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Kunnanvaltuuston kokous
8.6.2020
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään
maanantaina 8.6.2020 klo 18.00 alkaen
Kurittulan koulussa, os. Opintie 10,
Masku.
Asialista julkaistaan kunnan kotisivuilla
viimeistään keskiviikkona 3.6.2020.
Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa 10.6.2020.
Maija Salo, kunnanvaltuuston
puheenjohtaja

Kunnanviraston suljettuna
pitäminen
Valtioneuvoston koronaviruksen johdosta tekemien linjauksien vuoksi jatketaan
etätyötä ja Maskun kunnanvirasto (Keskuskaari 3, Masku), varhaiskasvatus- ja
opetustoimisto (Hallintotie 2, Masku),
sekä vapaa-aikatoimisto (Askaistentie
142, Lemu) pidetään suljettuna 14.5. 5.7.2020.

Meihin voi ottaa yhteyttä puhelimen ja
sähköpostin välityksellä.
Kunnan puhelinvaihde palvelee normaalisti.

Kunnanviraston henkilökunta toimii
etätöissä ja palvelemme kuntalaisia.

Menovinkit
Maskun kunnan ulkoliikuntapaikat
Maskun kunnan liikuntapalvelut kehottaa käyttäjiä noudattamaan hallituksen
suosituksia kaikessa toiminnassaan niin
aikuisten, nuorten kuin lastenkin harjoittelussa.
Ulkoliikuntapaikat avataan hallitusti
14.5.2020 kymmenen hengen kokoontumisrajoitus huomioiden.
Kesäkuun alussa liikuntapaikat pyritään avaamaan normaalia harrastus- ja
kilpailutoimintaa varten. Silloinkin on
huomioitava kesäkuun alusta voimaan
astuva 50 hengen kokoontumisrajoitus.
Seuroja ja liikuntatilojen käyttäjiä tiedotetaan asiasta.
Kuntopolut ja niiden yhteydessä olevat
kuntolaitteet, sekä frisbeegolfrata sekä
tenniskentät ovat auki, kunhan muistaa
noudattaa turvaetäisyyksiä ja valtioneuvoston linjauksia ihmisten kokoontumisesta. Laitteiden puhdistuksesta

kannattaa huolehtia ennen käyttöä ja
varmuuden vuoksi on hyvä kuntoilla
vaikka turvalliset käsineet kädessä.

Muut kunnan kuntosalit
Askaisten kuntosali avautuu 1.6.
Lemun kuntosali avautuu 1.6.

Kuntosalit avaavat myös ovensa
1.6.2020. Huomioi turvaetäisyydet sekä
muu vastuullinen käyttäytyminen. Älä
tule oireisena salille!
Huom! Käytä kuntosalilla omia salihanskoja ja/tai käsien desinfiointiainetta sekä suojaa ihon ja laitteen kontaktipinnat esim. pyyheliinalla.
Hemmingin liikuntahallin ja
kuntosalin kesän aukioloajat
1.6. - 17.6. avoinna ma,
ke ja pe klo 17.00 - 21.00
Kokonaan suljettu ajalla 18.6. - 2.8.
3.8. - 11.8. avoinna ma,
ke ja pe klo 17.00 - 21.00
12.8. alkaen normaalit aukioloajat:
Ma - pe klo 16.30 - 22.00
La - su klo 10.00 - 18.00

Jarkko Niemisen tenniskentät
Kauden vakiovuorot varattavissa liikuntapalveluista ajalla 22.5. - 5.6.2020 mape klo 9-15 puh. 044 7388 242 tai hanna.
pennanen@masku.fi.
Kentän 1h kausihinta on 50 €, laskutetaan.
Yksittäiset erillisvuorot ovat maksuttomia ja varattavissa kentältä löytyvästä
vihosta. Muistathan peruuttaa varauksesi, mikäli et pääsekään pelaamaan.
Huomioithan hallituksen ohjeistukset
turvallisesta liikuntapaikan käytöstä.

