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Tärkeitä numeroita 
kuntalaisille 
koronavirustilanteessa
Kaikkia ei tavoiteta internetillä, joten 
Akseli tiedottaa postitse toimitettavalla 
kirjeellä (postitetaan viikolla 14) palve-
luiden muutoksista, neuvontapuheli-
mesta yms. kaikille 70-vuotta täyttäneil-
le henkilöille.
 
Lisäksi Akselin nettisivuille kerätään jär-
jestöjen ja vapaaehtoisten, seurakuntien 
ja yritysten yms tarjoamat asiointipalve-
luita koskevat tiedot. Ilmoitamme, kun 
tiedot ovat saatavilla Akselin verkkosi-
vuilla.  Jos jonkun yhdistyksen, järjes-
tön, yrityksen tai muun vastaavan tahon 
tarjoamat palvelut puuttuvat listalta, ota 
yhteyttä Minna Kaskiseen, minna.kaski-
nen@soteakseli.fi

Ikäihmisten neuvontapuhelin 
(70-vuotta täyttäneille)
 Puhelin 050 576 0908, arkisin klo 9-15
- Akseli-alueen ikäihmisille suunnattu 
neuvontapuhelin on avattu 23.3.3020 
koronaviruksen aiheuttaman poikkeus-
tilanteen aikana. Neuvontapuhelimesta 
voi tiedustella apua esim. kauppa- ja 
apteekkiasiointiin liittyen. Numero on 
tarkoitettu ikäihmisille jotka eivät ole 
säännöllisten palvelujen piirissä.

Akselin alueen infektiovastaanotto 
toimii Maskun terveyskeskuksessa
- Potilaiden on varattava aika hengitys-
tieinfektiovastaanotolle normaalikäy-
tännön mukaisesti terveyskeskuksen 
ajanvarausautomaattiin soittamalla 02 
4477500 tai 02 4477600. Mikäli epäilet 
koronavirustartuntaa valitse numero 3 
koronavirus.
- Sisäänkäynti kuntoutuksen ovesta, 
jonne on opasteet.  Muiden asiakkaiden 
kulku pääovesta ja neuvolan ovesta

Neuvontapuhelimia Akselin alueen 
lapsille, nuorille ja perheille
- Lasten, nuorten ja perheiden auttava 
puhelin Arkisin klo 9-15 02 447 7004
 - Perhesuunnitteluneuvolan neuvonta-

puhelin nuorille perjantaisin klo 9-11 
044 4357 735

Apuvälinelainaamo
Apuvälineiden nouto ja palautus ainoas-
taan Mynämäen toimipisteestä: ma-pe 
klo 12.00-13.00. Osoite: Vehmaantie 
111, 23100 Mynämäki, puhelin: 044 435 
7646

Ympärivuorokautisen hoidon yk-
siköiden asiakaspuhelinnumerot 
omaisille ovat seuraavat:
Häävuoren palvelukeskus 
puh. 050 460 2926
Moisiokoti puh. 050 421 1220
Lizeliuksen palvelukeskus 
puh. 050 567 1653
Luukan palvelukeskus:
   -Onnela puh 050 348 2165 
   -Toivola puh. 050 463 2111
    -Ruutontupa, puh. 044 435 7673 
   -Muistola puh. 044 435 7546

Sähköiseen laskutukseen siirtymi-
nen lykkääntyy
Perusturvakuntayhtymä Akselissa oli 
tarkoitus siirtyä paperittomaan kunta-
laisten laskutukseen 1.4.2020 alkaen. 
Koronavirusepidemian takia ajankohtaa 
on siirretty toistaiseksi eteenpäin. Tar-
kemmasta ajankohdasta tullaan tiedot-
tamaan Akselin verkkosivuilla.

Soteakseli nyt myös facebooksissa
Perusturvakuntayhtymä Akselin yleinen 
Facebook-sivu otettu käyttöön https://
www.facebook.com/soteakseli tältä si-
vustolta pääset seuraamaan kaikkien 
Akselin eri yksiköiden ajankohtaisia 
asioita.

