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Kuntavaalit 2021
Vuoden 2021 kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on siirtynyt sunnuntaille 13.6.2021 (tämän hetkinen tieto
13.4.2021).
Lisätietoja vaaleista löytyy:
https://vaalit.fi/etusivu

Yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan sihteerin yhteystiedot: Keskuskaari 3, 21250 Masku,
puh. 044 7388 202
Maskun kunnan keskusvaalilautakunta

Kuntavaalit 2021:
ehdokasasettelu
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina
13. päivänä kesäkuuta 2021 kello 9.00 –
20.00.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestysaika on
26.5. – 8.6.2021 (huom. kaksi viikkoa).
Sisäennakkoäänestyspaikkoina toimivat
Maskutalo ja Tokmanni Masku.
Maskutalo, Seurantalontie 2
ke 26.5. – pe 28.5.
klo 9.00 – 16.00
la 29.5. – su 30.5.
klo 10.00 – 14.00
ma 31.5. – pe 4.6.
klo 9.00 – 16.00
la 5.6. – su 6.6.
klo 10.00 – 14.00
ma 7.6.
klo 9.00 – 16.00
ti 8.6.
klo 9.00 – 18.00
Tokmanni Masku, Maskuntie 232
ke 26.5. – pe 28.5.
klo 10.00 – 18.00
la 29.5. – su 30.5.
ei äänestystä
ma 31.5. – pe 4.6.
klo 10.00 – 18.00
la 5.6. – su 6.6.
ei äänestystä
ma 7.6.
klo 10.00 – 18.00
ti 8.6.
klo 10.00 – 19.00
Uutena kokeiluna on myös ulkoäänestysmahdollisuus. Ulkoäänestys
järjestetään yhteistyössä Mynämäen ja
Nousiaisten kuntien kanssa Nousiaisten
liikuntahallin yläpihalla, osoite Koljolantie 34 tai Moisiontie 13, Nousiainen.
la 29.5. – su 30.5.
la 5.6. – su 6.6.

klo 10.00 – 14.00
klo 10.00 – 14.00

Kotiäänestys
Kotiäänestykseen voi ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle 1.6.2021 klo 16.00
asti tuula.pusa@masku.fi tai
044 7388 252.

Kunnanvaltuuston päätöksen 26.9.2016
§ 32 mukaisesti Maskun kuntaan valitaan 35 valtuutettua nelivuotis-kaudeksi
1.8.2021 – 31.5.2025.
Kuntavaalin ehdokasasettelua koskevat
asiakirjat, kuten hakemukset puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemisesta kunnallisvaalilain
edellyttämine asiakirjoineen sekä ilmoitukset mahdollisista vaaliliitoista tai yhteislistoista on jätetty Maskun kunnan
keskusvaalilautakunnalle 8.3.2021 ja
9.3.2021 aiempien kuulutusten mukaisesti. Vaalien siirtymisen vuoksi ehdokasasettelun viimeinen jättöpäivä on
4.5.2021. Vaaliasiamiesten 9.3. mennessä jättämät hakemukset ovat edelleen
voimassa, jollei vaaliasiamies niitä muuta, eikä niitä tarvitse tehdä uudelleen.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri ja
puheenjohtaja vastaanottavat ehdokasasettelua koskevia täydennyksiä
Maskun kunnanvirastossa 4.5.2021 klo
14.00–16.00.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri,
puh. 044 7388 202
Maskun kunnan keskusvaalilautakunta

Kansallinen veteraanipäivä
Kansallista veteraanipäivää vietetään
tiistaina 27.4.2021.
Vuonna 2021 Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallista pääjuhlaa ei pystytä
koronaepidemian vuoksi toteuttamaan
perinteisenä yleisötapahtumana. Tampereen kaupunki järjestää kuitenkin
kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan
televisioituna tapahtumana ilman paikalla olevaa yleisöä. Pääjuhlan teemana
on "Ihmisten välillä hyvä tahto – Välvilja
mellan människor".
Kansallista veteraanipäivää suositellaan
vietettävän ja juhlistettavan poikkeusoloissa säädösten, määräysten sekä suositusten mukaisesti vaarantamatta kenenkään terveyttä.
Maskussa kunta ja seurakunta laskevat
seppeleen Maskun veteraanikivelle ilman läsnä olevaa yleisöä.
Maskun kunta ja seurakunta

