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Menovinkit

Kesätyöasiaa nuorille
Maskun kunnan kesätyöt nuorille 2022
Kts. tarkempi ilmoitus Maskulaisesta nro 3, ilmestynyt 
17.2.2022.

Hakea voi Kuntarekry-sivuston kautta: https://www.
kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/maskun-kunnan-kesa-
tyot-nuorille-413800/ 5.3.2022 mennessä. Kaikille kesä-
työtä hakeneille ilmoitetaan valinnoista.

Nuorten kesätyötuki 2022
Maskun kunta myöntää kesätyötukea yhdistyksille, yri-
tyksille tai säätiöille maskulaisten nuorten palkkaami-
seksi kesätöihin vuonna 2022. Kesätyötuki on tarkoitettu 
15–18-vuotiaan nuoren työllistämiseen ajalla 1.6. – 
31.8.2022. Kesätyön saamiseksi nuoren on täytettävä 15 
vuotta ennen työsuhteen alkamista. Työsuhteen kesto on 
vähintään kaksi (2) viikkoa tai yksi (1) kuukausi sekä päi-
vittäinen työaika vähintään kuusi (6) tuntia ja palkkaus 
työehtosopimuksen mukaan. Kunnan maksama tuki on 
150 euroa/nuori/2 viikkoa ja 300 euroa/nuori/kuukausi. 

Kts. tarkempi ilmoitus Maskulaisesta nro 3, ilmestynyt 
17.2.2022.

Kesätyötuen hakuaika on 10.4.2022 saakka. Hakemus on 
jätettävä 10.4.2022 klo 12.00 mennessä suoraan Maskun 
kunnanvirastoon (os. Keskuskaari 3, 21250 Masku) tai 
sähköpostitse Maskun kunnan palvelupisteen osoittee-
seen maskunkunta@masku.fi aiheena ”Kesätyötuki”.

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöjohtaja 
Reima Lindeman, puh. 044 7388 151.

Maskun kunta

Maskun kunnan 
yksityistieavustukset 2022
Kunta myöntää yksityisteille avustusta tien kunnossapi-
toon ja perusparannushankkeisiin. Yksityisteitä avuste-
taan talousarvioon varatulla määrärahalla.

Peruskorjausavustushakemus
Liitteeksi kustannusarvio, peruskorjaussuunnitelma ja 
tiekunnan pöytäkirjanote.

Sähköinen palvelukanavamme 
ePermit on avattu
Ohjelmaan pääset masku.asiointi.fi/ePermit sivuston 
kautta.

Palvelun kautta voit hakea rakennusvalvonnan lupia, 
kysyä etukäteen kommentteja suunnitelmillesi sekä seu-
rata lupasi etenemistä rakennusvalvonnassa. Palvelun 
kautta asioiminen on nopeaa ja helppoa. Jättääksesi lu-
pahakemuksen sinun on tunnistauduttava vahvasti joko 
verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella koska 
asiointipalvelussa käsitellään luottamuksellisia ja luvan-
varaisia tietoja. Kannustamme valtuuttamaan pääsuun-
nittelijan lupahakemuksen perustajaksi ja täydentäjäksi.

Aiemmin haetut hankkeet, jotka ovat keskeneräisiä jul-
kaistaan ePermitissä hakijan tai suunnittelijan pyynnös-
tä. Ilmoita asiasta rakennusvalvontaan.

Rakennusvalvonta

Haku varhaiskasvatukseen  
1.8.2022 alkavalle toimintakaudelle
Maskun kunnan varhaiskasvatuspaikat päiväkoteihin ja 
perhepäivähoitoon ovat haettavina 1.8.2022 alkavalle 
toimintakaudelle 31.3.2022 mennessä. 

Hyvinvointipalvelut tiedottaa 
Masku esiintyy
Uusi tapahtumasarja kutsuu maskulaiset estradille.

Maskussa aloitetaan keväällä täysin uusi Masku esiin-
tyy -tapahtumasarja, jonka esiintyjiksi voivat hakea 
kaikki nykyiset tai entiset maskulaiset, joilla on jotakin 
esitettävää. Haku aukeaa helmikuussa ja tapahtuma-
sarjan on tarkoitus käynnistyä loppukeväästä. 

