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Kunnan kotisivuilta löytyy…
Keräsimme listan kunnassa lumitöitä te-
kevistä yrityksistä ja yksityishenkilöistä. 
Tarjolla on apua pienistä pihoista isom-
piin urakoihin. Lisätietoja löytyy koh-
dasta: 
https://www.masku.fi/apua-lumitoihin/ 

Koronavirusrokotukset
Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten 
kuntien asukkaiden vapaaehtoisista ko-
ronavirusrokotuksista vastaa Perustur-
vakuntayhtymä Akseli. Rokotusten aika-
tauluista ja ajanvarauksesta tiedotetaan, 
kun rokote-erien toimitukset ja aikatau-
lut tarkentuvat, sillä koronarokotusten 
aikataulu riippuu Suomeen saatavien 
rokotteiden määrästä. Rokotusaikoja 
ei ole vielä yleisesti varattavissa.

Perusturvakuntayhtymä Akselin hen-
kilökunnan rokotukset on aloitettu 
5.1.2021 COVID-19-potilaita hoitavan ja 
ympärivuorokautisten yksiköiden henki-
lökunnan rokotuksista. Viikolla 2/2020 
on lisäksi aloitettu ympärivuorokautisen 
yksiköiden asukkaiden rokotukset.

Rokotukset annetaan eri väestöryhmi-
lle seuraavassa järjestyksessä (valtio-
neuvoston asetus vapaaehtoisista co-
vid-19-rokotuksista):
1. covid-19-tautiin sairastuneiden tai 
perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen 
henkilöiden tutkimiseen, välittömään 
hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai 
muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaa-
li- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä 
sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tar-
koitetun asumispalvelun ja laitoshoidon 
toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat;
2. 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat 
henkilöt;
3. henkilöt, joilla on vakavalle co-
vid-19-taudille altistavia sairauksia;
4. muut kuin 1-3 kohdassa tarkoitetut 
henkilöt.

Koronarokotusten eteneminen Akseli-
kunnissa riippuu rokotteiden saapumi-

sesta kuntayhtymään. Ajanvarauksen 
aukeamisesta ikänsä tai sairautensa 
vuoksi riskiryhmään kuuluville tiedote-
taan kuntayhtymän verkkosivuilla heti 
kun tämä on mahdollista. Myös koko 
väestöä koskevien koronavirusrokotus-
ten käynnistymisestä tiedotetaan verk-
kosivuilla. Koronavirusrokote tarjotaan 
koko väestölle. Rokotus on kaikille va-
paaehtoinen ja maksuton.

Seuraathan tiedottamista Akselin netti-
sivuilta (www.soteakseli.fi).

Varhaiskasvatus- ja 
opetuspalvelut tiedottaa
Ilmoittautuminen Maskun kunnan esi- 
ja perusopetukseen, koululaisten aamu- 
ja iltapäivätoimintaan sekä esiopetus-
ta täydentävään varhaiskasvatukseen 
19.2.2021 mennessä.

Koko ilmoitus on julkaistu Maskulaises-
sa 14.1.2021 sekä kunnan kotisivuilla 
www.masku.fi. 

Esiopetukseen ilmoittautuminen:
Esiopetus toimintakaudella 2021 – 
2022 alkaa 11.8.2021. Maskun kunnassa 
on käytössä sähköinen hakemusasiointi 
varhaiskasvatus- ja esiopetushaussa 
https://www.masku.fi/varhaiskasva-
tus/esiopetus-2/ 

Lisätietoja antaa: 
Hanna Rousku, varhaiskasvatusjohtaja 
puh. 044 7388 355 
hanna.rousku@masku.fi 
Pia Kyrölä, varhaiskasvatuksen toimis-
tosihteeri 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. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoi-
mintaan haku: 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan haetaan sähköisen hakemuslomak-
keen kautta 19.2.2021 mennessä. Linkki 
hakemuslomakkeeseen löytyy kouluil-
moittautumislinkin yhteydestä tai sen 
voi tilata sähköpostitse aamu- ja iltapäi-
vätoimintakoordinaattorilta 
miika.huhtinen@masku.fi. 
Päätös aamu- ja iltapäivätoimintapai-
kasta 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



