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Nuorten kesätyöasiaa
Maskun kunnan kesätyöt nuorille 2022
Maskun kunta on perinteisesti tarjonnut kesätöitä 30
nuorelle 30 päivän ajaksi. Vuoden 2022 osalta työjaksot olisivat 6.6. – 5.7.2022 ja 4.7. – 2.8.2022. Palkka
on 827 euroa ja työaika 35 h/vko. Työntekijät sijoitetaan avustaviin tehtäviin kunnan eri toimipisteisiin.
Työpaikat ovat teknisen toimen, varhaiskasvatuksen
ja hyvinvointipalveluiden (esim. museo) alaisia töitä.
Kesätyöpaikat on tarkoitettu 16–23-vuotiaille maskulaisille nuorille (16 vuotta täytettävä ennen 1.6.2022).
Etusijalla ovat nuoret, jotka eivät ole aiemmin olleet
Maskun kunnan kesätöissä.
Hakea voi Kuntarekry-sivuston kautta:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/maskun-kunnan-kesatyot-nuorille-413800/ 5.3.2022 mennessä.
Kaikille kesätyötä hakeneille ilmoitetaan valinnoista.
Nuorten kesätyötuki 2022
Maskun kunta myöntää kesätyötukea yhdistyksille,
yrityksille tai säätiöille maskulaisten nuorten palkkaamiseksi kesätöihin vuonna 2022. Kesätyötuki on
tarkoitettu 15–18-vuotiaan nuoren työllistämiseen
ajalla 1.6. – 31.8.2022. Kesätyön saamiseksi nuoren on
täytettävä 15 vuotta ennen työsuhteen alkamista. Työsuhteen kesto on vähintään kaksi (2) viikkoa tai yksi
(1) kuukausi sekä päivittäinen työaika vähintään kuusi (6) tuntia ja palkkaus työehtosopimuksen mukaan.
Kunnan maksama tuki on 150 euroa/nuori/2 viikkoa
ja 300 euroa/nuori/kuukausi.

yksi saa olla omaan perheeseen kuuluva. Oman lapsen
työllistämistä omassa taloudessa ei hyväksytä lukuun
ottamatta työllistämistä, joka tapahtuu maaseutualan tai
muun alan yrityksessä.

Edellytykset tuen saamiseksi:
- tuki maksetaan työllistämisen ehtojen täyttyessä jälkikäteen kirjallista työsopimusta, työtodistusta ja hyväksyttävää palkkatodistusta vastaan
- yhdelle yrittäjälle/yritykselle, yhdistykselle tai säätiölle ko. tuki enintään 3 nuoren työllistämiseen, joista

Tukea saava yhdistys, yritys tai säätiö hoitaa käytännön
palkanmaksun sekä lisäksi lakisääteiset kulut. Mikäli
hakemuksia ei tule riittävää määrää voi hakija palkata
useamman kuin kolme nuorta. Hakijoiden kesken suoritetaan arvonta, mikäli hakemuksia on enemmän kuin
mitä on määrärahoja.

Maskun kunta

Hakemukset tulee jättää 31.3.2022 mennessä myös myöhemmin toimintakaudella tiedossa olevista varhaiskasvatustarpeista, sekä mahdollisista siirtotoiveista.

Maskun kunnan puhelinvaihde siirtyi Telian hoidettavaksi puhelinvaihteeksi 1.2.2022.

Kunnan puhelinkeskus +358 2 4388 200 ja
keskus on avoinna 8–15.

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöjohtaja Reima
Lindeman, puh. 044 7388 151.

haiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-hakeminen/

Maskun kunnan
puhelinvaihdeasiaa

Kunnan suorat puhelinnumerot löytyvät parhaiten:
https://www.masku.fi/yhteystiedot/yhteystiedot/

Kesätyötuen hakuaika on 10.4.2022 saakka. Hakemus
on jätettävä 10.4.2022 klo 12.00 mennessä suoraan
Maskun kunnanvirastoon (os. Keskuskaari 3, 21250
Masku) tai sähköpostitse Maskun kunnan palvelupisteen osoitteeseen maskunkunta@masku.fi aiheena
”Kesätyötuki”.