Masku esiintyy -tapahtumasarja tuo maskulaiset esiin-
tyjät maskulaisiin tapahtumapaikkoihin. Mukaan toi-
votaan monipuolisesti esityksiä, kuten laulua, soittoa, 
jongleerausta, runonlausuntaa, tanssia tai vaikkapa 
taikatemppuja. Mukaan haetaan sähköisellä lomak-
keella, ja hakukelpoisia ovat kaikki nykyiset tai entiset 
maskulaiset yksilöt tai ryhmät, joilla on jotakin esitet-
tävää. 

Masku esiintyy -sarjan tapahtumapaikkoja ovat muun 
muassa Maskun pääkirjasto ja sen ympäristö, Lemun 
kirjasto ja sen ympäristö sekä myöhemmin tarkentu-
vat sisä- ja ulkotilat Askaisissa. Maskun kunta hoitaa 
esitysten tuotannon ja markkinoinnin, ja jokaisesta 
tapahtumasarjaan valitusta esityksestä maksetaan 100 
euron palkkio (summa on esityskohtainen, eikä vaihte-
le esiintyvän kokoonpanon suuruuden mukaan). 

Tapahtumasarjan haku on auennut Maskun kunnan 
nettisivuilla (sähköinen asiointi) ja hakemuksia otetaan 
vastaan jatkuvasti. Esitysvalinnat tehdään kuukausit-
tain, ja kaikkiin hakijoihin ollaan henkilökohtaisesti 
yhteydessä. Hakijoita pyydetään kuvailemaan suunni-
teltua esitystä ja kertomaan aiemmista esiintymisko-
kemuksista. Tapahtumasarjan on tarkoitus käynnistyä 
ensimmäisillä esityksillä loppukeväästä 2022.

Hyvinvointipalvelut 

Kunnossapitoavustushakemus
Liitteeksi edellisen vuoden tilinpäätös ja kuluvan vuoden 
talousarvio.

Hakemukset toimitetaan 30.4.2022 mennessä osoittee-
seen Maskun kunta/rakennus- ja ympäristölautakunta, 
Keskuskaari 3, 21250 Masku tai johanna.salmela@mas-
ku.fi.
Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta kä-
sittelyyn. Avustusta maksetaan rakennus- ja ympäristö-
lautakunnan 15.2.2022 § 10 päätöksen mukaisesti.

Hakemuslomakkeita ja lisätietoja kunnanvirastosta ja 
kunnan nettisivuilta. www.masku.fi/lomakkeet

Maskun rakennus- ja ympäristölautakunta

Kts. tarkempi ilmoitus Maskulaisesta nro 3, ilmestynyt 
17.2.2022.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Hanna Rousku, 
puh. 044 7388 355.

Varhaiskasvatuspalvelut

Hyvinvointi-ilta Lemun lähikirjastossa
Hyvinvointi-ilta järjestetään Lemun lähikirjastossa 
maanantaina 7.3. klo 18.00. 

Susanna Valkama luennoi aiheesta “Liikettä dosettiin ja 
puskutraktorilla töitä”. 

Mielellään ilmoittautuminen ennakkoon puh. 044 7388 
145 tai lemun.kirjasto@masku.fi



Seurat ja yhdistykset

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

Tietosuojaselosteeseemme voitte 
tutustua verkkosivuillamme osoitteessa www.kunta.fi

Seuraava Maskulainen ilmestyy 17.3.2022, 
yhdistysten aineistopäivä 

9.3.2022 klo 9.00 mennessä.

Anna Pesosen taidenäyttely 
Lemun lähikirjastossa 
Strong and independent – Naiseuden monet 
kasvot Anna Pesosen kuvataidetta nähtävillä 
Lemun lähikirjastossa 1.–31.3.

