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Tässä uusin Maskulainen - kotikuntasi kuulumiset ja tapahtumat yhdessä paketissa!
Maskun kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti • Nro 9 • 13.5.2022
Maskun asukasbudjetti #masbu;
tuloksen vahvistaminen
Maskun asukasbudjetin äänestys päättyi 31.3.2022.
Ääniä annettiin yhteensä 363. Maskun kunnanhallitus
päätti 25.4.2022 vahvistaa asukasbudjetin äänestyksen
tuloksen ja hyväksyi toteutukseen 11 eniten ääntä saanutta kohdetta, kokonaismääräraha yhteensä enintään
100.000 euroa. Kts. lisätietoja: https://masku.tweb.fi/
ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=7027
Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toteutusvaiheeseen tulisivat seuraavat kohteet, äänimäärän mukaisessa järjestyksessä:
Kohde
Isonkivenranta – hyppytorni
Rivieran rannoilta pois puskat ja puut
Lemuparkin lisäkehittäminen
Pikisaaren uimalaituri
Keskustaajaman ilmeen kohentaminen
Rivieran ulkoilualue – Wibit-rata
Palkattu puutarhuri Rosariumiin
Ulkokuntosali Seikelään
Koirapuisto Lemuun
Pumptrack-rata lapsille
Roskiksia enemmän taajamaan

Äänimäärä
37
32
25
25
24
23
17
16
16
15
15

Kunnanhallitus

Kunnanviraston ulko-ovien
aukiolo
Kunnanhallitus päätti 25.4.2022, että kunnanviraston
ulko-ovi pidetään perjantaisin lukittuna 2.5.2022
alkaen.
Muutos ei muuta viraston palveluaikaa, joka perjantaisin
on edelleen klo 9–15, vaan asiakkaat ohjeistetaan soittamaan viraston ovikelloa ja heidät palvellaan normaalikäytännön mukaisesti. Muutoksella ei myöskään ole vaikutusta viraston henkilöstön työaikaan.
Kunnanviraston toimipisteet (Keskuskaari 3 ja Hallintotie 2) palvelevat normaalisti ma-to klo 9–16.

Kunnanhallitus

Rakenna & Sisusta -messut
Maskun kunta on mukana tänä vuonna Rakenna & Sisusta -messuilla 13.5. – 15.5.2022. Tervetuloa osastolle A33.
Aukioloajat: pe 10–18, la 10–17 ja su 10–17.

Messuista löydät
lisätietoa:
https://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/
rakenna-sisusta/

Maskun kunta

Maantien 192 parantaminen
rakentamalla jalankulku- ja
pyöräilyväylä välille Seikelän-tieTanilantie, Masku, tiesuunnitelma
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä
hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään
hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella
yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.
Kuulutus julkaistaan 6.5.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset. Kuulutus on nähtävillä 6.5.2022 - 6.6.2022.
Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta
projektipäällikkö Aku Reini, puh. 0295 022 190 ja
aku.reini@ely-keskus.fi.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Kirjastonhoitajan pääsääntöinen työskentelypaikka on Maskun Lemun lähikirjasto, mutta kirjastonhoitaja työskentelee tarvittaessa
myös kahdessa muussa kirjastossa pääkirjastolla ja Askaisten lähikirjastolla sekä muissa hyvinvointipalveluiden yksiköissä (muun muassa hyvinvointipalveluiden
toimistolla osoitteessa Hallintotie 2).
Kirjastonhoitajan työaika on sidottu kirjaston aukioloaikoihin, ja työ sisältää säännöllisesti iltatyötä sekä satunnaisesti viikonlopputyötä. Työsuhteessa noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa.
Pyydämme jättämään hakemukset 2.6.2022 mennessä
Kuntarekry-palvelun kautta. Haastattelut järjestetään
viikolla 24 tai 25. Valittavan kirjastonhoitajan toivotaan
aloittavan tehtävässään heinäkuussa 2022.
Lisätietoja tehtävästä antaa hyvinvointijohtaja Maija Leino, 0447388205, maija.leino@masku.fi.

Hyvinvointilautakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Maskun kunta hakee
kirjastonhoitajaa vakituiseen
työsuhteeseen
Kirjastonhoitajan tehtäviin lukeutuvat kirjastotyön
suunnittelu ja toteutus Lemun lähikirjastossa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kuten päiväkotien, koulujen ja yhdistysten sekä hyvinvointipalveluiden muun
henkilökunnan kanssa. Kirjastonhoitaja vastaa Lemun
lähikirjaston kokoelmatyöstä ja lähikirjaston arjen pyörittämisestä. Lemun kirjasto on tärkeä kohtaamispaikka,
jossa on tapahtunut vuosien varrella paljon satutunneista
ja konserteista näyttelyihin ja luentoihin. Uudella kirjastonhoitajalla onkin ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää
Lemun kirjastotoimintaa omalla otteellaan!
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Tehtävän hoitaminen edellyttää
hyviä vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja, ryhmänohjaustaitoja, monipuolista viestintävälineiden käyttöä sekä kehittävää työotetta. Yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa on
tärkeä osa työtehtävää, ja hakijalta edellytetään kiinnostusta ja taitoa lämminhenkisen yhteistyön jatkamiseen ja
kehittämiseen edelleen. Kokemus kulttuuritapahtumien
järjestämisestä katsotaan eduksi.
Tarjoamme innostavan ja lämminhenkisen työyhteisön,
joka perehdyttää kirjastonhoitajan tehtävään ja tukee arjessa. Kirjasto lukeutuu osaksi Maskun hyvinvointipalveluita, ja kirjastonhoitajan tärkeimpiä työtovereita ovatkin
pääkirjaston ja Askaisten kirjaston työntekijöiden ohella
muut hyvinvointipalveluiden työntekijät, kuten vapaa-aika- ja kulttuurisihteeri, nuorisotyön koordinaattori ja hyvinvointijohtaja.

Tietoa kompostointirekisteristä
Kompostointirekisteri on Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tehtäviin kuuluva rekisteri, joten tiedustelut
ja ilmoitukset tulee ohjata heille.
Asiakkaille tiedoksi, että Lounais-Suomen alueella ei ole
kiire ilmoittaa kompostointitietoja, tuo paljon julkisuudessa ollut määräpäivä on ollut Uudenmaan alueen itse
asettama päivämäärä ja siihen on valtakunnallinen media tarttunut.
Jätehuoltolautakunta tekee ilmoitusta varten sähköisen
lomakkeen, joten toivotaan asukkaiden malttavan mielensä siihen asti, että lomake on käytettävissä.
Lisätietoja kompostointirekisteriasiasta.
https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta

Jätehuolto

Valon aika

Vähä-Joumon virkistysalue kesällä 2022  
Vähä-Joumon virkistysalue (Vähä-Joumontie 70, Masku) on avoinna yleisö vuorojen osalta 6.6. – 11.9.2022 keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 12–20 (poikkeuksena
uimakouluviikkojen keskiviikot 29.6. ja 6.7., jolloin yleisövuoro on klo 17–20 sekä juhannuspäivä 25.6., jolloin ei
ole yleisövuoroa).  
Tiloja voi vuokrata muina päivinä 6.6. – 11.9.2022 (ei
24.6. - 26.6) klo 10–16 (päivävuoro) ja klo 17–21 (iltavuoro) sekä koko päivä (klo 10–21). Vuoroja varattavissa
päivittäin vain yksi. Uimakoulutoimintaan varataan päivävuorot ajalla 27.6. -8.7.2022 (ma-pe).  
Tilan vuokraaja vastaa saunan lämmittämisestä (sähkösauna). Vuokraajan tulee lisäksi huolehtia siitä, että tilat siivotaan omien tilaan tuotujen tarvikkeiden osalta ja
kaikki käytettävissä olleet tekniset laitteet, valot ja ovet
suljetaan. Koskee myös ulkotiloja.  
Tilojen vuokrana peritään päivävuoro/55 € (klo 10–16)
ja iltavuoro/55 € (klo 17–21). Koko päivän vuorosta (klo
10–21) peritään vuokrana 90 € (hinnat sisältävät alv. 24
%).  

