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Kunnanvaltuuston kokous
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään
maanantaina 15.2.2021 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 10.2.2021.
Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa 18.2.2021.
Maija Salo, kunnanvaltuuston
puheenjohtaja

Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina
18. päivänä huhtikuuta 2021 kello 9.00
– 20.00. Kunnanvaltuuston päätöksen 26.9.2016 § 32 mukaisesti Maskun
kuntaan valitaan 35 valtuutettua nelivuotiskaudeksi 1.6.2021 – 31.5.2025.
Kuntavaalin ehdokasasettelua koskevat
asiakirjat, kuten hakemukset puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemisesta kunnallisvaalilain edellyttämine asiakirjoineen sekä
ilmoitukset mahdollisista vaaliliitoista
tai yhteislistoista on jätettävä Maskun
kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 ennen klo 16.00.

Kustannustuki yrityksille
– 2. kierros on auennut
Kustannustuen toinen hakukierros päättyy 26.2. Kustannustukeen on tehty muutoksia, joiden ansiosta sen on tarkoitus
vastata paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet
säilyivät kuitenkin ennallaan. Kohdentamalla tuki nyt toisella hakukierroksella
edelleen toiminnassa oleviin yrityksiin ja
näiden vaikeasti sopeutettaviin kustannuksiin laajentamalla ja tarkentamalla
korvattavien kulujen määrittelyä, sekä pidentämällä tukikautta, pyritään tukemaan
erilaisissa tilanteissa olevia yrityksiä mukauttamaan toimintaansa myös tulevaisuutta ajatellen.
Tuki on luonteeltaan takautuva, eli sitä
maksetaan jo syntyneistä kustannuksista.
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille,
joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja
joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6.2020 – 31.10.2020) kohdistuvia
palkka- ja muita kuluja. Yrityksen kokoa
tai yhtiömuotoa ei ole rajattu, ratkaisevaa
on toiminnan taloudellinen luonne.
Lisätietoja kunnan verkkosivuilla:
https://www.masku.fi/kustannustuki-yrityksille-2-kierros-on-auennut/
Maskun kunta

Kenkiin asennettavat
liukuesteet
Maskun kunta jakaa liukuesteitä kaikille
65 vuotta täyttäville ja niille tätä vanhempien ikäluokkien edustajille, jotka eivät
ole vielä aiemmin saaneet liukuesteitä.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri ja
puheenjohtaja vastaanottavat vaaliasiakirjoja Maskun kunnanvirastossa
8.3.2021 ja 9.3.2021 klo 14.00 – 16.00.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri,
puh. 044 7388 202
Maskussa 4.2.2021
Maskun kunnan keskusvaalilautakunta

Kuva napattu internetistä.

Liukuesteet kiinnitetään kannan alle tarran avulla. Liukuesteitä on kolmea kokoa;
M (-39), L (40-) ja tarvittaessa XL. Liukuesteet noudetaan henkilökohtaisesti
palvelupisteestä (osoite Keskuskaari 3,
Masku) kunnanviraston aukioloaikoina
henkilötodistusta esittämällä.
Maskun kunta

Haku varhaiskasvatukseen
1.8.2021 alkavalle
toimintakaudelle
Maskun kunnan varhaiskasvatuspaikat
päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon ovat
haettavina 1.8.2021 alkavalle toimintakaudelle 31.3.2021 mennessä.
Avoimien
varhaiskasvatuspalvelujen
leikkitoimintaan hakemisesta kaudelle
2021-2022 tiedotamme lisää elokuussa.
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 31.3.2021
mennessä myös myöhemmin toimintakaudella tiedossa olevista varhaiskasvatustarpeista, sekä mahdollisista siirtotoiveista.
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.

