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Kunnanvaltuuston kokous 
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 
4.4.2022 klo 18.00 alkaen Kurittulan koulussa, os. Opin-
tie 10, Masku.

Kunnanvaltuuston kokous streamataan. 
Kokous löytyy kohdasta: https://www.masku.fi/kun-
ta-ja-hallinto/viestinta-ja-kuntatiedote/kunnanvaltuus-
ton-kokoukset-youtubessa/ 

Kts. kuulutus Maskulaisesta nro 5/2022.

Taito Ylhäinen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

Nuorten kesätyötuki 2022
Maskun kunta myöntää kesätyötukea yhdistyksille, yri-
tyksille tai säätiöille maskulaisten nuorten palkkaami-
seksi kesätöihin vuonna 2022. Kesätyötuki on tarkoi-
tettu 15–18-vuotiaan nuoren työllistämiseen ajalla 1.6. 
– 31.8.2022. Kesätyön saamiseksi nuoren on täytettävä 
15 vuotta ennen työsuhteen alkamista. Työsuhteen kes-
to on vähintään kaksi (2) viikkoa tai yksi (1) kuukausi 
sekä päivittäinen työaika vähintään kuusi (6) tuntia ja 
palkkaus työehtosopimuksen mukaan. Kunnan maksa-

Hyvinvointipalvelut tiedottaa 
Hyvinvointipalvelujen avustukset ja 
tilavuorot tulossa hakuun 
Vuoden 2022 avustukset ovat haettavana 1.4.-30.4.2022. 
Avustusohjeet löydät 
https://www.masku.fi/vapaa-aika/avustukset/ 
ja haku tapahtuu sähköisesti 
https://www.masku.fi/sahkoinen-asiointi/. 

Haettavat avustukset: 
- kulttuurityötä tekevien järjestöjen avustus 
- kyläraha 
- liikuntatoimen toiminta-avustus 
- nuorisotyötä tekevien yhdistysten toiminta-avustus 
- harrastetoiminnan avustus 
 
Lisäksi haettavaksi tulevat Maskun kunnan hyvinvointi-
lautakunnan hallinnassa olevien liikunta- ja harrastetilo-
jen käyttövuorot. Haku tapahtuu sähköisesti 
https://www.masku.fi/sahkoinen-asiointi/. 
Tilavuorot ovat haettavissa ajalla 1.4.-30.4.2022.

Menovinkit

ma 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

Perhekätköilyä 
Kätköilyä 1.4.-31.5.2022 Maskun, Mynämäen ja 
Nousiaisten alueilla. 

Kuntien alueelle on piilotettu yhteensä 15 kätköä mie-
lenkiintoisiin paikkoihin. Perhekätköistä voi itselleen 
sopivana ajankohtana etsiä yhden kätkön tai halutessaan 
vaikkapa kaikki. Eniten kätköjä kerännyt perhe palkitaan 
ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja. 

Perhekätköjen kartastot vihjeineen julkaistaan 1.4. 
kunnan nettisivuilla osoitteessa 
www.masku.fi/perhekatkoily-2022/.

Harrastamisen Maskun malli esittäytyy 
Lemun lähikirjastossa ajalla 4.4. - 29.4.2022.
Harrastamisen Maskun mallin koordinaattori 
Tanja Hakamäki on koonnut Lemun lähikirjastoon 
yhteisnäyttelyn, jossa on esillä taidetta ja materiaalia 
mm. seuraavista toimintakauden aikana kokoontu-
neista kerhoista: kuvaamataito, kädentaidot, sanatai-
deseikkailu, elokuvakerho ja animaatiokerho. 
Tervetuloa tutustumaan.

Mikä sinulle on tärkeää 
hyvinvointisi kannalta? 
Tervetuloa Paula Kohijoen ohjaamaan kahden kerran 
ryhmävalmennuskokonaisuuteen Lemun lähikirjas-
toon keskiviikkona 13.4. klo 18.00 ja keskiviikkona 4.5. 
klo 18.00.

Valmennuksessa pohditaan ja etsitään vastauksia 
mm. kysymyksiin 
• mikä juuri sinulle on tärkeää hyvinvointisi kannalta?
• mikä tekee elämästäsi merkityksellistä? 
Mietitään myös arvojen toteutumista ja mahdollisten 
esteiden ylittämistä esim. elämäntapamuutoksissa. 