Haku varhaiskasvatukseen
1.8.2022 alkavalle
toimintakaudelle
Maskun kunnan varhaiskasvatuspaikat päiväkoteihin ja
perhepäivähoitoon ovat haettavina 1.8.2022 alkavalle
toimintakaudelle 31.3.2022 mennessä.
Varhaiskasvatushakemus on jätettävä sähköisen hakemusasioinnin kautta viimeistään neljä kuukautta ennen
hoidontarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatustarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai koulutuksesta,
hakemus on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen
hoidontarpeen alkamista https://www.masku.fi/var-

Perheillä on mahdollisuus hakeutua yksityiseen varhaiskasvatukseen palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella.
Maskun kunnan sivuilta https://www.masku.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/yksityinen-varhaiskasvatus/ löytyy lisätietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta.
Tutustu Maskun varhaiskasvatuspalveluihin https://
www.masku.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/
Lisätietoja
Hanna Rousku, varhaiskasvatusjohtaja 044 7388 355 tai
Pia Kyrölä, toimistosihteeri 044 7388 265

Varhaiskasvatuspalvelut

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Lasten kulttuuriviikot järjestetään 23.4-8.5.2022
Yhdistykset ja järjestöt ovat tervetulleita mukaan järjestämään viikoille ohjelmaa. Jos yhdistyksellä on jo (tai
suunnitteilla) joku tapahtuma tälle ajankohdalle, mielellämme mainostamme myös sitä ja siitä voi laittaa sähköpostia 1.3.2022 mennessä maarit.lindstrom@masku.fi.
Lasten ja nuorten taideopiskeluavustukset
Hyvinvointilautakunta myöntää hakemuksesta harkinnanvaraista tukea maskulaisten alle 18-vuotiaiden lasten
ja nuorten tavoitteellisesti, opetussuunnitelman mukaisesti eteneviin eri taiteenalojen opintoihin.
Hakeminen
• Taideopiskelutukea jaetaan kahdesti vuodessa,
hakuajat ovat 1–31.3. ja 1–31.10.
• Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa
www.masku.fi/sahkoinen-asiointi

Menovinkit
Alakouluikäisten hyppäys luovuuteen
Lemun kirjastossa torstaina 24.2. klo 10–12.
Taiteilija Johanna Karvonen opastaa satumaailmaan,
maalataan satueläin ja satuillaan. Pientä välipalaakin on
tarjolla. Ilmoittautumislinkki löytyy: masku.fi/sahkoinen-asiointi.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään ma 21.2.2022.
Maksuton!

Avustusperiaatteet
• Taideopiskelutukea voi saada vain yhden taideaineen
opiskeluun kerrallaan.
• Tukea ei myönnetä ensimmäisen vuoden opintoihin eli
opiskelun aloittamiseen.
• Tukea myönnetään korkeintaan 80 % opintojen kustannuksista.
• Tukea jaetaan määrärahan puitteissa.
• Tukea ei myönnetä Raisio-opistossa opiskeluun (kunta
kompensoi tätä jo).
• Tukea ei myönnetä kunnan oppilaskiintiöpaikoilla opiskeluun Turun konservatorio ja musiikkiopisto -oppilaitoksessa tai Naantalin musiikkiopistossa.
Hakemuksessa selvitettävät tiedot
• Opiskelijan ja hakemuksen täyttäjän henkilö- ja
yhteystiedot
• Oppilaitokset tiedot
• Opiskelun tavoite
• Opettajan antama selvitys opintojen etenemisestä
tavoitteiden mukaisesti
Huom!
Maskun Hemmingin kuntosalilla tehdään kunnostustöitä ja laitepäivityksiä, josta johtuen kuntosali on suljettuna viikot 7-8 (14.2. -25.2.2022). Pahoittelemme muutostöistä aiheutuvaa haittaa.
Hyvinvointipalveluiden esitteeseen oli tullut virheellinen
puhelinnumero koskien +65v Ulpukka uimakorttien varauksia. Uintikorttien varaukset puh. 044 7388 204.

