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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.
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
Maskun kunnan keskusvaalilautakunta

Vuositiedote 2021
Kunnan uusi vuositiedote on luettavissa
kunnan kotisivuilta kohdasta:
https://www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kuntatiedote/ajankohtaista/
Muutama paperiversio vuositiedotteista
löytyy myös kunnanviraston palvelupisteestä sekä kunnan kirjastoista.

Koronarokotukset
Perusturvakuntayhtymä Akseli
15.2.2021

Perusturvakuntayhtymä Akselissa on
aloitettu yli 80-vuotiaiden ja riskiryhmäläisten rokottaminen.
Rokotusajan voivat varata kaikki yli
80-vuotiaat sekä THL:n riskiryhmään 1
kuuluvat 18 - 69 –vuotiaat.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
määrittämään riskiryhmään 1 kuuluvat
henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille voimakkaasti altistava sairaus

tai tila. Kyseessä voi olla esimerkiksi
elinsiirto tai kantasolusiirto, aktiivisessa
hoidossa oleva syöpätauti, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuaissairaus, vaikea krooninen
keuhkosairaus, lääkehoitoinen tyypin 2
diabetes tai Downin oireyhtymä (aikuiset).
Rokotusajanvarauksen puhelinnumero
on 02 6510 2114.
Ajanvaraus koronarokotuksille avataan
joka viikon maanantaina klo 8.00. Rokotusajanvaraukset sekä puhelinasiointi että sähköinen asiointi ovat avoinna,
kunnes koko viikon rokoteajat on annettu. Saapuvat rokotemäärät ovat tällä
hetkellä pieniä ja varattavat ajat menevät nopeasti.
Yli 80-vuotiaat voivat varata ajan puhelimitse tai nettisivujen kautta. Riskiryhmäläiset voivat varata ajan tällä hetkellä
vain puhelimitse.
Akselissa yli 80-vuotiaita rokotetaan
Pfizeri-Biontechin rokotteella ja riskiryhmäläisiä Astra-Zenecan rokotteella.
Akselista jatketaan soittamista kaikkein
iäkkäimmille kuntalaisille jokaisen jäsenkunnan alueelta ja heille tarjotaan
aikaa rokotukselle.
Kun yli 80-vuotiaat on rokotettu, siirrytään rokottamaan 70-79-vuotiaita. Riskiryhmäläiset 18-69-vuotiaat, jotka kuuluvat riskiryhmään 2, rokotetaan heti
kun ryhmään 1 kuuluvat on rokotettu.
Tiedotamme rokotuksista myös Perusturvakuntayhtymä Akselin nettisivuilla
www.soteakseli.fi.
Perusturvakuntayhtymä Akseli

Kunta hakee Kuntavaaleihin
vaalitoimitsijoita
Maskun kunnan keskusvaalilautakunta hakee vaalitoimitsijoita kuntavaalien
2021 ennakkoäänestykseen vastaanottamaan ääniä ajalle 7.4.-13.4.2021 Maskun
Tokmannille ja Maskutalolle. Vaalitoimitsijat vastaanottavat ennakkoäänestyspaikalla ääniä.
Vaalitoimitsijan tulee osallistua ennen
vaaleja järjestettävään koulutukseen,
jonka ajankohta ilmoitetaan maaliskuun alussa. Vaalitoimitsijan pitää olla
18-vuotta täyttänyt. Vaalitoimitsijana ei
voi toimia ehdokas tai hänen puolisonsa,
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Työstä maksetaan KVTES:in mukainen korvaus 13,88e/tunti, jonka lisäksi
mahdollisesti syntyvät lisä- ja ylityökorvaukset (esim. ilta-, yö- tai sunnuntailisät).
Vaalit järjestetään oikeusministeriön
ohjeiden mukaisesti ja vaalien järjestelyissä noudatetaan koronatilanteen vaatimia varotoimenpiteitä. Ilmoittauduthan tehtävään mahdollisimman pian,
kuitenkin viimeistään 4.3.2021 toimittamalla hakemuksen tehtävään Kuntarekryssä.
Lisätietoa tehtävästä antaa arkisin keskusvaalilautakunnan sihteeri:
044 7388 202.
Keskusvaalilautakunta

