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Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit on siirretty aiemmin ilmoitetusta päivämäärästä 18.4.2021. Vaalit
järjestetään sunnuntaina 13. päivänä kesäkuuta 2021 kello 9.00 – 20.00.
Vaalipäivän äänestysalueet ja äänestyspaikat
Äänestysalue
Äänestyspaikka
I Keskusta
Maskun Hemmingin
		koulu,
		
Myllymäentie 127,
		Masku
II Lemun kirjasto Askaistentie 142, 		
		Lemu
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys järjestetään 26.5. –
8.6.2021. Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilökortilla.
Äänestäjien suositellaan käytettävän
maskeja.
Ennakkoäänestyspaikkana
kunnassa
toimivat Maskutalo sekä Maskun Tokmanni. Lisäksi Masku järjestää yhteistyössä Nousiaisten ja Mynämäen kanssa
ulkoäänestyksen Nousiaisten liikuntahallin pihalla ennakkoäänestyksen viikonloppuina.
Maskutalo, Seurantalontie 2, Masku
ke 26.5. klo 9.00 – 16.00
to 27.5. klo 9.00 – 16.00
pe 28.5. klo 9.00 – 16.00
la 29.5. klo 10.00 – 14.00
su 30.5. klo 10.00 – 14.00
ma 31.5. klo 9.00 – 16.00
ti 1.6.
klo 9.00 – 16.00
ke 2.6.
klo 9.00 – 16.00
to 3.6.
klo 9.00 – 16.00
pe 4.6. klo 9.00 – 16.00
la 5.6.
klo 10.00 – 14.00
su 6.6.
klo 10.00 – 14.00
ma 7.6. klo 9.00 – 16.00
ti 8.6
klo 9.00 – 18.00
Maskun Tokmanni, Maskuntie 232,
Masku
ke 26.5. klo 10.00 – 18.00

to 27.5. klo 10.00 – 18.00
pe 28.5. klo 10.00 – 18.00
la 29.5. ei äänestystä, ulkoäänestyspiste Nousiaisten liikuntahallin pihalla
su 30.5. ei äänestystä, ulkoäänestyspiste Nousiaisten liikuntahallin pihalla
ma 31.5. klo 10.00 – 18.00
ti 1.6.
klo 10.00 – 18.00
ke 2.6.
klo 10.00 – 18.00
to 3.6.
klo 10.00 – 18.00
pe 4.6.
klo 10.00 – 18.00
la 5.6.
ei äänestystä, ulkoäänestyspiste Nousiaisten liikuntahallin pihalla
su 6.6.
ei äänestystä, ulkoäänestyspiste Nousiaisten liikuntahallin pihalla
ma 7.6. klo 10.00 – 18.00
ti 8.6
klo 10.00 – 19.00
Ulkoäänestys Nousiaisten liikuntahallin pihalle (yhteistyössä Nousiaisten ja
Mynämäen kanssa), osoite Koljolantie
34, Nousiainen
la 29.5. klo 10.00–14.00
su 30.5. klo 10.00–14.00
la 5.6.
klo 10.00–14.00
su 6.6. k lo 10.00–14.00
Koronan huomioiminen Maskun
kuntavaaleissa:
Maskun kunnan keskusvaalilautakunta
pyrkii järjestämään kuntavaalit mahdollisimman turvallisesti. Vaalitoimituksen
aikana käytetään seuraavanlaisia keinoja tekemään äänestämisestä jokaiselle
äänestäjälle turvallista.
- Vaalipaikkojen jonotus, äänten vastaanotto ja äänestyskopit järjestetään
niin, että turvavälit säilyvät
- Vaalitoimitsijat koulutetaan valvomaan yleistä järjestystä sekä turvavälien
noudattamista vaalipaikoilla
- Vaalivirkailijat käyttävät maskia ja/tai
visiiriä sekä huolehtivat myös keskinäisistä turvaväleistä
- Äänestyspisteille varataan paljon käsidesiä ja vaalivirkailijat puhdistavat pinnat tasaisin väliajoin
- Äänestäjiä kehotetaan käyttämään
maskia
- Äänestäjän ja ääntä vastaanottavan virkailijan väliin asetetaan suojapleksejä
- Ilmastointi asetetaan tehokkaaksi il-

