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Tässä uusin Maskulainen - kotikuntasi kuulumiset ja tapahtumat yhdessä paketissa!
Maskun kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti • Nro 7 • 13.4.2022
Lemun Järäisten liikekortteli
58, asemakaavan osittainen
kumoaminen, lainvoima
Maskun kunnanhallitus on 24.1.2022 hyväksynyt Lemun Järäisten liikekorttelin 58 asemakaavan muutoksen (osittainen kumoaminen).
Asemakaavan kumoamisella poistetaan korttelin 58
KL-alueelta osa siten, että Askaistentien ja Kirkkotien
risteysalueelle suunniteltu kevytväylä voidaan rakentaa tiealueelle ja tiesuunnitelman mukaisen tiealueen
haltuunotto on mahdollinen.
Asemakaavamuutos koskee kiinteistöä 481-478-1-64.

Kunnanhallitus

Maskun kunnan
yksityistieavustukset 2022
Kunta myöntää yksityisteille avustusta tien kunnossapitoon ja perusparannushankkeisiin. Yksityisteitä avustetaan talousarvioon varatulla määrärahalla.
Peruskorjausavustushakemus
Liitteeksi kustannusarvio, peruskorjaussuunnitelma ja
tiekunnan pöytäkirjanote.

Maskun kunta/rakennus- ja ympäristölautakunta, Keskuskaari 3, 21250 Masku tai johanna.salmela@masku.fi.
Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Avustusta maksetaan rakennus- ja ympäristölautakunnan 15.2.2022 § 10 päätöksen mukaisesti.
Hakemuslomakkeita ja lisätietoja kunnanvirastosta ja
kunnan nettisivuilta. www.masku.fi/lomakkeet

Maskun rakennus- ja ympäristölautakunta

Kunnossapitoavustushakemus
Liitteeksi edellisen vuoden tilinpäätös ja kuluvan vuoden
talousarvio.
Hakemukset toimitetaan 30.4.2022 mennessä osoitteeseen

Menovinkit
Hyvinvointivalmennus/muistutus
Paula Kohijoen hyvinvointivalmennus keskiviikkoisin
13.4 ja 4.5. klo 18 Lemun kirjastossa. Valmennukseen
otetaan max 10 henk. Voit kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja puh. 040 5378 729/Armi
Harrastamisen Maskun malli
Harrastamisen Maskun malli esittäytyy Lemun lähikirjastossa ajalla 4.4. - 29.4.2022. Tanja Hakamäen kokoamassa yhteisnäyttelyssä on laajasti esillä lasten ja nuorten taidetta. Tervetuloa - vielä ehtii tutustumaan.
Konsertti Ukrainan sodasta
kärsivien auttamiseksi
Konsertti järjestetään sunnuntaina 17.4. klo 16
Maskutalossa. Esiintyjinä Kike Elomaa, Tino Ahlgren, Mika Suominen, Leila Marttila, Minna Ranta,
Terttu Honkaranta ja Timo Rautalan orkesteri.

Minä luonnossa, luonto minussa -sanapaja
"Minä luonnossa, luonto minussa" -sanapajassa kirjoitetaan omista luonto- ja metsäkokemuksista. Tapahtumapaikkana on Lemun Lounatuulen päiväkodin
ympäristö ja kota. Kodassa tarjolla pientä purtavaa.
Ilmoittautumislinkki avoinna 21.4.–2.5. masku.fi/sahkoinen-asiointi. Ohjaajana Riitta Suominen
Retki Kolkanpolulle
Retki järjestetään keskiviikkona 27.4.2022. Jollet ole
vielä käynyt Kolkanpolun Kuuvanvuorella, lähde mukaan porukassa ke 27.4. klo 17.30 Lemun lähikirjaston
P-paikalta.
Mennään autoilla kimppakyydein lähtöpaikan P-paikalle Seijaisiin. Voit ottaa mukaasi eväitä, niitä on kiva
syödä Kuuvanvuoren päällä. Lenkin pituus on n.3,6
km.
Ja muistutukseksi: Polkujen ja reittien ilta Lemun kirjastossa keskiviikkona 20.4. klo 18.00.
Lasten kulttuuriviikoilla 23.4–8.5.2022
Eri puolilla Maskua järjestetään monipuolista, kaikenikäisille suunnattua ohjelmaa kuten orvokkien istutusta äideille (ma 2.5. pääkirjasto ja Askainen ja ti 3.5
Lemu). Teatteripäivä, vapputapahtuma Lemu parkissa, äitienpäivä askartelua ja koko perheen tapahtumapäivä Muksis. Katso tarkemmat tiedot Maskun uudesta
tapahtumakalenterista tapahtumat.masku.fi.