Hyvinvointipalvelut

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

Seuraava Maskulainen ilmestyy 3.3.2022,
yhdistysten aineistopäivä
23.2.2022 klo 9.00 mennessä.

Hyvinvointi-ilta Lemun lähikirjastossa
Ilta järjestetään Lemun lähikirjastossa maanantaina 7.3.
klo 18.00. Hyvinvointi-ilta aiheena: “Liikettä dosettiin ja
puskutraktorilla töitä”.
Susanna Valkama pohtii ja kertoo räväkkään tapaansa
liikunnan, liikkeen ja luonnon parantavasta vaikutuksesta ja miten mielen ja oman elämän putsaaminen kuormittavista asioista, kuten esim. somesta, tavarasta jne.
puskutraktorimeiningillä parantaa elämänlaatua.

Seurat ja yhdistykset
MASKUN MARTAT RY

Humikkalan Majalla,
Seppäläntie 290 21250 Masku.
Ma 21.2. 2022 klo 17.30–20.
Eväskääre hunajakennolevystä, tarvikkeet saa ohjaajalta.
Ota mukaasi kahvikuppi ja asetti, kahvi + ohjausmaksu
3.50e. Tervetuloa!

• Käsityökerho ja Tarinatupa Brankkarilla pe 18.2. klo
13–16. Tarinatuvassa Seppo Nousiainen kertoo aiheesta
Meripelastus ja merihaveri m/s Stadiongracht.
• Karaokekerho pe 25.2. klo 13–16 Brankkari.
• U:kin teatteri ”Tankki täyteen-maalla muuttajat” taas
uusiaika la 24.9. ilm. Leila puh 0445485225. Aiempi ilmoittautuminen on voimassa.

MASKUN KARJALAISSEURA RY
ILMOITTAA:

• Tarinatuokio pidetään sunnuntaina 27.2.
srk:n kahvituvassa klo 14 alk.
• Vuosikokous pidetään sunnuntaina 13.3. srkn: kahvituvassa klo 14 alk. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja
keskustellaan loppuvuoden toiminnasta!
Tervetuloa molempiin tilaisuuksiin!
Johtokunta

LEMUN-ASKAISTEN
METSÄSTYSSEURA JAHTI RY:N

sääntömääräinen vuosikokous pidetään
sunnuntaina 6.3.3022 klo 15 alkaen Lemun Urheilutalolla.
Tervetuloa!
Lemun-Askaisten Metsästysseura Jahti ry:n hallitus

MLL MASKUN YHDISTYS

PERHEKAHVILA toiminta on
toistaiseksi tauolla. Seuraamme
vallitsevaa tilannetta ja tiedotamme
lisää lähiviikkojen aikana.
Sillä aikaa voit tutustua perhetoimintaan verkossa
osoitteessa https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/
ajankohtaista/perhetoimintaa-verkossa/
Käynnistämme kevään aikana myös lasten liikunnan
ihmemaa -toiminnan, seuraa ilmoittelua Facebook
sivuillamme!

MASKUN VIHREÄT

• kiittää kaikkia
aluevaaleissa äänestäneitä: ehdokkaamme saivat 9,9 %
Maskun äänistä. Toivotamme tsemppiä aloittavalle maakuntayhteistyölle!
• tulossa jäseniltoja mm. kierrätyksestä ja autoilusta.
Seuraa nettisivuamme.
• la 19.3. klo 14 Kevätkokous Hemmingin koulun kirjastoluokassa. Tervetuloa - kaffet tarjolla.