Valmennus on osa psyykkisen valmentajan Paula Ko-
hijoen koulutusta. Tilaisuus on maksuton ja ryhmä-
kokoontumisten jälkeen on myös mahdollisuus yhden 
kerran maksuttomaan henkilökohtaiseen valmennus-
kertaan.

Polkujen ja reittien ilta 
Ilta järjestetään Lemun lähikirjastossa keskiviikkona 
20.4. klo 18.00. Mari Rytsälä on ahkerasti kiertänyt 
retkeilykohteita, ja hän on luvannut kertoa sanoin ja 
kuvin käymistään paikoista. Tarkoituksena on siis ja-
kaa toisillemme kokemuksia ja vinkkejä reiteistä ja po-
luista. 

Tervetuloa kuuntelemaan ja juttelemaan luonnossa 
liikkumisesta. 

Kuvaaja Mari Rytsälä



Seurat ja yhdistykset

Lasten kulttuuriviikot 23.4.–8.5.2022 
Lasten kulttuuriviikoilla järjestetään eri puolilla Mas-
kua monipuolista, kaikenikäisille suunnattua ohjelmaa 
kuten kukkien istutusta, luontoretki ja koko perheen ta-
pahtumapäivä Muksis. Katso tarkemmat tiedot Maskun 
uudesta tapahtumakalenterista. Tapahtumakalenteri 
löytyy https://www.masku.fi/. 

23.4. Muksis – koko perheen tapahtumapäivä Seikelässä 
27.4. Luontoretki Kuuvanvuorelle 
28.4. Nuorten vappurieha LemuParkissa 
2.5. MLL Lemun äitienpäiväaskartelu Oskarin Helmessä 
2.5. Orvokit pääkirjastossa 
2.5. Orvokit ja lavat Askaisissa 
3.5. Orvokit ja lavat Lemussa 
7.5. Tehdään teatteria -päivä Maskun teatterissa 
Masku 790 haaste koululuokalle ja näyttely kirjastossa 
Rivieran kulttuuripolulla uudet sisällöt

Hemmingin liikuntahallin ja kuntosalin 
pyhien ja kesän aukioloajat
Halli ja kuntosali suljettuina seuraavasti: 15.–18.4. 
(pääsiäinen), 1.5. (vapunpäivä) ja 26.5. (helatorstai) 

Kesäkauden aukiolot: 
Ajalla 1.6.–23.6. avoinna ma, ke, pe klo 17–21 
Ajalla 24.6.–31.7. kokonaan suljettu 
Ajalla 1.8.–9.8. välillä avoinna ma, ke, pe klo 17–21 
10.8. alkaen aukiolot: ma-pe klo 16-22 ja la-su klo 10-18

Kesälomalla tapahtuu
• 7.-10.6.2022 Askaisten Action viikko-päiväleiri Askais-
ten koululla ja ympäristössä 1–6-luokkalaisille masku-
laisille lapsille päivittäin klo 9.30–14.30. Tarkemmat tie-
dot ja ilmoittautumisohjeet seuraavassa Maskulaisessa. 
20 nopeinta mahtuu mukaan.

Lapset ja nuoret |19

• Pyöräilyä päivittäin noin 30 km

• Majoittuminen omissa teltoissa tai paikka kaverin  teltassa

• Saarelta toiselle matkataan laivalla ja lautoilla 

• Kavereita Nousiaisista, Maskusta ja Naantalista 

• Uintia, aurinkoa, tutustumiskohteita, pyöräilyä ja telttai - 
 lua. Vierailukohteina mm. Kastelholman linna, Maarian -
 hamina, Smakbyn ravintola ja Taffelin tehdas.

• Hinta 170 € sisältää matkat, ohjauksen, vakuutuksen
 ja ruokailut. Päivittäin tarjoillaan lämmin ateria 
 matkan varrella olevissa ruokapaikoissa. 
 (Ulkopaikkakuntalaiselle retken hinta on 190 €.)

• Matkan järjestävät Nousiaisten, Maskun ja  
 Naantalin vapaa-aikatoimet

SOMMAR OCH ÅLAND
14.6.–17.6.