Menovinkit
Tammi-helmikuun näyttely 
Maskun pääkirjastossa  
Ovet auki maailmaan! on kuva- ja sana-
taidetta yhdistelevä kokonaisuus. Näyt-
tely avaa ovia toiveiden, ilon ja onnen 
maailmoihin. Se tarjoaa katsottavaa, 
oivalluksia ja pohdittavaa kaikenikäi-
sille. Kantavana ajatuksena on tarjota 
välähdyksiä paremmasta uuden vuoden 
alkaessa. 

Näyttelyn ovat suunnitelleet ja toteut-
taneet piikkiöläis-helsinkiläinen kuva-
taiteilija Heli Sirkesalo ja maskulainen 
sanataiteilija Riitta Suominen.  

Tervetuloa katsomaan! Pääkirjasto auki 
ma-to klo 12-19, pe 11-16 ja la 10-14.

Helmikuun näyttely 
Lemun lähikirjastossa 
Keräilyharrastuksena hajuvesipullot 
Pieni otanta Sirpa Lehtisen laajasta, 
vuosien saatossa kerätystä hajuvesipul-
lokokoelmasta. 

Tervetuloa tutustumaan hauskaan ja 
nostalgiseen kokoelmaan Lemun lähi-
kirjaston aukioloaikoina. 

Rakkauden tulet roihuavat 
-valokuvia 
Kirsi Siiran valokuvanäyttelyn valokuvia 
esillä 14.2.2021 alkaen Vähä-Joumossa, 
Rivieralla, Lemun rannalla ja Askaisten 
Pikisaaressa. 

Polku avataan virallisesti ystävänpäivä-
nä ja laskiaissunnuntaina 14.2.2021 ja 
tällöin klo 12.00 – 15.00 edellä maini-
tuissa paikoissa roihuavat talviset tulet. 
Voit tulla paistamaan makkaraa ja naut-
timaan lämmintä mehua. Säävaraus.

Stressinhallintaa 
MBB -menetelmän avulla
Lemun kirjasto keskiviikkona 17.2.2021 
klo 18.00
(HUOM! Tilaisuus saattaa siirtyä ko-
ronarajoitusten vuoksi, ajankohta var-
mistuu/tarkentuu seuraavassa Masku-
laisessa) 
Ennakkoilmoittautuminen armi.jaakko-
la@masku.fi 

Stressaako arki? Väsyttääkö? Ruuhkaan-
tuuko ajatukset? Tunnetko olevasi ylivi-
rittynyt? MBB (Mind-Body-Bridging) on 
uudenlainen viitekehys/menetelmä mm. 
itseymmärryksen ja levollisen läsnäolon 
lisäämiseen sekä oman stressitilan tun-
nistamiseen ja säätelyyn. MBB:stä voit 
saada apua esimerkiksi stressinhallin-
taan, uniongelmiin, masennuksen ja 
ahdistuksen lievittämiseen. MBB-har-
joitusten avulla pyritään rentouttamaan 
mieli ja keho sekä lisäämään tietoisuutta 
omiin ajattelumalleihin. 

Aiheesta ja menetelmästä tulee ker-
tomaan psykoterapeutti, työnohjaaja, 
psykiatrinen sairaanhoitaja Laura Kos-
kivaara. Tilaisuus kestää n. 1,5 tuntia. 
Tervetuloa mukaan!

Alakouluikäisille 
ulkoiluleiri 22.2. – 23.2021
järjestetään klo 9.00 – 15.00 Pihanpe-
rän tilalla (Pihanperän tie 22, Lemu) ja 
Lemun luontopolun maastossa.

Leirin sisältönä on yhdessäoloa ja muka-
vaa puuhailua ulkona, ilman kiirettä ja 
suorituspainotteisuutta. 