Menovinkit
Kevään viimeinen loruhetki pääkirjastossa
Loruhetki järjestetään keskiviikkona 18.5. klo 10–10.30.
Tervetuloa vauvat ja taaperot vanhempineen loruilemaan ja laulelemaan
kirjaston Eijan kanssa.
Voit halutessasi ottaa vauvalle mukaan
oman alustan.

Maskun kirjastojen kesäaukioloajat
Maskun pääkirjasto touko- ja elokuussa:
ma, ti, to
12–19
ke		 11–16
pe		 11–15
la		 suljettu
pyhien aatot
10–14
Kesä- ja heinäkuussa:
ma, ti 		
14–19
ke-pe		
11–15
la		 suljettu
pyhien aatot
10–14
Lemun kirjasto touko-, kesä- ja elokuussa:
ma		 10–15
ti, to		
14–20
pe		 11–15
pyhien aatot
10–14
Heinäkuussa:
ma		
ti, to		
pe		
pyhien aatot

Tilaukset ja varaukset 18.5.2022 alkaen (vähintään vuorokautta ennen ajankohtaa) Maskun kunnan hyvinvointipalvelut; maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo
17–21 puh. 044 7388 299 tai mieluimmin vaha-joumo@
masku.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

suljettu
14–20
11–15
10–14

Askaisten kirjasto palveluajat:
ma, ke		
12–18
pyhien aatot
10–14
Omatoimiaika:
ma-to 8–20
pe-su 10–18

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

Seuraava Maskulainen ilmestyy
perjantaina 27.5.2022,
yhdistysten aineistopäivä 18.5.2022
klo 9.00 mennessä.

Huomioittehan, että Maskulainen
ilmestyy yleensä perjantaisin.

Seurat ja yhdistykset
MASKUN KARJALASEURA

Grilli-iltapäivä pidetään
sunnuntaina 29.5. 2022 klo 14 alkaen
Pirkko Ojasella osoitteessa Syrjätie 22, RAISIO.
Huom! Jäsenkirjeessä väärä päivämäärä!
Tervetuloa!

MASKUN MARTAT RY

Humikkalan Majalla, Seppäläntie 290,
Masku, ma 16.5. 2022 klo 17.30–20.
Kasvien vaihtotori, perennat ja huonekasvit, tuo tullessasi ja vie mennessäsi. Keskustellaan ja päätetään ajankohtaisista tapahtumista. Ota mukaasi kahvikuppi ja asetti
2.50 € Tervetuloa!

Lemun koulun vanhemmat ry järjestää

KOKO PERHEEN
KEVÄTTAPAHTUMAN
Helatorstaina 26.5.2022 klo 12 - 14
Lemun koulun piha-alueella

֎ Perenna/viherkasvien vaihto ja myynti
֎ Kirpputori lapsille
Ota oma viltti mukaan ja tule myymään.
Ei paikkamaksuja/varauksia!

֎ Vy:n buffetti

• Käsityökerho ja Tarinatupa pe 13.5. klo 13–16 Brankkari.
• Kk-tapaaminen Huom. muuttunut päivä ke 18.5.
klo 12 srk-sali. Alustajana Timo Soikkanen aiheena
Suomen presidentit, huumori ja huumorintaju.
• Karaokekerho pe 20.5. klo 13–16 Brankkari.
• Samppalinnan kesäteatteri "Mielensäpahoittaja"
ilm. Leilalle, puh. 044 5485 225, 25.5. mennessä.

LEMUN MARTAT

järjestää Bengstkärin Majakkaretken 18.6
• 10.15 lähtö Lemu
• 12.15 Kasnäs-Rosala, Lounas kalakeitto
• 14.40 Rosala-Bengstkär, iltapäiväkahvi
• 18.20 Bengstkär-Kasnäs
• 19.50 Linja-auto Lemuun, perillä n.21.30
Vähintään 30 henkilö, hinta115 €/h, lapset4–14 v.–50 %,
alle 4 v. 6 €/h. Säävaraus
Ilmoittautuminen ja lisätiedot 29.5. mennessä
Pia Mannerjärvi p.040 7169 810
Maksu FI5443550010050766/Lemun Martat

kahvia, mokkapaloja/pullaa, grillimakkaraa,
vohveleita, metrilakua yms.