Konsertissa on vapaaehtoinen pääsymaksu, jonka
voi suorittaa paikan päällä SPR:n lippaaseen tai
MobilePay-maksuna (nro 97009). Konsertin järjestää Maskun Ukraina-konserttityöryhmä.
Tervetuloa.

Kevätnäyttely Wanhassa Oskarissa
Lemun ja Askaisten "Sisustustekstiilejä ja asusteita
kangaspuilla kutoen" -kurssien kevätnäyttely (Raisio
opisto) Lemun Wanhassa Oskarissa (Askaistentie 139)
sunnuntaina 24.4. klo 11–15.

Muksis, koko perheen tapahtuma
Tapahtuma järjestetään lauantaina 23.4.2022
klo 14–16 Seikelän koululla.

Maskun nuorisovaltuusto kutsuu kaikki lähiseudun Ukrainasta alueelle tulleet nuoret avoimeen Ukraina-Suomi-iltaan
Ilta järjestetään Maskun nuorisotila Brankkarille
(Paloasemantie 6, Masku) maanantaina 25.4.2022
klo 17.30–20.00.
Tule tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin sekä paikallisiin nuoriin ja maistelemaan nuorten tarjoamia
suomalaisia herkkuja. Illan aikana ohjelmassa mm.
biljardin pelaamista, play station-pelejä, jutustelua ja
muuta nuorten keksimää ohjelmaa. Jos innostusta löytyy, illan aikana voidaan suunnitella myös jatkotapaamisia esimerkiksi liikuntasalivuorojen merkeissä jne.
Mikäli sinulla on mahdollisuus päästä ilmoittautumaan illanviettoon, niin tee se osoitteessa www.masku.fi/sahkoinen-asiointi/. Näin pystymme varautumaan iltaan etukäteen. Paikalle saa toki saapua ilman
ilmoittautumistakin. Ilmoittautumislinkki avoinna
5.4.2022 klo 8.00 alkaen. Illalla paikalla myös tulkki,
joten pystyt osallistumaan keskusteluun myös omalla
äidinkielelläsi. Lämpimästi tervetuloa.
The Youth Council of Masku invites all young people
who arrived to our area from Ukraine to an open Ukraine-Finland evening at the Brankkari Youth Centre
in Masku (Paloasemantie 6, 21250 Masku) on Monday
25.4.2022 at 17.30-20.00!
Come and get acquainted with Finnish culture and local young people and taste Finnish delicacies served by
the young people. During the evening we will play billiards, play station games, chat and participate in other
activities created by the young people. If there is a will,
follow-up meetings can also be planned during the evening, for example in the form of gym sessions, etc.
If you are able to register for the evening online, please
do so at www.masku.fi/sahkoinen-asiointi/. This will
enable us to prepare for the evening in advance. Of
course, you can also come without registering. The registration link will be open on 5 April 2022 at 8.00 am.
There will also be an interpreter present in the evening,
so you will be able to participate in the discussion in
your mother tongue. You are warmly welcome.
Молодіжна рада м. Маску запрошує у понеділок
25.04.2022 о 17.30-20.00 усю молодь, яка прибула
до нашого району з України, на відкритий
українсько-фінляндський вечір до Молодіжного
центру Brankkari (Paloasemantie 6, 21250 Masku) у
Маску.
Приходьте познайомитися з фінською культурою
та місцевою молоддю та скуштувати фінські
делікатеси, які подають молодь. Протягом
вечора ми будемо грати в більярд, в play station, спілкуватися та брати участь в інших заходах,
створених молодими людьми. Якщо є бажання,
протягом вечора можна також запланувати
наступні зустрічі, наприклад, у формі занять у
спортзалі, і таке інше.
Якщо ви можете зареєструватися на вечір онлайн,
зробіте це на сайті www.masku.fi/sahkoinen-asiointi/. Це дозволить нам підготуватися до вечора
заздалегідь. Звичайно, можна прийти і без
реєстрації. Посилання на реєстрацію буде відкрито
5 квітня 2022 року о 8.00.
Увечері також буде присутній перекладач, тож ви
зможете брати участь у розмові рідною мовою.
Ласкаво просимо.

