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Kunnanvaltuuston kokous
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina
4.4.2022 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 30.3.2022.
Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa viimeistään 7.4.2022. Lisäksi pöytäkirja on
luettavissa kunnanvirastossa.

Taito Ylhäinen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Maskun asukasbudjetti #masbu
Maskun osallistava budjetti etenee, tosin hieman aikataulusta myöhässä. Tavoitteena oli, että kuntalaiset pääsevät
äänestämään ehdotuksista suosikkejaan helmikuussa,
mutta äänestys käynnistyy nyt maaliskuussa.
Ideoita asukasbudjetilla toteutettavista kohteista kertyi
kaikkiaan lähes sata, joista jatkoon valikoitui 29 asukasbudjetin raameissa toteuttamiskelpoista ehdotusta.
Listalta pois jäänti ei tarkoita idean hylkäystä kokonaan,
vaan niiden osalta toteuttamista selvitetään muilla tavoin, mikäli mahdollista.
Yleisimmät syyt äänestyksestä putoamiselle olivat kustannusten suuruus, tai esim. pyörä- ym. tieasioiden osalta niiden kuuluminen jollekin muulle taholle kuin kunnalle.

Maskun kunnassa on haettavana
työpäällikön virka
Maskun kunnan tekniset palvelut hakee työpäällikköä
vakituiseen virkaan.
Työpäällikkö toimii Yleiset alueet -tehtäväalueen johtavana viranhaltijana vastuualueenaan kunnan yleiset
maa- ja metsäalueet, kaavatiet ja liikennealueet katuvalaistuksineen, puistot sekä urheilu- ja leikkikentät, hulevesiverkosto sekä yleisten alueiden jätehuolto. Lisäksi
työpäällikkö osallistuu osaltaan myös kiinteistönhoidon
ja kiinteistöjen kunnossapidon töiden järjestelemiseen
yhdessä kiinteistöpäällikön ja osallistuvan työnjohtajan
kanssa, sekä toimii kunnan omien kunnossapitotyöntekijöiden esimiehenä.
Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva teknisen
alan korkeakoulututkinto, sekä kokemusta alaan liittyvistä tehtävistä. Kiinteistö- ja infra-alan kokemus katsotaan
eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja, esimiestaitoja,
oma-aloitteisuutta, asiakaslähtöistä asennetta, kehittämismyönteisyyttä sekä sujuvaa suomen kielen suullista
ja kirjallista taitoa. Lopullinen toimenkuva tarkentuu hakijan kokemuksen perusteella. Virkaan valittavalla tulee
olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.
Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haastavan työn
mukavassa ja ammattitaitoisessa työyhteisössä sekä hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen.
Tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävään valitulla on kuuden kuukauden koeaika ja valitun
on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Soveltuvuuskokeet
voidaan järjestää tarvittaessa.

Kokonaisuutena asukasbudjettiin on osoitettu vuodelle
2022 100.000 euroa, joten kohteita toteutetaan vähintään 10.

Työpäällikön virkaa haetaan Kuntarekryn kautta numerolla 418720. Haku päättyy 27.3.2022 klo 23:59.
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tyopaallikko-418720-1/

Äänestäminen
Äänestää voi sähköisesti, tai perinteisesti paperilla kirjastoissa, 31.3.2022 saakka.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Mikko Lehtinen,
puh. 044 7388 230, mikko.lehtinen@masku.fi.

Sähköisessä äänestyksessä käytetään vahvaa tunnistautumista, joten Suomi.fi-palvelun vaatimusten mukaisesti
tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen äänestämiseen. Molemmissa äänestystavoissa kerätään äänestäjän nimitieto, joten äänestää voi vain kerran.
Äänestää voivat kaikki maskulaiset yli 12-vuotiaat. Alle
18-vuotiaat voivat äänestää vanhempien avustuksella
sähköisesti, jos omia pankkitunnuksia ei vielä ole. Tai
tietysti myös kirjastoissa.
Lisätietoja ja ohjeet äänestykseen löytyvät osoitteesta
www.masku.fi/masbu

