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Toivotamme kaikille hyvää ja
turvallista vappua!

Jätetaksa Lounais-Suomessa,
Ympäristökatselmus 10.5.2022
lietteiden kuljetusmaksut 1.5.2022 Maskun kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta suorittaa rakennusjärjestyksen § 44 mukaisen ympäristökatalkaen
selmuksen Maskun kunnassa 10.5.2022. Katselmuksessa
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on tehnyt päätöksen Lounais-Suomen jätetaksasta saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusmaksujen osalta 1.5.2022 alkaen.
Päätös koskee seuraavia kuntia: Masku, Mynämäki, Nousiainen, Parainen, Raisio ja Rusko.
Päätöksen pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen ovat
nähtävillä 14.4.2022 alkaen Turun kaupungin tietoverkossa http://www.turku.fi. Valitusaika päättyy
20.5.2022.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

kiinnitetään huomiota mm. kiinteistöjen piha-alueiden ja
yleisten alueiden siisteyteen, viihtyisyyteen sekä myös rakennusten kuntoon ja turvallisuuteen. Mikäli havaitaan
jotain sellaista, joka ei täytä viihtyisän ja turvallisen ympäristökuvan vaatimuksia tai aiheuttaa muuta ympäristö-haittaa, tulee lautakunta antamaan asiasta kehotuksia
haitan korjaamiseksi tai poistamiseksi.
Lisätietoja ympäristösihteeri Laura Ahtiainen
puh. 040 135 4516 tai rakennustarkastaja Jonna Oksanen
puh. 044 738 8257.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Menovinkit

Puutarhailta Askaisten kirjastolla
ma 2.5. klo 15–18
Ma 2.5. klo 15–18 Puutarhailta Askaisten kirjaston pihalla. Perusta oma puutarhasi Askaisten kirjaston pihalle. Maskun nuorisopalvelut tarjoaa lavakaulukset,
mullat ja siemenet. Auttisten puutarha myy torikärrystään kesäkukkia ja yrttejä sekä sponsoroi orvokit,
joita voi myös istuttaa äidille. Vapaa pääsy. Tervetuloa
mukaan!
Puutarhailta Maskun pääkirjastossa
ma 2.5. klo 16–19
Istuta äidille orvokki Maskun pääkirjastossa.

Kirjasto tarjoaa kukat ja tykötarpeet.
Ilmoittaudu ennakkoon mervi.nikula@masku.fi.
Ruohosen puutarha myy orvokkeja ja hunajaa, tarjoaa
vinkkejä ja vastaa kukkiin liittyviin kysymyksiin.
Tervetuloa!
Puutarhailta Lemun kirjastolla
ti 3.5 klo 15–20
Ti klo 15–18 Perusta oma pieni kesäpuutarhasi Lemun kirjaston pihalle. Maskun nuorisopalvelut tarjoaa
sinulle lavakauluksen, multaa ja siemeniä. Sinun tehtäväksesi jää istutus sekä istutuksista huolehtiminen
kesän aikana. Tarjolla myös limpparia ja purtavaa is-

tutuksen aikana.
Klo 16–19 Paikalla myös Auttisten puutarhan torikärry klo 16, jossa on myynnissä orvokkeja, yrttejä ja
kesäkukkia.
Klo 17–20 Voit istuttaa äidille orvokin – Auttisten
puutarha sponsoroi tarvikkeet.
Klo 18 Kirjastossa Leevi Lehtisalon taikashow.
Vapaa pääsy.
Tervetuloa niin lapset, nuoret, perheet kuin kaikki
asiasta kiinnostuneet!

Valon aika

Katriina Karikosken luontoaiheisia maalauksia ja keramiikkaa Lemun lähikirjastossa 2.– 31.5.2022
Outi Suvilan äänimaljarentoutus
Ma 2.5. klo 18 Lemun lähikirjastossa. Kysy peruutuspaikkoja puh. 044-7388145/Armi
Lemust`leippä markkinoiden
ensimmäinen palaveri
Lemun urheilutalolla ke 11.5. klo 18. Päätetään markkinoista (10.9.2022). Jokaisesta mukaan aikovasta yhdistyksestä toivotaan edustus paikalle.
Lisätiedot: maarit.lindstrom@masku.fi.