Maskun kunnan 
asiointipalvelu
Maskun kunta ja Maskun seurakunta 
käynnistävät yhteistyössä asiointipalve-
lun riskiryhmään kuuluville. 

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti niil-
le riskiryhmään kuuluville, joilla ei ole 
mahdollisuutta järjestää kaupassa käyn-
tiä tai asiointiapua muulla tavoin.
K-Market Maskun ja Sale Lemun kaut-
ta. Molempiin tarvitaan ostosten tekoa 
varten laskutustili. Jos sinulla ei ole ti-
lilaskutussopimusta kaupassa, avataan 
tili kauppaan ensimmäisen tilauksen 
yhteydessä.

Tilaukset tehdään: 
Maanantaina 9-15 – Toimitukset tiistai-
na klo 13 jälkeen
Torstaina 9-15 – Toimitukset perjantai-
na klo 13 jälkeen
Pyhäpäivinä ei toimituksia, vaan ne siir-
tyvät edeltävään arkipäivään. 
Pääsiäisviikolla tilaukset keskiviikkona, 
toimitukset torstaina. Pääsiäisen jälkeen 
tilaukset tiistaina, toimitukset keskiviik-
kona.

Toimi näin!
1. Tee ostoslista valmiiksi.
2. Soita numeroon 044 7388 272
3. Kerro puhelimessa ostoksesi. 
Tilaus välitetään palvelun kautta kaup-
paan.
4. Seurakunnan työntekijät noutavat os-
tokset seuraavana päivänä, ja toimitta-
vat ne kotiovellenne klo 13 jälkeen.
Kauppa velottaa ostosten keräilystä 
palvelumaksun. (K-Market 5,00€, Sale 
5,90€). Toimituksesta ei aiheudu lisä-
kustannuksia asiakkaalle. 

Palvelun kautta on myös mahdol-
lista saada asiointiapua Maskun 
apteekkiin.
Toimi näin!
1. Soita apteekkiin (puhelin 024320151) 
ja tee lääketilaus
2. Soita palvelunumeroon 044 7388 272 



ja kerro apteekkiin tekemäsi tilauksen 
tiedot.
Seurakunnan työntekijä toimittaa lääk-
keet seuraavana arkipäivänä klo 13 jäl-
keen. 

TÄRKEÄÄ!! Kunnan tai seurakunnan 
toimesta ei kysytä esim. pankkikortin 
numeroa tai muita pankkitietoja. Ostok-
sia ei makseta niitä toimitettaessa, vaan 
ne laskutetaan jälkikäteen. 

Jakelija soittaa puhelimella toimitet-
tuaan ostokset ovellenne. Tunnistat hä-
net punaisesta seurakunnan liivistä.

Koronavirus ja sen vaikutus 
Maskun kunnassa
Maskun kunta noudattaa toiminnassaan 
koronaviruksen leviämisen ehkäisemi-
seksi valtioneuvoston, aluehallintoviras-
ton, Varsinais-Suomen sairaanhoitopii-
rin ja Perusturvakuntayhtymä Akselin 
määräyksiä. Hallitus on 16.3.2020 lin-
jannut lisätoimenpiteet koronavirusti-
lanteen hoitamiseksi Suomessa.

Näiden ohjeiden pohjalta on päätetty, 
että osa toiminnasta keskeytetään tois-
taiseksi ja yleisötapahtumat perutaan 
kunnan järjestäminä tai kunnan tiloissa.

Kunnan palvelupisteet: 
Maskun kunnanvirasto (Keskuskaa-
ri 3, Masku), varhaiskasvatus- ja ope-
tustoimisto (Hallintotie 2, Masku), 
sekä vapaa-aikatoimisto (Askaistentie 
142, Lemu) on suljettu 17.3. klo 12.00 
-13.5.2020.