Anna Pesonen luonnehtii itseään ja taidettaan 
seuraavasti: Olen itseoppinut taiteilija, jolla 
on valtava palo luoda uutta. Pohdiskelen ja 
analysoin jatkuvasti maailmaa ja ympärilläni 
olevia ihmisiä, enkä ikinä kyllästy avartamaan 
katsomusta tai näkökulmia. Abstrakti tyyli 
antaa minulle vapauden luoda taidetta rajois-
ta piittaamatta ja antautua täysin tunteiden 
valtaan. Olen etsiskellyt omaa tyyliä taiteen 
parissa ja kokeillut paljon kaikkea maalaami-
sesta pistepiirtämiseen. 

Torstaina 10.3. klo 18.00 Anna Pesonen on 
paikalla kertomassa teoksistaan ja ajatuksis-
taan. 

Tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan 
“taulujen kertomaa”. 

Tule lukemaan lukulemmikille! 

Maskun pääkirjasto  
Suomen Karva-Kaverit ry:n lukulemmikki Elsa-koira 
vierailee 16.3., 13.4. ja 11.5. klo 17.45–18.45.
Varaa lukuaika pääkirjastosta puh. 044 7388 255.

Lemun lähikirjasto  
Lukukoira Etti vierailee Lemun lähikirjastossa 24.3., 
12.4. ja 5.5. klo 18.00–19.00.
Varaa lukuaika lähikirjastosta puh. 044 7388 145 

Lukuaika on n. 15 min/lukija. 
Lukuhetkeen osallistuvat vain lapsi, koira ja koiran 
ohjaaja. 

Esteen sattuessa ilmoitathan kirjastolle, niin voimme 
antaa ajan toiselle halukkaalle.

S e u r a a  s o m e s s a !
I n s t a  j a  s n ä p p i

@ e t s i v a _ v i v i c a  
 

V i v i c a :  0 4 4   4 3 5  5 3 6 3
S i r k k u :  0 4 4  4 3 5  5 2 0 9

 

Tehtävänämme on olla sinun puolellasi ja auttaa mitä

moninaisimmissa tilanteissa. 

Jos kaikki ei ole mennyt ihan niin kuin Strömsössä, tai

kaipaat apua vaikkapa tulevaisuuden

suunnittelemisessa tai johonkin palveluun

pääsemisessä, meihin kannattaa ottaa yhteyttä! 

Yhdessä selvittelemme solmuja ja toimimme

tulkkeinasi järjestelmäviidakossa. 

On hienoa, kun pääsemme yhdessä kanssasi näkemään

miten jokin palanen loksahtaa kohdalleen elämässäsi!  

 ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
15-29-VUOTIAILLE NUORILLE 

ETSIVÄ TYÖ PÄHKINÄNKUORESSA – ota yhteyttä jos joku
näistä osuu sinuun:

- etsit työ-, työkokeilu-, kesätyö- tai opiskelupaikkaa
- opiskelu on keskeytynyt/olet harkinnut keskeyttämistä

- olet keskeyttämässä armeijan tai siviilipalveluksen
- kohtaat haasteita terveyden tai toimeentulon kanssa

- haluaisit muuttaa omillesi
- haluat selkiyttää omia tulevaisuuden suunnitelmiasi

Maskun Sos.-dem 
Työväenyhdistys Kipinä Ry:n
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS 
pidetään lauantaina 19.3. klo 13 alkaen Raision ABC ase-
man kokoustiloissa (Piilipuunkatu 2, Raisio).
Lounastarjoilun vuoksi ennakkoilmoittautumiset erityis-
ruokavalioineen puheenjohtajalle jenni.rannikko@out-
look.com, puh. 045 636 2324.
Tervetuloa kokoukseen!                                       Johtokunta

Maskun Martat Ry
Terhin nipsut Humikkalan Majalla, ma 7.3. 
klo 17.30–20, Ota mukaasi kahvikuppi ja 
asetti, Kahvi+ Ohjausmaksu 3.50 e

Maskun Martat Ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 
21.3. klo 18, Humikkalan Majalla. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen 8 §:n määräämät asiat.Pyydämme osallistujia 
ilm. 18.3. mennessä seija.h.hillgren@gmail.com
Hallitus

• Karaoketanssit pe 4.3. klo 13–16 Maskutalo.
• Kevätkokous ke 9.3. klo 12 käsitellään sääntöjen 8§ 
määräämät asiat. Ja kk-tapaaminen hammaslääkäri 
Anton Mustonen kertoo hammashoito asiasta srk-sali. 
Kahvi juodaan klo 11.30 alkaen.
• Käsityökerho ja Tarinatupa pe 11.3. klo 13–16 
Brankkari.