Hyvinvointivalmennus
ke 4.5. klo 18
Mikä sinulle on tärkeää hyvinvointisi kannalta? Miten
otat käyttöösi sisäisen kompassin suunnatessa kohti mielekkäitä tavoitteita?
Tervetuloa pohtimaan elämäsi tärkeimpiä asioita kahden
kerran valmennuskokonaisuuteen, joista ensimmäinen
on 4.5. ja toinen sovitaan osallistujien mukaan. Valmennus on osa psyykkisen valmentajan Paula Kohijoen koulutusta.
Huom! Teet pohdiskeluja vain itsellesi – osallistuminen
ei edellytä henkilökohtaisten asioiden jakamista valmennuksessa.
Ryhmään otetaan max 10 henkilöä. Tilaisuudet ovat
maksuttomia. Ilmoittautumiset 3.5. mennessä Lemun lähikirjastoon 044 7388 145 tai lemun.kirjasto@masku.fi.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Harrastamisen Maskun
malli tiedottaa
Maksuttomia matalan kynnyksen lajikokeiluita ja pop up tapahtumia tulossa
maskulaisille lapsille ja nuorille huhti-toukokuussa. Tuu testaa millaista on mm. breakdance, parkour, skeittaus tai vaikkapa teatteri.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://www.masku.
fi/vapaaaika/harrastustoiminta/harrastamisen-maskun-malli/
Ensimmäinen Talviliikkuja
kampanja onnistuneesti
päätökseen
Ensimmäinen Talviliikkuja -kampanja
järjestettiin 10.1.–31.3.2022. Kampanjassa tavoitteena oli haastaa ja motivoida kaiken ikäiset ja tasoiset henkilöt
liikkumaan. Kampanjassa liikuttiin yhteensä 342 379 km
kahdeksalla eri lajilla; hiihto, kävely, sauvakävely, juoksu, lumikenkäily, potkukelkkailu, luistelu ja retkiluistelu,
joista hiihto oli ylivoimaisesti eniten kirjatuin laji. Suoritukset kirjattiin pääsääntöisesti mobiilikirjauksina, mutta myös liikuntakortteja ja kirjausvihkoja oli käytössä.
Talviliikkuja -kampanjassa on mukana 26 kuntaa, jotka
kisailivat kolmessa eri sarjassa.
Talviliikkuja kampanjassa alle 5000 asukkaan sarjan
voitti Punkalaitumen kunta, yli 5000 asukkaan sarjan
Parkanon kaupunki ja yli 10 000 asukkaan sarjan Loimaan kaupunki. Maskussa kirjattiin 3226 km. Kiitos
osallistumisesta.
Osallistujien kesken on arvottu pienemiä palkintoja, jotka on lähetetty onnekkaille.

Kävelykipinä 2022
Kävelykipinä on kampanja, joka
haastaa kaikki suomalaiset kävelemään. Toukokuusta syyskuuhun
kestävässä kampanjassa on kaksi
osaa: yhdistysten ja kuntien järjestämät paikalliset kävelytapahtumat
sekä kaikkien halukkaiden kesken
käytävä kävelykilometrikisa. Tule
mukaan ja osallistu omalla tavallasi.
Kävely on tarpeellista ja hyödyllistä
kaikille ihmisille joka päivä!
Valtakunnallinen kävelykilometrikisa on avoin kaikille ja osallistua voit
yksin tai porukalla. Maskun kunnanjohtaja Arto Oikarinen otti haasteen vastaan ja toimii Maskun kunnan kapteenina ja kannustaa kaikkia
maskulaisia kävelemään.
Kävely parantaa terveyttä ja hyvinvointia. Kävely on päästötön kulkutapa ja auttaa ehkäisemään ilmastonmuutosta, jos teet matkasi auton
sijasta jalan.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:
https://www.masku.fi/vapaaaika/
liikuntapalvelut/tapahtumat

Perinteinen haastepyöräilykampanja 2022 Alkaa Vappuna
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:
https://www.masku.fi/vapaaaika/
liikuntapalvelut/tapahtumat
Niemenkulmalla tapahtuu
Unelmien Liikuntaviikolla 1.-10.5.2022
Viikon aikana mahdollisuus pyöräillä kauniissa luonnossa ja tutustua Niemenkulman kulttuuritauluihin
samalla osallistut mukaan kilpailuun, jossa arvotaan

huikeita palkintoja.
Viikko huipentuu 10.5. järjestettävän tapahtuma
Niemenkulman koululla, jossa ohjelmassa mm:
• Ohjattua kuntoporrastelua
• Puffetti
• Lavistellaan iloiseti pihalla
• Lapsille omaa toimintaa
Lue lisää tapahtumasta ja pyöräilyreitti:
https://www.masku.fi/vapaaaika/liikuntapalvelut
/tapahtumat