Leirin aikana (säästä riippuen): 
- grillataan nuotiolla makkaraa ja quesa-
dilloja 
- opetellaan valmistamaan ruokaa tran-
gialla 
- suunnistetaan ja rakennetaan majaa 

- nikkaroidaan/askarrellaan 
- leikitään ja puuhastellaan 
- hoidetaan hevosia ja lampaita 
- toimitaan jäällä, pulkkaillaan ja muita 
lumipuuhia 
- vietämme aikaa ulkona, varauduthan 
ulkoiluvarustein 

Varapaikkana toimii Askaisten koulu, jos 
sääolosuhteet eivät salli leireilyä tilalla. 
Hinta 30 € (sisältää ruuat, ohjelman ja 
materiaalin) 

Ilmoittautumiset: 
maarit.lindstrom@masku.fi. 
(ilmoita mahdollinen ruoka-aine allergia, 
huoltajan puh. numero, lapsen ikä ja las-
kutusosoite). 
10 ensimmäistä mahtuu mukaan (Ilmoit-
tautuneille lähetetään vielä kirje ennen 
leiriä).

Toimintapäivät yläkouluikäisille 
ajalla 22.2. - 24.2.2021 
klo 10.00 – 15.00.

Ohjelmassa mm. kuplafutista, VR-pe-
lejä, Personal trainer ohjaa ja opastaa 
punttiksella + treeniohjelma kaikille, 
retki Turun Megazoneen, lounas ja väli-
pala joka päivä.

Ilmoittautumislinkki avoinna. www.
masku.fi/liikuntapalvelut/tapahtumat 
Paikkoja rajoitettu määrä – nopeimmat 
saavat paikan!

Koko perheen hiihto- ja laskettelu-
retki Himokselle 
järjestetään perjantaina 26.2.2021.

Lähtö Askaisten koulu klo 8.30, Lemun 
urheilutalo klo 8.45 ja Hemmingin kou-
lun bussitasku klo 9.15. Kotimatkalle 
lähdemme klo 18.00. Matkalle mahtuu 
rajoitettu määrä osallistujia. Ilmoittau-
tuneille lähetetään retkikirje. 

Hinta sisältää edestakaiset kuljetukset 
sekä hissilipun.

Lapset 0–11 v. ja seniorit 65+: 50 € 
Aikuiset: 60 € 
Lumilan (aloittelijat ja pulkkailijat, 
kodat) aluelippu 10 €/hlö tai voimassa-
oleva hissilippu  + kuljetusmaks 30 € 
Pelkät edestakaiset bussikuljetukset  30 € 

Ilmoittautumislinkki avoinna 
www.masku.fi liikuntapalvelut-tapahtu-
mat -sivuilla.



Kunta on sitoutunut suojaamaan palveluidensa 
käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuo-
ja-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 11.2.2021, 
yhdistysten aineistopäivä 3.2.2021 klo 9.00 
mennessä.

Wirkisty Wahvistu Woimaannu 
-polku jatkaa uudistetuin tehtävin
Matkan varrelta löydät kahdeksan erilais-
ta toimintapistettä. Mukaan et tarvitse 
mitään erityistä, mutta hämärään aikaan 
taskulamppu on oiva apuväline. Jokaisel-
ta toimintapisteeltä löydät toimintaohjeet, 
huomioithan että lappu on kaksipuolinen. 
Liikkeet on suunniteltu ylläpitämään ke-
hon liikkuvuutta ja tasapainoa sekä lisää-
mään jalkojen lihasvoimaa. Lisäksi löydät 
aivojumppa- ja älypähkinätehtäviä.

Tämä polku on suunniteltu ikäihmisil-
le, mutta tervetulleita ovat kaikki iästä 
riippumatta. Voit lähteä matkaan yksin, 
yhdessä ystäväsi kanssa tai koko perheen 
voimin.  

Wirkisty Wahvistu Woimaannu -polkujen 
reittiohjeet:
- Kanta-Masku: Maskutalo, piha-alue Seu-
rantalontie 2, 21250 Masku - Luukan pal-
velutalon ja Maskun kirkon alue Nivolan-
tie 4, 21250 Masku. Polku kulkee Luukan 
palvelutalon ja Maskun kirkon välisellä 
alueella.  
- Lemu: Kaislakoti Iltatie 1, 21230 Lemu 
Kaislakodin päällystetyn pihan yhteydes-
sä.  