Moottoripyöräkerho Marski ry 
Moottoripyöräkerho Marski ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
sunnuntaina 20.3. kello 14 alkaen 
Lemun urheilutalo, Askaistentie 228 Lemu. 
Käsitellään sääntömääräiset ja mahdolliset muut asiat. 

Maskun Maa- ja kotitalousnaiset
Kevätkokous Teams-etäyhteydellä 
ke 9.3. klo 18. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Alkuun kuulemme tietoiskun vieraslajikasveista 
maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Katri Eriks-
sonilta. Opimme tunnistamaan kasvit ja torjumaan niitä 
oikein. Luentoon liitetään myös kesäksi sovittavat kitke-
mistalkoot kunnan alueella. Ilmoittautumiset Teams-lin-
kin lähettämistä varten pj. Anne Ruohoselle 7.3. mennes-
sä: anne.ruohonen@outlook.com. 
Linkki lähetetään vain ilmoittautuneille. 
Tervetuloa etäkokoukseen!

Partiolippukunta 
Maskun Hemmingin 
Tyttäret ja Pojat ry.
Vuosikokous torstaina 17.3. klo 18 Hemmingin Tuvassa. 
Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!                         Hallitus



Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut:  Miida Maarit Hannele Tenho, Olivia Karoliina Vuorela, 
Kaspian Anton Tupala
 
Kuolleet: Eeva Annikki Laasonen 95v., Pentti Ensio Matikka 89v., 
Marja Mielikki Tapana 87v., Tarmo Aulis Ranta 85v., 

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!  
Maskun kirkko: 
Pe 04.03 klo 8.30 arkiaamun ehtoollinen. Henttinen, Anna Välimäki.
Su 06.03.  klo 10 messu. Tuija Leeste, Poutanen; kesä3- ja päivärpk-ryhmät 
 mukana messussa. Kirkkokahvit.
Su 13.3.  klo 10 messu. Henttinen, Kataja, Evilampi, Poutanen. Kirkkokahvit. 
 Mukana rpk talvileirit ja kesä2.
Su 17.3.  klo 10 messu. Tuija Leeste, Henttinen, Anna Välimäki. Kirkkokahvit.
Ma 18.4.  klo 18 Hemminkimessu 2. pääsiäispäivä. 

Lemun Kirkko:
Su 06.03.  klo 12 messu. Jarmo Seilo, Anna Välimäki.
Su 17.3.  klo 12 messu. Tuija Leeste, Anna Välimäki.

Askaisten kirkko: 
Su 13.3.  klo 12 perheiden messu. Henttinen, Poutanen. 
 Keittolounas Askaisten srk-talolla kirkon jälkeen, järj. Askaisten Martat

Yhteisvastuu 2022 kerää lasten ja nuorten auttamiseen teemalla 
LAHJOITA MULLE HUOMINEN

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 lieveil-

miöitä 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-toi-

mintaa 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 
(Kirkkopalvelujen keräyslupa RA/2020/639):: 

Keräystili: Pohjola-Pankki FI14 5000 0120 2362 28, Viite: 301453 
MobilePay: 55825 

Runoilta: 
"Anna meille tahtoa rakkauteen ja iloon", 

Raisionseudun Lausujat
Lemun pappilassa keskiviikkona 23.3. 

klo 18. Pientä tarjoilua. 

Vapaaehtoinen maksu 
Yhteisvastuukeräykselle.