man vaihtuvuuden takaamiseksi
- Ennakkoäänestyksen pitenemisen
vuoksi äänestäjällä on mahdollisuus äänestää ennakkoon hiljaisempina aikoina
- Mikäli et halua äänestää sisätiloissa, Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen
yhteisessä ulkoäänestyspisteessä voi
äänestää turvallisesti myös ulkona pienemmällä riskillä.
Mitä äänestäjän kannattaa tehdä
koronaturvallisuuden lisäämiseksi:
- Äänestäjää suositellaan käyttämään
maskia
- Jos unohdat maskin, maskeja on saatavilla äänestyspaikasta
- Huolehdi hyvästä käsihygieniasta, mm.
käsidesiä käyttämällä
- Pidä turvaväliä muihin äänestäjiin ja
vaalivirkailijoihin
- Voit halutessasi ottaa oman kynän mukaan äänestystoimitukseen
Mikäli äänestysjärjestelyistä herää kysymyksiä, olethan yhteydessä Maskun
kunnan keskusvaalilautakuntaan
sähköposti: vaalit@masku.fi
puhelinnumero: +358 44 7388 202
Kuntavaalien ulkomainonta
Vaalien ulkomainonta kunnan pystyttämissä ulkomainostelineissä alkaa
19.5.2021.
Telineiden sijainti:
1. Keskuskaari, kevytväylän reuna
2. Seikelä, kevytväylän reuna
3. Piuha, Tanilantien ja Maskuntien risteys
4. Ruskontie, Humikkalan puoleinen
reuna
5. Takapaltta, Maskun Hemmingin koulun kohta Kurittulantien puoli
6. Maskun kauppakeskus, kevytväylän
reuna (ulkomainosteline kirkon suuntaan lämpökeskuksen toiselle puolelle)
7. Salen piha-alue, Lemu
8. Kiinteistö Oy Askaisten Hietarannan
piha-alue, Askainen
Kullekin ehdokkaita asettavalle puolueelle/valitsijayhdistykselle on varattu

yksi yksi- tai kaksipuolinen mainostila
paikasta riippuen. Muualla kunnan hallitsemilla asemakaava-alueilla ulkomainonta on kielletty.
Kotiäänestys
Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on
vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut,
ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä
voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva,
omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja,
jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi
äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä
kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään
1.6.2021 ennen kello 16.00 Maskun kunnan keskusvaalilautakunnalle, puh. 044
7388 252/Tuula Pusa. Määräaika on
ehdoton. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.
Ilmoituslomakkeita saa keskusvaalilautakunnalta tai kunnan palvelupisteistä.

Keskusvaalilautakunnan
yhteystiedot
Keskuskaari 3, 21250 Masku,
vaalit@masku.fi, puh. 044 7388 202
Maskun kunnan keskusvaalilautakunta

Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä
221 kappaletta. 8 vastausta täytettiin
Maskun pääkirjastossa paperisena ja
loput 213 vastausta lähetettiin verkkolomakkeella. Maskun kunta kiittää kaikkia
kyselyyn osallistuneita!
https://www.masku.fi/maskun-kunta-kiittaa-kuntalaisia-osallistumisesta-kyselyyn-8-tien-joukkoliikenteesta/
Maskun kunta

Maskun kunta kiittää
kuntalaisia osallistumisesta
kyselyyn 8-tien
joukkoliikenteestä
Maskun kunta toteutti 10.3. - 24.3.2021
kyselyn joukkoliikenteestä. Kyselyssä
selvitettiin kuntalaisten toiveita liittyen
8-tien liikenteeseen reitin liikennöitsijän vaihtumisen yhteydessä. Joukkoliikenteen
Mynämäki-Nousiainen-Masku-Turku -reitin liikennöintisopimus
päättyy Vainion Liikenne Oy:n kanssa
31.5.2021. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on Maskun kunnan puolesta kilpailuttanut
joukkoliikenteen ja uusi liikennöitsijä
LS-Liikennelinjat Oy aloittaa 1.6.2021.