MASKU-SEURA RY

• ke 2.3. klo 18 Maskun museolle tulevan
KAUPPANÄYTTELYN suunnittelukokous
Hemmingin koulun lk 205 (2.krs.).
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa kaikki kiinnostuneet kehittelemään
elämänmakuinen näyttely Maskun kaupoista ja puodeista!
• to 21.4. klo 17.30 srk-talolla kevätkokous ja klo 18.30
kirjailija-päätoimittaja Mirva Saukkolan luento
”Inspiraationa menneisyys – miten kirjailija perehtyy
historiaan”

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.

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 kehitysvammaisille henkilöille vapaa-ajantoimintoihin (esim. lääkärissä käynnit, virkistäytyminen). Asiakas korvaa vain
avustajan matkakulut (suositus 7€).
Avustaja välitys: ma–to klo 9–12 ja ohjaus ja neuvonta
ma–to 13-15, puh: 02 2518 549

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!
Maskun kirkko:
Su 20.02. klo 10 messu. Henttinen, Anna Välimäki. Kirkkokahvit.
Su 27.02. klo 10 messu. Tuija Leeste, Henttinen, Lotta Pelkonen. Kirkkokahvit.
Ke 02.03. klo 18 arki-illan messu. Tuija Leeste, Kaija Järä.
Tankkauspaikka Maskun pappilassa.
Pe 04.03 klo 8.30 arkiaamun ehtoollinen. Henttinen, Anna Välimäki.
Su 06.03. klo 10 messu. Tuija Leeste, Poutanen; kesä3- ja päivärpk-ryhmät
mukana messussa. Kirkkokahvit.
Lemun kirkko:
Su 20.02. klo 12 messu. Henttinen, Anna Välimäki.
Su 06.03. klo 12 messu. Jarmo Seilo, Anna Välimäki.
Askaisten kirkko:
Su 27.02. klo 12 messu. Tuija Leeste, Lotta Pelkonen.

Mannerlahdessa
ti 15.2.
ke 16.3
to 21.4
ti 10.5
klo 17.30-20.30
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Yhteisvastuu 2022 kerää lasten ja nuorten auttamiseen teemalla
LAHJOITA MULLE HUOMINEN
Vuoden 2022 teema on Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja
nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin.
Sauna on lämmin ja
illan päätteksi tarjolla
pientä iltapalaa.

Kampanjassa nostamme erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria,
joista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä
sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia aikuisia arkeensa.
Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus,
jossa kehitetään ja laajennetaan muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa uusille paikkakunnille sekä uutuutena myös kouluihin.

ILMOITTAUDU MUKAAN KOTISIVUILLAMME 24.1. ALK.
ILLAT OVAT MAKSUTTOMIA.

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Kaapo Pentti Oskari Kovanen, Hilma Helvi Elisabeth Etupaltta,
Lenni Matti Kalervo Laine, Vilja Sofia Vilhelmiina Välimäki

Yhteisvastuun ulkomaankohteena tuetaan Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahastoa, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan
hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa.
Osallistu Yhteisvastuukeräykseen seuraavilla tavoilla
(Kirkkopalvelujen keräyslupa RA/2020/639)::
Keräystili: Pohjola-Pankki FI14 5000 0120 2362 28, Viite: 301453
MobilePay: 55825

Juttuseuraa vailla? Kaipaatko juttukaveria arkeesi?
Seurakunnassa toimii vapaaehtoisia, jotka soittavat sinulle ja vaihtavat kuulumisia. Ole yhteydessä diakoni
Johannaan p. 044 7225416.