LAUANTAI 14.5
KLO 10-13
MASKUN LIIKEKESKUS

KURITTULAN
PIKKUYRITTÄJÄT
Pikkuyrittäjäpäivä
Maskun liikekeskus
Lauantaina 14.5 klo. 10-13
Kurittulan koulun 5.luokkalaisten yritykset myyvät tuotteitaan ja
palveluitaan POP UP-yrittäjäpäivässä Maskun liikekeskuksessa
(Tokmannia vastapäätä, Maskun kalustetalon vieressä) lauantaina 14.5.
klo 10-13. Paikalla ovat myös esiintymässä Kurittulan koulun
oppilasbändit.
Myytävänä mm. seuraavia tuotteita ja palveluita:
• kahviloita ja leivoksia (mm.vohveleita, croissantteja ja smoothie bar
• taimia ja kukkia
• erilaisia käsitöitä, mm. linnunpönttöjä, pipoja ja koruja
• koirien allergiaherkkuja
• säbätutkakisa
• lasten liikuntarata ja lastenhoitoa sekä maalausta ja askartelua Masku
Gymin tiloissa. Ilmainen kuntosaliin tutustuminen aikuisille.
• kirpputori
• auton sisäpesu/puhdistus
Mukana myös liikekeskuksen yrittäjät erilaisin tarjouksin ja tempauksin.
Seuraa ilmoittelua facebookissa.
Tervetuloa mukaan Pikkuyrittäjäpäivään!

Kurittulan koulun 5. luokat

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 13.5.2022,
yhdistysten
aineistopäivä
4.5.2022
klo 9.00 mennessä.

Huomioittehan,
että Maskulainen
ilmestyy yleensä
perjantaisin.

Seurat ja yhdistykset
3–5-VUOTIAIDEN SUOSITUT
PERHEFUTIS JA FUTISKERHO

alkavat 10.5.2021 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
www.maskunpalloseura.fi

PIUHAN KYLÄYHDISTYS

järjestää kotikulmallaan keväisen ja jo
perinteeksi muodostuneen roskien keruu
illan 4.5.2022. Ahkerille siivoojille kahvi ja
mehu- tarjoilu Piuhan majalla klo 17–19.
Johtokunta

LEMUN MARTAT

Betoni ilta 11.5. klo 17
Valmistetaan betonista koristeita, mukaan hanskat ja
esim. nalle, ruukkuja, muotteja, raparperin lehteä, vanhat
kumisaappaat, mikä sopi valantaan. Mikäli sataa, siirretään viikolla eteenpäin. Osoite Katavantie 59.
Hinta 15 € sisältää tarvikkeet ja kahvipullat, varaa käteistä.
Ilmoittautumiset 9.5. mennessä Marjalle p. 040 775 3842
Retki Teersaloon ja Kurjen Gallowayhin 22.5.
Tutustuminen Kurjen Galloway tilaan https://kurjengalloway.fi. Lähdemme omin kyydein ensin Teersalon Wanhaan Salakuljettajaan, siellä omakustanteinen ruokailu
klo 12.30 alkaen. Yhteysalus lähtee klo 14.30 ja takasin klo
16.30. Pysäkki Rauhala, Salavaistentie 336, Velkua. Tilalta
voi ostaa 20 € tuotepaketin, varaa tasaraha. Mikäli haluat
tilata ennakkoon jotain mieleisiä tuotteita, ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä. Mahdollisuus mennä katsomaan
laiduntavia eläimiä. Ilmoittautuminen (sitova) Tuulalle
p. 040 555 1327 15.5. mennessä

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO
HIRVIJOKILAAKSO

LEMUN RUKOUSHUONEYHDISTYKSEN
vuosikokous pidetään ti 10.5.2022 klo 19.

Matka Torhamon luolaan ja Karkalin luonnonpuistoon 7.5.2022. Keväinen retki Lohjalle. Hinta: 30 €/aikuinen, 20 €/13–16 v, 10 €/ 4–12 v ja 0–3 v ilmaiseksi, sisältää
aamu-kahvin Muurlan lasin kahvilassa, päivällisen Haukanpesässä ja matkan. Lounas syödään luonnon helmassa,
eväät on otettava itse mukaan. Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 30.4.2022 Anniina Lindqvistille (anniina.
lindqvist@gmail.com, puh. 0400-986064, iltaisin).
Pelasta pörriäinen- hyönteishotelli omalle pihalle
Tulethan rakentamaan oman pihasi arvokkaille hyönteisille
koteja Niemenkulman kyläkoululle (Kelhoistentie 4, Masku)
18.5.2022 klo 18. Yhdistys tarjoaa tarvikkeet ja pientä purtavaa talkoiden lomassa. Tervetuloa!
Lasten kesäloman luontokerho Lemussa. 7–12-vuotiaille lapsille järjestetään luontokerho ma 6.–pe 10.6. klo
9–14 Kotiseutukeskus Mäntylässä. Kerhon ohjaajana toimii
biologi Riina Karjalainen ja avustajana lähialueelta työllistetty nuori. Kerhon hinta on Suomen luonnonsuojeluliiton
jäsenille 35 €/viikko ja muille 45 €/viikko. Hintaan kuuluvat kaikki kerho-ohjelmat ja niiden tarvikkeet sekä pientä
välipalaa, omat retkilounaseväät tulee ottaa kotoa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Riina Karjalainen: riina.karjalainen@gmail.com tai p.040 519 6829.

