5416

Koronatiedote ajalle 14.-28.1.2022, 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 kuorot sekä muu kokoava toiminta on
peruttu toistaiseksi.
• Pienryhmät voivat kokoontua, jos ryhmässä
alle 10 henkeä ja samat osallistujat ryhmässä
eri kerroilla.
• Yli 10 hengen ryhmillä kokoontumiskielto.
• Lasten ja nuorten kokoontumisissa huomioidaan
koronavarotoimet ja niiden mahdollisista rajoituksista tiedotetaan erikseen some-kanavien kautta.
• Ohjeistukset perustuvat AVIn ja tuomiokapitulin
määräyksiin ja ohjeisiin.

Aikuiset:
Maskun seurakuntatalossa:
Kaffepaussi parillisten viikkojen ke klo 10–11.30 srk.
talon alakerrassa kahvituvassa. Huom, muuttunut kellonaika!
Naisten raamattupiiri keskiviikkoisin klo 18.3020.30 kahvituvassa.
Miesten piiri ti klo 9.30–11; ilmoitus kokoontumisista tulee piirin oman viestinnän kautta, tiedustelut Jouko
Jaakkola p. 0400 794 340
Omaishoitajat tauolla toistaiseksi.
Kirkkokuoro tauolla toistaiseksi.
Seurakuntakerho parittomien viikkojen to klo 13–
14.30 seurakuntatalon kahvituvassa.
Näppituntuma kerran kuukaudessa ke klo 14–19, Termarissa.
Mimmiraamis parillisten viikkojen ma klo 18–20 kahvituvassa. Jos samalla viikolla Tutkimusmatkat Raamattuun, niin Mimmiraamista ei pidetä sillä viikolla.

Nuoret:
Kerhonohjaajakurssi tulossa taas maalis-toukokuussa. Avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille 8.lk ja sitä
vanhemmille. Kokoontuu keskiviikkoisin klo17-18.15
Maskun pappilassa alkaen 16.3. Ilmoittautuminen nettisivuilla, mukaan mahtuu 20 kurssilaista. Lisätiedot Kaisalta p.044-7225431
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun pappilassa klo 14-17.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö

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

Lapset ja perheet
Toimintamme on maksutonta, ellei toisin mainita, esim.
leirit. Tervetuloa mukaan.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.maskunseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille.
Muskarit: Kysy vapaita paikkoja Elina Soini 044-722 54
21. Aloitus 7.2 alkaen.
Päiväkerhot: Kysy vapaita paikkoja katso ed. Kauden
22-23 ilmoittautuminen alkaa 4.4 klo 9.00
Perhekerhot. Ilmoittautuminen tarvitaan syyskauden
21 jälkeen aloittavilta perheiltä. Lisätietoa ilm. jälkeen
WhatsApp-ryhmän kautta.
Tammikuun kerhot jatkavat toimintaansa ma 31.1.22 alkaen.
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 15.2., 16.3., 21.4. ja 10.5. ilmoittautumiset
käynnissä kotisivuillamme.

Kirkkoherranviraston yläkerrassa:
Miesten raamattupiiri parillisten viikkojen to klo
18.30-20 Jussintuvassa.
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä kuukauden 3. ke klo 13–14.30 Jussintuvassa.

Alakoululaiset:

Lemussa:
Ompelupiiri kokoontuu joka toinen perjantai parittomina

Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Kaisa Suikki,
044-7225431, kaisa.suikki(at)evl.fi, nuorisotyönohjaaja
Hanna Hyvönen, 044 722 5430, hanna.hyvonen(at)evl.fi

Musiikki:

Maskun pappilassa:
Naisten aamupiiri Maskun Pappilan salissa joka tiistai
klo 9.30–11
Tankkauspaikka kuukauden viimeinen ke klo 18.30–
20 kirkon iltaehtoollisen jälkeen: Aikuista seuraa raamattuopetuksen, laulujen ja iltapalan merkeissä. Tiedustelut Kaija Järä 0400 960 596.

Humikkalassa:
Naisten kammari ti klo 9.30–11; ilmoitus kokoontumisista tulee piirin oman viestinnän kautta; tiedustelut
Pirkko Jaakkola p. 0405–142 418

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 klo13.45 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.

Koronarajoitukset saattavat vaikuttaa toimintaan,
seuraa ilmoitteluamme kotisivuilla ja Facebookissa:
Maskun seurakunta Lapset ja perheet.

Koululaisten kevätleiri 1.-6.lk Mannerlahdessa pe
1.4.-su 3.4.
Ilmoittautuminen auki nettisivuilla. 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!

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

Tervetuloa
Kylväjä Israelissa: Arabiankielinen työ sekä
Ebenezer-vanhainkoti
etäyhteyksin tapahtuvaan Teams-tapaamiseen
torstaina 10.2. klo 13–14.30!
Pääset kuulemaan ajankohtaisia kuulumisia
lähetystyöstä nimikkolähettimme Pirkko Saidin ja
Hanna Lindbergin kertomana.
Pyydä tapaamiseen linkki Tuijalta
(tuija.kyrola@evl.fi) tai jos sinulla ei ole tietokonetta,
niin tule Maskun seurakuntatalolle kuulemaan
lähetystä. Linkin voit pyytää myös Kylväjän
lähetyssihteeriltä tai seurakuntatyönkoordinaattoreilta (katariina.leskela@kylvaja.fi tai
liisi.niemela@kylvaja.fi).