Aikuiset:
Pienpiirit eivät kokoonnu viikolla 8
(hiihtolomaviikko)!!
Maskun seurakuntatalossa:
Kaffepaussi parillisten viikkojen ke klo 10–11.30 srk.
talon alakerrassa kahvituvassa. Huom, muuttunut kellonaika!
Naisten raamattupiiri keskiviikkoisin klo 18.3020.30 kahvituvassa.
Miesten piiri ti klo 9.30–11; tiedustelut Jouko Jaakkola
p. 0400 794 340
Omaishoitajat kuukauden 1. ke klo 13–14.30 salissa,
seuraava tapaaminen 2.3.
Kirkkokuoro harjoitukset pääsääntöisesti to klo 18 salissa.
Seurakuntakerho parittomien viikkojen to klo 13–
14.30 kahvituvassa.
Näppituntuma kerran kuukaudessa ke klo 14–19 Termarissa, seuraava tapaaminen 16.3.
Mimmiraamis parillisten viikkojen ma klo 18–20 kahvituvassa. Jos samalla viikolla Tutkimusmatkat Raamattuun, niin Mimmiraamista ei pidetä sillä viikolla.
Tutkimusmatka Raamattuun ma 21.2. klo 18 srk-sali, Henttinen.
Maskun pappilassa:
Naisten aamupiiri Maskun Pappilan salissa joka tiistai
klo 9.30–11.
Tankkauspaikka ke 2.3. klo 18.30–20 kirkon iltaehtoollisen jälkeen, Tuija Leeste: Aikuista seuraa raamatunopetuksen, laulujen ja iltapalan merkeissä. Tiedustelut Kaija Järä 0400 960 596.
Kirkkoherranviraston yläkerrassa:
Miesten raamattupiiri parillisten viikkojen to klo
8.30-20 Jussintuvassa.
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä kuukauden 3. ke klo 13–14.30 Jussintuvassa, seuraava 16.3.
Humikkalassa:
Naisten kammari ti klo 9.30–11; tiedustelut Pirkko
Jaakkola p. 0405–142 418
Lemussa:
Ompelupiiri perjantaisin Parittomina viikkoina klo
9.30.-12. Lemun pappilassa.
Kaislakerho (ent. Keskiviikkokerho) kerran kuukaudessa: 9.3. 20.4. 18.5. klo 13-14.30 Kaislakodilla.
Niemenkulmalla:
Tiistaikerho tiistaisin klo 9.30-11.30 Niemenkulman
kerhotilassa, avoin kaiken ikäisille. (Kelhoistentie 4)
Askaisissa:
Miesten sauna- ja raamattuilta kerran kuukaudessa
to klo 18 Mannerlahden saunalla. Seuraavat kerrat 17.2.
ja 17.3.
Tule mukaan ystävätoimintaan! Monet ikäihmiset
kaipaavat juttuseuraa ja kuulumisten vaihtoa arjen tavallisista asioista. Olisiko sinulla mahdollisuus tulla puhelinystäväksi jollekin jutustelua kaipaavalle lähimmäiselle?
Lisätietoja diakoni Johannalta p. 044 722 5416

Kirkkokuoro harjoittelee pääsääntöisesti Maskun seurakuntatalon salissa. Voit tiedustella seurakunnan soitonopetuksesta sekä kuoro- ja muusta musiikkitoiminnasta kanttori Joni Poutaselta p. 044 7225417, joni.
poutanen(at)evl.fi
Nuorten projektibändi
starttasi syksyllä. Harjoituspäivä sunnuntai. Olitpa kokenut muusikko tai vasta kiinnostunut soittamisesta tai
laulamisesta, tule mukaan tekemään musiikkia yhdessä.
Tiedustelut: nuorisotyönohjaaja Juha Evilampi,
p. 044 722 5432, juha.evilampi(at)evl.fi

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

Seurakunta toimii koronatilanteen huomioiden.
Seuraamme tilanteen kehittymistä ja ohjeistuksia.
Huomioithan, että tämä voi tuoda muutoksia jopa
nopealla aikataululla seurakunnan toimintaan.
Suosittelemme vahvasti maskin käyttöä seurakunnan
tilaisuuksissa.