Lasten kesätoiminta hyvinvointipalveluissa
Kaikissa toiminnoissamme otamme
huomioon valtioneuvoston ja AVI:n ohjeistukset poikkeustilannetta koskien.
Toiminnoissa on tehostettu hygieniatasoa -ja ohjeistusta.
Toiminnoissamme nopeatkin muutokset mahdollisia.
HUOM! On erittäin tärkeää huomioida,
ettei toimintoihin saa osallistua lievästikään sairaana.

Kesän päiväleiritoiminta
Hyvinvointipalvelut järjestää päiväleiritoimintaa 1-6-luokkalaisille kesällä seuraavasti:
Päiväleiri 1. Hemmingin koululla ja sen
ympäristössä 8.-12.6. joka päivä klo 9.30
- 14.30.
Hinta 40 €/lapsi. Sisaralennus 10 €.
Päiväleiri 2. Askaisten koululla ja sen
ympäristössä 15. -18.6. joka päivä klo
9.30 - 14.30.
Hinta 32 €/lapsi. Sisaralennus 10 €.
Ohjelmassa mm. askartelua, liikuntaa,
Hemmingin leirillä päivä Saunaparonissa ja Askaisten leirillä päivä Pikisaaressa, luontoseikkailupäivä yms.
Joka päivä tarjolla lounas ja välipala.
Sään huomioon ottaen pyrimme viettämään leireillä aikaa mahdollisimman
paljon ulkotiloissa.
Ilmoittautuminen on auki 25.5. klo
15.00 asti, linkki ilmoittautumislomak-

keeseen löytyy osoitteesta www.masku.
fi/paivaleirit-2020/.
Molemmille leireille mahtuu max. 15
lasta. Leirit toteutetaan, mikäli mukaan
ilmoittautuu vähintään 10 lasta/leiri. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse erillinen leirikirje.
Vähä-Joumon uimakoulu
järjestetään ajalla 22.6. - 3.7. klo 11-15
(ma-pe).
Uimaopetusta järjestetään alakouluikäisille, 7 -vuotta täyttäneille lapsille. Opetustasot taitomerkkiin asti (tänä vuonna
ei kandi- ja maisteritason uimareita).
Uimaopetus toteutetaan pienryhmissä
ja taitotasoittain noudattaen hallituksen ja AVIN:n epidemiaohjeistuksia.
Uimakoulun kesto päivittäin n.1h/pv/
opetusryhmä. Yhteiskuljetusta ja promootiotilaisuutta EI järjestetä. Uimakoulupaikkoja on rajoitettu määrä.
Ilmoittautuminen Webropol –linkin
kautta, joka avautuu 22.5 ja sulkeutuu
3.6. www.masku.fi/vaha-joumon-uimakoulu/
Uimakoulun hinta 40 € sisältää opetuksen, uimakoulutodistuksen sekä suoritetut uintimerkit. Uimakoulua ei järjestetä, mikäli ilmoittautuneita on liian
vähän.
Ilmoittautuneille lähetämme sähköpostin, josta ilmenee uintiryhmän aikataulu
ja muut käytännön asiat.
Tiedustelut liikuntasuunnittelija
Hanna Pennanen puh. 044 7388 242 tai
hanna.pennanen@masku.fi

Kesän pesiskoulu Lemun koulun
kentällä
järjestetään ajalla 8.6.-12.6.2020 klo
9.30-11.30.
Pesiskoulu on tarkoitettu 6-12 -vuotiaille
lapsille
Pesiskoulussa pääsee tutustumaan lajin
monipuolisiin perustekniikoihin ja viitepeleihin
Mukaan tarvitaan vain liikunnalliset
vaatteet ja vesipullo, välineet löytyy seuralta lainaksi mutta toki jos löytyy omia
varusteita niin saa ottaa mukaan
Kesto 2h joka päivä (sisältää pienen tauon) ja hinta 30 €/viikko.
Mukaan otetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti maksimissaan 30 lasta.
Jotta pesiskoulu toteutuu, niin osallistujamäärän tulee olla yli 10.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot avautuu
sivuille: https://www.mynamaenvesa.
fi/junnutapahtumat/