Maskun kunta

Maskun kunta

Tukea poikkeustilanteessa
Korona-aika on ollut monille raskas kokemus. Muuttunut arki ja lisääntynyt pelko terveydestä ovat vieneet
voimavarojamme jo pidemmän aikaa ja juuri kun alkoi
näyttämään siltä, että edes jonkin asteinen normaali arki
olisi hiljalleen palaamassa, syttyi Ukrainan sota.
Jokainen meistä reagoi sotaan eri tavalla: joillakin meistä voi olla läheisiä tai sukulaisia sota-alueella ja monella
meistä herää ajatus siitä, olemmeko täällä Suomessa vaarassa.
Erityisesti meidän tulee tiedostaa lasten kyvyt vaistota
asioita ja saada tietoonsa tapahtuneita asioita. Kunta onkin 25.2.2022 Wilman kautta lähettänyt lasten vanhemmille ja huoltajille aiheeseen liittyvän tiedotteen.
Mieltä painavien ajatusten kanssa ei tule jäädä yksin, jos
muuttunut maailmantilanne herättää huolta ja pelkoa.
Ota rohkeasti yhteyttä esim. seuraaviin paikkoihin, jotka
tarjoavat keskusteluapua:
Mieli – Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin
• Kriisipuhelin päivystää 24/7 numerossa 09 2525 0111
• Ruotsinkielinen linja Kristelefon, päivystää numerossa
09 2525 0112 ma, ke klo 16.00–20.00 sekä ti, to, pe
klo 9.00–13.00
• Englannin ja arabiankielinen palvelu päivystää numerossa 09 2525 0113 ma, ti klo 11.00–15.00,
ke klo 13.00–16.00 ja 17.00–21.00 sekä to 10.00–15.00
Tukinet
• Tukinetistä tukea elämän eri kriisitilanteisiin kellon
ympäri. www.tukinet.net
Lasten ja nuorten puhelin ja chat
• Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten
puhelimeen voi soittaa ma–pe kello 14–20 ja la–su kello
17–20 p. 116 111. Puhelin on avoinna vuoden jokaisena
päivänä. Puhelu on täysin ilmainen eikä näy puhelinlaskussa. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi, eikä puhelua
nauhoiteta.
• Mannerheimin Lastensuojeluliiton chatissa voi jutella
luottamuksellisesti ja nimettömästi vapaaehtoisen päivystäjän kanssa, ihan mistä tahansa aiheesta. Chat on
auki jokaisena päivänä klo 17–20.
• Lisätiedot: Nuortennetti-verkkosivusto
Sekasin-chat ja -Discord nuorille
• Matalan kynnyksen keskusteluapua on tarjolla joka päivä ja yö puhelimitse ja verkossa. Chat on suunnattu 12–29
-vuotiaille. Sekasin-chat on avoinna ma–pe kello 9–24 ja
viikonloppuisin kello 15–24 osoitteessa sekasin247.fi. Sekasin-Discord on auki 24 h discord.com/invite/sekasin
Kirkon keskusteluapua
• Palveleva puhelin p. 0400 22 11 80, joka ilta klo 18–24.
• Palveleva chat www.kirkonkeskusteluapua.fi ma-pe
klo 12–20.
• Palveleva kirje tarjoaa keskusteluapua perinteisen
postitse lähetettävän kirjeen muodossa. Jos haluat vastauksen, liitä mukaan nimi- ja osoitetietosi. Lähetä kirje
osoitteella: Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helsinki

Menovinkit
Pääsiäiskranssien ilta
Lemun lähikirjastossa keskiviikkona 6.4. klo 18.00

Hyvinvointipalvelut tiedottaa

Pääsiäiskranssi tehdään lähinnä luonnonmateriaaleista.
Ilmoittautuneille ilmoitetaan lähempänä, mitä tarvikkeita tarvitset mukaasi iltaan. Vetäjänä Kirsti Bogel.

Lasten ja nuorten taideopiskeluavustukset
Hyvinvointilautakunta myöntää hakemuksesta harkinnanvaraista tukea maskulaisten alle 18-vuotiaiden lasten
ja nuorten tavoitteellisesti, opetussuunnitelman mukaisesti eteneviin eri taiteenalojen opintoihin.
Hakeminen:
- Taideopiskelutukea jaetaan kahdesti vuodessa, hakuajat ovat 1–31.3. ja 1–31.10.
- Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa www.masku.fi/sahkoinen-asiointi
Avustusperiaatteet:
- Taideopiskelutukea voi saada vain yhden taideaineen
opiskeluun kerrallaan.
- Tukea ei myönnetä ensimmäisen vuoden opintoihin eli
opiskelun aloittamiseen.
- Tukea myönnetään korkeintaan 80 % opintojen kustannuksista.
- Tukea jaetaan määrärahan puitteissa.
- Tukea ei myönnetä Raisio-opistossa opiskeluun (kunta
kompensoi tätä jo).
- Tukea ei myönnetä kunnan oppilaskiintiöpaikoilla opiskeluun Turun konservatorio ja musiikkiopisto -oppilaitoksessa tai Naantalin musiikkiopistossa.
Hakemuksessa selvitettävät tiedot:
- Opiskelijan ja hakemuksen täyttäjän henkilö- ja yhteystiedot
- Oppilaitokset tiedot
- Opiskelun tavoite
- Opettajan antama selvitys opintojen etenemisestä tavoitteiden mukaisesti
Palapelien vaihtopiste
Vaihtopisteenä toimii Lemun lähikirjasto. Asiakkaan
aloituksesta perustimme Lemun lähikirjastoon palapelien vaihtopisteen.