Kunnan puhelinvaihde palvelee nor-
maalisti. Pyydämme ottamaan yhteyt-
tä puhelimitse vain välttämättömissä 
asioissa.

Varhaiskasvatus ja esiopetus: 
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja 
niiden yhteydessä järjestettävä esiope-
tus pidetään toiminnassa.

Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhem-
mat ja huoltajat, joiden on mahdollista 
järjestää lapsen hoito kotona, menette-
levät niin. Lasten kotiin jäännistä pyyde-
tään ilmoittamaan päivähoitopaikkaan.

Opetuspalvelut:
Kaikkien koulujen tilat suljetaan 18.3. 
alkaen, ja lähiopetus keskeytetään. 

Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään 
koulussa järjestettävä esiopetus sekä 
perusopetuksen 1-3 luokkien lähiope-
tus niiden vanhempien lapsille, jotka 
työskentelevät yhteiskunnan toiminnan 
kannalta kriittisillä aloilla. 

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityi-
sen tuen päätöksen saaneiden oppilai-
den lähiopetus sitä tarvitseville, kuiten-
kin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, 
joiden on mahdollista järjestää lapsen 
hoito kotona, menettelevät näin. Oppi-
laan kotiin jäännistä pyydetään ilmoitta-
maan kouluun.

Maskun Hemmingin koulu: työelämään 
tutustuminen (TET) -jaksot on peruttu.

Yrittäjille tietoa ja tukea!
Yrittäjille kootusti tietoa tuista ja neu-
vonnasta masku.fi:ssä.
Yrittäjäkaffeet torstaisin klo 18.00 virtu-
aalisesti. Liittymisohjeet masku.fi etusi-
vulla.

Maskun kunnan 
yksityistieavustukset 2020
Peruskorjausavustus- ja kunnossa-
pito-avustushakemukset toimitetaan 
30.4.2020 mennessä tiejaostolle mikä 
mahdollista sähköisesti, maskunkunta@
masku.fi tai osoitteeseen Maskun kunta/
tiejaosto, Keskuskaari 3, 21250 Masku. 
Määräajan jälkeen saapuneita hakemuk-
sia ei oteta käsittelyyn. 
Mikäli koronavirustilanteen takia tie-
kunnan kokouksia ei voida pitää, niin 
liitteet voidaan toimittaa myöhemmin.
Hakemuslomakkeet kunnan nettisivuil-
ta www.masku/lomakkeet

Tietoa joukkoliikenteestä
TLO:n koululaisvuorot Masku-Järäi-
nen-Niemenkulma ja Nousiainen-Pa-
pumäki jäävät tauolle 6.4 alkaen. Tauko 
kestää niin kauan kuin koulut ovat kiin-
ni.

Vainion liikenteen linjojen 117-119 aika-
taulusta löytyy tietoa heidän sivuiltaan: 
https://vainionliikenne.fi/fi/aikatau-
lut-reitit-ja-pysakit/ tai kunnan netti-
sivuilta osoitteesta: 
https://www.masku.fi/asumi-
nen-ja-ymparisto/kadut-ja-liikenne-2/
joukko-ja-palveluliikenne/.

Taivassalonauto Oy:n aikataulut löyty-
vät Matkahuollon sivujen kautta: htt-
ps://www.matkahuolto.fi/matkustajat/
bussiaikataulut

Hyvinvointipalvelut tiedottaa:
Koronavirusepidemia ja valmiuslaki ovat 
vaikuttaneet palvelujen saatavuuteen. 
Teemme parhaamme voidaksemme pal-
vella kuntalaisia poikkeusoloissakin mah-
dollisimman hyvin.
Kokoamme päivittyviä listauksia Maskun 
kunnan kotisivuille. Lisäksi tiedotamme 
aktiivisesti sosiaalisen median kautta. 
Kannattaa seurata!