֎ Arpajaiset
Mukana myös: Riihikallion ponitallin poniratsastusta, Lemun VPK:n
kalustoesittelyä, Lemun MLL:n pomppulinna, Kolkankävijöiden
retkikokemuspiste, Lemun kirjaston poistokirjoja, Lemun
Kempit/Mäntylän pakohuoneen ajanvarausta, Pihanperän tilan
kananmunia ja hevosenlantaa, Funsence/aistituotteet sujuvaan
arkeen, PienkoneHelpin polkupyöräkatsastuksia, Suomen
Kennelliiton kaverikoiria rapsuteltavana
Lisäksi saamme nauttia koulun oppilaiden kuvataidenäyttelystä,
joita on esillä ikkunoissa.

Päivän tuotot käytetään Lemun koulun oppilaiden hyväksi

Masku-Seuran kesässä tapahtuu:

• Museon ja uuden Maskun vanhojen
kauppojen näyttelyn avajaiset ti 7.6. klo 18
• Lammas-sunnuntait museon pihapiirissä
12.6. ja 19.6.
• Museon aukioloajat ti - pe 10–16; la ja
su 12–15; elokuussa vain sunnuntaisin
• Rosarium valittiin Masbu-kohteeksi, ja haussa on
puutarhuri; talkoita tulossa
• Runon ja suven päivänä ke 6.7. klo 18 museolla Allit,
kahvit ja yhteislaulua

MLL MASKU

Perhekahvila keskiviikkoisin ja
perjantaisin klo 9.30–11.
Ke 18.5. Humikkalan maja
Pe 20.5. Humikkalan maja, Loruhetki,
vieraana Eija Pelkonen Maskun kirjastosta
Ke 25.5. Puistotreffit Piuhan leikkikentällä
Pe 27.5. Nyyttäripiknik
Liikunnan ihmemaa sunnuntaina 29.5. klo 10 –11.30,
Kurittulan koulun liikuntasalissa.
Lapsiperheille suunnattu maksuton liikuntatapahtuma.

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.

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!
Maskun kirkko:
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.
Su 22.5.
klo 12 ja 13.30 Konfirmaatiomessu.
Henttinen, Poutanen. Juha Evilampi ja
isoset avustaa.
Ke 25.5
klo 18 arki-illan ehtoollinen. Leeste,
Kaija Järä.
To 26.5.
klo 12 ja 13.30 Konfirmaatiomessu.
Leppäkari-Lindberg, Poutanen. Kaisa
Suikki ja isoset avustaa.
To 26.5.
klo 18 Kansanlaulukirkko Maskun pappilan
pihalla. Leeste, Välimäki. Elina Ukkonen & co.
Sateen sattuessa tapahtuma on
Maskun kirkossa.
Su 29.5.
klo 10 messu. Henttinen, Välimäki.
Hanna Hyvönen ja Päivärippikoulu avustaa

KESÄN ALKUA JUHLITAAN
SUVIVIRRELLÄ JA VOHVELEILLA
keskiviikkona 1.6. klo 13 lähtien
Suvivirsi kajahtaa ilmoille kellotapulista
Nousteprassin Arttu Jokisen
soittamana 1.6. klo 13.
Tämän jälkeen nautitaan herkullisia
vohveleita Maskun makasiinin
Vohvelikahvilassa musiikin lomassa aina
klo 15 asti.
Vohveli 2 €/kpl ja kahvi 1 €/kuppi.
Säävaraus.

Lemun kirkko:
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.
Su 29.5.
klo 12 messu. Leeste, Välimäki
Askaisten kirkko:

Su 22.5.

klo 10 messu. Leppäkari-Lindberg,
Poutanen

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Jasper Fredrik Juhani Nurmi,
Leevi Aleksanteri Kristian Luotolinna, Saimi Elena
Vainioranta
Kuolleet: Ilmi Elina Hietanen 90v., Raimo Uolevi
Toivonen 86v.,Tuija Orvokki Doverborg 64v.,
Raul Martin Pusa 52v.