Ilmoittautumislinkki
avoinna
masku.fi/sahkoinen-asiointi ke 23.3. klo 8 - to 31.3. klo 15. Mukaan mahtuu 10 ensinnä ilmoittautunutta.

Kiitos asiakkaalle aloituksesta ja tervetuloa tekemään
toimiva systeemi tästä hauskasta ideasta.

Hyvinvointilautakunta

Joustavasti työhön -hanke Ohjausta opintoihin ja työelämään
maskulaisille
Autamme koulutuksiin hakeutumisessa, omien vahvuuksien tunnistamisessa ja työnhaussa.
Tule pop-up-ohjauspajaan perjantaisin klo 13–14.30
(Raseko, Juhaninkuja 1, Raisio) tai ole yhteydessä, niin
sovitaan sinulle henkilökohtainen ohjausaika:

Ajatuksena on, että tuot paikalle saman määrän palapelejä kuin otat mukaasi. Näin palapelien “käyttöikä” pitenee
ja tekijöiden repertuaari laajenee eikä tarvitse käyttää
euroja.

Lisätietoja:
Opinto-ohjaaja Kati Runola, puh. 044 705 7551,
kati.runola@raseko.fi
Projektipäällikkö Ilona Karilainen, puh. 040 775 8318,
ilona.karilainen@raseko.fi
www.raseko.fi/joustavastityohon

Pidäthän huolen, että tuomiesi palapelien kaikki osat
ovat tallella.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä

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

Seuraava Maskulainen ilmestyy 1.4.2022, yhdistysten aineistopäivä 23.3.2022 klo 9.00 mennessä.

Huomioittehan, että Maskulainen ilmestyy tästä lähtien yleensä perjantaisin.

Seurat ja yhdistykset
ASKAISTEN VPK RY:N

sääntömääräinen kevätkokous pidetään
maanantaina 4.4.2022 klo 19 alkaen
paloasemalla.

Askaisten VPK ry:n hallitus

LEMUN MARTAT

Brunssikurssi - kaikille avoin
Lemun Rukoushuoneella 28.3. klo 18.
Kurssin hinta 10 €, käteismaksu paikan päällä.
Ilm. Tarjalle 17.3. mennessä puh 050 3531 280

MASKUN KATAJA RY:N

kevätkokous järjestetään
maanantaina 21.3.2022 klo 18
Hemmingin koulun kirjastoluokassa.
Esillä sääntömääräiset asiat. Mahdolliset kysymykset puheenjohtajalta osoitteesta pj@maskunkataja.com.
Tervetuloa!

SPR:N LEMUN OSASTON

kevätkokous pidetään
su 20.3.2022 klo 17 Wanhan Oskarin Helmessä.
Esillä sääntömääräiset asiat. Hallitus kokoontuu jo klo
16. Saamme vieraaksemme Varsinais-Suomen piiritoimistosta Pauliina Pensikkalan.
Kahvitarjoilu!
TERVETULOA MUKAAN!

Hallitus

LEMU-ASKAISTEN
VASEMMISTOLIITTO
T.Y. PYLVÄS RY:N

kevätkokous torstaina 24.3.2022 klo 18 Askaisten työväentalolla. Esillä sääntömääräiset asiat sekä nimenmuutokseen liittyvä sääntömuutos.

Johtokunta

• Luukka ulkoilutusta to 17.3. klo 13.30–15.
• Karaokekerho pe 18.3. klo 13–16 Brankkari
• Lauluilta pe 25.3. klo 18 Maskutalo.
KEVÄTKOKOUS
MLL:n Maskun yhdistys ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
Piuhan majalla (Tanilantie 158) maanantaina 21.3.2022
klo 18.
PERHEKAHVILA Ke & Pe klo 9.30–11.00
• Pe 18.3 Muskari päiväkoti Pilke Rumpalissa
(Maskulantie 11)
• Ke 23.3 Humikkalan maja
• Pe 25.3 Humikkalan maja: Satuhetki, vieraana
Mervi Nikula Maskun kirjastosta
• Pe 30.3 Piuhan maja
LIIKUNNAN IHMEMAA -tapahtumat keväällä 2022:
27.3, 24.4 ja 29.5. Kurittulan koulun liikuntasalissa
klo 10.00–11.30. Lapsiperheille suunnattu maksuton
liikuntatapahtuma.

kevätkokous to 24.3.2022 klo 18 Lundan majalla.
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Johtokunta

VUOSIKOKOUS 21.3.2022 Klo 18
Humikkalan Majalla, Seppäläntie 290 Masku.
KAHVITUS klo 17.30, kuppi ja asetti mukaan
Pyydämme osallistujia ilm. 18.3. mennessä
seija.h.hillgren@gmail.com. TERVETULOA!

