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32 mukaisesti Maskun kuntaan valitaan 35 
valtuutettua nelivuotiskaudeksi 1.6.2017 – 
31.5.2021.

Kuntavaalien ehdokasasettelua koskevat 
asiakirjat, kuten hakemukset puolueiden ja 
valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkai-
semisesta kunnallisvaalilain edellyttämine 
asiakirjoineen sekä ilmoitukset mahdollisista 
vaaliliitoista tai yhteislistoista on jätettävä 
Maskun kunnan keskusvaalilautakunnalle 
viimeistään 28.2.2017 ennen klo 16.00. Kes-
kusvaalilautakunnan sihteeri ja puheenjoh-
taja vastaanottavat vaaliasiakirjoja Maskun 
kunnanvirastossa 27. ja 28.2.2017 klo 14.00 
– 16.00.

Maskun kunnan keskusvaalilautakunta

Varhaiskasvatuksen  
asiakasmaksut 1.3.2017

Uusi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuis-
ta tulee voimaan 1.3.2017. Maskun varhais-
kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt 
asiaa kokouksessaan 7.2.2017. Kokouksen 
pöytäkirja on luettavissa www.masku.fi/
paatoksenteko. Lisätietoja maksuista myös 
http://www.masku.fi/varhaiskasvatus/. 

Maksu määräytyy edelleen perheen koon 
ja tulojen mukaan. Maksun määräytymisen 
perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan. 
Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määritetään 
korkein maksu.

Uuden lain voimaan tullessa kaikille per-
heille tehdään uudet maksupäätökset. Myös 
hoitosopimukset tulee päivittää oikean hoi-
tomuodon selvittämiseksi.
 

Kunnanvaltuuston kokous

Maskun kunnanvaltuuston kokous pidetään 
maanantaina 27.2.2017 klo 18.00 alkaen 
Maskutalossa.

Asialista julkaistaan kunnan virallisella ilmoi-
tustaululla ja kunnan kotisivuilla viimeistään 
keskiviikkona 22.2.2017.

Kunnanvaltuuston pöytäkirja pidetään ylei-
sesti nähtävänä torstaina 2.3.2017 Maskun 
kunnanvirastossa virka-aikana.

Maija Salo, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

Maskun kunnan  
vuositiedote 2017

Vuositiedote 2017 on luettavissa kunnanvi-
raston virallisella ilmoitustaululla, kunnan 
kotisivuilta kohdasta: www.masku.fi/Ajan-
kohtaista sekä kaikissa kunnan kirjastoissa.

Hallinto-osasto 

Kesätyöasiaa nuorille!

Maskun kunnan arvottavat kesätyöt nuorille
Maskun kunta tarjoaa kesätöitä 30 nuorelle 
30 päivän ajaksi. Työjaksot ovat 5.6.–4.7.2017 
ja 3.7.–1.8.2017. Palkka on 718 euroa ja työ-
aika 35 h/vko. Työntekijät sijoitetaan avusta-
viin tehtäviin kunnan eri toimipisteisiin. Työ-
paikat arvotaan hakijoiden kesken.

Kesätyöpaikat on tarkoitettu 16–23 -vuoti-
aille (16 vuotta täytettävä ennen 1.6.2017) 
maskulaisille nuorille, jotka eivät aikaisempi-
na kesinä ole olleet kunnan kesätöissä.

Hakea voit Kuntarekry sivuston kautta: 
http://www.kuntarekry.fi. Hakemuslomak-
keita saa myös kunnanviraston palvelupis-
teestä sekä kunnan kotisivuilta osoitteesta 
www.masku.fi/lomakkeet. Hakemus tulee 
täyttää Kuntarekryn sivuilla tai palauttaa pa-
periversio kunnanvirastoon 31.3.2017 men-
nessä. Kaikille kesätyötä hakeneille ilmoite-
taan arvonnan tuloksesta kirjallisesti.

Nuorten kesätyötuki 2017
Maskun kunta myöntää kesätyötukea yhdis-
tyksille, yrityksille tai säätiöille 150 euroa 

kahden (2) viikon ajalta tai 300 euroa yhden 
(1) kuukauden ajalta. 