Vuorojen väheneminen
linjaston 117–119
liikenteestä 19.4.2021 alk.
J. Vainion Liikenne Oy ilmoittanut, että
linjaston 117–119 Mynämäki-Nousiainen-Masku-Turku matkustajamäärät ovat
kevään aikana olleet todella alhaiset.
Uudet aikataulut löytyvät netistä J. Vainio
Liikenne Oy:n sivuilta:
https://vainionliikenne.fi/wp-content/
uploads/2021/04/Aikataulut-Vainio-20210419-1.pdf
sekä kunnan netistä:
https://www.masku.fi/uudet-aikataulut-linjaston-117-119-liikenteessa-19-4-2021-alkaen/
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Menovinkit
Lastenkulttuuriviikolla tapahtuu

Ritarisatuja Askaisten lähikirjaston pihalla/terassilla perjantaina 7.5.2021 klo
9.30. Ilmoita tulostasi etukäteen Askaisten kirjastoon puh. 044 7388 146. Koronarajoitukset huomioidaan.
Ulkosatutunti Lemun
lähikirjaston läheisyydessä
Ke 19.5 klo 10. Säävaraus ja koronarajoitusten puitteissa. Lainaus ei silloin ole
mahdollista Vaskikirjastojen järjestelmävaihdoksesta johtuen.

Lemun lähikirjastossa on ajalla 3.5.–24.6. Pauliina Puputin Mielen maailmaan valokuvanäyttely, joka on saanut inspiraationsa lasten- ja nuortenkirjoista

Kirjaston “ympäriajot” pääkirjastossa 18.5. klo 16–19
Mukavaa tekemistä kirjaston ympäristössä! Seuraa ilmoittelua somessa. Mukana meiningissä Mervi ja Eija :)
Perheiden luontoretki
järjestetään Lemun uudistetulle luontolavalle lauantaina 8.5.2021. Lavalla
on Lumion Rauli kertomassa linnuista
klo 10–12 välillä. Lähdettehän matkaan
porrastetusti koronarajoitusten takia.
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
Reitit ja polut Turun seudulla
-tilaisuus
Lemun lähikirjastossa keskiviikkona
26.5. klo 18. Turun Sanomien Luonto
Plus -ohjelmasta tuttu Ann-Mari Rannikko vierailee Lemun lähikirjastossa
kertomassa reiteistä ja poluista Turun
seudulla. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus ostaa aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.
Ilmoittautumiset
maarit.lindstrom@masku.fi
Meidän Masku roskattomaksi!
Juuri nyt on oikea aika pistää Masku
koreaksi!

Tehdään yhdessä meidän Maskusta roskaton!
Nuorisovaltuusto@masku.fi
Facebook Maskun Nuorisovaltuusto
Instagram @maskunnuorisovaltuusto
PS. Onhan kaikki meidän kuntavaaliehdokkaat mukana tekemässä Maskusta entistä parempaa
paikkaa?
Nuorisotilatoimintaa
Nuorisotilatoiminta jatkaa discordissa
loppukevään maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 18-21. Viimeinen nuokkari-ilta on perjantaina 14.5.
Hyvää kesälomaa kaikille!
Huom! Olethan huomannut kesällä pyörivän nukipakun. 28.-29.6. Rivieralla
Isonkiven rannalla klo 12-15 ja 30.6.-1.7.
klo 15.-19 pyörii kylillä ja tilauksestasi juuri siellä missä haluat. Tarkemmat
tiedot hyvinvointipalveluiden kesäesitteessä.