Äänimaljarentoutus
– hengähdyshetki sointukylvyssä
Maanantaina 2.5. klo 18 Lemun lähikirjastossa,
Askaistentie 142
Ota hetki aikaa itsellesi ja lähde mukaan Outi Suvilan
ohjaamaan äänimaljarentoutukseen. Mukaan mahtuu
20 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Sointukylvyn jälkeen
teetarjoilu. Ilmoittautumiset Lemun lähikirjastoon,
puh. 044 7388 145 tai lemun.kirjasto@masku.fi
Kesälomalla tapahtuu
Päiväleirit
Hyvinvointipalvelut järjestävät kesällä kolme erillistä
päiväleiriviikkoa 6-12-vuotiaille lapsille:
Päiväleiri 1. ajalla 7.–10.6. Askaisten Action viikko päivittäin klo 9.30–14.30 Askaisten koululla ja sen ympäristössä
Päiväleiri 2. Liikunnalliset lajitapahtumat päivittäin klo
9.30–14.30 Hemmingin koululla ja sen ympäristössä
Päiväleiri 3. Lemun toimintaviikko päivittäin klo 9.30–
14.30 Lemun Wanhassa Oskarissa ja sen ympäristössä
Ohjelmassa mm. askartelua, liikuntaa, Askaisten, Hemmingin ja Lemun leireillä retkipäivät sekä Lemun leirillä myös päivä Pikisaaressa sekä päivä yhdessä kirjaston
kanssa yms. Joka päivä tarjolla lounas ja välipala. Hinta
40 €/leiri/hlö, sisaralennus 10 €.
Askaisten ja Lemun leirille mahtuu 20 osallistujaa/leiri, Hemmingin leirille 30 osallistujaa Ilmoittautuminen
leireille auki maanantaista25.4. klo 8.00 alkaen torstaihin19.5. klo 15.00 asti. Linkki ilmoittautumiseen löytyy
sivulta www.masku.fi/sahkoinen-asiointi/.
Uimakoulu
Vähä-Joumon merenrantauimakoulu 27.6.–8.7. klo 10–
16. (10 päivää, ma-pe) Hinta 50 €/uimakoululainen.
1. uimakouluryhmä klo 10–13
2. uimakouluryhmä klo 13–16
Uimaopetus tapahtuu taitotasoittain. Uinninopetuksen
lisäksi ohjattua leikkitoimintaa. Tarkemmat tiedot lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille.
Ilmoittautuminen uimakouluun auki maanantaista 25.4. klo 8.00 alkaen tiistaihin 31.5. klo 15.00 asti.
Linkki ilmoittautumiseen löytyy www.masku.fi/sahkoinen-asiointi.fi.
Paintball-retki
Lähde mukaan Huvinluvan ulkopeliareenalle Piikkiöön
ja koet vuoden parhaat ohjatut paintball-pelit. Huviluvan
omilla peliareenoilla pelaaminen on turvallista ja enemmän kuin mukavaa, www.huvilupa.fi.
Lähtö yhteiskuljetuksella klo 17.10 Maskun Hemmingin
koulun linja-autotaskusta. Peliaika klo 18.00–19.30 ja
tämän jälkeen paluu kotiin. Retken hinta 40 € sisältää
kuljetukset ja pelin. Järjestetään yhteistyössä Nousiaisten vapaa-aikatoimen kanssa.
Ilmoittautuminen avoinna maanantaista 24.5. klo 8.00
alkaen torstaihin 9.6. klo 15.00 asti, lomake löytyy osoitteesta www.masku.fi/sahkoinen-asiointi/.
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kahvibreikki etsivien kanssa