Rivieran yritysalue, kortteli
511, asemakaavamuutos
MRL 63 ja MRA 30 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rivieran yritysalueen kortteliin 511 laaditaan asemakaavamuutos.
Samalla ilmoitetaan, että ehdotus asemakaavamuutokseksi on julkisesti nähtävillä MRL 65 ja MRA 27 §:n edellyttämällä tavalla 25.2. – 15.3.2021 Maskun
kunnanvirastossa sen aukioloaikoina ja
kunnan internet-sivuilla www.masku.fi/
kaavoitus.

Suunnittelualue sijaitsee Rivieran yritysalueella, Humikkalan kiertoliittymän
tuntumassa.
Asemakaavamuutoksen
tavoitteena on laajentaa toimitilarakennusten korttelia 511 (KTY) vähäisesti
etelään lähivirkistysalueen puolelle.
Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla
mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta
kirjallinen muistutus, joka on toimitettava Maskun kunnanvirastoon osoitteella Keskuskaari 3, 21250 Masku ennen
nähtävillä oloajan päättymistä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka
Niemeläinen, puh. 044 7388 231.
Maskun kunta

Luvattomasti
Vähä-Joumoon jätetyt
pienveneet
Maskun kunnan Vähä-Joumon venesataman rannassa luvattomasti olevat
pienveneet on siirrettävä pois 15.4.2021
mennessä. Jos veneitä ei ole siirretty
pois määräaikaan mennessä, tullaan ne
siirtämään kunnan varastoon. Veneitä
säilytetään kunnan varastossa 1.6.2021
asti, jonka jälkeen ne hävitetään.
Veneet voi noutaa kunnan varastosta
1.6.2021 asti maksamalla siirrosta ja
kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset
220 €. Teknisen lautakunnan päätös
9.2.2021 §10.
Tekninen lautakunta

Kesätyöasiaa nuorille!
Maskun kunnan
kesätyöt nuorille 2021
Maskun kunta on perinteisesti tarjonnut kesätöitä 30 nuorelle 30 päivän
ajaksi. Vuoden 2021 osalta työjaksot
olisivat 7.6 – 6.7.2021 ja 5.7 – 3.8.2021.
Palkka on 736 euroa ja työaika 35 h/
vko. Työntekijät sijoitetaan avustaviin
tehtäviin kunnan eri toimipisteisiin.
Työpaikat ovat teknisen toimen, varhaiskasvatuksen ja hyvinvointipalveluiden (esim. museo) alaisia töitä.
Kesätöitä tarjotaan epidemiatilanteen
liittyvät rajoitukset ja suositukset huomioon ottaen.
Kesätyöpaikat on tarkoitettu 16–23
-vuotiaille (16 vuotta täytettävä ennen
1.6.2021) maskulaisille nuorille, jotka
eivät aikaisempina kesinä ole olleet
kunnan kesätöissä.
Hakea voi Kuntarekry sivuston kautta:
http://www.kuntarekry.fi
31.3.2021
mennessä. Kaikille kesätyötä hakeneille ilmoitetaan valinnoista.

vujen kautta https://www.masku.fi/venepaikat/ tai täytettävällä lomakkeilla, joita
on saatavilla kunnanvirastosta tai kunnan
kotisivuilta.
Hakua ei voi kohdistaa tiettyyn paikkaan,
vaan paikat jaetaan veneen ominaisuuksien mukaan.