Facebook: Maskun hyvinvointipalvelut, 
Maskun kunnankirjasto, Nuoriso Masku 
Jatta Ihaksi
instagram: @maskun_hyvinvointipalve-
lut, @maskunkirjasto, @jattanuorisomas-
ku tai @maskun_nuokkarit
TikTok: maskun_nuorisotoimi

Virtuaalinen nuorisotila on avattu 
30.3. Discordissa
Maskun nuokkarit-palvelimen osoi-
te: https://discord.gg/NCkjFT7. Lataa 
discord-appi puhelimeesi.
Discord on ilmainen yhteisöpalvelin, jossa 
nuori voi chattailla tai jutella luotettavien 
aikuisten kanssa Maskun nuokkarit-pal-
velimella. Nuori voi olla yhteydessä myös 
kavereihin, lisäämällä kaveriksi alustalla. 
Keskustelu ja chattaus tapahtuu anonyy-
misti nimimerkillä. Discordista löytyy 
mm. Mieli ry:n Sekasin chatti, Pelastakaa 
Lapset ry:n Netari ja paljon muuta, johon 
nuori voi liittyä Maskun nuokkarit-palve-
limen lisäksi. Kotona vanhempien kannat-
taa tutustua lapsen/nuoren Discord-tiliin 
ja vaikka kirjautua yhdessä sinne. Jos on 
kysyttävää, otathan yhteyttä Saijaan: 044 
7808 905

Tekemistä kotona
Kotiin eristäytyneenä voi tulla aika pitkäk-
si. Hyvinvointipalvelut on koonnut linkke-
jä ja vinkkejä kotoa käsin käytettäviin pal-
veluihin ja koettaviin elämyksiin. Löydät 
listan kunnan sivuilta osoitteesta: https://
www.masku.fi/vinkkeja-tylsyyden-torju-
miseen/.

Liikkeelle!
Kunnon ylläpitäminen ja liikkuminen 
on tärkeää poikkeuksellisesta tilanteesta 
huolimatta. Keräsimme kuntalaisten käyt-
töön erilaisia vinkkejä kotijumppaan ja 
ulkoiluun. Vinkit löytyvät kunnan sivuilta 
osoitteesta: https://www.masku.fi/liikun-
tapalvelut-verkossa/

Kulttuurikoti-kampanja
Jokainen koti on nyt kulttuurikoti. Mil-
laista taidetta ja kulttuuria sinä harrastat 
kotonasi? Istutatko puutarhoja purkkei-
hin, rakennatko soittimia pahvilaatikois-
ta, maalaatko vesiväreillä ikkunoihin? Jaa 
tekemisvinkkisi osoitteessa www.kulttuu-
riakodeissa.fi ja voita viikoittainen Kult-



Kunta on sitoutunut suojaamaan palveluidensa 
käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuo-
ja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua 
verkkosivuillamme osoitteessa www.masku.fi

Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku
www.masku.fi
Maija Löfstedt, hallintojohtaja, tiedottaja, 
puh. 044 738 8221

Jakeluongelmat: 
Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 23.4.2020, 
yhdistysten aineistopäivä 15.4.2020 klo 9.00 
mennessä.

tuuria kodeissa -palkinto!
Kampanjan järjestää Varsinais-Suomen 
kuntien yhteinen Kulttuuria kunnissa 
-verkosto.

Perhekätköilyä Maskun, 
Nousiaisten ja Mynämäen alueella 
Jatkuu Vappuun asti. Tarkemmat tiedot 
kuntien nettisivuilla.