• Digi-koulutus ke 4.5. klo 11.30–13.30 srk-sali.
• Karaoketanssit pe 6.5. klo 13–16 Maskutalo.
• Kk-tapaaminen ke 11.5. klo 12 srk-sali. Timo Soikkanen
kertoo aiheesta Suomen presidentit, huumori ja huumorintaju.
• Ulkoilutus Luukkaassa to 12.5. klo 13.30–15.
• Käsityökerho ja Tarinatupa pe 13.5. klo 13–16 Brankkari.

MLL Masku

VAPPUTAPAHTUMA päiväkoti Pilke
Rumpalissa, perjantaina 29.4. klo 17–19,
(Maskulantie 11). Ohjelmassa mm. poniratsastusta,
kasvomaalausta ja pomppulinna!
ESKARISYNTTÄRIT su 15.5. klo 15–16.30, Tammenahjon koululla. Juhlaan ovat tervetulleita syksyllä esikoulunsa aloittavat kantamaskulaiset lapset. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet kotisivuilla ja Facebookissa.
PERHEKAHVILA klo 9.30–11: Pe 29.4. Humikkalan
maja, naamiaiset ja vappujuhlat, Ke 4.5. Humikkalan
ma-ja, Pe 6.5. Humikkalan maja, äitienpäiväaskartelua,
Ke 11.5. Puistotreffit Piuhan leikkikentällä

MLL LEMU

• Tervetuloa ma 2.5. klo 17.30–20
Oskarin Helmeen
(Askaistentie 139, Lemu) askartelemaan esim. kortteja
tai painamaan tiskirättejä äitienpäiväksi. Ilmoittaudu tapahtumaan 30.4. mennessä (mll.lemun.yhdistys@gmail.
com), jotta voimme varata tiskirättejä ja muuta materiaalia riittävästi (räteissä materiaalimaksu). Tapahtuma
toteutetaan lasten kulttuuriviikkojen tapahtumana.
• Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään
ma 9.5. klo 17.30 alkaen Oskarin Helmessä (Askaistentie 139, Lemu). Kevätkokoukseen voi osallistua myös
Zoom-etäyhteydellä. Tarjoilujen vuoksi sekä mahdollisen etälinkin toimittamiseksi ilmoittaudu kevätkokoukseen 4.5. mennessä (mll.lemun.yhdistys@gmail.com).
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 15§:n
määräämät asiat.
• Perhekahvila jatkuu vielä toukokuussa, tervetuloa!

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN
SEURAKUNNASSA!
Maskun kirkko:
Su 1.5.
klo 10 messu. Leppäkari-Lindberg, Henttinen,
Poutanen. Kirkkokahvit.
Su 8.5.
klo 10 messu. Leeste, Leppäkari-Lindberg,
Poutanen
Su 15.5.
klo 10 messu. Kaatuneiden muistopäivä.
Henttinen, Leeste, Välimäki, Rippikoulu
Kesä 1 avustaa. Messun jälkeen lasketaan
seppeleet Karjalaan jääneiden muistolle ja
sankarivainajien haudalle. Kirkkokahvit.
Lemun kirkko:
Su 1.5.
klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg,
Poutanen.
Su 15.5.
klo 12 messu.
Kaatuneiden muistopäivä.
Leppäkari-Lindberg, Poutanen, Hyvönen
Hanna. Rippikoulu Kesä 3 avustaa.
Messun jälkeen lasketaan seppeleet
Karjalaan jääneiden muistolle ja 		
sankarivainajien haudalle; n. klo 13.30
lasketaan seppeleet myös Askaisten
hautuumaalle ja sen jälkeen vielä
Ritaripuistoon.
Askaisten kirkko:
Su 8.5.
klo 12 messu. Leeste, Poutanen

Äitienpäiväkakkupuoti lauantaina 7.5. klo 12-14.