Kevään 2021 aikana Lemuun Lounatuulen päiväkodin metsäpihalle rakennetaan kota, johon toimintakauden
2021-2022 alusta on suunniteltu luontoryhmä. Luontoryhmässä toteutetaan
varhaiskasvatusta päivittäin ympäri
vuoden ulkoillen, metsää ja lähiympäristöä hyödyntäen sekä luontopedagogiikkaa toiminnassa korostaen. Tukipisteenä luontoryhmällä ovat kodan lisäksi
päiväkodin sekä Kaislakodin tilat, joissa
käytössä ovat wc:t, kuivauskaapit jne.
Muut arjen toiminnot kuten ruokailut,
lepohetket ja sisätoiminta järjestetään
kodassa. Kotaan on suunniteltu 4-5
-vuotiaiden ryhmä (max 14 lasta), jota
ohjaa varhaiskasvatuksen opettaja ja
lastenhoitaja. Päiväkoti liittyy Suomen
Ladun ”Luonnossa kotonaan”-ohjelmaan ja ryhmän henkilökunta koulutetaan tuon ohjelman mukaisesti.

Huoltajat voivat hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa
luontoryhmään
31.3.2021 mennessä yleisen varhaiskasvatuksen haun yhteydessä. Jos nykyiset
varhaiskasvatuksen asiakkaat toivovat
siirtoa luontoryhmään, heistä tulee jättää siirtohakemus. Hakemukseen tulee
kirjata lisätiedot kohtaan toive luontoryhmästä. Luontoryhmässä lapsella tulee olla luonnossa ja ulkona jatkuvaan
oleskeluun sopiva vaatetus.

nantai, torstai ja perjantai klo 9-11.
Asiakaskäynneistä sovittava henkilökohtaisesti ja katselmuspyynnöt varataan suoraan rakennustarkastajalta puh.
044 7388 257 tai jonna.vinberg@masku.
fi.

Lisätietoja antavat: varhaiskasvatusjohtaja Hanna Rousku, puh. 044 7388 355
ja toimistosihteeri Pia Kyrölä, puh. 044
7388 265.

Muistattehan, että… ei laiteta
kertakäyttömaskeja ym. wc-pönttöön

Varhaiskasvatuspalvelut

Rakennusvalvonta tiedottaa
Rakennustarkastajan puhelinajat: maa-

Toimistosihteeri tavoitettavissa puhelimitse puh. 044 7388 234.
Rakennusvalvonta

Yleinen valtakunnallinen ohje on, että
käytetyt kertakäyttöiset hengityssuojaimet, kertakäyttökäsineet ja desinfiointipyyhkeet laitetaan sekajätteeseen eli
poltettavaan jätteeseen. Niitä ei saa missään tapauksessa heittää vessanpönttöön, ne tukkivat tehokkaasti putket.

Menovinkit
Tiedoksi Lemun nuokkarista
Lemun nuorisotilan Wanhan Oskarin
aukioloajat torstaiden kohdalta muuttuvat, uusi aukioloaika on 18.00 –
20.30 nyt helmikuun alusta alkaen.
Hyvinvointipalveluiden
rakkaudenpolku
14.2.2021 Rakkauden tulet roihuavat
–tilaisuus siirretään myöhemmäksi
ajankohdaksi koronasuositusten vuoksi!
Kirsi Siiran valokuvanäyttelyn valokuvia kuitenkin esillä 13.2.2021 alkaen
Vähä-Joumossa, Rivieralla, Lemun
rannalla ja Askaisten Pikisaaressa.
Lähde ulkoilemaan ja tutustumaan
polkuun itsenäisesti! Voit ottaa polulla käynnistäsi valokuvan ja viedä sen
Lemun lähikirjastoon Armille näytille,
tästä hyvästä Armi tarjoaa suun makeaksi.
Stressinhallintaa
MBB -menetelmän avulla
Lemun lähikirjastossa keskiviikkona
17.2.2021 klo 18.00 siirtyy huhtikuulle
koronatilanteen vuoksi. Ilmoitus ollut
Maskulaisessa 28.1.2021.
Tilaisuus järjestetään silloin tarvittaessa kahdessa pienryhmässä, joissa molemmissa on alle 10 henkilöä
Seuraa ilmoittelua Maskulaisessa.
Ennakkoilmoittautuminen
armi.jaakkola@masku.fi.