Mikäli huomaat matkalla puutteita tai 
haluat antaa palautetta, ota yhteyttä 
hyvinvointipalvelut@masku.fi. 

Hyvinvointipalvelut tiedottaa 
Teattereista
Teatterimatka Tampereelle 6.3.2021, 
Kinky Boots, on peruttu.

“Mysteeri maatilalla” -esitys 7.3.2021 
Maskutalolla siirtyy esitettäväksi 
17.10.2021.

Askaisten ja Lemun kuntosaleihin 
tullut sopimuksiin muutoksia
Askaisten kuntosaleihin tehdään sopi-
muksia 1.1.2021 alkaen vain 1.1. - 30.6. 
kevätkausi sekä 1.7. - 31.12.2021 syys-
kausi, sopimuksia ei enää tehdä kesä-
kaudeksi.
Kesäkaudella kuntosali pidetään suljet-
tuna suursiivouksen ajan, tästä ilmoite-
taan kuntosalin ilmoitustaulla. 

Lemun kuntosaleihin tehdään sopimuk-
sia 1.1.2021 alkaen kevätkausi 1.1. - 30.6. 
sekä syyskausi 1.7. - 31.12.2021. Lemuun 
kuntosaleihin tehdään myös vuosisopi-
muksia ajalle 1.1. - 31.12.2021.

Kesäkaudella kuntosali pidetään suljet-
tuna suursiivouksen ajan, tästä ilmoite-
taan kuntosalin ilmoitustaululla.

Huomio eläkeläiset, selätä korona
Liikuntahaaste kaikille halukkaille! 

Lataa älykännykkääsi WhatsApp –so-
vellus - tulet saamaan joka arkipäivä 
hyvinvointia ja toimintakykyäsi ylläpitä-
vän tehtävän! Liikkeet ovat suunniteltu 
tehtäväksi ilma välineitä ja kotiympä-
ristössä. Kun olet saanut ladattua sovel-
luksen: ilmoittaudu mukaan ryhmään 
tekstiviestillä numeroon 044 7388 242, 
kirjoita viestiin Liikuntahaaste sekä ni-
mesi. Kaikkien mukana olevien kesken 
arvotaan osallistujapalkintoja!

Maskun Hemmingin koulun muraali
Elämänmeno Maskussa on ollut kovin muraalitonta, mutta tähän on nyt tu-
lossa muutos! Maskun Hemminki 400 vuotta -hankkeen seinämaalaus- eli 
muraaliprojekti käynnistyy toden teolla maaliskuussa. Vielä mahtuu mukaan 
13-25 -vuotiaita nuoria Hemmingin koulun seinään toteutettavaan yhteisötai-
deprojektiin! 

Ota yhteyttä Joni Tanhuanpäähän puh. 044 7388 227.



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset

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!

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

MLL MASKU
Yhdistyksen hallitus toivottaa maskulaisille 
kaikkea hyvää alkaneelle vuodelle! 
Toimintamme on tällä hetkellä hiljaista, 
mutta tulemme käynnistämään mm. perhekahvilan ja Lasten 
liikunnan ihmemaan sekä tuomme kuntaan lastenteatteria, 
kun koronarajoitukset nämä sallivat ja toiminta on taas tur-
vallista. Lapset ensin.

ELÄKELIITON 
LEMU-ASKAINEN-VELKUAN YHDISTYS 
Ile Vainion  60 v ja elossa konsertti siirtyy 
syksyyn koronan takia.

TERVETULOA LEMUN MARTAT RY 
vuosikokoukseen su 14.2. kello 15 
Lemun rukoushuone. 
Ilmoittautumiset Merja Vuorenpää p. 040 5433 845 
mieluiten tekstiviesti ja viimeistään 7.2. mennessä.