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Nelly Elisabeth Rautela,
Kasper Sasu Juhani Hakala
Kuolleet: Maija-Liisa Pentti 91v.,
Raimo Kalevi Riski 83v.

Tee tilauksesi viimeistään ma 2.5. mielellään tekstiviestillä
(Johanna Salenius p. 0400 823 596). Kaikki kakut ovat laktoosittomia.
Mahdollisuus tilata myös gluteenittomana.
Hinta 30 €.
Kuvat kakuista löydät Maskun seurakunnan nettisivuilta.
Kakkuvalikoimassa tänä vuonna:
• Mustaherukka-juustokakku
• Appelsiini-juustokakku
• Suklaa-juustokakku

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 ke klo 18.30-20.30
Kahvituvassa.
Miestenpiiri ti klo 9.30–11, tiedustelut Jouko
Jaakkola, p. 0400 794 340
Omaishoitajat kevätretki Mannerlahteen 19.5.
Ilmoittautuminen Helille 11.5. mennessä.
Kirkkokuoro harjoitukset to klo 18 Salissa.
Seurakuntakerho parittomien viikkojen to
klo 13–14.30 Kahvituvassa.
Näppituntuma tapaa seuraavan kerran syksyllä.
Mimmiraamis parillisten viikkojen ma klo 18–20
Kahvituvassa. Jos samalla viikolla Tutkimusmatkat
Raamattuun, niin Mimmiraamista ei pidetä sillä viikolla.
Maskun pappilassa:
Naisten aamupiiri Maskun Pappilan salissa ti
klo 9.30–11
Tankkauspaikka kuukauden viimeinen ke. Seuraava
kerta 25.5. klo 18.30–20 kirkon iltaehtoollisen jälkeen.
Kirkkoherranviraston yläkerrassa:
Miesten raamattupiiri parillisten viikkojen to
klo 18.30-20 Jussintuvassa.
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä
kuukauden 3. ke klo 13–14.30 Jussintuvassa.
Humikkalassa:
Naisten kammari Humikkalan majalla (Seppäläntie
290) ti klo 9.30–11, tiedustelut Pirkko Jaakkola,
p. 040 5142 418
Lemussa:
Ompelupiiri parillisten viikkojen pe klo 9.30-12
Lemun pappilassa.
Kaislakerho kerran kuukaudessa. Seuraava ke 18.5.
klo 13-14.30 Kaislakodilla.
Niemenkulmalla:
Niemenkulman kerho ke klo 9.30-11.30 Niemenkulman kerhotilassa, avoin kaiken ikäisille. (Kelhoistentie 4) Huom: vaihtunut päivä!
Askaisissa:
Miesten sauna- ja raamattuilta kerran kuukaudessa. Seuraava to 12.5. klo 18 Mannerlahden saunalla.
HUOM UUTTA!
Askaisten Pakanpirtin kohtaamispaikka ikäihmisille keskiviikkoisin kerran kuukaudessa klo 11-13.
Kevätkauden kokoontumiset ke 25.5. ja 15.6. Järjestäjinä Askaisten Martat ja Maskun seurakunta.

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: muskarikausi on päättynyt. Syyskauden ilmoittautumiset alkavat elokuussa.
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 illan 10.5 ilmoittautumiset käynnissä kotisivuillamme.

Alakoululaiset:
Kaiken Maailman seikkailuilta 1.-6.luokkalaisille
ke 4.5 klo17-19 Lemun pappilassa. Teemana Rauha ja
ohjelmassa kokkailua, ongintaa (2€, KUA:n kautta ukrainalaisten avustamiseen) ja vierailijana ukrainalaisten lasten opettaja. Lue lisää nettisivuilta ja ilmoittaudu mukaan.
Kesäleiri Mannerlahdessa ke-to 22.-23.6. vuosina
2009-2014 syntyneille. Hinta 30€.
Pienten leiripäivä Mannerlahdessa to 4.8. klo1018 vuosina 2015-2017 syntyneille. Ilmoittautuminen
kesän leireille aukeaa ma 2.5. nettisivuilla ja mukaan
mahtuu 25 lasta. Lisätiedot Hannalta p.044-7225430

Nuoret:
Isoskoulutuksen päätös to 5.5. klo18 pappilassa.
Kerhonohjaajakurssin leiripäivä
Mannerlahdessa la 7.5. klo10-18.
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun
pappilassa klo 14-17.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö

Lasten ja nuorten
suosima
Jukka Salmisen
konsertti
"Tule ystäväksi"
to 5.5 klo 18
srk-salissa.

Mukana myös
Kurittulan koulun
lauluryhmä.