Merkkaa jo kalenteriin ja ilmoittaudu Tuijalle (p. 044 7225419)
Kansainvälinen päivä Mannerlahdessa la 20.8.2022
Ajankohtaisia kuulumisia Israelista ja Japanista
Kansainvälinen päivä kesäisessä Mannerlahdessa (Mannerlahdentie 21, Askainen) la 20.8.22 klo 14 lähtien.
Ohjelmassa mielenkiintoisia kuulumisia Israelista ja Japanista, hyvää ruokaa, elävää, kansainvälistä musiikkia
sekä saunomista ja uimista.
Päivässä mukana Maskun seurakunnan nimikkolähetit Japanista ja Israelista.
Tarkemmat tiedot löydät seuraavasta Maskulaisesta.

KESÄN KIRKKOKAHVIT:
• Maskussa makasiinilla, pappilan pihalla,
säävaraus.
• Lemussa kirkon pääoven ulkopuolella, säävaraus.
• Askaisissa kirkossa
TERVETULOA!
Konfirmaatiomessujen jälkeen ei kirkkokahveja.
Kirkkokahvien tuotolla teemme radiotyötä
tamilinaisten parissa Intiassa SANSA:n kautta.

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 jatkuu syksyllä.
Miestenpiiri jatkuu syksyllä.
Omaishoitajat kevätretki Mannerlahteen 19.5. Ilmoittautuminen Helille p. 044 4357536.
Kirkkokuoro harjoitukset to klo 18 Salissa.
Seurakuntakerho jatkuu syksyllä.
Näppituntuma jatkuu syksyllä.
Mimmiraamis jatkuu syksyllä.
Maskun pappilassa:
Naisten aamupiiri jatkuu syksyllä.
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; kevään viimeinen kerta 19.5.
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä
Ryhmä jatkuu taas syksyllä.
Humikkalassa:
Naisten kammari Humikkalan majalla jatkuu syksyllä.
Lemussa:
Ompelupiirin kevätkauden viimeinen kerta 20.5.
pe klo 9.30-12 Lemun pappilassa.
Kaislakerhon kevätkauden viimeinen kerta ke 18.5.
klo 13-14.30 Kaislakodilla, ehtoollinen.
Niemenkulmalla:
Niemenkulman kerho ke klo 9.30-11.30 Niemenkulman kerhotilassa, avoin kaiken ikäisille. (Kelhoistentie 4)
Askaisissa:
Miesten sauna- ja raamattuillat Mannerlahden saunalla jatkuvat syksyllä.
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.

Konsertit
Su 22.5. klo 18 Askaisten kirkossa Maskun kirkkokuoron kevätkonsertti

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. Päiväkerhot päättyvät vko 21 yhteiseen retkeen,
juhlat vko 22.

Perhekerhot ja Nuppuset päättyvät retkipäivään
25.5., vko 21.
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 syksyllä käynnistyviin ryhmiin
elokuussa.
Äitien illat jatkuvat syksyllä.
Avoin kesätoimintaa on tarjolla vko 23, 24 ja 25.
Lisätiedot verkkosivuilta ja Facebookista.

Alakoululaiset:
Koululaisten kerhojen viimeiset kerrat ennen kesää
ovat viikolla 20. Syksyllä alkavista kerhoista tiedotetaan
elokuussa.
Kesäleiri Mannerlahdessa ke-to 22.-23.6. vuosina
2009-2014 syntyneille. Hinta 30€.
Pienten leiripäivä Mannerlahdessa to 4.8. klo10-18
vuosina 2015-2017 syntyneille. Ilmoittautuminen auki
toukokuun ajan nettisivuilla ja mukaan mahtuu 25 lasta.
Lisätiedot Hannalta p.044-7225430

Nuoret:
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun pappilassa klo 14-17.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö

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