Muille kuntalaisille laskevassa ikäjärjestyksessä vanhemmista nuorempiin
Toukokuussa on aloitettu yli 55-vuotiaiden rokotukset ja ikäryhmät laajentuvat
sitä mukaa kuin rokotukset edistyvät.
Akselissa käytetään Pfizerin, Modernan
ja AstraZenecan rokotteita.
Aikoja voi varata:
1) sähköisesti verkkopankkitunnuksilla
Akselin sivujen kautta
2) puhelimitse numerosta 02 6510 2114
Uusimmat rokotustiedot julkaistaan
internetissä:
www.soteakseli.fi
www.facebook.com/soteakseli

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Vaski-kirjastot vaihtavat
uuteen kirjastojärjestelmään
Kohaan toukokuussa
Maskun kirjastot ovat kiinni 19.5.–
3.6.2021. Vaskin e-aineistot ovat tälläkin ajalla käytettävissä! Järjestelmänvaihto mahdollistaa uusien palvelujen
kehittämisen ja tuo säästöjä kirjastolle.
Huom! Järjestelmän vaihtuessa lainaushistoria nollaantuu. Jos haluat ottaa sen talteen, tallenna se Vaski-verkkosivuilla
suosikkilistaksi:
Mene
lainaushistorian sivulle ja klikkaa “Kopioi suosikkilistaksi” -painiketta. Voit
luoda ja nimetä uuden listan tai lisätä
sen jo olemassa oleviin listoihisi.
Käyttövuorot haettavana
Harrastetilojen käyttövuorot
syyskaudelle
2021–kevätkaudelle
2022.

Nuorisovaltuusto haluaa haastaa jokaisen kuntalaisen mukaan Maskun siivoamiseen. Siivouskampanjan ajankohta on
15.–31.5.2021. Haasteeseen ei tarvitse
ilmoittautua mitenkään, mutta nuorisovaltuusto arpoo palkintoja kuvia lähettäneiden kesken. Arvontaan voi osallistua
lähettämällä meille kuvan tai videon
itsestään siivoamassa Maskun ympäristöä. Kuvan voit lähettää sähköpostissa,
facebookissa tai instagramissa. Jos jaat
kuvan someesi, muista käyttää hastagiä
#meidanmaskuroskattomaksi.

Koronarokotukset Akselissa
Akselissa jatketaan koronarokotusten
antamista kesän aikana. Rokotuksia annetaan tällä hetkellä seuraaville:
16–64-vuotiaille, jotka kuuluvat THL:n
määrittelemiin riskiryhmiin sairauksiensa vuoksi

Maskun kunnan hyvinvointipalvelujen hallinnassa olevien harrastetilojen
(Brankkari, niemenkulman kerhotila,
Wanha Oskari, Oskarin Helmi, Maskutalo ja Humikkalan maja) säännölliset
käyttövuorot maskulaisten yhteisöjen
haettavissa 27.5.mennessä: Hakemukset webropol-linkin kautta: www.masku.fi-> .vapaa-aika ja hyvinvointi ->
avustukset.
Linkki avautuu 6.5. ja on avoinna
27.5.asti. Hakemuksessa tulee ilmetä
haettava harrastetila, päivä, kellonaika
ja vastuuhenkilöt.

Varsinais- Suomen sote-hankkeissa kuljetaan yhdessä kohti parempia palveluita
Varsinais-Suomessa
sote-palveluiden
kehittämistä tehdään kaikkien 27 kunnan, kuntayhtymien, Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin, Turun yliopiston,
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja järjestöjen yhteistyönä.
Suurimmat sote-kehityksen kokonaisuudet ovat valtion rahoittamat Rakenneuudistushanke sekä Tulevaisuuden
sote-keskus –ohjelma. Hankkeissa kehitetään alueen sote-palveluiden nivoutumista yhteen ja tarjotaan kunnille toimintamalleja, jotka auttavat tuottamaan
entistä korkeatasoisempia, tasalaatuisia
ja ketteriä palveluita.
Lisäksi Varsinais-Suomessa on käynnissä monia muita soten kehityshankkeita,
joista vastaavat kunnat sekä kolmas sektori.
Sote-palveluiden kehitykseen voi tutustua tarkemmin sivustolla: www.vssotehankkeet.fi
Sivustolla voi myös tilata sähköpostiinsa
keskeisiä ajankohtaisaiheita koostavan
uutiskirjeen.
Perusturvakuntayhtymä Akseli

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 20.5.2021,
yhdistysten aineistopäivä 11.5.2021 klo 9.00
mennessä.