Kunnanvirasto tiedottaa
Pyrimme vielä välttämään lähikontakteja ja noudatamme Aluehallintoviraston
ja THL:n ohjeistuksia.
Asiakkaita palvellaan puhelimitse, sähköpostitse ja tarvittaessa etäyhteyksien
välityksellä. Mahdolliset lähitapaamiset
hoidetaan vain ajanvarauksella.
Kunnan puhelinvaihteesta saa
lisätietoja, puh 02 4388 200 klo 8-15.

Menovinkit
Kissojen kuukausi -näyttely
Sarianna Koiviston ja Mervi Nikulan
kissa-aiheinen näyttely Maskun pääkirjastossa ajalla 20.4. – 18.5.2021. Näyttelyn ajan voit jättää Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry:lle lahjoituksia. Poikkea
katsomaan!
Vapun poikkeusaukiolo
kirjastoissa
Pe 30.4. 10-14
Hauskaa vappua kaikille!
Pörriäisilta Maskun
pääkirjastossa
Pörriäisilta järjestetään pääkirjastossa
maanantaina 3.5. klo 16-19.
Pörriäisillassa rakennetaan hyönteishotelleja ja kysellään puutarhavinkkejä
Ruohosen puutarhan Annelta. Voit
myös ostaa mukaasi kukkia ja hunajaa.
Tervetuloa!
Jos haluat tehdä oman hyönteishotellin,
ilmoittaudu ennakkoon eija.pelkonen@
masku.fi tai 044 7388 193. Kirjasto tarjoaa opastuksen, työkalut ja materiaalit
hyönteishotellin rakentamiseen.
Näyttely Lemun lähikirjastossa
Lähikirjastossa on ajalla 3.5 -24.6
Pauliina Puputin Mielen maailmaan
valokuvanäyttelynäyttely. Lasten- ja
nuortenkirjoista inspiraationsa saanut
näyttely on parhaimmillaan vuorovaikutusta kirjaston, lukemisen, lasten
mielikuvituksen ja valokuvataiteen
kanssa.
Tervetuloa sukeltamaan lastenkirjojen
ja oman mielikuvituksen syövereihin.
Mahdollisuus myös lainata näyttelyyn
liittyviä kirjoja ja viettää hetki lukuteltassa (koronarajoitusten puitteissa).
Perheiden luontoretki
Perheiden luontoretki järjestetään Lemun uudistetulle luontolavalle lauantaina 8.5.2021. Lavalla on Lumion Rauli
kertomassa linnuista klo 10–12. Lisäksi
reitin varrella on luontoaiheisia tauluja
ja tehtäviä lapsille.
Ilmoittauduthan ennakkoon, maarit.
lindstrom@masku.fi, parkkipaikkojen
vähyyden takia ja mahdollisten kimppakyytien järjestämiseksi (virallisella
P-paikalla Tarvontie 26, 21230 Lemu
on tilaa vain parille autolle). Ja jos mahdollista, saavu paikalle vaikka pyörällä.

Leikkisä luonto –kulttuuripolku
Rivieralla huhtikuusta kesäkuun
loppuun
Turun Sanataideyhdistys ry kutsuu sinut
Leikkisä luonto -kulttuuripolulle Rivieralle.
Astu sanojen maailmaan ja ihastu tuttuun polkuun uusin silmin. Lapsille ja
lapsenmielisille sopivalla polulla pääset
sanataiteilemaan ja liikkumaan luovasti mielikuvitusta rikastavien tehtävien
avulla. Leikkisiä luontohetkiä!