Hiihtolomaviikon Nuorisobiili Maskussa
Maskussa liikkuu hiihtolomalla nuorisotoimen pakettiauto, josta tarjoillaan maksutta halukkaille lapsille ja
nuorille lämmintä mehua. Mahdollisuus myös testata oman lämärin vauhtia lämäritutkalla, sään salliessa kokeilla lumikenkäilyä sekä puujalkoja
ja ottaa osaa muihin ulkotoimintoihin.
Paikalla myös maksuton ruletti, josta
voi voittaa pieniä palkintoja! Paikalla
tavattavissa kunnan nuorisotyöntekijöitä.
Hiihtolomaviikon liikkuva
Nuorisobiili tavattavissa lomalla
seuraavasti:
Maskun Hemmingin koulun pihalla
maanantaina 22.2. klo 16–18

Lemun urheilutalon parkkipaikalla
tiistaina 23.2. klo 16–18
Askaisten koulun pihalla
keskiviikkona 24.2. klo 17–19
Tulethan käymään!
Huom!
Koronasuositukset tulee huomioida
myös Nuorisobiilin toiminnassa. Mikäli paikalle tullessasi muita ihmisiä
on auton lähettyvillä yli 10, odotathan
omaa vuoroasi kauempana. Vahva
maskisuositus tässäkin toiminnassa.
Makkaroiden tarjoaminen koronasuosituksista johtuen ikävä kyllä peruttu.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Askaisten kirjaston rajoitetut
aukioloajat 28.2.2021 asti
Askaisten kirjastossa voi asioida ma klo
13-19, ke 10-16 ja pe klo 10-15. Aineistoa voi palauttaa vanhan kirjastotalon
palautusluukusta, Askaistentie 764 A.
Seuraa tiedottelua koronarajoituksista.
Muista maski ja turvavälit asioidessasi
kirjastossa.
Saaristo Liikkuu – kiitos!
Kiitos kaikille Saaristo Liikkuu -kampanjaan osallistuneille.
Arvontapalkinnot toimitettu voittajille,
onnea!

Hyvinvointipalvelut muuttaa
Uusi osoitteemme on Hallintotie 2, 21250 Masku, puh, 044 7388 224
hyvinvointipalvelut@masku.fi
Sähköpostiosoitteet hyvinvointitoimialan henkilöille on pääsääntöisesti:
etunimi.sukunimi@masku.fi
Tällä hetkellä teemme suositusten mukaan etätöitä. Tarvittaessa ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Lisätietoja Maskun kunnan sivuilta www.masku.fi/vapaa-aika ja hyvinvointi.

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

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 25.2.2021,
yhdistysten aineistopäivä 17.2.2021 klo 9.00
mennessä.

Seurat ja yhdistykset
MASKUN YRITTÄJÄT
järjestävät torstaina 4.3.2021
klo 18 vaalipaneelin. Paneeliin
on kutsuttu edustaja jokaisesta
poliittisesta ryhmittymästä. Paneelin juontaa Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.
Paneeli järjestetään virtuaalisena Teamsissä.
Mukaan pääset alla olevasta linkistä:
Ja linkki myös tässä avattuna:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZkMTAwZjMtYTQzOS00YmM2LWE4NjctZTY5MTdkNjhiMDY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e64b8b5-27c2-47a2-af1c-c114f35c842f%22%2c%22Oid%22%3a%2262898805-af9b-4a219700-3ff2d9346492%22%7d
Kunnan nettisivuilla olevasta sähköisestä Maskulaisesta pystyt kopioimaan linkin.
Mukaan ovat tervetulleita kaikki kunnan elinkeinopolitiikasta
ja kunnan tulevaisuudesta kiinnostuneet. Paneelin lopussa on
varattu aikaa yleisön kysymyksille.