Kesätyötuki on tarkoitettu 15-18 -vuotiaan 
nuoren työllistämiseen ajalla 1.6. - 31.8.2017. 
Päivittäinen työaika vähintään 6 tuntia. Tukea 
myönnetään 10 - 20 maskulaiselle nuorelle. 
Kesätyötuen hakuaika on 6.3. – 31.3.2017. 
Hakuohjeet ja –lomakkeet saa Maskun kun-
nan www-sivuilta.

Lisätietoja antaa vs. yhteysjohtaja 
Mirva Lambacka, puh. 044 7388 211.

Maskun kunta

 

Kylärahan hakeminen

Vuoden 2017 talousarvioon on varattu mää-
räraha kylän kehittämiseen ja aktiviteettien 
lisäämiseen kylätoimikunnan suunnitelmien 
mukaisesti. Rahaa hakevan toimivan kylän 
tai kylätoimikunnan tulee laatia suunnitel-
ma siitä mitä tehdään ja miten rahat aiotaan 
käyttää.

Tavoitteena tulee olla kylän kannalta merkit-
tävän yhteisen hankkeen toteuttaminen tai 
toimintojen käynnistäminen. Suunnitelmissa 
olisi hyvä olla toimintaa, joka tällä hetkellä 
kunnan tuottamaa mutta tulevaisuudessa 
voisi olla kyläyhdistyksen toimintaa. Tänä 
vuonna tätä asiaa painotetaan erityisesti.

Kylärahahakemukset suunnitelmineen tulee 
toimittaa 15.3.2017 mennessä osoitteella, 
Maskun kunta, haja-asutuslautakunta, 
Keskuskaari 3, 21250 Masku. 

Lisätietoja antaa vs. yhteysjohtaja 
Mirva Lambacka, puh. 044 7388 211.

Haja-asutuslautakunta

Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9. päi-
vänä huhtikuuta 2017 kello 9.00 – 20.00. 
Kunnanvaltuuston päätöksen 26.9.2016 § 

Tulorajat 1.3.2017 alkaen

Perheen 
koko

Tuloraja
€/kk

Korkein 
maksu-
pro-
sentti

Tuloraja 
(brutto-
tulot 
yht.), 
jonka 
jälkeen 
korkein 
maksu

2 1915,00 11,5 4437,00

3 1915,00 9,4 5000,00

4 2053,00 7,9 5724,00

5 2191,00 7,9 5862,00

6 2328,00 7,9 5999,00
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Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, 
nostetaan maksun määräämisen perusteena 
olevaa tulorajaa 138,00 eurolla kustakin seu-
raavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perit-
tävän maksun enimmäismäärä nuorimman 
lapsen osalta on 290,00 €/kk. Toisesta var-
haiskasvatuksessa olevasta saman perheen 
lapsesta peritään 90 % nuorimman lapsen 
maksusta, enintään 261,00 €/kk. Kustakin 
seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuo-
rimman lapsen maksusta. Pienin perittävä 
maksu on 27,00 €.

Tulorajat ovat muuttuneet kahden ja kolmen 
hengen perheillä ja maksu alenee. Tulotiedot 
tulee toimittaa maaliskuun aikana varhais-
kasvatustoimistoon. Mikäli olet toimittanut 
elokuussa 2016 tai sen jälkeen tulotiedot, 
eikä niihin ole tullut muutoksia, voidaan 
maksun määrittämisessä käyttää aiemmin 
toimitettuja tietoja.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmak-
suista ja tulotietojen toimittamisesta: toimis-
tosihteeri Pia Kyrölä puh. 044 7388 265 tai 
pia.kyrola@masku.fi.

Päivähoito 

Tärkeää asiaa Maskun 
Vesihuolto Oy:ltä!

Tekstiviestitiedotus palvelemaan  
vesihuollon asiakkaita
Tiedottamisen tehostamiseksi on vesi-
huollossa käytössä tekstiviestipalvelu, jol-
la voidaan nopeasti tiedottaa vesihuollon 
asiakkaille esim. vedentoimituksen häiriö-
tilanteista. Tekstiviestin lähettäjänä näkyy 
MaskunVesi. Viestiin ei voi vastata eikä sitä 
voi käyttää asiakaspalveluun. Tekstiviestitie-
dotus toimii vesihuollon asiakastietoihin il-
moitettuihin matkapuhelinnumeroihin. Jotta 
palvelusta saadaan mahdollisimman kattava, 
pyydämme asiakkaita ilmoittamaan kulu-
tus-webin kautta numero, johon mahdolliset 
tekstiviestit halutaan. 