Etsivän nuorisotyön RENTO-ryhmä
Kenelle? RENTO on matalan kynnyksen
ryhmätoimintaa maskulaisille, mynämäkeläisille ja nousiaislaisille 18-29-vuotiaille nuorille.
Nuori voi tulla ryhmään yksin tai kaverin
kanssa tai oman työntekijän kanssa. Ilmoittautumista ei tarvita, mutta halutessaan me etsivät tapaamme nuoren oikein
mielellämme etukäteen.
Missä? RENTO kokoontuu joka keskiviikko Mynämäellä (Kirkkotie 4) klo 14.0016.30.
Mitä? Tekemistä päivään, seuraa sekä
mahdollisuus keskustella ja viettää aikaa
yhdessä. Tai jos pohdit mitähän uutta
sitä lähtisi tekemään tai mietiskelet tulevaisuutta/omaa polkuasi, on ryhmä sinua
varten! Kahvitellaan ja tarjolla myös pientä syötävää.

Hyvinvointipalveluiden
kesän toimintaa
Päiväleirit
Hyvinvointipalvelut järjestävät kesällä kolme erillistä päiväleiriviikkoa 6-12-vuotiaille
lapsille:
Päiväleiri 1.
8.-11.6. Askaisten Action viikko päivittäin
9.30-14.30 Askaisten koululla ja sen ympäristössä
Päiväleiri 2.
14.-17.6. Liikunnalliset lajitapahtumat päivittäin 9.30-14.30 Hemmingin koululla ja
sen ympäristössä
Päiväleiri 3.
21.-24.6. Lemun toimintaviikko päivittäin
klo 9.30-14.30 Lemun Wanhassa Oskarissa
ja sen ympäristössä
Ohjelmassa mm. askartelua, liikuntaa, Askaisten leirillä leffapäivä, Hemmingin leirillä päivä Saunaparonissa sekä Lemun leirillä
päivä Pikisaaressa yms. Joka päivä tarjolla
lounas ja välipala. Sään huomioon ottaen
pyrimme viettämään leireillä aikaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa.
Hinta 40 €/leiri, sisaralennus 10 €. Leireille mahtuu 10 osallistujaa/leiri (otamme
kuitenkin huomioon ajankohtaisen koronatilanteen ja sen tuomat rajoitukset). Ilmoittautuminen aukeaa 3.5. klo 8.00- 27.5. klo
15.00. Linkki ilmoittautumiseen löytyy sivulta www.masku.fi/paivaleirit-2021/
Puutarhan perustusbileet
Järjestetään hyvinvointipalveluiden toimiston sisäpihalla Pääskyrinteessä maanantaina 14.6.2021 klo 18.00 -20.00 kuudelle
henkilölle sekä tiistaina 15.6. 2021 klo 18.00
-20.00 kuudelle henkilölle. Valitse itsellesi
sopiva osallistumispäivä ilmoittautumisen
yhteydessä.
Illan aikana tarjolla grillimakkaraa, hyvää
musiikkia, puutarhatunnelmaa. Ilmoittautumislinkin löydät osoitteesta www.masku.
fi/puutarhabileet-2021/, ilmoittautuminen
on avoinna 3.5. klo 8.00 - 3.6. klo 15.00.
Vähä-Joumon virkistysalue kesällä
2021
Varauksia aletaan ottamaan kesäkuun alusta. Tarkemmat tiedot myöhemmin, seuraa
ilmoittelua.
Haastepyöräily ajalla
1.5. – 31.8.2021
– Ota haaste vastaan. Mikäli mobiili- tai
nettikirjaus eivät onnistu, voit tulostaa kortin ja merkitä kilometrit siihen/tai tee itse
tuloskortti/paperilappu. Lisätietoja hanna.
pennanen@masku.fi.
Palauta kortit ja laput viimeistään torstaina
24.6. mennessä Hyvinvointipalveluiden postilaatikkoon Hallintotie 2 Masku, tai kirjastojen kirjapalautuslaatikoihin Askaisissa ja
Lemussa. Merkitse yhteystietosi, mikäli haluat osallistua palkintojen arvontaan.