Uusien oppilaiden ilmoittautumi-
nen Naantalin musiikkiopistoon
Soitto – ja lauluopintoihin uusia oppilai-
ta otetaan mukaan tänä keväänä ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Tällöin on hyvä 
ilmoittaa myös vaihtoehtoinen soitin, 
mikäli ensisijaiseen toivesoittimeesi ei ole 
paikkoja, jolloin sinulle voidaan tarjota 
paikkaa toiseen sinua kiinnostavaan soit-
timeen.  Ilmoittautuminen tapahtuu seu-
raavan linkin kautta. Ilmoittaudu mukaan 
5.5.2020 mennessä.
https://www.naantali.fi/fi/kasva-
tus-ja-koulutus/naantalin-musiikkiopis-
to/oppilaaksi-musiikkiopistoon

E-aineistot kirjastoissa
Suosittelemme käyttämään kirjaston 
tarjoamia e-aineistoja kotoa käsin. E-ai-
neistoihin kirjaudutaan kirjastokortin 
viivakoodin alla olevalla numerosarjalla 
(kirjoita kaikki merkit) ja tunnusluvulla.
Mikäli sinulla ei ole tunnuslukua tai olet 
unohtanut sen, tai sinulla ei ole voimas-
sa olevaa kirjastokorttia, saat kirjastosta 
kiinnioloajan voimassa olevat kirjautu-
mistunnukset, joilla pääsee käyttämään 
kirjaston tarjoamia sähköisiä palveluja. 
Tunnuksen tekemiseen tarvitaan käyt-
täjän etu- ja sukunimi sekä syntymäaika 
(ikärajojen vuoksi).
Tunnuksella ei voi lainata fyysistä aineis-
toa, ja se lakkaa toimimasta, kun kirjastot 
avaavat jälleen ovensa.
Voit soittaa kirjastoon (pääkirjaston taat-
tu palveluaika arkisin klo 9-15):
Maskun pääkirjasto 044 7388 255
Lemun kirjasto 044 7388 145 (Lemun lä-
hikirjastossa ollaan paikalla ainakin 9 – 
15)
Askaisten kirjasto 044 7388 146

Kirjaston kirjakassitoiminta on 
lakkautettu
Aluehallintaviraston päätöksellä kirjastot 
eivät saa luovuttaa aineistoa asiakkaille 
valmiuslain voimassaoloaikana. Linjauk-
sen tarkoituksena on pienentää tartunta-
riskiä asiakkaiden ja henkilökunnan suo-
jelemiseksi.

Haastepyöräilyn mobiilisovellus 
auki jo 1.4.
Poikkeustilassakin tarvitaan liikuntaa 
ja ulkoilua. Perinteinen Haastepyöräily 
-kampanja starttaa taas vappuna 31 kun-
nan alueella, mutta poikkeustilan johdos-
ta haluamme aukaista mobiilisovelluksen 

kaikille Haastepyöräily -kampanjaan il-
moittautuneiden kuntien asukkaille käyt-
töön huhtikuun ajaksi. Tarkemmat tiedot 
ja mobiiliohjeet www.liiku.fi/haastepyo-
raily. 
Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan 
liikkumista ja ulkoilua ei ole kielletty, 
mutta siihenkin on tehty rajoituksia ja oh-
jeita, joten seuraa viranomaisten antamia 
määräyksiä ja ohjeita.
  - poikkeustilasta huolimatta jokainen ih-
minen tarvitsee liikuntaa. Liikunta kehit-
tää fyysistä hyvinvointia ja ulkoilu auttaa 
henkiseen hyvinvointiin, kuten rentoutu-
miseen ja mielialan nousuun. Ulkoliikunta 
onkin lisääntynyt ja monet ovat aloittaneet 
liikkumisen, kertoo LiikUn terveysliikun-
nan kehittäjä Juha Koskelo.
 