Nuorten kesätyötuki 2021
Maskun kunta myöntää kesätyötukea
yhdistyksille, yrityksille tai säätiöille
maskulaisten nuorten palkkaamiseksi
kesätöihin vuonna 2021. Kesätyötuki on
tarkoitettu 15-18 -vuotiaan nuoren työllistämiseen ajalla 1.6. – 31.8.2021. Kesätyön saamiseksi nuoren on täytettävä
15 vuotta ennen työsuhteen alkamista.
Työsuhteen kesto on vähintään kaksi (2) viikkoa tai yksi (1) kuukausi sekä
päivittäinen työaika vähintään kuusi (6)
tuntia ja palkkaus työehtosopimuksen
mukaan. Kunnan maksama tuki on 150
euroa/nuori/2 viikkoa ja 300 euroa/
nuori/kuukausi.
Edellytykset tuen saamiseksi:
• tuki maksetaan työllistämisen ehtojen
täyttyessä jälkikäteen kirjallista työsopimusta, työtodistusta ja hyväksyttävää
palkkatodistusta vastaan.
• yhdelle yrittäjälle/yritykselle, yhdistykselle tai säätiölle ko. tuki enintään 3
nuoren työllistämiseen, joista yksi saa
olla omaan perheeseen kuuluva. Oman
lapsen työllistämistä omassa taloudessa ei hyväksytä lukuun ottamatta työllistämistä, joka tapahtuu maaseutu- tai
muussa yrityksessä. Tukea saava yhdistys, yritys tai säätiö hoitaa käytännön
palkanmaksun sekä lisäksi lakisääteiset
kulut. Mikäli hakemuksia ei tule riittävää
määrää voi hakija palkata useamman
kuin kolme nuorta. Hakijoiden kesken
suoritetaan arvonta, mikäli hakemuksia
on enemmän kuin mitä on määrärahoja.
• kesätyötuen hakuaika on 23.4.2021
saakka.
Hakemus on jätettävä 23.4.2021 klo
12.00 mennessä suoraan Maskun kunnanvirastoon (os. Keskuskaari 3, 21250
Masku). Lisätietoja antaa henkilöstö- ja
tiedonhallinnan asiantuntija Katariina
Henriksson, puh. 044 7388 209.
Maskun kunta

Venepaikkojen haku vuonna
2021
Venepaikat
julistetaan
haettaviksi 15.3.2021 alkaen. Hakuaika päättyy
12.4.2021 klo 12.00 mennessä.
Haku tapahtuu sähköisesti kunnan kotisi-

Maanpään venepaikat
Hakemukset lähetetään sähköisesti kunnan kotisivujen kautta, toimittamalla postitse osoitteella Niemenkulman kyläyhdistys ry c/o Ville Pöntinen, Maanpääntie
112, 21250 MASKU tai sähköpostilla osoitteella ville.pontinen@gmail.com
Venepaikkojen haku tapahtuu kahdessa
ryhmässä siten, että ryhmässä 1 haetaan
alle 2,5 m leveät ja alle 5,5 m pitkät paikat
ja ryhmässä 2 yli 2,5 m leveät venepaikat.
Kunnan kotisivuilla on kartta, josta ilmenee venepaikat, niiden sijainti sekä numerointi. Karttoja on myös saatavana kunnanvirastosta.
Haku 1 muodostuu seuraavanlaisesti:
• Ponttonilaituri, paikat nro 3,5,7,9,11,17,19
ja 21
• Maanvarainen laituri, paikat nro C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R,S,T,U ja V.
Haku 2 muodostuu seuraavanlaisesti:
• Ponttonilaituri, paikat nro 43, 35, 36, 23,
25, 27, 29, 31 ja 33.
• Maanvarainen laituri, paikat nro 37, 38,
39, 40 ja 41 sekä paikat Y ja Z.
Vähä-Joumon venepaikat
Vähä-Joumon satamassa on haettavana
18 laituripaikkaa ja 15 pienvenepaikkaa
rannassa. Hakemukset lähetetään sähköisesti kunnan kotisivujen kautta, toimittamalla postitse osoitteella Maskun kunta,
venepaikat, Keskuskaari 3, 21250 MASKU
tai sähköpostilla osoitteella katja.lonnroth@masku.fi
Venepaikkojen hinnat
Vähä-Joumo laituripaikka 210 €/kausi
Pienvenepaikka 50 €/kausi
Maanpää laituripaikka 165 €/kausi tai 221
€/kausi, paikan koosta riippuen.
Venepaikat jaetaan maskulaisten paikanhakijoiden kesken teknisen lautakunnan
9.2.2021 §10 tekemän päätöksen mukaisesti. Mikäli venepaikkoja jää yli, arvotaan
loput paikat ulkopaikkakuntalaisten kesken. Vuokra-aika on maskulaisille vuosi
kerrallaan, jota voi halutessaan jatkaa.
Ulkopaikkakuntalaisille enintään vuosi
kerrallaan.
Kunta edellyttää, että venepaikan hakija
on käynyt katsomassa ko. paikkoja ennen
hakemuksen toimittamista.
Tekninen lautakunta