Seurat ja yhdistykset
NIEMENKULMAN KYLÄYHDISTYS RY:N
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vuosikokous
pidetään torstaina 27.5.2021 klo 18
Niemenkulman vanhalla koululla Kelhoistentie 4.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 10
määräämät asiat. Esillä on sääntöjenmuutosehdotus.
Tiedotamme myös Maanpäänrannan tilanteesta.
Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan
kari.marku@gmail.com. Osallistujamäärä koronarajoitusten
mukainen. Kun ilmoittaudut, kerro tuletko koululle vai osallistutko etänä. Etäosallistujille lähetetään osallistumislinkki
sähköpostin kautta. Tervetuloa!
Niemenkulman Kyläyhdistys ry Johtokunta

Lemun Visa

JALKAPALLOA LEMUSSA
Lemun Visa hakee uusia innokkaita tyttöjä ja poikia hauskaan
harrastamiseen pallon parissa!
Järjestämme 2016 ja 2017 syntyneille lapsille jalkapalloharrastuksen aloitustapahtuman tiistaina 11.5. klo 17.30-18.30
Lemun Urheilutalon nurmikentällä (osoite: Askaistentie 228,
21230 Lemu). Kaipaamme myös seuraamme uusia ohjaajia,
jotta lasten harrastustoiminta saadaan jatkumaan.
Seurassa on useampia ikäluokkia, joista tällä hetkellä aktiivisesti harjoittelee 2011 ja 2013 syntyneiden ikäluokat. Seuran
joukkueet harjoittelevat joko Lemussa tai Askaisissa ja pelaavat Palloliiton alaisissa sarjoissa, sekä paikallisissa Nappulaliigoissa.

TUU PELAAMAAN!
2015-syntyneiden Nappulaliiga
starttaa 15.5.2021 Taponkedon hallilla!

Tule rohkeasti kokeilemaan!

Skannaa QR-koodi,
lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoja:
Toni Haapolahti p. 040 302 1825
Sanna Kohonen p. 044 025 2999

unvisa.f
www.lem

tai surffaa nettisivuillemme
www.maskunpalloseura.fi.

Tule mukaan urheilemaan kanssam

me

MASKUN VPK RY:N
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 26.5.2021 klo 18 Humikkalassa,
Maskun kesäteatterilla, Seppäläntie 290.
Kokouksessa noudatamme voimassa olevaa
Korona-ohjeistusta.
TERVETULOA!			
Maskun VPK:n hallitus

ASKAISTEN-MERIMASKUN
KARJALAISET RY
Sääntömääräinen Vuosikokous 11.5. klo 18
Pakanpirtillä.
Koronarajoitteet huomioiden. Tervetuloa!

SPR MASKUN OSASTO
Punaisen ristin liikkuva veripalvelu
tulee Maskutalolle maanantaina 10.5.
klo 14–18.
Voit varata ajan luovutukseen etukäteen
https://nettiaika.fi/VeripalveluAjanvaraus#/
(ei toimi Internet Explo-rerilla). Jos sinulla
ei ole ajanvarausta mutta luovutuspaikalla on
tilaa, sinut voidaan ottaa vastaan.
Veripalvelun sivulla voit ennakkoon testata, sovitko luovuttajaksi. Lämpimästi tervetuloa luovuttamaan!

Tämä äitienpäivä olkoon jälleen kerran
omistettu kaikille äideille. Hyvää äitienpäivää!
"On olemassa ihmisiä jotka tekevät
maailmasta paremman vain olemalla olemassa.
Sinä olet sel-lainen ihminen."
-Anna-Mari West

Hyvää Äitienpäivää yhdistyksen ja Maskun kaikille Äideille.
Odotuksena on, että pian pääsemme pitämään yhteisiä tapaamisia ja harrastuksia. Liikuntaa on suotavaa harrastaa läheisten kanssa. Hyvää kevättä ja kesän alkua kaikille.