Virkku on avoinna 17-29 vuotiaille maskulaisille,
mynämäkeläisille ja nousiaislaisille.
Voit tulla tapaamaan etsiviä ja tarjolla on
kahvia, pientä purtavaa sekä juttuseuraa.
Tekemistä tiistai päivään!
Virkku on avoinna tiistaisin klo 11-13.30
Nousiaisten nuokkarilla, osoitteessa
Moisiontie 16.
Masku-Mynämäki-Nousiainen
etsivä nuorisotyö
Sirkku 044-435 5209
Vivica 044-435 5363
etsiva_sirkku
etsiva_vivica

Lounais-Suomen Jätehuolto
tiedottaa
Lajitteluasemat siirtyvät huhtikuun alussa kesäaukioloaikoihin - merkittävimmät muutokset Isosuon ja Rauhalan asemilla.
lajitteluasemat siirtyvät kevään ja kesän aukioloaikoihin
sesongin alkaessa 1.4. lähtien. Merkittävimmät muutokset tapahtuvat Isosuon ja Rauhalan lajitteluasemilla,
joissa aukiolotunteja on lisätty huhti–lokakuussa 60 prosentilla.
Isosuon ja Rauhalan asemat palvelevat sesonkikaudella
joka arkipäivä kello 7–19 sekä tämän lisäksi joka kuukauden ensimmäinen arkilauantai.
Myös Topinojan ja Korvenmäen aukioloaikoihin on luvassa pieniä muutoksia huhtikuusta alkaen. Molemmat
jätekeskukset ovat huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa
avoinna normaalien aukioloaikojen lisäksi arkilauantaisin klo 9–16. Kesä-elokuussa keskukset ovat avoinna joka
kuukauden viimeinen arkilauantai klo 9–16.
Jätekeskusten ja lajitteluasemien tarkemmat yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.lsjh.fi/jatekeskukset-ja-asemat.  
Isosuon lajitteluasema
Huhti–lokakuussa ma–pe klo 7–19 sekä joka kuukauden
ensimmäinen arkilauantai klo 9–16
Avoinna marras–maaliskuussa ma klo 11.30–19, ti–pe
klo 9.30–17.

Lounais-Suomen Jätehuolto

Kunta on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua verkkosivuillamme osoitteessa www.kunta.fi
Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku
www.masku.fi
Maija Löfstedt, hallintojohtaja, tiedottaja, puh. 044 7388 221
Jakeluongelmat: Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Seuraava Maskulainen ilmestyy
perjantaina 29.4.2022,
yhdistysten aineistopäivä
19.4.2022 klo 9.00 mennessä.
Huomioittehan, että Maskulainen ilmestyy yleensä perjantaisin.

Seurat ja yhdistykset
• Kk-tapaaminen ke 13.4. klo 12 aiheena taksipalvelut
tänään, srk-sali.
• Digi-koulutus ke 20.4. klo 11.30–13.30 srk-sali.
Ilm. Tuula puh. 0500822802.
• Karaokekerho pe 22.4. klo 13–16 Brankkari.
• Kevätrieha pe 29.4. klo 12 Maskutalo.
Ilm. Tuula puh. 0500822802
• Viking Glory risteily aamulähtö 23.5.2022. Ilmoitus
viimeistään 17.4. Jaana puh. 0505444431 viestillä.
Lista myös kk-tapaamisessa 13.4.