Ilmainen mobiilisovellus 
helpottaa kirjauksien tekoa
Mobiilisovellus on ilmainen sovellus 
Haastepyöräily -kampanjaan, joka kerää 
ja tallentaa henkilön omat pyöräilyt, sekä 
lähettää ne suoraan Haastepyöräily sivun 
kuntarankingiin, josta näkee pyöräily-
määrät kunnittain. 
 Mobiilisovelluksella tavoitellaan uusia 
pyöräilijöitä kampanjaan, sekä mobiili-
sovellus toivottavasti myös helpottaa ja 
lisää kirjausten tekemistä kaiken ikäisillä. 
Haastepyöräilykuvakkeen voi tallentaa 
puhelimen näytölle tai tietokoneen työ-
pöydälle, josta saa helposti ja nopeasti 
tehtyä kirjauksen. 
 - Monen jäätyä kotiin etätöihin ja -kou-
luun, on työikäisiltä päivittäinen työ-
matkapyöräily ja koululaisilta koulu-
matkapyöräily jääneet pois, joten nyt 
kannustamme kaikkia liikkumaan. Nyt on 
hyvä tehdä esim. kaupassa käynnit pyöräl-
lä, joka on myös meluton, saasteeton, sekä 
ekologinen liikkumismuoto, toteaa Juha 
Koskelo.
 
Haastepyöräily -kampanja järjestetään 
yhteistyössä LiikUn sekä kampanjaan 
osallistuvien kuntien liikuntatoimien 
kanssa 1.5.-21.6. LiikU ja kunnat arpovat 
kaikkien pyöräilijöiden kesken palkintoja, 
kuten polkupyöriä, joista ilmoitetaan voit-
tajille erikseen. 
Tarkemmat kampanjan tiedot sekä netti- 
ja mobiilikirjausohjeet löytyvät osoitteesta 
www.liiku.fi/haastepyoraily.

Yhteystiedot
Mikäli sinulla on kysyttävää valmiusajan 
palveluista, voit olla yhteydessä sähköpos-
titse tai puhelimitse.
Hyvinvointipalvelujen toimisto: 
hyvinvointipalvelut@masku.fi / 
p. 044 7388 299
Nuorisotyön koordinaattori Jatta Ihaksi 
jatta.ihaksi@masku.fi / p. 040 8327 801
Etsivä nuorisotyöntekijä Taru Leppimäki 
etsiva@nousiainen.fi/ 
p.044 4356 919

Työpajaohjaaja Vilhelmiina Eriks-
son-Tolkki tyopaja@mynamaki.fi/ 
p. 044 4356 952
Vapaa-aika- ja kulttuurisihteeri Maarit 
Lindström maarit.lindstrom@masku.fi 
p.050 3248519
Liikuntasuunnittelija Hanna Pennanen 
hanna.pennanen@masku.fi / 
p.044 7388 242

Maskun pääkirjasto: kirjasto@masku.fi / 
p. 044 7388 255
Lemun kirjasto: lemun.kirjasto
@masku.fi / p. 044 7388 145
Askaisten kirjasto: askaisten.kirjasto
@masku.fi / p. 044 7388 146

Harrastetilojen käyttövuorot syys-
kaudelle 2020-kevätkaudelle 2021
Maskun kunnan hyvinvointipalvelu-
jen hallinnassa olevien harrastetilojen 
(Brankkari, niemenkulman kerhotila, 
Wanha Oskari, Oskarin Helmi, Maskutalo 
ja Humikkalan maja) säännölliset käyttö-
vuorot syyskaudelle 2020-kevätkaudelle 
2021 ovat maskulaisten yhteisöjen haet-
tavissa 19.5.2021 mennessä: hyvinvointi-
palvelut@masku.fi. Hakemuksessa tulee 
ilmetä haettava harrastetila, päivä, kellon-
aika ja vastuuhenkilöt.

Liikuntatilavuorojen käyttövuorot 
haettavana syyskaudelle 2020 
- kevätkaudelle 2021
Maskun kunnan hyvinvointipalveluiden 
hallinnassa olevien liikuntatilojen sään-
nölliset käyttövuorot syyskaudelle 2020 
ja kevätkaudelle 2021 ovat maskulais-
ten yhteisöjen haettavissa 15.5. klo 16.00 
mennessä: hyvinvointipalvelut@masku.
fi. Hakemuksesta tulee ilmetä haettava 
liikuntatila, päivä, kellonaika, vastuu-
henkilöt ja arvioitu osallistujamäärä sekä 
varavaihtoehto kulloisellekin haettavalle 
vuorolle. Sähköpostihakemuksen aiheeksi 
liikuntatilavuorohakemus.