Maisematyölupa puiden
kaatamiseksi
Maskun kunta hakee maisematyölupaa
puiden kaatamiseksi metsäsuunnitelman
mukaisesti.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan
10.12.2019 § 98 hyväksynyt metsäsuunnitelman vuosille 2019 - 2028. Metsänhoitotöitä tullaan tekemään tämän suunnitelman mukaisesti ja lupaa niille haetaan
kaikille yhdellä kertaa. Suunnitelma on
tehty kymmenen vuoden ajanjaksolle. Tällä tiedotuksella on tarkoituksena saattaa
yleisesti tiedoksi toimenpiteiden aiheuttama olennainen muutos ympäristössä.

taululla osoitteessa www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kuntatiedote/
kuulutukset sekä Maskun kunnanvirastolla, 25.2.-29.3.2021 välisenä aikana.
Mahdolliset muistutukset on toimitettava
kirjallisesti viimeistään 29.3.2021 Maskun
kunnan rakennusvalvontaan osoitteeseen
maskunkunta@masku.fi
Asiasta on myös julkaistu kysely kaikille
kuntalaisille, jonka linkki löytyy Maskun
kunnan sivuilta, www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kuntatiedote/
kuulutukset

Haku varhaiskasvatukseen
1.8.2021 alkavalle
toimintakaudelle
Maskun kunnan varhaiskasvatuspaikat
päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon ovat
haettavina 1.8.2021 alkavalle toimintakaudelle 31.3.2021 mennessä.
Koko ilmoitus on julkaistu Maskulaisessa nro 3, ilmestymispäivä 11.2.2021.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jonna Oksanen, puh. 044 7388 257 tai jonna.
oksanen@masku.fi

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

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Varhaiskasvatuspalvelut

Asiaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Maskun kunnan sähköisellä ilmoitus-

Menovinkit
Kalantilaisen Terttu Rantasen
nypläystöitä
20 vuoden ajalta Lemun
Kalantilaisen Terttu Rantasen
nypläystöitä 20 vuoden
ajalta Lemun
lähikirjastossa
maaliskuussa
2021.
lähikirjastossa maaliskuussa 2021.
Tule tutustumaan ja toteamaan, mihin

nypläyksen voi yhdistää.
Tulekaikkeen
tutustumaan
ja toteamaan, mihin
kaikkeen
nypläyksen
Esillä mm. tauluja,
liinoja, koriste-voi yhdistää.

esineitä ja asusteita.

Esillä mm. tauluja, liinoja, koristeesineitä ja asusteita.
Naistenpäivän tapahtuma 8.3.2021
siirtyy koronarajoitusten vuoksi
Tapahtuma pyritään pitämään myöhemmin keväällä 2021.
Don`t be a couch potato!- QR-koodien metsästys nuorille
Koodien metsästys nuorille ajalla 15.3. 31.3.2021.
Lähde etsimään kunnan alueelta löytyviä QR-koodeja ja niiden taakse kätkettyjä tehtäviä. Osallistujille jaossa lahjakortteja. Tarkemmat tiedot seuraavassa
Maskulaisessa 12.3. ja kotiin jaetuissa
hyvinvointipalveluiden esitteessä.

Ohjeet:
Jäädytä vettä tyhjään maitopurkkiin.
Koristeeksi voit laittaa värejä, vaikka
mehua, kukkia, havuja, talven törröttäjiä tai mitä keksitkin. Tiilen saa maitopurkista irti lämmittämällä maitopurkin
pintaa jollakin.
Tuo oma tiilesi osaksi linnaa. Kiinnittäminen sujuu helposti suihkepullon avulla. Suihkuta vettä pinnoille ja yhdistä
pinnat, ja tiilet jäätyvät tällä kelillä hetkessä yhteen.