Kävelykipinä 2021
Maskun kunnanjohtaja Arto Oikarinen otti
haasteen vastaan ja hän haastaa kaikki maskulaiset osallistumaan Maskun joukkueeseen. Miten osallistun: käy rekisteröitymässä
Maskun kunnan joukkueen jäseneksi www.
kavelykilometrikisa.fi. Maskun kunnan joukkueen koodi Masku123.
Pääset kirjautumaan ja lisäämään omat kävelykilometrisi/-minuuttisi Maskun kunnan
pottiin. Kaikkien haasteeseen osallistuneiden kesken arvotaan mukavia palkintoja.
Voittajiin olemme yhteydessä henkilökohtaisesti.
Haasteaika: 4.5.-25.5.2021
Muuta kesän tapahtumaa
Lisätietoja muista kesän tapahtumista saat
hanna.pennanen@masku.fi tai hyvinvointipalvelut@masku.fi sekä puh. 044 7388 224
• Sporttileiri Varalan urheiluopistolle
20. – 23.6. 2021
• Kesän uimakoulu Vähä - Joumo
28.6. – 9.7. (ma-pe).
• Kesän tenniskurssit
• Kesän pesiskoulu
• Elokuun päiväleiri koululaisille
2.- 6.8. 2021
• Tenniskenttien vakiovuorot
• LIIQQUU leikkipuistojumppa
Kuntosalien kesätauko
Askaisten ja Lemun kuntosalit pidetään auki
kesän ajan, mikäli koronatilanne sen sallii.
Perussiivouksen ajaksi Askaisten kuntosali
suljettu 28.6.2021 ja Lemun kuntosali 29.
-30.6.2021. Kuntosalit pyritään pitämään
avoinna, koronatilanne huomioiden.
Hemmingin liikuntahallin
kesän aukioloajat
ma-pe klo 16-22 (1.6.-25.6. ja 1.-10.8.
avoinna ma, ke ja pe klo 17-21
11.8. alkaen ma-pe klo 16-22 ja la-su 10-18

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Lemust leippä -markkinat
Lemust leippä -markkinat on suunnitteilla
järjestää lauantaina 11.9.2021 Lemun urheilutalolla ja kentällä. Ensimmäinen suunnittelupalaveri pidetään maanantaina 24.5 klo
18.00 Lemun urheilutalolla ja mahdollisesti
pihalla koronarajoitukset huomioon ottaen.
Kylärahan hakeminen
Vuoden 2021 talousarvioon on varattu määräraha kylän kehittämiseen ja aktiiviteettien
lisäämiseen kylätoimikunnan suunnitelmien
mukaisesti. Rahaa hakevan toimivan kylän
tai kylätoimikunnan tulee laatia suunnitelma siitä mitä tehdään ja miten rahat aiotaan
käyttää. Tavoitteena tulee olla kylän kannalta merkittävän yhteisen hankkeen toteuttaminen tai toimintojen käynnistäminen.
Kylärahahakemusten linkki ohjeineen löytyy
osoitteesta: https://www.masku.fi/kylarahahakemukset/. Linkki on auki maanantaihin 10.5.2021 klo 16.00 asti. Hakemuksen

voi myös toimittaa osoitteella: Maskun kunta, hyvinvointilautakunta, Keskuskaari 3,
21250 Masku. Hakemuksen yhteystietoihin
toivotaan yhdistyksen sähköpostiosoitetta.
Lukuhaaste starttaa pian
Sanojen sinfoniaa -lukuhaaste yhdistyksille,
yrityksille ja muille yhteisöille starttaa pian.
Keille kirjastolaisilta haaste kolahtaa? Kun
ryhmänne saa haasteen, joko yhteyshenkilön
kautta tai koko porukalle yhteisesti
1. Tarttukaa siihen ennakkoluulottomasti ja
rennosti
2. Valitkaa teema, jonka mukaisen kirjan/äänikirjan/lehden luette. Tai voitte valita koko
porukka samankin kirjan!
3. Haastakaa noin viikon sisään uusi porukka mukaan haasteeseen. Haasteen voi antaa
puhelimitse, sähköpostilla tai somessa; mikä
kussakin tilanteessa tuntuu kätevimmältä
tavalta ottaa yhteyttä.
4. Kertokaa teidät haastaneesta yhteisöstä
sekä valitsemistanne lukemisista somessa:
oman yhteisönne somessa sekä lähettämällä
eija.pelkonen@masku.fi aineistoa julkaistavaksi kunnan ja kirjaston somekanavilla.
Lukekaa valitsemanne kirja tms. rauhassa
nautiskellen loppuun.
Kuntosalien kesätauko
Huom. Uusia kuntosalisopimuksia ei tehdä kesätauon aikana. Mikäli haluat lopettaa kuntosaliasiakkuuden, palauta tunniste
kirjekuoressa tilitietojen ja yhteystietojesi
kanssa hyvinvointipalveluiden postilaatikkoon, Hallintotie 2 Masku. Lisätietoja antaa
hanna.pennanen@masku.fi.
Liikuntatilavuorojen käyttövuorot
Vuorot on haettavana syyskaudelle 2021
- kevätkaudelle 2022. Maskun kunnan hyvinvointipalveluiden hallinnassa olevien liikuntatilojen säännölliset käyttövuorot syyskaudelle 2021 ja kevätkaudelle 2022 ovat
maskulaisten urheiluseurojen haettavissa
14.5. mennessä. Hakemukset webropol -linkin kautta: www.masku.fi-> .vapaa-aika ja
hyvinvointi -> avustukset. Linkki avautuu
22.4. ja on avoinna 14.5. asti.
Hyvinvointipalvelut