Jos nettiä ei ole käytettävissä, numeron voi 
ilmoittaa myös mittarinlukukortilla siinä 
yhteydessä, kun vesimittarilukemaa tasaus-
laskua varten seuraavan kerran pyydetään. 
Puhelimitse ei ole resursseja ilmoituksia vas-
taanottaa. Osalla asiakkaista numero on jo 
kulutus-webin kautta päivittynyt, mutta usei-
ta numeroita vielä puuttuu ja mahdolliset 
numeromuutokset pitää muistaa päivittää.

Toivomme myönteistä suhtautumista teks-
tiviestipalveluun ja kannustamme asiakkaita 
matkapuhelinnumeroiden ilmoittamiseen.

Maskun Vesihuolto Oy

Lasten ja nuorten  
taideopiskelun tukeminen

Lasten ja nuorten taideopiskelun tuke-
miseen tarkoitetut yksilöavustukset ke-
vään osalta ovat haettavissa perjantaihin 
24.2.2017 kello 16.00 mennessä osoitteella: 
Maskun kunnan kulttuuritoimi, Askaistentie 
142, 21230 Lemu. 

Hakemuslomakkeita saatavissa www.masku.
fi/lomakkeet tai Maskun kunnanvirastosta. 

Kulttuuritoimi

Vapaa-aikatoimi tiedottaa

Hiihtolomalla tapahtuu
Sporttinen päivä alakouluikäisille 
hiihtolomalla – to 23.2.2017 
klo 10.00–15.20

Ilmoittautuminen ennakkoon, 21.2.2017 
mennessä sari.aho@masku.fi tai puh. 044 
7388 299. Ilmoittautuessasi kerro osallis-
tujan nimi, huoltajan nimi sekä osoite las-
kutusta varten, osallistujan ikä, mahdolliset 
allergiat, huoltajan puh.nro ja miltä pysäkiltä 
tulee kyytiin.

Sporttinen päiväleiri Askaisten koulun lii-
kuntasalissa ja pihapiirissä. Tule viettämään 
ratkiriemukas ja liikunnallinen päivä tutus-
tuen eri lajeihin ja leikkeihin.

Kuljetus kanta-Masku-Lemu-Askainen 
(kts. ajoreitti ja aikataulu)

Ohjelmassa mm: 
Aloitus n. klo 10.00 Askaisten koululla, 
tapaaminen liikuntasalin ovella
• liikunnalliset pelit ja leikit sisällä ja/tai 

ulkona (säävaraus)
• luistelua ja /tai ulkoleikit (säävaraus)
• mäenlaskua
• akrobatiaa
• hyppymonttutaiturointia, tule ja ihastu 

uudistettuun ”vaahtokarkkimonttuun” 
• lämmin lounas 
• ”kaupunkitaistelua”
• ball bouncher

Varusteet:
• oma juomapullo (nimikoi)
• sisäliikuntavarustus (sisäpelitossut,  

jos on)
• ulkoliikuntaan säänmukainen varustus
• luistimet, jos on
• muut tarvittavat varusteet saat lainaksi

Kuljetus:
Kuljetusreitti: Tammenahjon koulun tasku, 
Hemmingin koulun tasku (Myllymäentie 
127) – Kunnanvirasto – Kustavintie – Lemun 
paloasema (piha) – Askaistentie – Askaisten 

koulu. Kyytiin voit tulla miltä tahansa pysä-
kiltä reitin varrelta. Linja-auto on Taivassalon 
Auton bussi.

Aikataulu (noin):
Lähtö Tammenahjon taskusta 9.20 -> kts 
ajoreitti. Paluukyyti Askaisten koululta läh-
tee klo 15.20.

Hinta: 20 €/osallistuja. Hinta sisältää kulje-
tukset, lämpimän lounaan, eri lajeissa ja lei-
keissä tarvittavat varusteet (omat luistimet), 
vakuutuksen sekä lajiohjauksen. 

Näyttely Maskun museoon!
Maskun museoon kaivataan taidetta mu-
seon näyttelytilan seinille ensi kesänä.  
Ota yhteyttä maarit.lindstrom@masku.fi tai 
puh. 050 3248 519.