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:
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.
Su 16.5.
klo 10 messu. Henttinen, Leppäkari-Lindberg, Lustig. Ennakkoilmoitt. max 6 henk
Lemun kirkko:
To 13.5.
max 6 henk. klo 10 (huom! aika) helatorstain messu. Henttinen, Lustig. Ennakkoilmoitt.
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. Seurakunnan aikuisten
kerhot, piirit ja muut säännölliset
tapahtumat pääsemme toivottavasti aloittamaan syyskuun alussa.
Siihen asti tavataan toisiamme
ulkosalla väljemmissä tiloissa.
Suosittelemme maskin käyttöä
seurakunnan tilaisuuksissa.

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

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Eeva Alina Heinonen, Joel Eino Valdemar Peri
Kuolleet:  Doris Alice Hagström 86v., Heikki Viljami Viherranta 82v.,
Jonna Maria Kivijärvi 26v.

Maskulainen • Nro 9 • 6.5.2021

Kirkkotiellä

Nuppuset on ryhmä ensimmäisen
lapsensa saaneille ja odottaville äideille. Kokoonnumme yhdessä pikkuisten
kanssa torstaisin 10.00-11.30. Syksyllä
aloitellaan uusilla ilmoittautumisilla.
Niemenkulman koululla:
Tiistaikerho avoin kerho kaikenikäisille, ti klo 9.30-12.00 tauolla toistaiseksi.
Perheiden illat jatkuvat alueellisina
iltaperhekerhoina syyskaudella.
Äitien illat Mannerlahdessa jatkuvat
syyskaudella.
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 jatkuvat toukokuun
loppuun asti.
Muskarilaisille tarjolla MUSKARITALTIOINTEJA, jotka löytyvät YouTubessa, Fb:ssa sekä kotisivullamme.
Osallistumme Maskun hyvinvointipalveluiden järjestämään LASTEN KULTTUURIVIIKKOON 3.-9.5. Julkaisemme sen kunniaksi 3.5 alkaen näytelmän
Pallo kuuluu kaikille. Esityksessä
eläinhahmot oppivat ja iloitsevat ystävyydestä, lähimmäisen rakkaudesta ja
toisten huomioimisesta. Linkki esitykseen löytyy YouTubessa, kotisivuillamme
sekä Fb:ssa.
Rajoitusten muuttuessa perhetoiminta
jatkuu kuten alla. Tapaat alueesi muita
perheitä musiikin ja askartelujen lomassa. Ilmoita tulostasi viestillä viimeistään kerhoaamuna klo 8.30.
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
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Rajoitukset saattavat vaikuttaa toimintaan, seuraa ilmoitteluamme kotisivuilla ja Facebookissa: Maskun seurakunta
Lapset ja perheet.

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
nettisivuilla.

Nuoret:    
Rippikoulujen kokoontumisista ajankohtaiset tiedot nettisivuilla.    
Kerhonohjaajakurssin leiripäivä
la 8.5. klo10-16 Mannerlahdessa.
Avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun
pappilassa klo 14-17.     
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö   

Haluatko tehdä jotain
vapaaehtoisena kesällä?
Diakonia- ja lähetystyö on suunnitellut, että kesällä voisimme pitää taas
ulkotiloissa kirkkokahvit ja tämän
lisäksi on toteutumassa muutama
vohvelikahvila.
Katso erillinen ilmoitus.
Näihin toimintoihin me työntekijät
otamme mielellämme
vapaaehtoisia avuksi.
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi Tuijalle
p. 044 7225419.

Tulossa lähetyksen ja diakoniatyön Vohvelikahvila
Maskussa Makasiinilla, Lemun Mäntylässä ja Askaisten kirkon kellotapulilla.
Mahdollisuus tulla juttelemaan ja nauttia vohvelikahvit.
Vohveli ja kahvi/mehu 3€.
Kahvilapäivät:
• to 3.6. klo 13-14.30
Maskun pappilan makasiinilla
• ke 23.6. klo 13-15
Lemussa Mäntylässä
(Monnoistentie 38, Lemu)
• to 8.7. klo 13-15
Askaisissa Kellotapulilla
• to 22.7. klo 13-14.30
Maskun pappilan makasiinilla
• to 12.8. klo 13-14.30
Maskun pappilan makasiinilla

Kirkkotiellä