Lemun Martat 
vuosikokous jäsenille 20.3. klo 15 
Lemun Pappilassa. Tarjolla tortillabuffet, 
kahvia ja kakkua. Ennakkoilmoittautuminen 
Merjalle viikkoa ennen kokousta p. 040 54 33 845, 
mieluiten tekstiviestillä.
Naisten ilta Naistenpäivänä 8.3. klo 18
Lemun Pappilassa Naistenpäivänä mahtava meininki! 
Klo 18 alkaen esittelyssä seuraavat tuotemerkit: Avon 
kosmetiikkaa, BraEvan rintaliivit, isojakin kokoja, Fin-
nlite kynttilätuotteet, Kotigastronomi herkut, Perfect 
Home sisustustavarat, Tupperware. Myyjät tulevat pai-
kalle klo 17 ja ovet aukeavat shoppailuun klo 18. Tapah-
tumassa 2 € hintaan kahvi ja pulla. Tervetuloa ja ota naa-
purikin mukaan
Machia Desing 14.3. klo 18
Martta askarteluilta 14.3.klo 18, Raisiossa Lukkarlantie 
2, Machiassa. Mahdollisuus huovuttaa pääsiäispupu tai 
muna, tehdä solmutekniikalla rairuoho ryijypohjaan tai 
ruusukranssi paperinarusta. Ilmoita mitä haluai-sit teh-
dä. Maksimi osallistujamäärä 12, ilmoittaudu siis nopeas-
ti Tarjalle 7.3. mennessä p. 050 353 1280. Kurssin hinta 
noin 15e sisältää opetuksen, materiaalit sekä kahvin.

Tuu pelaamaan!
2016-syntyneiden Nappulaliiga starttaa 
9.4.2022 Taponkedon hallilla! Skannaa 
QR-koodi, lue lisää ja ilmoittaudu 
mukaan! tai surffaa nettisivuillemme 
www.maskunpalloseura.fi
Lisätietoja: Toiminnanjohtaja 
Tomi Anttila, puh. 044-5352221, 
toiminnanjohtaja@maskunpalloseura.fi

SPR Maskun osasto
Verenluovutus ma 14.3. klo 14–18 
Maskutalolla. Luovutus tapahtuu ensisijaisesti ajanvara-
uksella, joka aukeaa viimeistään 2 vk ennen ajankohtaa: 
https://ajanvaraus.veripalvelu.fi/vp
Kevätkokous ti 29.3. klo 19 Humikkalan majalla. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa, ilmoittautumista ei tarvita!

Maskun Niemenkulman Martat 
Tervetuloa maaliskuun marttailtaan! 
Marttailta on avoin ihan jokaiselle. Tule ja 
tuo ystäväsikin. Marttailu kuuluu kaikille! 
Maskun Niemenkulman Marttojen 86. toimintavuosi on 
käynnistynyt! Marttaillan aiheena on HISTORIAN HA-
VINAA JA IDEAA UUTEEN. Olemme penkoneet yhdis-
tyksemme historiikkeja ja keränneet osuvimpia esiteltä-
viksi. Esittelemme myös tulevaa toimintaa ja kuulemme 
mielellämme ajatuksia ja ideoita. 
Paikka: Niemenkulman vanha koulu, Ohensaarentie 762, 
Aika: ke 16.3 klo 17.30. Kahviraha 2 €.

Niemenkulman kyläyhdistys ry
Vuosikokous lauantaina 19.3.2022 klo 17 
Maskutalossa. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa! 
Niemenkulman kyläyhdistys 40 vuotta! 
Juhlistamme tätä klo 18 alkaen. Illalliskortit johtokun-
nan jäseniltä. Tervetuloa!                                     Johtokunta

Maskun Maamiesseuran 
kevätkokous pidetään maanantaina 
15.3.2022 klo 18 alkaen Teams-etäyhteydellä. 
Kokouksen aluksi kuulemme Wihurin maatalouskaupan 
kuulumisia. Yhdistyksen kevätkokouksessa ovat esillä 
sääntömääräiset asiat. 
Voit osallistua kokoukseen kotoa käsin omalta tietoko-
neeltasi. Lähetä sähköpostia Heikki Ajosenpäälle, heik-
ki.ajosenpaa@proagria.fi 11.3.2022 mennessä ja ilmoita 
halukkuudestasi osallistua kokoukseen. Saat ennen ko-
kouksen alkua sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset 
osallistumaan kokoukseen.