Suomi 100 – vuotta
Maskun tapahtumakalenteri
Kalenteri löytyy kokonaisuudessaan 
http://www.masku.fi/elinkeinot/matkai-
lu/maskun-tapahtumia/suomi-100/suo-
mi-100-vuotta-maskun-tapahtumakalenteri. 
Voit toimittaa tietoja Sari Aholle,  
sari.aho@masku.fi.

Helmikuu:
24.2.2017 klo 13.00 – 16.00 Eläkeliiton Mas-
kun yhdistyksen kaikille avoimet Karaoke-
tanssit Maskutalolla, vetäjänä Matti Laiho, 
vapaa pääsy kahvi ja pulla 2 €, järjestäjänä 
Eläkeliitto Maskun yhdistys

6.2. – 3.3.2017 ”Sukella talveen” -valokuva-
näyttely Lemun lähikirjastossa (Askaistentie 
142, 21230 Lemu), järjestäjänä Maskun kun-
nan vapaa-aikapalvelut ja kirjastotoimi

Maaliskuu:
25.3.2017 ”Äidin maa” -musikaalimatka Es-
pooseen. Vielä mahdollisuus lähteä mukaan, 
katso ilmoitusta Maskulaisesta nro 2/2017

Tervetuloa vuoden 2017 
wertaisliikuttajakoulutukseen
Ota mukaan uusi potentiaalinen wertaislii-
kuttaja lähipiiristäsi!

Aika: 31.3.2017, kell0 9-15, Paikka: Lietohalli, 
Urheilutie 2, Lieto

Ohjelma:
• Klo 9.00 Alkulämmittely laviksen tahdissa. 

Matleena Koskinen tanssittaa.
• Klo 9.45 Koulutuksen avaus ja  

tervetulosanat 
• Klo 10.00 Minä, wertaisliikuttaja:  

Bertta ja Ritva Kaarinasta kertovat
• Klo 10.15 Voimatreeniä oman kehon 

painolla. Vinkkejä niin ulkoiluun kuin sisä-
jumppaankin. Päivi Meclin ja Aleksi Kytö

• Klo 10.45 Minä, wertaisliikuttaja:  
Raimo Maskusta kertoo

• Klo 11.00 Lounas (tarjoillaan Lietohallin 
aulassa, omakustanteinen)

Koti ja vapaa-aika
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Koti ja vapaa-aika
• Klo 12.00 Uusia vinkkejä tasapainohar-

joitteluun. Vinkkejä niin ulkoiluun kuin 
sisäjumppaankin.  
Anne Suominen ja Anna Mäkirinta

• Klo 12.30 Minä vertaisliikuttaja: Marjatta 
ja Teuvo Leino Liedosta kertovat.

• Klo 12.45 Harjoitus: Uutta ulkoiluun.  
Anu Saarni ja Hanna Pennanen

• Klo 13.15 Vapaata kokeilua
• Klo 14.00 Yhteenveto, palaute ja  

kuntakohtaiset treffit

Koulutus päättyy viimeistään kello 15.00.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Jokainen 
osallistuu koulutukseen omalla vastuulla. 
Osallistujia ei ole koulutuksen järjestäjän 
toimesta vakuutettu.

Ilmoittaudu 10.3.2017 mennessä joko soit-
tamalla, lähettämällä sähköpostia tai ta-
vallista postia oman kuntasi ikäihmisten 
liikunnasta vastaavalle. Tiedustele kulkuyhte-
yksistä tai mahdollisista kuljetuksista oman 
kuntasi yhdyshenkilöltä. Lisätietoja antaa lii-
kuntatoimen ohjaaja Hanna Pennanen, puh. 
044 7388 242.

Vapaa-aikapalvelut

Aikataulu- ja  
reittimuutoksia linjoilla  
117 Turku - Masku ja  

118 Turku - Mynämäki

Vainion Liikenteen linjojen 117 Turku - 
Masku ja 118 Turku – Mynämäki aikataulut 
muuttuvat maanantaista 30.1.2017 alkaen. 
Varsinkin aamun ja iltapäivän vuorojen ai-
katauluihin tulee muutoksia. Lisäksi kaikki 
vuorot ajetaan Raision keskustan kautta. 
Muutoksilla pyritään parantamaan vuorojen 
aikatauluvarmuutta sekä palvelemaan pa-
remmin varsinkin Mynämäeltä ja Maskusta 
Raisioon matkaavia koulu- ja työmatkalaisia.