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

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 6.5.2021,
yhdistysten aineistopäivä 28.4.2021 klo 9.00
mennessä.

Seurat ja yhdistykset
ASKAISTEN KYLÄYHDISTYKSEN
VUOSIKOKOUS su 25.4.2021 Pikisaaressa klo 17.
Huomioidaan mahdolliset koronarajoitukset.
Tervetuloa!

ELÄKELIITON
LEMU-ASKAINEN-VELKKUAN YHDISTYS RY:
• Puutarharetki Puurin puutarha Nousiainen ja Mimis
puutarha Mynämäki, kimppakyydein Puurin puutarha
klo 10, ilm. 14.5. mennessä.
• Kolmen päivän kesäretki Keski-Suomeen 29.6.–1.7.
ilm. 6.5. mennessä
• Ruskaretki 18.–24.9. ilm 13.8. mennessä
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Lasse Saarinen 0400-881949 tai
Pirjo Saarinen 040-7070409 tai Lahja Pappila 0400-695525
Lisätietoja yhdistyksen sivuilta.

PIUHAN KYLÄYHDISTYKSEN
vuosikokous Piuhan majalla
torstaina 6.5.2021 klo 18
Mahdollisuus osallistua myös etänä, ohjeet ja
linkki liittymiseen piuhankyy.fi

Johtokunta

Piuhan kyläyhdistys järjestää jo perinteeksi tulleen keväisen
roskienkeruu-illan Piuhalla tiistaina 27.4.2021. Majalla
tarjolla ympäristömme siistijöille kahvia ja pientä purtavaa
klo 18–19. Lisätiedot piuhankyy.fi

MLL MASKUN YHDISTYS
Valtakunnallinen LEIKKIPÄIVÄ lähestyy!
Tänä vuonna viikkoa vietetään 19.–24.4. ja
juhlaa vietetään erityisesti la 24.4. teemalla
Leikkien lähelle luontoa. Luontoon liittyviä leikkejä on koottu osoitteeseen https://leikkipaiva.fi. Oletko huomannut, että
luonnolla ja lähiympäristöllä on merkitystä? Luonto inspiroi
ja tarjoaa puheenaiheita, tekemistä, haasteita, piilopaikkoja
ja aistiärsykkeitä. Leikki tekee hyvää. Kaikille.