Luukassa tapahtuu
Luukan kirjastossa kokoontuva Torstai-
kerho on tauolla. Kaikille kerholaisille hy-
vää alkanutta kevättä!



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset

ONKO ALKOHOLI SINUN TAI 
LÄHEISESI ONGELMANA 
– AA VOI AUTTAA!
AA:n auttava puhelin päivystää joka päivä 
klo 10–21 nro 050 4411 115.
Lisätietoja www.vsaa.fi 
- sähköposti varsinais-suomi@aa.fi
Raittius on iloinen asia!

AVUSTAJAKESKUS
(www.avustajakeskus.fi) 
välittää vapaaehtoisia ja 
koulutettuja avustajia liikunta-, näkö-, ja kehitysvammai-
sille henkilöille vapaa-ajantoimintoihin (esim. lääkärissä 
käynnit, virkistäytyminen). Asiakas korvaa vain avustajan 
matkakulut (suositus 7€).
Ma–to kello 9–12 puh: (02) 2518 549

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. 

LEMUN MLL
Tulossa etäperhekahvila!
Seuraa ilmoittelua osoitteessa lemu.mll.fi ja facebookissa.

MASKU-SEURA RY:N
sääntömääräinen kevätkokous siirtyy 
pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana koronatilanteesta johtuen.
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kuolleet: 
Airi Orvokki Syrjälä 91v., 
Lasse Anselmi Lehtonen 81v.

Maskun kirkko 
jumalanpalvelukset suoratoistona (yhteys seurakunnan kotisivuilta):

To 9.4. klo 19 Kiirastorstain ehtoolliskirkko. Pietilä, Poutanen ja avustajat.
Pe 10.4. klo 10 Pitkänperjantain sanajumalanpalvelus. Henttinen, Lustig.
  klo 15 Jeesuksen kuolinhetken hartaus. Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
Su 12.4. klo 10 pääsiäisaamun sanajumalanpalvelus. Pietilä, 
 Leppäkari-Lindberg, Lustig, Poutanen.
Ma 13.4. klo 16 II pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus. Henttinen, Poutanen.
Su 19.4. klo 10 sanajumalanpalvelus. Henttinen, Kataja, Lustig.
Su 26.4. klo 18 (huom! aika) Hemminkimessu Lemun kirkosta. Pietilä, Kataja,   
 Lustig ja avustajat.

Lisäksi kirkot auki hiljentymistä varten sunnuntaisin 
Maskun kirkko klo 11-12 sekä 
Lemun kirkko klo 12-13:19/4 ja 
Askaisten kirkko klo 12-13: 12/4.

Maskun seurakunnan kirkkoher-
ranvirasto ja taloustoimisto ottavat 
vastaan asiakkaita vain ajanvarauk-
sella. Voit soittaa tai ilmoittaa säh-
köpostilla tulostasi. Virasto ottaa 
vastaan vierailevia asiakkaita ma-pe 
klo 9-12. 
Päivi Kummila 02-434 8400 tai 
masku.seurakunta@evl.fi.

Tiedote 26.3. 2020 siunauksiin 
liittyen Maskun seurakunnas-
sa asioiville koronavirustilan-
teen takia