Maskun kirkonseudun asukasyhdistys ry
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 22.3. 
klo 18 Brankkarilla, os. Paloasemantie 6. Kahvi- ja pullatar-
joilu. Tervetuloa kaikki yhdistyksen jäsenet!

Maskun Kokoomus ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
torstaina 7.4. klo 18 Cafe Ravintola Masku, 
os. Maskuntie 224. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa kaikki yhdistyksen jäsenet!

Askaisten kyläyhdistyksen 
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
su 20.3. Louhisaaren kartanon kahvilassa 
klo 15. Yhdistyksen uusi hallitus on 
aloittanut toimikauden, tervetuloa tutustumaan! 
Tarjolla kakkukahvit!  Askaisten kyläyhdistyksen hallitus

Maskun Tempon 
vuosikokous järjestetään 
torstaina 10.3. klo 18 Hemmingin koululla. 
Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!                                                              Johtokunta

MLL:n Maskun yhdistys ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
Piuhan majalla (Tanilantie 158) 
maanantaina 21.3. klo 18. Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen 15 pykälän määräämät asiat. Ko-
koukseen voi halutessaan osallistua myös etänä, linkin 
saat pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta mllmas-
ku@gmail.com. Tervetuloa!
Perhekahvila aloittaa toimintansa jälleen pe 4.3 Hu-
mikkalan majalla klo 9.30–11. Perhekahvila kokoontuu 
ke & pe aamuisin, katso tarkemmat aikataulut ja paikat 
yhdistyksen Facebook sivuilta!
Liikunnan ihmemaa -tapahtumat keväällä 2022: 
27.3, 24.4 ja 29.5 Kurittulan koulun liikuntasalissa klo 
10–11.30. Lapsiperheille suunnattu maksuton liikunta-
tapahtuma. 

OLETKO HUOLISSASI LÄHEISESI 
ALKOHOLIN KÄYTÖSTÄ
–AL-ANON VOI OLLA RATKAISU 
ONGELMAAN.
Al-Anonin (Varsinais-Suomen) auttava puhelin päivys-
tää 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. 



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. 
Suosittelemme vahvasti maskin käyttöä seurakunnan 

tilaisuuksissa. 

Aikuiset: 
Maskun seurakuntatalossa:  
Kaffepaussi parillisten viikkojen ke klo 10–11.30 srk.ta-
lon alakerrassa kahvituvassa. Huom, muuttunut kloaika! 
Naisten raamattupiiri keskiviikkoisin klo 18.30-
20.30 kahvituvassa.   
Miesten piiri  ti klo 9.30–11; ilmoitus kokoontumisis-
ta tulee piirin oman viestinnän kautta, tiedustelut Jouko 
Jaakkola p. 0400 794 340
Omaishoitajat 6.4. klo 13 salissa. 
Kirkkokuoro harjoitukset pääsääntöisesti to klo 18 salissa.  
Seurakuntakerho parittomien viikkojen to klo 13–
14.30 kahvituvassa. Huom, muuttunut paikka!  
Näppituntuma kerran kuukaudessa ke 16.3. klo 14–19  
salissa. 
Mimmiraamis parillisten viikkojen ma klo 18–20 kah-
vituvassa. Jos samalla viikolla Tutkimusmatkat Raamat-
tuun, niin Mimmiraamista ei pidetä sillä viikolla. 
Maskun pappilassa:  
Naisten aamupiiri Maskun Pappilan salissa joka tiistai 
klo 9.30–11 
Tankkauspaikka kuukauden viimeinen ke 30.3. 
klo 18.30–20 kirkon iltaehtoollisen jälkeen: Aikuista seu-
raa raamatunopetuksen, laulujen ja iltapalan merkeissä.  
Tiedustelut Kaija Järä 0400 960 596.
Kirkkoherranviraston yläkerrassa: 
Miesten raamattupiiri parillisten viikkojen to  
klo 18.30-20 Jussintuvassa.  
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä kuu-
kauden 3. ke 16.3. klo 13–14.30 Jussintuvassa. 
Humikkalassa: 
Naisten kammari ti klo 9.30–11; ilmoitus kokoontu-
misista tulee piirin oman viestinnän kautta; tiedustelut 
Pirkko Jaakkola p. 0405–142 418
Lemussa: 
Ompelupiiri perjantaisin. klo 9.30.-12. Lemun pappi-
lassa. Huom, muuttunut paikka!
Kaislakerho (ent. Keskiviikkokerho) kerran kuukau-
dessa 15.12. klo 13-14.30 Kaislakodilla. 
Niemenkulmalla: 
Tiistaikerho tiistaisin klo 9.30-11.30 Niemenkulman 
kerhotilassa, avoin kaiken ikäisille.  (Kelhoistentie 4)
Askaisissa: 
Miesten sauna- ja raamattuilta kerran kuukaudessa 
to 17.3. klo 18 Mannerlahden saunalla. 