Musiikki:

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: Kevätkausi on käynnistynyt. Kysy vapaita
paikkoja Elina Soini 044-722 54 21.
Päiväkerhot: Kysy vapaita paikkoja Elinalta. Kauden
22-23 ilmoittautuminen alkaa ma 4.4 klo 9.00
Perhekerhot. Ovat käynnissä. Ilmoittautuminen tarvitaan syyskauden 21 jälkeen aloittavilta perheiltä. 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 ja
odottaville äideille. Tapaamme torstaisin klo 10.00-11.30
Maskun srk-talon alakerrassa. Tervetuloa ilmoittautumaan mukaan!
Äitien iltojen 16.3, 21.4 ja 10.5 ilmoittautumiset käynnissä kotisivuillamme. Tervetuloa voimaantumaan

Alakoululaiset:
Koululaisten kevätleiri 1.-6.lk Mannerlahdessa
pe 1.4.-su 3.4.
Ilmoittautuminen auki nettisivuilla. Mukaan mahtuu 25
leiriläistä, hinta 30€.
KERHOT:
Maskun pappilassa:
Nerf-kerho 1.-3.lk tiistaisin 17-18, ohj. Mona ja Amanda
Puuhiskerho eskarit-3.lk keskiviikkoisin klo 14-15.30,
ohj. Mia ja Kaisa.
Kokkikerho 3.-6.lk torstaisin klo 16-17.30, ohj. Iina ja
Vanessa
Lemun pappilassa:
Laulukerho 1.-6.lk maanantaisin klo 14.15–15 Lemun
pappilassa, (ovet auki jo klo 13.45 välipalan syömistä ja
läksyjen tekemistä varten), ohj. Hanna.
Puuhiskerho 3.-6.lk maanantaisin klo 18–19.30, ohj.
Linnea ja Olivia.
Kokkikerho 3.-6.lk tiistaisin klo 17.30–19 Lemun pappilassa, ohj. Riia ja Hertta.
Nappulakerho eskarit.-3.lk torstaisin klo 17.30 – 19,
ohj. Olivia ja Linnea.
Askaisten seurakuntatalolla:
Nappulakerho eskarit-3.lk maanantaisin klo 16.30–
17.30, ohj. Annika ja Siiri.
Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Kaisa Suikki,
044-7225431, kaisa.suikki(at)evl.fi, nuorisotyönohjaaja
Hanna Hyvönen, 044 722 5430, hanna.hyvonen(at)evl.fi

Nuoret:
Kerhonohjaajakurssi tulossa taas maalis-toukokuussa. Avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille 8.lk ja sitä
vanhemmille. Kokoontuu keskiviikkoisin klo17-18.15
Maskun pappilassa alkaen 16.3. Ilmoittautuminen nettisivuilla, mukaan mahtuu 20 kurssilaista. Lisätiedot Kaisalta p.044-7225431
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun pappilassa klo 14-17.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö

Kesätyöpaikat
Kesäksi 2022 haemme hautausmaan kesätyöntekijöitä ja kirkonoppaita. Oppaita tarvitsemme Askaisten kirkkoon ja kesätyöntekijöitä kaikille kolmelle
hautausmaalle. Työjakso on ajalla 6.6-14.8.2022.
Mahdolliset tiedossa olevat poissaolot on ilmoitettava hakemuksessa. Lyhyet hakemukset 28.2.2022
mennessä sähköpostiosoitteeseen
masku.mannerlahti@evl.fi otsikolla KESÄTYÖ2022.
Hautausmaille valitsemme työturvallisuussyistä vähintään 17 vuotta täyttäneitä. Haudanhoitotehtäviin
mahdollisesti palkataan myös nuorempia henkilöitä
Palkkaus KirVesTes:n mukainen. Hakijat haastatellaan tarvittaessa ennen valintaa. Kirkon oppaiksi
huomioimme myös nuoremmat hakijat, joiden
toivomme asuvan Askaisissa.