MASKUN PARTIOLAISTEN TUKI RY:N

MASKUN VIHREÄT

VUOSIKOKOUS 29.3.2022 klo 19 Maskun Hemmingin
Tuvalla. Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

Johtokunta

Maskun vihreiden Kevätkokous la 19.3. klo 16 Hemmingin koulun kirjastoluokassa 2.krs. Tervetuloa - kaffet tarjolla. Keväällä tulossa jäseniltoja mm. kierrätyksestä ja
autoilusta - seuraa www.maskunvihreät.fi

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN
SEURAKUNNASSA!
Maskun kirkko:
Su 20.3. klo 10 messu. Leeste, Henttinen,
Anna Välimäki. Pääsiäisripari ja Kesä1.
Kirkkokahvit.
Pe 25.3.
klo 8.30 arkiaamun ehtoollinen.
Kataja, Poutanen.
Su 27.3.
klo 12 (huom! aika) perhemessu.
Kataja, Poutanen.
Keittolounas srk-salissa kirkon jälkeen.
Ke 30.3. klo 18 arki-illan ehtoollinen.
Kataja, Kaija Järä.
Su 3.4.
klo 10 Marianpäivän messu.
Leppäkari-Lindberg, Leeste, Anna Välimäki.
Eläkeliiton kirkkopyhä; kirkkokahvit.
Su 3.4.
klo 14 Vauvakirkko. Kataja, Poutanen.
Lemun kirkko:
Su 20.3. klo 12 messu. Leeste, Anna Välimäki.
Su 3.4.
klo 12 Marianpäivän messu.
Leppäkari-Lindberg, Anna Välimäki.
Askaisten kirkko:
Su 27.3.
klo 10 (huom! aika) messu.
Leppäkari-Lindberg, Poutanen.

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Oscar Ian Sebastian Hellman, Emma Charlotta Henriksson,
Isla Sofia Koskelainen, Tiia Olivia Ruusurinta, Rauha Maija Marku
Kuolleet: Pirkko Liisa Inkinen 85v., Kalevi Rusi 83v.,
Raimo Kalevi Jaakkola 82v.

• Perhekahvila Oskarin Helmessä
(Askaistentie 139) perjantaisin klo 9.30–11.30.
• Perheliikunta jatkuu! Seuraavat kerrat to 17.3. klo 17–18
Askaisten koulun liikuntasalissa ja su 27.3. klo 10–11.30
Lemun koulun liikuntasalissa.
• Perhekahvilan kevään ohjelman ja perheliikunnan
muut kerrat on julkaistu yhdistyksen nettisivuilta ja
Facebookissa. Toiminnot löydät myös Maskun kunnan
tapahtumakalenterista!
Tervetuloa mukaan toimintaan!

MLL:N MASKUN YHDISTYS RY:N

MASKUN MARTAT RY

LUNDAN KYLÄYHDISTYS RY:N

MLL LEMUN YHDISTYS

Maskun Tarmolan
kauppa 1965 / Työväenmuseo Werstaan
kuvakokoelma

Masku-Seura Ry

• ma 21.3. klo 16 KAUPPANÄYTTELYN suunnittelua
Maskun museolla. Kahvitarjoilu, tervetuloa.
• Onko sinulla tai tutullasi jotain esineistöä tai kuvia
Maskun kaupoista ja puodeista? Olisi hienoa saada niitä
näyttelyyn lainaan.
Ilmoita pj. Marjukka Kulmalalle p. 0505243278.
• ti 19.4. (Huom! Päivä muuttunut!) klo 17.30 srk-talolla
kevätkokous ja kirjailija-päätoimittaja Mirva Saukkolan
luento ”Inspiraationa menneisyys – miten kirjailija perehtyy historiaan”

MTK-MASKU RY

Kevätkokous Teams-etäyhteydellä
to 7.4.2022 klo 18.00 alkaen.
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja V-S liiton terveiset
ajankohtaisista asioista. Ilmoittaudu Heikki Ajosen-päälle sähköpostilla: heikki.ajosenpaa@proagria.fi ti 5.4
mennessä, niin saat sähköpostiisi liittymislinkin ennen
kokousta.Tervetuloa linjoille!