Uusia aikatauluja on saatavilla autoistamme 
sekä Matkahuollosta. Aikataulut löytyvät 
myös netistä osoitteesta: www.vainionliiken-
ne.fi sekä www.matkahuolto.fi.

Lisätiedot: Matti Vainio, puh. 0400 535 335, 
matti.vainio@vainionliikenne.fi 

J. Vainion Liikenne Oy

Jätemaksujen muutokset 
2017

Jatkossa Maskun asukkaat maksavat jäte-
huollosta eri tavalla kuin aikaisemmin. Pe-
rusmaksu otetaan jätehuoltolautakunnan 
päätöksellä käyttöön jokaisella asuinkiin-
teistöllä ja se laskutetaan kerran vuodessa. 
Samalla jäteastian tyhjennyshinta alenee jät-
teen käsittelymaksun pienentymisen vuoksi.

Mitä perusmaksulla saa?
Perusmaksua vastaan asukkaat saavat tuoda 
vaaralliset jätteet mantereella ja saaristossa 
kiertäviin keräyksiin, apteekkeihin sekä LS-
JH:n järjestämiin 12 vastaanottopaikkaan il-
man erillistä maksua. Perusmaksutuloilla jär-
jestetään jäteneuvontaa kouluilla, erilaisissa 
tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä tuotetaan 
jäteoppaita ja Huomiselle-asukaslehti, joka 
jaetaan kahdesti vuodessa kaikkiin kotei-
hin. Omakotiasukkaiden perusmaksussa on 
mukana LSJH:n kierrätyspisteiden ylläpito 
ja hoito. Lajitteluasemien asiakaspalvelua 
rahoitetaan myös perusmaksulla, jolloin 
maksullisten jätteiden vastaanottomaksut 
saadaan pidettyä edullisina. Näiden lisäksi 
perusmaksulla rahoitetaan kuntien yhteisen 
jätehuoltolautakunnan toimintaa.

Jäteastian tyhjennys nyt halvemmalla!
Oman jäteastian tyhjennyshinta muodostuu 
jätteen käsittelymaksusta ja kuljetusmak-
susta. Uuden taksan myötä polttokelpoisen 
jätteen käsittelymaksu aleni noin 17 %, joka 
näkyy asukkaan jätelaskussa astiatyhjennys-
ten hinnassa. Maskussa, jossa LSJH järjestää 
jäteastioiden tyhjennykset, tyhjennyshinta 
laski noin240 litran astiassa 10 % ja 660 lit-
ran astiassa 14 %. LSJH lähettää perusmak-
sulaskun jokaiseen kiinteistöön väestöre-
kisterin 1.1.2017 omistajatietojen mukaan. 
Taloyhtiöissä perusmaksulaskutus tapahtuu 
taloyhtiön kautta. Laskutus toteutetaan kun-
nittain tasaisesti koko vuoden aikana. 

Saariston aluekeräysmaksuihin muutoksia
Polttokelpoisen jätteen aluekeräyksen vuo-
simaksut laskivat vakituisten kiinteistöjen 
osalta Turun seudulla keskimäärin 40 % ja 
vapaa-ajan kiinteistöillä 14 %. Hinnanmuutos 
johtuu saariston jätehuoltouudistuksen val-
mistumisesta, joka laski aluekeräyksen kus-
tannuksia selvästi aiemmasta.
Lisätietoja löydät LSJH:n nettisivuilta tai saat 
LSJH:n palvelunumerosta 0200 47470 ma-pe 
9-15 (pmv/mpm).

Perusmaksu: www.lsjh.fi/taksa2017 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

 TURUN SEUDUN  
YRITYSPALVELUT TUTUIKSI

Turun seudun yrityspal-
veluiden Kuntakierros 

2017

Turun seudun yrityspalveluista on viime ke-
sästä lähtien vastannut Turku Science Park 
Oy. Tervetuloa kuulemaan yrityksille ja kun-
nille tarjoamistamme palveluista ja mahdol-
lisuuksista kaikille avoimeen aamukahviti-
laisuuteen Cafe-ravintola Maskuun tiistaina 
7.3.2017 klo 7.30 – 9.00.