NIEMENKULMAN
KYLÄYHDISTYS RY:N
vuosikokous pidetään Niemenkulman
vanhalla koululla keskiviikkona 3.3.2021 klo 18.
Tervetuloa!
Johtokunta
Kokous siirretään myöhemmäksi siinä
tapauksessa, että kokoontumisrajoituksia
koronan vuoksi jatketaan.

Vihreät luontotreffit
kerran kuussa!
Aloitamme nokipannukaffella Veraisten laavulla Lemussa la
20.2. klo 13 - 15.
Toimimme vastuullisesti, joten ilmoittautuminen vaaditaan:
maskunvihreat@gmail.com. Saat paluuviestissä treffipaikan
osoitteen sekä kattavan turvallisuusinfon, jota noudatamme
ulkonakin.

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

Seurat ja yhdistykset

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!
Ilmoittautuminen Maskun kirkkojen messuihin. Aloitamme messujen viettämisen kaikissa kolmessa kirkossa.
Kirkkoon otetaan enintään 10 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 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 14.02. klo 10 sanajumalanpalvelus. Henttinen, Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
Su 21.02. klo 10 messu. Henttinen, Kataja, Poutanen. Ilmoittautuminen, ks. yläp. ohjeet.
Su 28.02. klo 10 sanajumalanpalvelus. Leppäkari-Lindberg, Kataja, Poutanen.
Lemun kirkko:
Su 14.2. klo 12

messu. Henttinen, Poutanen. Ilmoittautuminen, ks. yläp. ohjeet.

Askaisten kirkko:
Su 28.02. klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Poutanen. Ilmoittautuminen, ks. yläp. ohjeet.

VUODEN 2021 YHTEISVASTUUKERÄYS PUREUTUU
IKÄIHMISTEN TALOUDELLISEEN AHDINKOON.

Runoja ja musiikkia Yhteisvastuun hyväksi Maskun seurakunnan Facebook-sivuilla perjantaisin 12.2. alkaen
klo 19. Tallenteet ovat katsottavissa kahden viikon ajan julkaisupäivästä.

Aihe on tärkeä, mutta koronan takia emme valitettavasti voi järjestää
yleisötilaisuuksia Yhteisvastuun hyväksi.
Facebookista löydät kuitenkin eri videoita YV:en liittyen
(osoite: 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

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Isabella Enni Amanda Karppinen, Neela Amanda Anttila
Kuolleet: Judith Ingeborg Aarnio 97v., Liisa Karjalainen 93v.,
Kirsti Annikki Mehtälä 93v., Irma Kyllikki Saarinen 86v.,
Jussi Olavi Hurme 59v.
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Kirkkotiellä

Maskun srk-talolla: ti klo 9.30-11.30
srk-talon alakerrassa p.044 722 5424
Nuppuset on ryhmä ensimmäisen
lapsensa saaneille ja odottaville äideille. Kokoonnumme yhdessä pikkuisten
kanssa torstaisin klo 10.00-11.30 Maskun srk-talon alakerrassa. Ilmoitt. kotisivuillamme.
Perheiden illat toimivat alueellisina
iltaperhekerhoina. Ilmoitt. kotisivuillamme.
Askaisisten seurakuntatalolla: ti
16.2. 16.3. ja 13.4.
Lemun Pappilassa: ke 31.3. ja 28.4.
Maskun srk-talolla: ti 2.3. ja 4.5.

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

Äitien illat ovat pienten lasten äideille suunnattuja hengähdystaukoja
Mannerlahden leirikeskuksessa ke 3.3.
ja to 22.4. klo 17.30-20.30. Ilmoitt. Kotisivuillamme.