Lasten ja nuorten taideopiskelun
tukeminen
Lasten ja nuorten taideopiskelun tukeminen Lasten ja nuorten taideopiskelun
tukemiseen tarkoitetut yksilöavustukset
kevään osalta ovat haettavissa. Avustushakemus linkki ohjeineen löytyy
osoitteesta: www.masku.fi/lasten- ja
nuortentaideopiskelu avustukset 2021.
Linkki on auki 31.3.2021 klo 16.00 asti.
Hakemuslomakkeen voi myös täyttää
paperisena ja sen löytää: www. masku.
fi/lomakkeet tai sen voi noutaa kunnanviraston neuvonnasta. Palautus hyvinvointilautakunnalle, osoite: Keskuskaari
3, 21250 Masku keskiviikkoon 31.3.2021
klo 16.00 mennessä.
Hyvinvointipalvelut

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

Tule tekemään jäätaidetta Lemuun
Maskun kulttuuripalvelut, Lemun kirjasto, Lemun koulu, Lemun MLL ja Lemun kempit yhdessä ovat alkaneet rakentaa jäätaidetta paloaseman takana
olevalle nurmikentälle.
Mitä useampi osallistuu, sen hienompi
lopputulos saadaan. Hyvässä vauhdissa
jo ollaan.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa

Tervetuloa tekemään yhteistä taideteosta Lemuun.

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 11.3.2021,
yhdistysten aineistopäivä 3.3.2021 klo 9.00
mennessä.

Seurat ja yhdistykset
NIEMENKULMAN KYLÄYHDISTYS RY:N
vuosikokous pidetään Niemenkulman
vanhalla koululla keskiviikkona 17.3.2021 klo 18.
Tervetuloa! Johtokunta
Kokous siirretään myöhemmäksi siinä
tapauksessa, että kokoontumisrajoituksia
koronan vuoksi jatketaan.

TERVETULOA LEMUN MARTTOJEN
Naistenpäivän Makkaranpaistoon ja
Kuohuviinille (Martat tarjoaa )Veraisten Laavulle.
Ma 8.3-21 kello 18 treffit parkkipaikalla (Miiaistentie 167,
21230 Lemu
Ilmoittaudu Tuula p.0405551327 (tekstiviesti)
Ps. Lyhty tai Taskulamppu mukaan

MASKUN KIRKONSEUDUN ASUKASYHDISTYS RY
Sääntömääräinen vuosikokous Maanantaina 15.3.2021 klo 18
Brankkarilla, os. Paloasemantie 6
Seuraamme ohjeistuksia, tarvittaessa olemme ulkona.
Kahvi- ja pullatarjoilu. Tervetuloa! Hallitus

MASKUN MAA- JA
KOTITALOUSNAISTEN
kevätkokous Teams-etäyhteydellä
ke 10.3.2021 klo 18. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen WWF-lähettiläs, jäsenemme Marjukka
Kulmala kertoo ruuantuotannon vaikutuksista luonnon
monimuotoisuuteen WWF:n Luonto lautasella -kiertueen
merkeissä. Aiheessa pureudutaan luonnonvarojen kestävään
käyttöön.
Tule kuulolle; suomalaisella ruuantuotannolla on hyvät
mahdollisuudet kansainvälisessä ver-tailussa!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Teams-linkin lähettämistä
varten pj Anne Ruohoselle 8.3.2021 mennessä: anne.ruohonen@outlook.com. Linkki lähetetään vain ilmoittautuneille.
Tervetuloa etäkokoukseen! Johtokunta

VIHREÄT KAFFETREFFIT
VERKOSSA!
Startataan verkkotreffisarja tiistaina 2.3.
klo 18-20 ajankohtaisella aiheella: Miten luodaan vetovoimainen Masku? Vieraana elinvoimapäällikkö Lauri Hyttinen.
Kokouslinkki julkaistaan viimeistään kokouspäivänä Maskun
Vihreiden FB-sivulla ja FB-tapahtumassa.
Kysyttävää? Laita meille viestiä: maskunvihreat@gmail.com.
Nähdään ja kuullaan!