LOUHISAAREN
RESERVILÄISET RY:N

sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 21.4.2022 kello 18.30
Lemun urheilutalolla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen
§ 15 määräämät asiat.
Kahvitarjoilu, Tervetuloa!

Hallitus

LEMUN MARTAT

Joko olet ilmoittautunut? Hei, keittelemme
simat ja valmistamme munkit tänä vuonna.
Siman keitto päivä 26.4. klo 18, siman pullotus 27.4. klo 18
Munkkien paiston valmistelutalkoot 28.4., munkkien
paisto 29.4
Osallistujia tarvitaan, palkaksi hyvä mieli ja munkkipussi
Myynti tänä vuonna vain Urheilutalolta. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset Tarja, puh. 050 353 1280

ASKAISTEN MARTAT

24.4. Tutustuminen Askaisten
kirkkoon klo 15. Oppaana Tapio Litukka.
14.5. Taimien vaihtopiste Marskin torilla klo 9–12.
Taimia voi tuoda, viedä tai vaihtaa, mutta rahaa ei käytetä.

PORRASTREENIÄ!

Porrastreeniohjausta ja -vinkkejä
ti 19.4.2022 klo 18.30
Niemenkulman kuntoportaissa, Ohensaarentie 762.
Vetäjänä urheiluhieroja Kaisa Laitinen. Hinta 5 € jäseniltä, muilta 7 €. Ilmoittautumiset ennakkoon 040 7339
305 / Minna Ajosenpää. Mukaan mahtuu 15 nopeinta.
Järjestäjänä Maskun Maa- ja kotitalousnaiset.

MASKUN
NIEMENKULMAN MARTAT

järjestävät huhtikuussa kaksi ohjattua kuntoporrastreeniä Niemenkulman kuntoportaisiin, Ohensaarentie 762.
Molemmat tilaisuudet ovat avoimia kaikille, tervetuloa
Martat ja muut! Kun innostut, niin onnistut!
Keskiviikkona 20.4. klo 12. Miten seniori hyötyy
kuntoportaista? Liikuntasuunnittelija Hanna Pennanen
Maskun hyvinvointipalveluista opastaa kuntoportaiden
käyttöä mm. tasapainon ja lihaskunnon kehittämi-seksi.
Mukaan ovat tervetulleita kaiken kuntoiset. Ulkoiluun
sopiva säänmukainen vaatetus ja vesipullo mukaan. Varaa aikaa n. 1 tunti.
Keskiviikkona 27.4. klo 17.30 huhtikuun marttailtaa
vietetään Niemenkulman kuntoportailla. Minkälainen
on monipuolinen porrastreeni? TULE-keskuksen fysioterapeutti Ina Vihiniemi ohjaa toimintaa, pääsemme
kokeilemaan eri vaihtoehtoja. Ulkoiluun sopiva säänmukainen vaatetus ja vesipullo mukaan. Tarjolla simaa ja
munkkia. Maksu 2 €.

SPR MASKUN OSASTO

Apupupu on maailman pehmein
auttaja, ja se neulotaan rakkaudella
lohduttamaan ikäviä asioita kokenutta lasta. Kriisiä pakenevat lapset
tarvitsevat nyt Apupupujen apua! Tavoitteenamme on antaa jokaiselle vastaanottokeskuksen kautta Suomeen
saapuvalle lapselle oma Apupupu uudeksi ystäväksi.
Voit toimittaa neulomasi pupun 31.5. mennessä Maskun
kirjastoon, josta sen matka jatkuu uudelle omistajalle.
Lue lisää https://rednet.punainenristi.fi/node/64680
Linkin takaa löytyy myös tarkka neulontaohje.