MLL Lemu
MLL Lemun perhekahvilatoiminta 
jatkuu toistaiseksi etänä. 
Seuraava etäperhekahvila pe 29.1.2021 klo 9:30-10:30, jolloin 
ohjelmassa jutustelua ja Me&I -esittely. Lisätietoa verkkosi-
vuilla lemu.mll.fi sekä Facebookissa ja Instagramissa. 
Tervetuloa!
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kuolleet:  Raili Sorjasaari 93v., Aune Anna-Liisa Viljanen 93v., 
Silja Aliisa Raitanen 86v.

TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!  

Maskun kirkko: Jumalanpalvelukset lähetetään toistaiseksi suoratoistona nettiin seurakunnan sivulle. 
Jumalanpalvelukset ovat nähtävillä viikon ajan sivulla facebook.com/maskusrk 
 
Su 31.01. klo 10  Partion tammikirkko. Henttinen, Kaija Järä ja Partiobändi. 
Su 07.02. klo 10 Kynttilänpäivän messu. Leppäkari-Lindberg, Kataja, Poutanen. YV keräyksen  
 avaus; diakonit Tuija Kyrölä ja Johanna Penkkimäki (max 10 hlöä,
 ennakkoilmoittautumiset ks. erillinen ilmoitus ohessa) 
Su 14.02. klo 10  sanajumalanpalvelus. Henttinen, Leppäkari-Lindberg, Poutanen.

Vuoden 2021 
Yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon. 
Aihe on tärkeä, mutta koronan takia emme valitettavasti voi järjestää tilaisuuksia 
Yhteisvastuun hyväksi. Yhteisvastuukeräyksen avaus on su 7.2. klo 10 Maskun kir-
kossa pidettävässä messussa. Voit seurata messua ja sen jälkeisiä virtuaalisia Yh-
teisvastuuaiheisia kirkkokahveja osoitteessa: facebook.com/maskusrk. 
Osallistua Yhteisvastuukeräykseen voit seuraavilla tavoilla:
Keräystili: Pohjola-Pankki FI14 5000 0120 2362 28, Viite: 301453
MobilePay: 55825
Jos haluat tukea Kirkkopalvelujen keräyslupa RA/2020/639

ILMOITTAUTUMINEN 
MASKUN MESSUUN

Aloitamme messujen viettämisen aluksi vain Maskun 
kirkossa. Klo 10 messut striimataan nettiin normaaliin 
tapaan ja kirkkoon otetaan enintään 10 henkilöä ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.  

Messu-sunnuntait ovat 7.2. ja 21.2. 
Ilmoittautumiset viim. ehtoollista edeltävänä torstaina 
klo 15; paivi.kummila@evl.fi tai 02-4348 400. - HUOM! 
Striimauskuva ei ole kohdennettu alttarille ehtoollisen 
vieton aikana.  

Huomioithan, että yleiset koronarajoitukset voivat tuoda 
muutoksia, jopa nopealla aikataululla kokoontumisra-
joituksiin. Suosittelemme maskin käyttöä seurakunnan 
tiloissa. 
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Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Aikuiset:  
Seurakunnan toimii koronatilanteen 
huomioiden. Seuraamme tilanteen ke-
hittymistä ja ohjeistuksia. Aloitamme 
kerhot, kun tilanne sen sallii. Katso 
tarkemmat tiedot seuraavasta Masku-
laisesta ja seurakunnan kotisivulta mas-
kunseurakunta.fi.  
 
Huomioithan, että koronatilanne voi 
tuoda muutoksia jopa nopealla aikatau-
lulla seurakunnan toimintaan. Suositte-
lemme maskin käyttöä, jos asioit seura-
kunnan tiloissa.  

Lapset ja perheet 
Toimintamme on maksutonta, ellei toi-
sin mainita, esim. leirit. Tervetuloa mu-
kaan.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
www.maskunseurakunta.fi/tule-mu-
kaan/lapsille-ja-lapsiperheille. 
Muskarit  ja päiväkerhot  sekä 
2v-kerho ilmoittautuneille.
Nuppuset on ryhmä ensimmäisen lap-
sensa saaneille ja odottaville äideille. Ko-
koonnumme yhdessä pikkuisten kanssa 
Maskun srk-talon alakerrassa torstaisin 
klo 10.00-11.30. Ilmoittaudu mukaan. 