Toimintamme esittelyn ohella kuulemme 
mielellään myös kuntien ja yrittäjien eväs-
tyksiä rakentaessamme yhdessä maamme 
elinvoimaisinta ja kilpailukykyisintä seutua.

Klo 7.30  Aamukahvit
Klo 7.45  Turku Science Park Oy 
 yrityspalveluiden tarjoajana, 
 toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen
Klo 8.00  Aloittavan yrityksen palvelut, 
 johtaja Erik Lehtonen
Klo 8.15  Kasvu- ja kehittämispalvelut, 
 johtaja Marko Puhtila
Klo 8.30 Kansainvälistymispalvelut, 
 johtaja Tero Piispanen
Klo 8.45  Keskustelua
Klo 9.00  Tilaisuus päättyy

Paikalla myös Turku Science Park Oy:n Mas-
kun kuntayhteyshenkilöt Maarit Tontti ja 
Tuomas Mikkola sekä markkinoinnin ja vies-
tinnän edustajat Hannele Haapamäki, Riku 
Näsänen ja Riitta Vihersalo-Mäkinen. 

Tilaisuus on maksuton, mutta tarjoilun takia 
toivomme ennakkoilmoittautumista viimeis-
tään 6.3.2017 osoitteessa https://www.lyyti.
in/Yrityspalvelut_Maskussa 

Tervetuloa! Niko Kyynäräinen, 
toimitusjohtaja, Turku Science Park Oy

Lisätietoja: 
markkinointipäällikkö Hannele Haapamäki 
hannele.haapamaki@turkusciencepark.com 
tai puh. 050 524 7973, tiedottaja Riku Nä-
sänen riku.nasanen@turkusciencepark.com 
tai puh.040 540 9135

Turun Science Park Oy
 

 
 

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 2.3.2017,

yhdistysten aineistopäivä  
22.2.2017 klo 9.00 mennessä.
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Askaisten-Merimaskun Karjalaiset ry
Sääntömääräinen vuosikokous 19.2-17 klo:12 alkaen Askaisten 
Vpk-kerhohuoneella. Tervetuloa!
Tarinatuokio 9.3. klo 18 Askaisten Vpk-kerhohuoneella.
Tervetuloa tilaisuuksiin!

Lemun punaisen Ristin YSTÄVÄKERHO
Kokoontuu Lemun Kaislakodissa
28.2 klo 18 Penan pojat
28.3 klo 18
25.4 klo 18
23.5 klo 18 25-vuotis- juhla. Penan pojat ja muuta ohjelmaa
 
TERVETULOA uudetkin mukaan, jos tarvitset kyytiä 
ota yhteyttä Merja Eloranta p. 0400 616 093.

Askaisten VPK ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään maanantaina 13.3.2017 alkaen klo 19 
palokunnan kokoustilassa (os. Ritarintie 1).
Tervetuloa!

Lauantaina 6.5.2017
Tapahtumapaikkana Hemmingin koulu. 
Matkat: 10 km ja puolimaraton sekä 
T/P 11, 13, 15 n. 3 km.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
www.maskumaraton.fi
Tapahtuman järjestää Maskun Kataja ry

Eläkeliiton Maskun yhdistys ry:
• Käsityökerho ja Tarinatupa pe 17.2. klo 13 Brankkarilla, 

vierailijana Matti Lehtonen, aiheena Venäjänkauppa
• Ulkoilutusta ja musisointia to 23.2. klo 13.30 Luukassa
• Karaoketanssikerho pe 24.2. klo 13 Maskutalolla
• Piirin Hengellinen päivä su 26.2. Messu Kalannin Uudessa 

kirkossa, ruokailu Aquariuksessa ja päiväjuhla  
Kulttuurikeskus Crusellissa, hinta 15 €.  
Kysy peruutuspaikkoja Sirpalta 040 013 2251.

• Pilkkikilpailut, järj. Mietoinen ja Turku, to 2.3.,  
Kristalliranta Säkylä

• Karaokekerho 3.3. klo 13 Brankkari
• KK-tapaaminen ti 7.3. klo12.30 Srk-talolla,  

vierailija Apu ja Turva AT:sta Jörgen Hämäläinen,  
joka kertoo kodin turvalaitteista, MSL-luento.