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Kunnan nuorisotilat
Hyvinvointipalvelut ei avaa enää kevään
aikana nuorisotiloja. Palaamme asiaan
syyskaudella. Seuraa elokuussa tiedottelua. Iloista kesää kaikille!
Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten yhteinen perhekätköily
Kiitos kaikille osallistujille!
Olemme suorittaneet osallistujien kesken arvonnan. Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Raisio-opisto tiedottaa
Raisio-opiston opetusohjelma 2020 2021 julkaistaan osoitteessa raisio.fi/
opisto 11.6.2020 mennessä.
Paperiesite jaetaan opiston toimialueen
kotitalouksiin (ei mainosjakelukiellon
ilmoittaneisiin) elokuun alussa. Tämän
jälkeen esite on noudettavissa kirjastosta tai opiston toimistosta.
Ilmoittautumiset: Lukuvuoden 2020 2021 kursseille ilmoittaudutaan internetissä osoitteessa raisio.fi/opisto viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista.
Ilmoittautuminen alkaa 15.6.2020 klo
9.00.
Huom! Koronatilanteen vuoksi kaikki
muutokset mahdollisia.
Opiston toimisto on kesälomalla
1.7. – 31.7.2020.
Aurinkoista kesää!
Raisio-opisto
puh. 044 797 1266 tai opisto@raisio.fi

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

Askaisten uuden kirjaston
avaaminen
Askaisten lähikirjasto pyritään avaamaan 1.6.alkaen osoitteessa Vesiläntie
3. Aukiolo-ajat kesäkuussa ma ja ke klo
15-19, to klo 12-16 (pyhien aattoina klo
10-14) . Lisätietoa kirjaston avaamisesta
kunnan www-sivuilla ja facebookissa.

UUTTA!
Frisbeegolf–harjoittelua
Härmälän
alueella (rotkon vieressä), Härmäläntie
196. Tiedustelut ja välineet Jukka Leiva
p. 0400 762 296.
Myöhemmin tiedotettavaa
Vähä-Joumon virkistysalueen ja Maskun Palsalan museon kesän aukioloista
ja näyttelystä tiedotetaan myöhemmin.
Seuraathan Maskun kunnan www-sivuja ja facebookia.

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 11.6.2020,
yhdistysten aineistopäivä 3.6.2020 klo 9.00
mennessä.

Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku
www.masku.fi
Maija Löfstedt, hallintojohtaja, tiedottaja,
puh. 044 738 8221
Jakeluongelmat:
Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Seurat ja yhdistykset
MLL MASKUN YHDISTYS

Vallitsevan tilanteen vuoksi kaikki tapahtumat on peruttu
toistaiseksi. Tampereen komediateatteri on siirtänyt Korpelan kujanjuoksun kesään 2021. Tehdyt varaukset ovat voimassa silloin.

SUOSITTU PERHEFUTIS
2015-2017 -SYNTYNEILLE
ALKAA KESÄKUUSSA!

Mysteeri Maatilalla -kiertue saapuu
Maskutalolle 22.10. klo 18! TV:n
lastenohjelmista tutut Jaakko Loukkola
ja Isa-Eerika Lehto tähdittävät
lapsiperheille suunnattua visuaalista ja vauhdikasta farmiseikkailua, jossa kuullaan paljon lastenmusiikkia. Varaa
lippusi nopeasti https://www.ideaticket.fi/it/?p=74. Liput
12e/14e. Muut lisätiedot yhdistyksen Facebook-sivulla MLL
Maskun yhdistys ja kotisivuilla
https://mllmasku.wordpress.com/. Katso myös lippuarvonta!
Lämmin kiitos tuestasi Maskun yhdistyksen
Lapset ensin -keräykseen!

Perhefutis on Suomen Palloliiton
konsepti, jossa lapsi ja tuttu aikuinen
(vanhempi, isovanhempi, kummi tai aikuinen ystävä) nauttivat liikunnasta monipuolisesti ja turvallisesti ilman suorituspaineita. Toiminta on yhteistä oppimista ja oivaltamista kiireettömässä ilmapiirissä. Lapselle toiminta tarjoaa
aikuisen jakamattoman huomion. Vanhemmalle Perhefutis
on mahdollisuus rentoutua arjen kiireen keskellä yhteisen tekemisen parissa.
Ensimmäinen tapahtuma on tiistaina 2.6.2020. Tarkempi
aikataulu sekä ilmoittautuminen nettisivuillamme www.maskunpalloseura.fi.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja:
Maskun Palloseura
Toiminnanjohtaja
Tomi Anttila
p. 044 – 535 2221
toiminnanjohtaja@maskunpalloseura.fi