TULE
SUUNNITTELEMAAN
VIHREÄÄ KEVÄTTÄ JA KESÄÄ!

Kahvitellaan Askaisten Holvin kabinetissa la 16.4.
klo 12–15. Keskustellaan tulevista tapahtumista ja kannanotoista. Rami Käkönen kertoo pian avautuvan Maalaispuoti-Gastropub Askaisten Holvin energiaa säästävistä ratkaisuista sekä tulevasta kierrätyspisteestä.
Tervetuloa!

MASKUN KARJALAISSEURAN

tarinatuokio pidetään seurakunnan
kahvituvassa sunnuntaina 24.4. klo 14 alkaen.
Tervetuloa!

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!

MASKU-SEURA RY

ti 19.4. klo 17.30 seurakuntasalissa
kevätkokous.
Klo 18.30 kirjailija,
Antiikki & Design -lehden päätoimittaja, FT
Mirva Saukkolan luento
”Inspiraationa menneisyys – miten kirjailija
perehtyy
historiaan”.
Miten todellisessa elämässä tapahtuneet asiat
siirtyvät osaksi fiktiota,
ja miten historian tuntemuksen avulla luodaan
uskottavia tarinoita?
Kahvitarjoilu (vapaaehtoinen maksu).

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.

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

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN
SEURAKUNNASSA!
Maskun kirkko:
Ke 13.4.
klo 19 hiljaisen viikon iltakirkko.
Leppäkari-Lindberg, Välimäki.
To 14.4.
klo 13 kiirastorstain päiväehtoollinen.
Leeste, Johanna Penkkimäki, Välimäki.
Kirkkokahvit kahvituvassa.
To 14.4.
klo 19 kiirastorstain iltaehtoollinen.
Leppäkari-Lindberg, Johanna Penkkimäki,
Välimäki.
Pe 15.4.
klo 10 pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
Leeste, Poutanen.
Su 17.4.
klo 8 pääsiäispäivän aamumessu. Leeste,
Välimäki, Kirkkokuoro.
Runsas pääsiäisaamiainen seurakuntasalissa.
Ma 18.4. klo 18 Hemminkimessu. Leeste, Kaija Järä;
lauluryhmä ja avustajat. 			
Kirkkokahvit seurakuntasalissa.
Su 24.4.
klo 18 Yrjönpäivän iltakirkko. Leeste,
Kaija Järä. Partiobändi ja laulajat.
Partion järjestämät kirkkokahvit salissa.
Ke 27.4
klo 18 arki-illan ehtoollinen. Henttinen,
Kaija Järä.
Pe 29.4
klo 8.30 arkiaamun ehtoollinen.
Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
Lemun kirkko:
To 14.4.
klo 19 kiirastorstain iltaehtoollinen.
Jarmo Seilo, Poutanen, Kirkkokuoro.
Su 17.4.
klo 10 pääsiäispäivän messu.
Jarmo Seilo, Välimäki.
Askaisten kirkko:
Pe 15.4.
klo 15 Jeesuksen kuolinhetken hartaus.
Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
Su 24.4.
klo 10 messu. Leeste, Poutanen.

Pääsiäisaamiainen sunnuntaina 17.4.
messun jälkeen seurakuntasalissa.
Tarjolla lammasta, pashaa, kulitsaa ja monia muita pääsiäisherkkuja.
Vapaaehtoinen maksu lähetystyön tukemiseksi.
Esillä Maskun seurakunnan työntekijöiden käsitöitä.
Arvaa kuka on tehnyt minkäkin käsityön.

Äitienpäiväkakkupuoti lauantaina
7.5.
Lisää tietoa
seuraavassa
Maskulaisessa.

Maskun kirkonmäen
haravointi- ja siivoustalkoot
to 21.4 alkaa hartaudella klo 9 kirkon edustalla.
Talkoolaisille keittolounas srk salissa.

Maskun seurakuntatalon salissa on esillä
työntekijöiden käsitöitä.
Käy arvaamassa kuka on tehnyt minkäkin käsityön.