MLL LEMUN YHDISTYS RY:N
MASKUN NIEMENKULMAN MARTAT RY:N
vuosikokous pidetään tiistaina 27.4.2021 klo 18
Niemenkulman vanhalla koululla, Kelhoistentie 4.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n määräämät asiat.
Tiedotamme myös Kuntoportaat Niemenkulmalle -hankkeestamme.
Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan
tarja.suvitie@gmail.com. Osallistujamäärä koronarajoitusten
mukainen. Kun ilmoittaudut, kerro tuletko koululle vai osallistutko etänä. Etäosallistujille lähetetään osallistumislinkki
sähköpostin kautta.
Esityslista toimitettu jäsenille jäsenkirjeessä.
Hallitus

MASKU-SEURA RY: N
kevätkokous maanantaina 10.5.21 klo 18
Maskun museolla. Käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. Jos kokoontumisrajoitukset jatkuvat,
etäosallistuminen Teamsin kautta suotavaa. Teams-linkin voi
pyytää sähköpostilla: postia.seuralle@masku-seura.fi
Tervetuloa! Johtokunta

sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 11.5.2021 klo 17.30
Lemun Kuurnanpään uimarannalla (Kaidantie 111, Lemu).
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 15§:n määräämät asiat.
Kokoukseen voi osallistua myös Zoom-etäyhteydellä.
Ilmoittautuminen kokoukseen mll.lemun.yhdistys@gmail.
com 9.5. mennessä. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä
osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä.
Lämpimästi tervetuloa!
Äitienpäiväaskartelua lasten kulttuuriviikolla etänä
• Iltaperhekahvila etänä ke 5.5. klo 17.30–18.30
• Perhekahvila etänä to 6.5. klo 9.30–10.30
Askartelutarvikkeita voi hakea ma 3.– ke 5.5. Maskun alueen
kirjastoista. Tarvitset kynän, sakset, liimaa ja erivärisiä kartonkeja. Voit osallistua lasten kanssa tai vaikka yksinkin.
Tervetuloa!
Pääset liittymään etäperhekahviloihin alla olevan linkin kautta. Zoom-linkki: https://zoom.us/j/5861178657pwd=WnNxVWtldnlPdDRBUWpIZXpjaVFNQT09
Meeting ID: 586 117 8657 Passcode: 171336
Kevään viimeinen perhekahvila on 20.5.2021. Lisätietoa
Facebook-sivuiltamme ja verkkosivuilta lemu.mll.fi
Seurat ja yhdistykset

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!
Ilmoittautuminen Maskun kirkkojen messuihin.
Aloitamme messujen viettämisen kaikissa kolmessa kirkossa.
Kirkkoon otetaan enintään 6 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 sanajumalanpalvelukset ja 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: (sivun alkuun)
Su 25.4. klo 10 messu. Kataja, Henttinen, Lustig. Ennakkoilmoitt. max 6 henk.
klo 15 lasten kirkkohartaus netissä. Kataja, Poutanen.
Su 2.5. klo 10 messu. Kataja, Leppäkari-Lindberg, Lustig. Ennakkoilmoitt. max 6 henk.
klo 18 striimattu Hemminkimessu. Henttinen, Järä ja avustajat.
Su 9.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Leppäkari-Lindberg, Kataja, Lustig.
To 13.5. klo 10, 11 ja 12 konfirmaatiomessu. Talviriparin konfirmaatio kolmessa eri ryhmässä. Kataja, Poutanen,
Kaisa Suikki + isoset.
Lemun kirkko:
To 13.5. klo 10 (huom! aika) helatorstain messu. Henttinen, Lustig. Ennakkoilmoitt. max 6 henk.
Askaisten kirkko:
Su 9.5. klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Lustig. Ennakkoilmoitt. max 6 henk.

Seurakunnan toimii koronatilanteen huomioiden. Seuraamme
tilanteen kehittymistä ja ohjeistuksia. Huomioithan, että tämä
voi tuoda muutoksia jopa nopealla aikataululla seurakunnan
toimintaan.
Suosittelemme maskin
käyttöä seurakunnan
tilaisuuksissa.

Äitienpäiväkakkupuoti
lähetyksen hyväksi
Tilaa äidille, vaimolle tai itselle herkullinen
kakku. Hinta 30 €/kakku.
Kakkuvaihtoehdot: Suolainen kinuskikakku,
Mustaherukkakakku tai Mango-mustikkakakku. Kaikki kakut ovat laktoosittomia.
Mahdollista saada myös gluteenittomana.
Tilaukset viimeistään 30.4. p. 0400 823 596.
Huom! Kakkuja on rajattu määrä!
Tilatut kakut saa noutaa
la 8.5. klo 12-16 Maskun seurakuntatalolta.