Aikuiset:
Seurakunta toimii koronatilanteen
huomioiden. Seuraamme tilanteen kehittymistä ja ohjeistuksia. Aloitamme
kerhot, kun tilanne sen sallii. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta Maskulaisesta ja seurakunnan kotisivulta
maskunseurakunta.fi.
Huomioithan, että koronatilanne voi
tuoda muutoksia jopa nopealla aikataululla seurakunnan toimintaan. Suosittelemme maskin käyttöä, jos asioit
seurakunnan tiloissa.

Ystävätoimintaa:
Laitosvierailut ovat tauolla toistaiseksi. Ystävätoiminta käynnistyy,
kun koronatilanne rauhoittuu. Toivotamme kaikille terveyttä ja siunausta.

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 ja päiväkerhot
2v-kerho ilmoittautuneille.

sekä

Perhekerhoissa tapaat alueesi muita perheitä musiikin ja askartelujen
lomassa. Ilmoita tulostasi viestillä viimeistään kerhoaamuna klo 8.30. Rajoitus tällä hetkellä max 10 hlöä.
Askaisisten seurakuntatalolla: ke
klo 9.30-11.30 p. 044 722 5426
Lemun Pappilassa: ke 9.30-11.30 p.
044 722 5428
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Rajoitukset saattavat vaikuttaa toimintaan, seuraa ilmoitteluamme kotisivuilla ja Facebookissa: Maskun seurakunta
Lapset ja perheet.

Alakoululaiset:
Leiripäivät
1.-6.luokkalaisille
Mannerlahdessa pojille la 13.3. ja tytöille la 17.4. klo10-18. Mukaan mahtuu
15 leiriläistä. Leiripäivä on maksuton ja
ilmoittautuminen on auki nettisivuilla
5.3.asti ja lisätietoja Hannalta p.0447225430
Alakoululaisten kerhoihin ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot nettisivuilla.
Uusille kerholaisille olisi vielä tilaa
Maskun pappilassa:
Nappulakerho eskarit-3.luokkalaisille MAANANTAISIN klo16.30-18
Taidekerho 1.-6.luokkalaisilleTORSTAISIN klo17-18
Lisätiedot Kaisalta p.044-7225431

Nuoret:
Kerhonohjaajakurssi kaikille 8.lk ja
sitä vanhemmille alkaa to 18.3. Kurssi
kokoontuu pappilassa kuutena torstaina klo16.30-17.45. Lisäksi on leiripäivä
Mannerlahdessa la 8.5., hygieniapassikoulutus sekä kerhoharjoittelu. Ilmoittaudu nettisivuilla 11.3. mennessä tai
kysy lisää Hannalta 044-7225430
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!
Talven 2021 Toivo -teemaiset kinkerit
pidetään poikkeuksellisesti netissä.
Kinkeri-ohjelma lähetetään ulos su
14.3. klo 15 ja se on katsottavissa seuraavat kaksi viikkoa. Kinkereille pääset Maskun seurakunnan kotisivujen
linkin kautta tai suoraan facebook.
com/maskusrk.
Mielellään ottaisimme sinulta kysymyksiä tai ajatuksia siitä, mitä toivo/
toivottomuus on sinulle merkinnyt
ja miten se on tullut esille elämäsi
aikana. Ajatuksiasi voit lähettää etukäteen viim. pe 26/2: facebook.com/
maskusrk TAI s-postilla jouko.henttinen@evl.fi TAI soitto/textiviesti 044–
550 6720. Käsittelemme tekstiäsi joko
nimettömänä tai nimimerkillä
Keväällä Maskun seurakunnassa pidetään etäperhekirkkohetkiä. Liikuttavat
ja laulattavat perhekirkkohetket pidetään sunnuntaina 21.2,21.3,25.4 sekä
16.5 klo 15. Perhekirkkohetki striimataan Maskun seurakunnan lapset ja perheet –Facebook-sivulla. Voit osallistua
siihen etänä. Ota mukaan oma pehmolelusi. Menossa mukana Messunalle
Usko, Sima-pappi, Joni-kanttori sekä
Kati-suntio.

Kirkkotiellä