Perhekerhot Kokoontumisrajoitus 
max 10 hlöä. Ilmoittaudu viestillä aa-
mulla klo 8.30 mennessä.
Askaisten srk-talolla: 
ke klo 9.30-11.30 p. 044 722 5426
Lemun Pappilassa: 
ke 9.30-11.30 p. 044 722 5428
Maskun srk-talolla: ti klo 9.30-11.30 
srk-talon alakerrassa p.044 722 5424

Perheiden illat
toimivat iltaperhekerhoina, klo 18.00-
19.30. Tutustumista, toimintaa, iltapuu-
roa ja teetä. Ilmoitt. viim. edellisen päi-

vän aamuna kotisivullamme. Mukaan 
mahtuu 3-4 perhettä. 
Askaisissa: ti 16.2, 16.3. ja 13.4.
Lemussa: ke 27.1, 31.3. ja 28.4.
Maskussa: ti 2.2, 2.3. ja 4.5. srk-talon 
alakerrassa

Äitien illat Mannerlahden leirikeskuk-
sessa. Ohjattu toiminta päärakennuk-
sessa, mahdollisuus saunomiseen ran-
tasaunalla. Iltapalaa. Ilmoitt. viim. edell. 
päivän aamuna kotisivullamme, max 10 
hlö. ti 9.2, ke 3.3, ja to 22.4. klo 17.30-
20.30.

Maskisuositus aikuisille. Rajoitukset 
saattavat vaikuttaa toimintaan. Seuraa 
ilmoitteluamme kotisivuilla ja Faceboo-
kissa: Maskun seurakunta Lapset ja per-
heet.

Alakoululaiset: 
Leiripäivät 1.-6.luokkalaisille 
Mannerlahdessa pojille la 13.3. ja ty-
töille la 17.4. klo10-18. Mukaan mahtuu 
15 leiriläistä. Leiripäivä on maksuton ja 
ilmoittautuminen on auki nettisivuilla 
5.3.asti ja lisätietoja Hannalta 
p.044-7225430
Alakoululaisten kerhoihin ilmoittautu-
minen ja tarkemmat tiedot nettisivuilla. 
Maskun pappilassa kokoontuvissa ker-
hoissa on vielä tilaa uusille kerholaisille:
Nappulakerho eskarit-3.luokkalaisille 
MAANANTAISIN klo16.30-18
Kokkikerho 3.-6.luokkalaisille 
TIISTAISIN klo 16-17.30
Nerf-kerho 1.-6.luokkalaisille 
KESKIVIIKKOISIN pienet klo 17-18,
isot klo 18-19. Huom. tämä kerho vain 
helmi-maaliskuun!!
Taidekerho 1.-6.luokkalaisille
TORSTAISIN klo 17-18
Lisätiedot Kaisalta p.044-7225431

Nuoret: 
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to 
Maskun pappilassa klo 14-17.  
Isoiskoulutuksen ja rippikoulujen 
kokoontumisista tiedot nettisivuilla.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö 

Kinkerit 2021 netissä!
Korona-ajan kinkerit pidetään 
netissä ke 24.2. 2021 klo 18. 
Kinkereille pääsee kotisivujemme 
kautta tai facebook.com/maskusrk. 
Mukana papit ja kanttorit. 

Diakonin kanssa voit 
keskustella koko elämän 

kirjoon kuuluvista asioista
luottamuksellisesti. 

Voit myös ottaa yhteyttä ja
tulla iloiseen vapaaehtoisten 

porukkaan tekemään 
yhdessä hyvää!

Diakoni Sirkku Sinkkonen
044 722 5415

sirkku.sinkkonen@evl.fi

Diakoni Tuija Kyrölä
044 722 5419

tuija.kyrola@evl.fi

Diakoni Johanna Penkkimäki 
044 722 5416

johanna.penkkimaki@evl.fi