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 28.02. klo 10 sanajumalanpalvelus. Leppäkari-Lindberg, Kataja, Poutanen.
Su 07.03. klo 10 messu. Kataja, Lustig. Ilmoittautuminen, ks. yläp. ohjeet.
Su 14.03. klo 10 sanajumalanpalvelus. Henttinen, Leppäkari-Lindberg, Lustig.
Lemun kirkko:
Su 14.03. klo 12 messu. Henttinen, Lustig. 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.

Lumiukkopuistoon on tähän mennessä tehty 23 lumiukkoa. Tule tekemään
lisää ukkoja, kun tulee sopiva suojasää. Katso tarkemmat ohjeet mainoksesta.

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

Keväällä Maskun seurakunnassa pidetään etäperhekirkkohetkiä. Liikuttavat
ja laulattavat perhekirkkohetket pidetään sunnuntaina 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.

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Emil Jare Jukka Evesti, Liina Terttu Maria Artiola
Kuolleet: Aapo Samuli Puttaa 91v., Kaarina Maija-Liisa Mikola 87v.,
Jukka Olavi Leiva 79v., Hugo Juhani Koski 77v.
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Runoja ja musiikkia Yhteisvastuun
hyväksi Maskun seurakunnan
Facebook-sivuilla perjantaisin
klo 19. Tallenteet ovat katsottavissa
kahden viikon ajan julkaisupäivästä.

Kirkkotiellä

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. Ilm. kotisivuillamme.
Perheiden illat toimivat alueellisina
iltaperhekerhoina klo18.00-19.30.
Ilm. kotisivuillamme.
Askaisisten seurakuntatalolla:
ti 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. Ilm. 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.

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, Askaisissa
ilmoittaudu tiistai iltaan mennessä. Rajoitus tällä hetkellä max 10 hlöä.

Niemenkulman koululla:
Tiistaikerho avoin kerho kaikenikäisille, ti klo 9.30-12.00 tauolla toistaiseksi.
Rajoitukset saattavat vaikuttaa toimintaan, seuraa ilmoitteluamme kotisivuilla ja Facebookissa: Maskun seurakunta
Lapset ja perheet.

Alakoululaiset:
Poikien
leiripäivässä 1.-6.luokkalaisille Mannerlahdessa luvassa
paljon mukavaa puuhaa ja vielä mahtuu
mukaan! La 13.3. klo10-18. Leiripäivä on
maksuton ja ilmoittautuminen on auki
nettisivuilla 5.3.asti ja lisätietoja Kaisalta p.044-7225431
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

Askaisten srk.talolla:
Perhekerho ke klo 9.30-11.30
p. 044 722 5426

Kaiken Maailman Seikkailuilta
ke 24.3. klo17-19.30 välillä (kesto 1,5h)
tarjoaa mahdollisuuden seikkailuun kaikille 1.-6.luokkalaisille! Toiminnallinen
lähetystyöaiheinen ilta pitää sisällään
askartelua, vohveleita, ongintaa (2€),
rukousta ja haastavia reittejä. Ilmoittaudu 17.3. mennessä nettisivuilla tai kysy
lisätietoja Hannalta p.044-7225430

Lemun Pappilassa:
Perhekerho ke 9.30-11.30
p. 044 722 5428

Nuoret:  

Maskun srk-talolla:
Perhekerho ti klo 9.30-11.30 srk-talon

Maskulainen • Nro 4 • 25.2.2021

na 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  

Bäätöntä menoa –onneksi on
Hyvä Paimen. Näyttely Maskun
kirjastossa 1.3.-17.4. Esillä monenlaisia lampaita Ulla Hännikkälän
kokelmasta ja Maskun seurakunnan
kerhoista. Tule ihastumaan ja
osallistu papana-arvontaan.

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

Kerhonohjaajakurssi kaikille 8.lk ja
sitä vanhemmille alkaa to 18.3. Kurssi
kokoontuu pappilassa kuutena torstai-

Kirkkotiellä