MTK-MASKU ry johtokunta

Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi
Seurakunta toimii koronatilanteen huomioiden.
Suosittelemme vahvasti maskin käyttöä seurakunnan
tilaisuuksissa.

Aikuiset:
Maskun seurakuntatalossa:
Kaffepaussi parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 10–
11.30 seurakuntatalon alakerrassa kahvituvassa. Huom,
muuttunut kellonaika!
Naisten raamattupiiri keskiviikkoisin klo18.0020.00 kahvituvassa
Miesten piiri tiistaisin klo 9.30–11 seurakuntasalissa,
tiedustelut Jouko Jaakkola p. 0400 794 340
Omaishoitajat keskiviikkona 6.4. klo 13 seurakuntasalissa Kirkkokuoro harjoitukset pääsääntöisesti torstaisin
klo 18-19.45 seurakuntasalissa
Seurakuntakerho parittomien viikkojen torstaisin klo
13–14.30 kahvituvassa
Näppituntuma kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo
14–19, 27.4. Termarissa
Mimmiraamis parillisten viikkojen maanantaisin klo
18–20 kahvituvassa (21.3. osallistutaan Tutkimusmatkalle Raamattuun)
Tutkimusmatka Raamattuun maanantaina 21.3. klo
18, seurakuntasalissa, Henttinen. Kahvitarjoilu.
Maskun pappilassa:
Naisten aamupiiri Maskun Pappilan salissa joka tiistai
klo 9.30–11
Tankkauspaikka keskiviikkona 30.3. klo 18.30–20
kirkon iltaehtoollisen jälkeen: aikuista seuraa raamatunopetuksen, laulujen ja iltapalan merkeissä. Tiedustelut Kaija Järä 0400 960 596.
Kirkkoherranviraston yläkerrassa:
Miesten raamattupiiri parillisten viikkojen torstaisin
klo 18.30-20 Jussintuvassa.
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä kuukauden
3. keskiviikkona klo 13–14.30 Jussintuvassa.
Humikkalassa:
Naisten kammari tiistaisin klo 9.30–11, tiedustelut
Pirkko Jaakkola p. 040 514 2418
Lemussa:
Ompelupiiri parittomien viikkojen perjantai klo 9.3012. Lemun pappilassa. Huom, muuttunut paikka!
Kaislakerho 20.4. ja 18.5. 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,
torstaina 17.3. klo 18 Mannerlahden saunalla.

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 ilmoittautuminen 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
vanhemmille, odottaville äideille ja vauvoille. Tapaamme
torstaisin klo 10.00-11.30 Maskun srk-talon alakerrassa.
Ilmoittautuminen!
Äitien iltojen 21.4 ja 10.5 ilmoittautumiset käynnissä
kotisivuillamme.
Perheiden leiripäivän la 25.3 ilmoittautuminen alkaa
ma 7.3 klo 9.00

Ilta Kyproksella Maskun seurakuntatalolla
lauantaina 19.3. klo 17
Mukana nimikkolähettimme Sanna Suutari kertomassa työstään Kyproksella SAT-7 satelliittikanavan
parissa. Välimerellinen iltapala ja elävää musiikkia.
Varaa paikkasi iltaan mielellään tekstiviestillä
p. 044 7225419. Mahdollisuus tukea Sannan työtä.

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

Alakoululaiset:
Kevätleiri 1.-6. luokkalaisille Mannerlahdessa pe 1.4.
-su 3.4. Voit tiedustella peruutuspaikkoja Hannalta
p.044-7225430

Nuoret:
Isoskoulutus to 24.3. klo18
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun pappilassa klo 14-17.
Rippikouluryhmien kokoontumiset löytyvät nettisivuilta ryhmän omalta alasivulta.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö

Musiikki:
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
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

Runoilta: ”Anna meille tahtoa rakkauteen ja
iloon”, Raisionseudun Lausujat
Lemun pappilassa keskiviikkona 23.3. klo 18.
Pientä tarjoilua. Vapaaehtoinen maksu
Yhteisvastuukeräykselle.

Hemminkikuoron
harjoitukset
tiistaina 29.3 ja
keskivikkona 13.4. klo 18
Maskun kirkossa.
Tule mukaan laulamaan lisätietoja antaa Kaija Järä
p. 0400 960 596.
Hemminkimessu
maanantaina
toisena pääsiäispäivänä
18.4. klo 18
Maskun kirkossa, mukana
Hemminkikuoro ja bändi.