2014 -SYNTYNEIDEN
NAPPULALIIGA STARTTAA KÄYNTIIN
1.6. ja 3.6. Taponkedon hallilla
(Pallokuja 2, Masku)! Tilaisuuksissa
tytöt ja pojat pelaavat ja leikkivät noin 45 min
ja vanhemmat saavat infopaketin
nappulaliigan toiminnasta.
Tarkempi aikataulu ja ennakkoilmoittautuminen osoitteessa
www.maskunpalloseura.fi!
Lisätietoja:
Maskun Palloseura
Toiminnanjohtaja
Tomi Anttila
044-5352221
toiminnanjohtaja@maskunpalloseura.fi

LEMUN MLL
Vielä ehdit osallistua puuhavinkkejä
kokoavaan kisaamme Facebookissa!
Ajantasaiset tiedot toiminnastamme saat nettisivuiltamme,
Facebookista sekä Instagramista @mll_lemu

KOTISEUTUYHDISTYS
LEMUN KEMPIT RY
Sääntömääräinen kevätkokous
tiistaina 9.6. klo 18.00 alkaen
Kotiseutukeskus Mäntylässä,
Monnoistentie 38. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Seurat ja yhdistykset

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!
Huom! 1.6. alkaen rupeamme viettämään kirkoissamme normaalikäytännön mukaisia messuja, joihin toivotamme seurakuntaväen tervetulleeksi. Penkeissä on valmiiksi merkityt istumapaikat, max 50 henkeä. Näin turvaamme riittävän etäisyyden
viereisiin henkilöihin. Myös ehtoollisen jaossa noudatamme riittävää etäisyyttä. Jumalanpalvelusten striimaus nettiin jatkuu ainakin toistaiseksi kuitenkin niin, että
ehtoollishetki alttarilla jää kuvauksen ulkopuolelle.
Maskun kirkko: (sivun alkuun)
Su 24.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kataja, Pietilä, Lustig.
Su 31.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Pietilä, Henttinen, Poutanen.
Su 7.6.
klo 10 messu. Kataja, Evilampi (avust.), Lustig; isoset ja
kesäleiri 1 mukana.
Su 14.6. klo 10 messu. Pietilä, Hyvönen (avust.), Poutanen; isoset ja
kesäleiri 2 mukana.
Lemun kirkko:
Su 7.6.
klo 12 messu. Henttinen, Leppäkari-Lindberg, Suikki (avust.),
Poutanen; isoset ja kesäleiri 4 mukana.
Askaisten kirkko:
Su 14.6. klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Lustig.

Maskun seurakunnan kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ottavat
vastaan asiakkaita vain ajanvarauksella. Voit soittaa tai ilmoittaa sähköpostilla tulostasi. Virasto ottaa
vastaan vierailevia asiakkaita mape klo 9-12.
Päivi Kummila 02-434 8400 tai
masku.seurakunta@evl.fi.

Musiikkia kesäillassa -konserttisarja mahdollisuuksien mukaan
50 hengen kokoontumisrajoitusta
noudattaen keskiviikkoisin 17.6. –
12.8. klo 20 eri kirkoissa. Konsertit
lähetetään suorana Maskun seurakunnan Facebook-sivuilla. Ei edellytä kirjautumista Facebookiin.

Leena Hupion terveiset
Mannerlahdesta.

Kirkolliset ilmoitukset
Kuolleet: Anna-Liisa Lindroos 95v., Antti Juhani Lehtonen 81v.,
Seija Annikki Mäkelä 79v., Outi Ulla Päivikki Hietanen 71v.,
Harri Tapani Palmu 60v.
Avioliittoon kuulutetut: Juha-Pekka Kalevi Tupala ja Oona Johanna Niittymäki
Vihitty avioliittoon: Jari Jalonen ja Minna Puputti
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Maskun srk-talon puutarha/leikkipuisto,
Maskuntie 71
ma ja ke 1.6, 3.6, 8.6, ja 10.6 klo 9.3013.00
Niemenkulman vanhan koulun
piha,
Kelhoistentie 4
to 4.6 ja 11.6 klo 9.30-13.00

"Paljon olis tarjolla kaikenlaista,
mut mistä sen kaiken löytää... ?!"
Seurakunnan nettisivuilla maskunseurakunta.fi löytyy ihan heti
etusivulta SOME painike
ja sieltä aukeaa reitit kaikkiin niihin somesisältöihin, joita Maskun
seurakunta tuottaa.