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Camilla Ellen Kuosmanen, Leo Rafael Aalto
Kuolleet: Tuula Irene Noopila 96v., Elina Lehtonen 93v.,
Seidi Margit Virtanen 89v., Eeva Helena Rinne 88v.,
Eeva Maire Maria Huunonen 84v., Seppo Johannes Salonen 83v.,
Aarne Johannes Aho 77v.
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Kirkkotiellä

Perheiden illat toimivat alueellisina
iltaperhekerhoina klo18.00.-19.30. Ilmoitt. kotisivuillamme.
Askaisten seurakuntatalolla: jatkuvat ensi kaudella
Lemun Pappilassa: ke 28.4.
Maskun srk-talolla: ti 4.5.

Diakoniatyö etsii puhelinystäviä
soitteluavuksi yksinäisille.
Perehdytämme sinut tehtävään ja
tuemme tässä tärkeässä tehtävässä.
Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää.

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

Lapset ja perheet
Toimintamme on maksutonta, ellei toisin mainita, esim. leirit. Tervetuloa mukaan.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
www.maskunseurakunta.fi/
tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille.
Päiväkerhoilmoittautumiset
2-5vuotiaille syksylle 2021 ovat alkaneet
kotisivuillamme.
Päiväkerhot sekä 2.v-kerho ilmoittautuneille.
Muskarilaisille tarjolla MUSKARITALTIOINTEJA, jotka löytyvät YouTubessa, Fb:ssa sekä kotisivullamme.

Alakoululaiset:   
Kerhot jatkuvat toukokuussa viikolle 20 asti.
Kesällä järjestetään Mannerlahdessa Pienten leiripäivä 5-7vuotiaille ma 7.6. klo10-18 sekä lasten kesäleiri 1.-6.luokkalaisille ti 3.-to 5.8.
Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot
toukokuussa nettisivuilla.

Nuoret:   
Isoiskoulutuksen ja rippikoulujen
kokoontumisista tiedot nettisivuilla.   
Hiihtis ja pääsiäisripareiden pakohuone 13.4.-6.5. Lisätiedot Hannalta p.0447225430
Avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun pappilassa klo 14-17.    
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö  

Perhekerholaisille ja Nuppusille
järjestämme tällä hetkellä yhteisiä LIVEMEETTEJÄ (linkki kotisivullamme)
keskiviikkoisin klo 9.30.-10.00.

Kevät tekee tuloaan ja
nyt on hyvä aika hakea lyhdyt pois
haudoilta ja kivien takaa.

Rajoitusten muuttuessa perhetoiminta
jatkuu kuten alla. Tapaat alueesi muita
perheitä musiikin ja askartelujen lomassa. Ilmoita tulostasi viestillä viimeistään kerhoaamuna klo 8.30.

Ti 27.4. vietämme Kansallista
veteraanipäivää.
Kunta ja seurakunta laskevat
seppeleen Maskun veteraanikivelle
ilman läsnä olevaa yleisöä.

Vuoden 2021
Yhteisvastuukeräys
pureutuu ikäihmisten
taloudelliseen
ahdinkoon.
Osallistua Yhteisvastuukeräykseen
voit seuraavilla tavoilla:
Keräystili:
Pohjola-Pankki
FI14 5000 0120 2362 28, Viite: 301453
MobilePay: 55825
Kirkkopalvelujen keräyslupa
RA/2020/639
Kiitos kaikille
Yhteisvastuukeräykseen tavalla
tai toisella osallistuneille!

Lemun Pappilassa:
Perhekerho ke 9.30-11.30. p. 044 722
5428
Maskun srk-talolla:
Perhekerho ti klo 9.30.-11.30. srk-talon 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. Ilmoitt. kotisivuillamme.
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Maskun kirkonmäen
siivoustalkoot
ke 28.4. alkaa hartaudella klo 9
kirkon edustalla. Talkoolaisille keittolounas porrastetusti srk-salissa
klo 11.30 alkaen. Maskin käytöstä
vahva suositus. Tervetuloa!

Kirkkotiellä