Pyöräretki 12–17-vuotiaille nousiaislaisille, maskulaisille ja naantalilaisille

• Lisätiedot: 

 henna.isotalo@nousiainen.fi 

 jatta.ihaksi@masku.fi 

 jari.kaulio@naantali.fi

Pumppaa renkaat, 
pakkaa laukut ja 

ilmoittaudu 17.5. mennessä  
https://ssl.eventilla.com/pyoraretki

MITEN MUKAAN? 

• 13.-16.6.2022 (ma-to) Liikunnallinen päiväleiri 
Maskun Hemmingin liikuntahallilla ja ympäristössä  
• 20. - 23.6.2022 (ma-to) Lemun toimintaviikko 
1 -6-luokkalaisille maskulaisille lapsille päivittäin 
klo 9.30-14.30. 
• 19.-22.6.2022 (su-ke) Varalan Sporttileiri lapsille 
ja nuorille (kts. erillinen ilmoitus)
• 27.6.-8.7.2022 (ma-pe) Vähä-Joumon 
merenrantauimakoulu
• 22.6.2022 Nuorten baintball-retki Piikkiöön. 
Tarkemmat tiedot myöhemmin ilmestyvässä 
Maskulaisessa.

Raisio-opisto tiedottaa
Maksuttomia yleisöluentoja

Puhelin kadoksissa? Opi paikallistamaan puhelimesi.
Pe 1.4. klo 17 Hemmingin koulu

Mihin kännykän kuvat tallentuvat?
Pe 8.4. klo 17 Hemmingin koulu

Tilataan ruokakassi netistä!
Pe 22.4. klo 17
22.4. Hemmingin koulu

Mobiilivarmenne sähköisen tunnistautumisen 
välineenä
Pe 29.4. klo 17 Hemmingin koulu

Ilmoittautuminen: 
raisio.fi/opisto tai puh. 044 797 1266

Raisio-opisto 

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

Tietosuojaselosteeseemme voitte 
tutustua verkkosivuillamme osoitteessa www.kunta.fi

Seuraava Maskulainen ilmestyy 
poikkeuksellisesti keskiviikkona 13.4.2022, 

yhdistysten aineistopäivä 
5.4.2022 klo 9.00 mennessä.

Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku 

www.masku.fi 
Maija Löfstedt, hallintojohtaja, 
tiedottaja, puh. 044 7388 221

Jakeluongelmat: 
Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Huomioittehan, että Maskulainen ilmestyy 
yleensä perjantaisin.

Maskun Lionsklubin 
perinteinen kevätkonsertti 
tulee taas!
Sunnuntaina 10.4.2022 klo 15, 
paikkana nyt Hemmingin koulun liikuntasali.
”Veteraanimuistoista perinneaikaan”
Turun Sotaveteraanisoittajat kapellimestarina 
Heikki Varantola. Solisteina Johanna Virjonen, 
Jari Koivisto ja Antti Virtanen 
Liput 20,00 €. Tiedustelut: Reijo Asp 045 6773221
Kahvitarjoilu
Tervetuloa viihtymään hyvän musiikin seurassa!

ASKAISTEN-MERIMASKUN 
KARJALAISET RY
Bingo tiistaisin 18 alkaen Askaisten 
työväentalolla. Tervetuloa.

TERVETULOA 
PIUHAN KYLÄYHDISTYKSEN 
vuosikokoukseen 
keskiviikkona 6.4.2022 klo 18 
Piuhan majalle!

• Karaoketanssit pe 1.4. klo 13–16 Maskutalo. 
• Eläkeliiton kirkkopyhä 3.4. klo 10 Maskunkirkko. 
• Digi-koulutus ke 6.4. klo 11.30–13.30 srk-sali. 
   Ilmoitukset Tuula puh. 0500822802. 
• Ulkoilutusta Luukkaassa to 7.4. klo 13.30–15.
• Käsityökerho ja Tarinatupa pe 8.4. klo 13–16 Brankkari.



Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN 
SEURAKUNNASSA!  