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: August Eero Ilmari Heikkilä, Rosa Karolina Turta,
Alina Tuulikki Välimäki, Ahto Paavali Nikolai Magerholm
Kuolleet: Raili Ingeborg Isojärvi 94v., Pirkko Linnea Anteroinen 90v.,
Maija Kyllikki Konttila 86v., Risto Alarik Tammi 80v.,
Helga Hannele Ristimäki 75v.

Ke 27.4. Jouko Mäki-Lohiluoman konsertti
teemalla ”Yllättävän nopea varttuminen”
klo 18 Arki-illan ehtoollinen Maskun kirkossa
klo 18.30 Iltapala srk salissa
klo 19 Konsertti srk-talon salissa
Tervetuloa kaikkiin tai vain johonkin osaan!

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

Aikuiset:
Maskun seurakuntatalossa:
Kaffepaussi parillisten viikkojen ke klo 10–11.30 Kahvituvassa.
Naisten raamattupiiri keskiviikkoisin klo 18.3020.30 Kahvituvassa.
Miestenpiiri tiistaisin klo 9.30–11, tiedustelut Jouko
Jaakkola, p. 0400 794 340
Omaishoitajat: kevätretki Mannerlahteen 19.5. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Helille ke 11.5. mennessä.
Kirkkokuoro harjoitukset torstaisin 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 maanantaisin klo
18–20 Kahvituvassa. Jos samalla viikolla Tutkimusmatkat Raamattuun, niin Mimmiraamista ei pidetä sillä viikolla.
Maskun pappilassa:
Naisten aamupiiri Maskun Pappilan salissa tiistaisin
klo 9.30–11
Tankkauspaikka ke 27.04 klo 18.30–20 kirkon iltaehtoollisen jälkeen. HUOM! Jouko Mäki-Lohiluoman konsertti osana tankkauspaikan kokoontumista. Iltapala klo
18.30 srk salissa ja konsertti klo 19.
Kirkkoherranviraston yläkerrassa:
Miesten raamattupiiri parillisten viikkojen torstaisin
klo 18.30-20 Jussintuvassa.
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä kuukauden
3. ke klo 13–14.30 Jussintuvassa.
Humikkalassa:
Naisten kammari Humikkalan majassa (Seppäläntie
290) tiistaisin klo 9.30–11, tiedustelut Pirkko Jaakkola,
p. 040 5142 418
Lemussa:
Ompelupiiri parill. perjantait klo 9.30.-12. Lemun
pappilassa.
Kaislakerho kerran kuukaudessa ke 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,
seuraava kerta (HUOM. poikkeava viikonpäivä!) keskiviikkona klo 18 Mannerlahden saunalla.
HUOM UUTTA!
Askaisten Pakanpirtin kohtaamispaikka ikäihmisille keskiviikkoisin kerran kuukaudessa klo 11-13.
Kevätkauden kokoontumiset ke 27.4., 25.5. ja 15.6.

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 on
käynnissä.

Perhekerhot. Ilmoittautuminen. 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.

Alakoululaiset:
Pääsiäisviikolla su 10.4 – ma 18.4. Maskun kirkonmäellä on lapsille, nuorille ja perheille omatoimisesti
kierrettävät pääsiäisrastit. Lähtöpaikka ja ohjeet pappilan (kelt.puutalo) junaradan puoleisella ovella.
Kaiken Maailman seikkailu tulossa taas ke 4.5 klo
17-19 tällä kertaa Lemussa. 1– 6 luokkalaisille lähetysaiheinen toimintailta. Lue lisää nettisivuilta ja ilmoittaudu
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 pappilassa klo 14-17.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö

Hemminkikuoron harjoitukset
keskiviikkona 13.4. klo 18 Maskun kirkossa.
Tule mukaan laulamaan - lisätietoja antaa
Kaija Järä p. 0400 960 596.