Ystävätoimintaa: 
Juttuseuraa vailla? Muuttuneessa tilanteessa ihmis-
ten tarve keskusteluun ei ole vähentynyt ja siksi tarjoam-
me yksinäisyyttä kokeville tai juttuseuraa kaipaaville va-
paaehtoista ystävää. Ole yhteydessä diakoni Johannaan 
p. 044 7225416.

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: Ryhmät täynnä
Päiväkerhot: Kauden 22-23 ilm. alkaa 4.4 klo 9.00

Perhekerhot. Ilmoittautuminen tarvitaan syyskauden 
21 jälkeen aloittavilta perheiltä.  Lisätietoa ilm. jälkeen 
WhatsApp-ryhmän kautta. 
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 16.3, 21.4 ja 10.5 ilmoittautumiset käyn-
nissä kotisivuillamme.

Perheiden leiripäivän la 25.3 ilmoittautuminen alkaa 
ma 7.3 klo 9.00

 
Koronarajoitukset saattavat vaikuttaa toimintaan, seu-
raa ilmoitteluamme kotisivuilla ja Facebookissa: Maskun 
seurakunta Lapset ja perheet.

Nuoret: 
Isoskoulutus
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun pappi-
lassa klo 14-17. 
Nuorten avoimet ovet pappilassa ti klo 18-20. 
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö 

Musiikki:
Kirkkokuoro harjoittelee pääsääntöisesti Maskun seu-
rakuntatalon salissa. Voit tiedustella seurakunnan soi-
tonopetuksesta sekä kuoro- ja muusta musiikkitoimin-
nasta kanttori Joni Poutaselta p. 044 7225417, 
joni.poutanen(at)evl.fi
Nuorten projektibändi 
starttasi syksyllä. Harjoituspäivä sunnuntai. Olitpa ko-
kenut 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

Kesätyöpaikat 

Kesäksi 2022 haemme hautausmaan 
kesätyöntekijöitä ja kirkonoppaita. 

Oppaita tarvitsemme 
Askaisten kirkkoon ja kesätyöntekijöitä kaikille 

kolmelle hautausmaalle. Työjakso on ajalla 
6.6-14.8.2022. Mahdolliset tiedossa olevat poissaolot 

on ilmoitettava hakemuksessa. 
Lyhyet hakemukset 28.2.2022 mennessä sähköposti-

osoitteeseen masku.mannerlahti@evl.fi otsikolla 
KESÄTYÖ2022.

Hautausmaille valitsemme työturvallisuussyistä vä-
hintään 17 vuotta täyttäneitä. Haudanhoitotehtäviin 
mahdollisesti palkataan myös nuorempia henkilöitä 
Palkkaus KirVesTes:n mukainen. Hakijat haastatel-

laan tarvittaessa ennen valintaa. 
Kirkon oppaiksi huomioimme myös nuoremmat 

hakijat, joiden toivomme asuvan Askaisissa.

Hemminkikuoron harjoitukset 
ti 22.3. ja ke 13.4. klo 18 Maskun kirkossa.