Maskun kirkko: 
Su 3.4.  klo 10 messu. Leeste, Leppäkari-Lindberg, Anna Välimäki. 
 Eläkeliiton kirkkopyhä; Kirkkokahvit.
Su 3.4.  klo 14 Vauvakirkko. Henttinen, Poutanen, Arja Lehto, Jasmina Sotka.
Su 10.4.  klo 12 Perhemessu. Perheiden sunnuntai.(Huom! klo-aika) 
 - Tuo virpomisvitsat siunattavaksi kirkkoon!  Leeste, Poutanen, 
 Sirja Valtanen. Soppalounas Kahvituvassa.
Ma 11.4. klo 19 hiljaisen viikon iltakirkko. Henttinen, Anna Välimäki; 
 Pelkosen perhe musisoi.
Ti 12.4.  klo 19 hiljaisen viikon Taizé iltakirkko.  Leeste, Anna Välimäki. 
Ke 13.4.  klo 19 hiljaisen viikon iltakirkko. Leppäkari-Lindberg, Anna Välimäki.
To 14.4.  klo 13 kiirastorstain päiväehtoollinen. Leeste, Johanna Penkkimäki,   
 Anna Välimäki. 
To 14.4.  klo 19 kiirastorstain iltaehtoollinen. Leppäkari-Lindberg, 
 Johanna Penkkimäki, Anna Välimäki.
Pe 15.4.  klo 10 pitkäperjantain sanajumalanpalvelus. Leeste, Poutanen.
Su 17.4.  klo 8 pääsiäispäivän aamumessu.  Leeste, Anna Välimäki; kirkkokuoro.
Ma 18.4.  klo 18 Hemminkimessu.  Leeste, Kaija Järä; lauluryhmä ja avustajat.

Lemun kirkko: 
Su 3.4.  klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Anna Välimäki.
To 14.4.  klo 19 kiirastorstain iltaehtoollinen. Jarmo Seilo, Poutanen.
Su 17.4.  klo 10 pääsiäispäivän messu. Jarmo Seilo, Anna Välimäki.

Askaisten kirkko: 
Su 10.4.  klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Henttinen, Poutanen.
Pe 15.4.  klo 15 Jeesuksen kuolinhetken hartaus. Leppäkari-Lindberg, Poutanen.

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

Metallinkeräys 2.-3.4.2022
Aurinko lämmittää ja alkaa olla kevätsiivouksien aika! 
Älä turhaan lähde viemään metallijätteitä kaatopaikalle, 
vaan tuo ne meille! 
Maskun Palloseura ja Kuusakoski Oy järjestävät metallin-
keräyksen 2.-3.4.2022 Taponkedon palloiluhallin pihalla 
(Pallokuja 2, Masku). Keräyskontit ovat auki klo 10–18.
Tuomalla metallijätteet keräykseen tuet samalla Maskun 
Palloseuran toimintaa.

Lue lisää skannaamalla 
QR-koodi tai 
klikkaile itsesi 
nettisivuillemme 
www.maskunpalloseura.fi

LEMUN VPK RY:N 
sääntömääräinen kevätkokous 
keskiviikkona 20.4.2022 klo 19 
Paloasemalla (Askaistentie 142)
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä 
Naisosaston nimen muutos
Tervetuloa! 

Lemun VPK hallitus

LEMUN MARTAT
Retki Paimioon ja Muurlaan 9.4.2022. 
Kohteita reissulla ovat ainakin 
• Tannisen leipomo, jossa 
aamukahvit/itse maksaen ja ostosmahdollisuus 
• Urban Desing vaatekauppa www.udboutique.com 
• Succablokki esittely ja mahdollisuus ostaa 
käsityötarvikkeita 
• Design Hill
Maittava lounas syödään yhdessä Muurlassa. 
Lähtö vanhalta Lemun Osuuspankilta klo 7.30 ja paluu 
noin klo 16.30. Hinta martoilta 20 € sis. Lounaan, ei 
martoilta 30 € sis. lounaan. Maksu kerätään bussissa/ on 
toivottu, että matkalla käytetään maskia/ kankainen tai 
kertakäyttöinen. Bussi kiertää tarvittaessa Raision Tok-
mannin kautta. Ilmoittautumiset Merjalle 3.4. mennessä 
puh. 040 543 3845.

MASKUN MARTAT RY
Humikkalan Majalla, 
Seppäläntie 290 Masku. Ma 1.4.2022 
klo 17.30–20 
Askarrellaan istutuspotti Ota mukaasi kahvikuppi ja 
asetti, kahvi + ohjausmaksu 3.50 €
TERVETULOA!