• Seurakunta suosittelee arkkuhau-
tauksissa siunaamista haudalla
• Nykytilanteessa hautaukset suori-
tetaan ”viipymättä” (Kirkkohallitus 
25.3.20)
• Siunauksen järjestäminen vas-
ta vainajan tuhkauksen jälkeen on 
mahdollista vain hyvin poikkeuk-
sellisesti 
• Vainajaa ei näytetä enää seura-
kunnan tiloissa
• Seurakunnan tilat eivät toistaisek-
si ole varattavissa yksityiskäyttöön; 
seurakuntatalot ja Lemun Rukous-
huone.
• Maskun seurakunnan työntekijät 
(papit, kanttorit) eivät toistaiseksi 
osallistu kirkollisten toimitusten 
jälkeisiin juhliin. 
• Kirkossa toimitettavassa tilaisuu-
dessa voi olla läsnä pääsääntöisesti 
max 10 henkilöä; poikkeuksen tästä 
muodostavat hautauksessa vaina-
jan lähiomaiset, joiden henkilömää-
rä voi ylittää annetun rajan – suosit-
telemme tilaisuuden kuvaamista ja 
tapahtuman jakamista jälkeenpäin 
poisjääneille.
• Haudalla tapahtuvassa siunaami-
sessa henkilömäärä voi olla suu-
rempi; varotoimenpiteet muistetta-
va.
• Tarvittaessa seurakunnasta voi 
pyytää arkunkantajia.

Musiikkityön konsertit on toistai-
seksi siirretty Maskun seurakun-
nan YouTube-kanavalle. Löydät 
taltioinnit soittolistojen kohdalta.
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Aikuiset
Seurakunnan työntekijät toimittavat 
säännöllisesti erilaista materiaalia net-
tiin. 
Voit osallistua toimintaan Facebook > 
Maskun seurakunta kautta tai seurakun-
nan nettisivuilla maskunseurakunta.fi.

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

Lapset ja perheet
Maskun seurakunnan lapsi- ja perhe-
työn toiminta on siirtynyt toistaiseksi 
kokonaan Facebookiin.  Jaamme uutta 
katseltavaa päivittäin osoitteessa 
https://www.facebook.com/Maskun-
SeurakunnanLapsijaperhetyo/

Alakoululaiset ja nuoret sekä rippikoulu:
Maskun seurakunnan nuorisotyö toimii YouTubessa tilillä Maskun seurakunta ja 
Instagramissa tilillä maskusrk. Olemme tavoitettavissa myös whatsapissa ja sähkö-
postilla.  

Vallitsevassa tilanteessa jatkamme rippikouluja etänä suunnitellun 
aikataulun mukaan. 

Talvirippikoulun ja pääsiäisrippikoulun toukokuulle suunnitellut kon-
firmaatiot siirtyvät syksyyn: 
Talvirippikoulun konfirmaatio su 16.8. klo 10 Maskun kirkossa
Pääsiäisrippikoulun konfirmaatio su 23.8. klo 10 Maskun kirkossa

Kesän rippikoululeirien osalta toivomme, että pystymme toteuttamaan leirit suunni-
telman mukaisesti. Jos tämä ei onnistu, pidämme kesän rippikoulut sähköisten väli-
neiden avulla ja siirrämme myös näiden konfirmaatiot syksyyn. Asiasta on tiedotettu 
suoraan rippikoululaisten koteihin. 

Uusi kerho JUTTIS aloittanut toimintansa 
ti, ke ja to klo13-13.20! WhatsApp-videokeskustelulla 
tapahtuva työntekijän ohjaama JUTTIS -kerho 
1.-6.lk tarjoaa välituntimaista juttelua etäkoulupäi-
vään. Kerhoon pitää ilmoittautua nettilomakkeella 
seurakunnan sivuilla www.maskunseurakunta.fi 
Mukaan mahtuu 3 kerholaista / kerhokerta ja 
ilmoittautua voi joko yksittäiseen tai useampaan 
kertaan. 

Lisätiedot Hannalta p.044-7225430.

Diakonian palvelut 
poikkeusoloissa:

Diakonit tavoitat puhelimitse tai 
sähköpostilla:

Sirkku 044 722 5415, 
sirkku.sinkkonen@evl.fi

Marika 044 722 5416, 
marika.hietanen@evl.fi

Tuija 044 722 5419, 
tuija.kyrola@evl.fi 