Juhannusviikko:
Masku ma 15.6. klo 9.30-13.00
Lemu ti 16.6. klo 9.30-13.00
Askainen ke 17.6. klo 9.30-13.00

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

Aikuiset
Seurakunnan työntekijät toimittavat
säännöllisesti erilaista materiaalia nettiin.
Voit osallistua toimintaan
Facebook > Maskun seurakunta kautta
tai seurakunnan nettisivuilla
maskunseurakunta.fi.

Syksyn päiväkerhoilmoittautumiset
käynnissä kotisivuillamme!

Alakoululaiset ja nuoret
Kanavamme YouTubessa on Maskun
seurakunta. Autat meitä, jos tilaat kanavamme Youtubessa, vaikka et käyttäisi Youtubea ollenkaan. Mitä enemmän
tilaajia kanavalla on, sitä enemmän ominaisuuksia saamme käyttöön.

Rippikoulu
Ajantasaiset tiedot rippikoulusta löydät
nettisivuiltamme ja rippikouluasioista
tiedotetaan suoraan myös rippikoululaisten koteihin.

Musiikki
Musiikkityön konsertit on toistaiseksi
siirretty Maskun seurakunnan YouTube-kanavalle. Löydät taltioinnit soittolistojen kohdalta.

Lapset ja perheet
Avoimet kesäpäivät kesäkuussa.
Tervetuloa viettämään puuhakkaita päiviä! Ulkoleikkien lomassa askartelua.
Lauluhetki klo 10.30. Grilli kuumana
klo 11.00 alk. Omat eväät, astiat ja piknik-peitto mukaan. Tarjoamme kahvia,
teetä ja mehua. Noudatamme turvallisuusohjeita, joten tänä kesänä suositellaan myös omia ulkoleluja.
Säävaraus, mahd. muutokset ilm. viim.
klo 8.30 kotisivuillamme ja FB:ssa.
www.facebook.com/Maskun seurakunta
Lapset ja perheet
Askaisten srk-talon piha,
Askaistentie 832
ma ja ke 1.6, 3.6, 8.6, ja 10.6 klo 9.3013.00

Maskun seurakunta on julkaissut
erilaisia juttuja netissä. Olisi mukava saada myös seurakuntalaisten
kuulumisia näkyville. Meille voi
lähettää tekstin, kuvan tai valmiin
jutun, niin julkaisemme sen, halutessasi myös nimettömänä. Ole
rohkeasti yhteydessä diakoniatiimiin. Annamme mielellämme lisätietoa ja voimme myös suunnitella
toteutusta yhdessä.

Poikkeustilanne kuormittaa sekä
henkisesti että taloudellisesti. Lomautukset tai kokonaan työttömäksi jääminen koskettavat monia talouksia. Päätimme järjestää
ruokalahjoitustempauksen ihmisten auttamiseksi. Jos sinä haluat
auttaa, voit ostaa vapaasisältöisen
ruokakassin perheelle, pariskunnalle tai yksineläjälle ja me toimitamme sen perille.
Lisätietoja diakoneilta:
Sirkku 044 722 5415 ja
Marika 044 722 5416.

Hyvää Kesää kaikille!
Seuraa ilmoittelua toiminnasta.
Maskulainen ja kotisivut.

Tuija p. 044 7225419 tai
tuija.kyrola@evl.fi
Marika p. 044 722 5416 tai
marika.hietanen@evl.fi
Sirkku p. 044 722 5415 tai
sirkku.sinkkonen@evl.fi
Marith p. 0447225412 tai
marith.leppakari-lindberg@evl.fi

Lemun Pappilan puutarha,
Pappilantie 3
ti ja to 2.6, 4.6, 9.6 ja 11.6 klo 9.30-13.00
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