ASKAISTEN 
KURKKUSEURA RY:N 
Vuosikokous Hietarannankokoustilassa 
11.4. klo 18

Johtokunta

MASKUN MLL
Perhekahvila ke & pe klo 9.30–11
Ke 6.4. Humikkalan maja: vieraana Katja 
Rippstein MLL:n Varsinais-Suomen piiristä 
Pe 8.4. Humikkalan maja: Koristellaan virpomisoksia 
Ke 13.4. Piuhan maja
Liikunnan Ihmemaa -tapahtumat keväällä 2022: 24.4. 
ja 29.5. Kurittulan koulun liikuntasalissa klo 10–11.30. 
Lapsiperheille suunnattu maksuton liikuntatapahtuma.

ASKAISTEN 
MARTAT/KÄSSÄMARTAT: 
12.4. klo 18 Pakanpirtillä. 
Tule kokeilemaan/oppimaan tuftausta, jännittävää 
tekniikkaa, jossa langalla ikään kuin maalataan. 
Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvitarjoilu.

MLL LEMUN YHDISTYS:
• Perhekahvila Oskarin Helmessä 
(Askaistentie 139) perjantaisin klo 9.30–11.30. 
• Perheliikunta jatkuu! Seuraavat kerrat la 9.4. klo 10–12 
Askaisten koulun liikuntasalissa (yhteistyössä Askaisten 
Visan kanssa) ja su 24.4. klo 10–11.30 Lemun koulun lii-
kuntasalissa.
• Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on tulossa 
9.5., lisätietoa myöhemmin!

Tervetuloa mukaan toimintaan!

MASKU-SEURA RY 
• Maskun vanhojen kauppojen näyttelyyn 
kaivataan vielä esineistöä tai kuvia (lainaksi). 
Ilmoita pj. Marjukka Kulmalalle p. 0505243278. 

• ti 19.4. (Huom! Päivä muuttunut!) 
klo 17.30 srk-talolla kevätkokous 
ja klo 18.30 kirjailija, päätoimittaja 
Mirva Saukkolan luento ”Inspiraa-
tiona menneisyys – miten kirjailija 
perehtyy historiaan”. Kahvitarjoilu 
(vapaaehtoinen maksu). FT, Antiikki 
& Design -lehden päätoimittaja, kir-
jailija Mirva Saukkola tutkii työssään 
historiaa. Hän kertoo, miten todellisessa elämässä tapah-
tuneet asiat siirtyvät osaksi fiktiota, ja miten historian 
tuntemuksen avulla luodaan uskottavia tarinoita.

HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI 
Maskutalolla sunnuntai 17.4.2022 klo 16
Tuotto ohjataan Ukrainan sodasta kärsivien auttami-
seen.  Esiintymässä mm. Kike Elomaa, Tino Ahlgren ja 
Arto Nuotio.

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut:  Oona Ellinoora Jalo
 
Kuolleet: Eeva Sinikka Saarinen 80v., 
Marjatta Lahja Koskinen 76v.

Oletko kiinnostunut 
tekemään Kirkon 

Ulkomaanavun 
lipaskeräyksestä tai 
jonkin tapahtuman 

järjestämisestä 
Ukrainan ihmisten 

auttamiseksi? 
Meiltä saat lippaat ja liivit. 

Voit tulla myös keskustelemaan 
ja ideoimaan keräyksestä 

kanssamme. 
Ole yhteydessä diakoni 

Tuija Kyrölään (tuija.kyrola
@evl.fi, p. 044 7225419).

Runsas 
pääsiäisaamiainen 

sunnuntaina 17.4. 
messun jälkeen 

juhlallisesti 
seurakuntasalissa. 

Tarjolla lammasta, pashaa, 
kulitsaa ja monia muita 

pääsiäisherkkuja. 

Vapaaehtoinen maksu 
lähetystyön 
tukemiseksi.



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.talon 
alakerrassa kahvituvassa. Huom, muuttunut 
kellonaika! 
Naisten raamattupiiri keskiviikkoisin klo18.30-20.30 
kahvituvassa.   
Miesten piiri  ti klo 9.30–11; ilmoitus kokoontumisista tu-
lee piirin oman viestinnän kautta, tiedustelut Jouko Jaak-
kola p. 0400 794 340
Omaishoitajat keskiviikkona 6.4. klo 13-14.30 salissa.
Kirkkokuoro harjoitukset pääsääntöisesti to klo 18 
salissa.  
Seurakuntakerho parittomien viikkojen to 
klo 13–14.30 kahvituvassa. 
Näppituntuma kerran kuukaudessa ke 27.4. klo 14–19 
Termarissa.
Mimmiraamis parillisten viikkojen ma klo 18–20 kahvi-
tuvassa. Jos samalla viikolla Tutkimusmatkat Raamattuun, 
niin Mimmiraamista ei pidetä sillä viikolla. 
 
Maskun pappilassa:  
Naisten aamupiiri Maskun Pappilan salissa joka tiistai 
klo 9.30–11 alk. 14.9
Tankkauspaikka kuukauden viimeinen ke klo 18.30–20 
kirkon iltaehtoollisen jälkeen: Aikuista seuraa raama-
tunopetuksen, 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 kuukau-
den 3. ke klo 13–14.30 Jussintuvassa. 
 
Humikkalassa: 
Naisten kammari ti klo 9.30–11; ilmoitus kokoontumi-
sista tulee piirin oman viestinnän kautta; tiedustelut Pirkko 
Jaakkola p. 0405–142 418
 
Lemussa: 
Ompelupiiri perjantaisin. klo 9.30.-12. Lemun pappilas-
sa.
Kaislakerho kerran kuukaudessa 20.4. ja 18.5. 
klo 13-14.30 Kaislakodilla. 
 
Niemenkulmalla: 
Niemenkulman kerho keskiviikkoisin klo 9.30-11.30 
Niemenkulman kerhotilassa, avoin kaiken ikäisille.  
(Kelhoistentie 4) Huom ! vaihtunut päivä!

Askaisissa:
Miesten sauna- ja raamattuilta kerran kuukaudessa to 
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 ovat täynnä
Päiväkerhot: Kauden 22-23 ilmoittautuminen alkaa 4.4 
klo 9.00

Perhekerhot. Ilmoittautuminen nettisivuillamme.  
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.

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

Alakoululaiset: 
Pääsiäisviikolla su 10.4 – ma 18.4. omatoimisesti yksin 
tai yhdessä perheen kanssa kierrettävissä pääsiäisras-
tit Maskun kirkonmäellä. Lähtöpaikka ja ohjeet pap-
pilan (kelt.puutalo) junaradan puoleisella ovella.
Kaiken Maailman seikkailu tulossa taas ke 4.5. 
klo17-19 tällä kertaa Lemussa. 1.– 6.luokkalaisille lähe-
tysaiheinen toimintailta. Lue lisää nettisivuilta ja ilmoit-
taudu mukaan.

Nuoret: 
Rippikoululaisten pääsiäisrastit hiljaisen viikon 
iltoina oman ryhmän aikataulun mukaan.
Isoskoulutusleiri 22.-24.4. Mannerlahdessa.
Frisbeegolfradan talkoot Mannerlahdessa la 23.4. 
Kysy lisää ja ilmoittaudu Hannalle 044-7225430.
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun pappi-
lassa klo 14-17. 

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 kokenut muusikko tai vasta kiinnostunut soittami-
sesta tai laulamisesta, tule mukaan tekemään musiikkia 
yhdessä. Tiedustelut: nuorisotyönohjaaja Juha Evilampi, 
p. 044 722 5432, juha.evilampi(at)evl.fi

Hemminkikuoron 
harjoitukset 

ke 13.4. klo 18 maskun 
srk-talo, iso sali. 

Tule mukaan laulamaan - 
lisätietoja antaa 

Kaija Järä
p. 0400 960 596.

Sauna on lämmin ja
 illan päätteksi tarjolla 

pientä iltapalaa.

ILMOITTAUDU MUKAAN KOTISIVUILLAMME 24.1. ALK.
ILLAT OVAT MAKSUTTOMIA.

ti 15.2.
ke  16.3
to 21.4
ti 10.5
klo 17.30-20.30

Tervetuloa

 voimaantumaan!

Mannerlahdessa