• Kevätkokous ti 7.3. jatkuu kk-tapaamisen jälkeen n. klo 13.30.
• Grace-risteily ma 27.3. Ilm. Sirpalle 040 013 2251
• “Tenorit liemessä”, Helsingin kaupunginteatteri ke 26.4. 

Tiedustele Leilalta 044 548 5225
• ”Reinikainen”, Rauman kesäteatteri to 29.6.  

Tiedustele Leilalta 044 548 5225
• Kylpylämatka Pärnuun Viking-kylpylään 13–19.8.2017.  

Täysihoito 495 e, puolihoito 465 €,  
aamiainen laivalla 14 €, 1 hh-lisä 162 €.  
Muutama paikka jäljellä,  
kysy Sirpalta 040 013 2251

Maskun seurat ja yhdistykset
Maskun Maa- ja kotitalousnaiset
Kevätkokous pidetään ti 7.3.2017 klo 18 kirkkoherranviraston 
Molnar-salissa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen käsittelemme aihetta 
Suomi 100 vuotta! Tervetuloa osallistu-
maan ja päättämään yhdistyksen asioista.
Johtokunta

Punainen Risti Maskun osasto
YSTÄVÄTAPAAMINEN seuraavan kerran ti 28.2. klo 17  
Humikkalan Majalla (Seppäläntie 290).  Tervetuloa mukaan 
kaikki ystävätoiminnasta kiinnostuneet!
ENSIAPUHARJOITUKSET seuraavan kerran Humikkalan 
Majalla ti 28.2. klo 18. Aiheena ovat sairaskohtaukset.  
Harjoitukset ovat avoimia kaikille aloittelijoista alkaen.  
Ensiaputaidot ovat tärkeitä kaikille!
TERHOKERHO lautapelipäivät tulevat! 
Ks. yhteistyökumppanimme Maskun  
MLL:n ilmoitus : ).

PERHEKAHVILA seuraavan kerran ke 22.2. klo 9.30–12.30 
Humikkalan Majalla (Seppäläntie 290).
KIRPPUTORI lasten tavaroille ja muullekin Maskun Katajan 
temppuradan yhteydessä la 18.3. klo 11–13 Hemmingin kou-
lulla. Varaa myyntipaikkasi sähköpostitse osoitteesta  
mllmasku@gmail.com. Paikkamaksu 5 €, MLL:n jäsenet  
ilmaiseksi, maksu paikan päällä. Mukaan mahtuu 30 myyjää.
LAUTAPELILAUANTAIT ovat  
TERHOKERHOtoimintaa kaikenikäisille! 
Pelaamme Tammenahjon koulun ruoka-
lassa lauantaisin 18.3., 8.4. sekä 29.4. klo 
13–15. Tervetuloa mukaan ihan kaikki 
peleistä pitävät! Ota oma suosikkipelisi 
mukaan, kokeile myös uutuuksia.

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. 

VARSINAIS-SUOMEN AA TIEDOTTAA
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 avusta-
jan matkakulut (suositus 7€).
Ma–to klo 9–12. puh (02) 2518 549
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Maskun seurakuntatalossa:
Perhekerho, Nuppuset ja Perhekahvila 
ovat viikon 8 talvilomalla.

TALVITAPAHTUMA la 4.3. klo 10–13 
Seurakuntatalon pihamaalla ja sisätiloissa 
monenmoista ohjelmaa. Tarjolla myös her-
nekeittoa ja lettuja, vapaaehtoinen maksu 
Yv:lle, makkaranpaistomahdollisuus, kuumaa 
mehua, heppailua ym.
Naisten raamattupiiri ti 14.2. klo 18.30 
alakerrassa. Huom! paikka ja aika vaihtunut.
Seurakuntakerho to 23.2. klo 13 
alakerrassa.
Kaffepaussi parill.viikon ke klo 9.30–11 
alakerrassa.
Työikäisten tankkauspaikka ke 22.2. 
klo18.30–20 alakerrassa.
Miestenpiiri ti klo 9.30 salissa.
Kirkkokuoro pääsäänn. to klo 18 salissa. 
Lisätied. kanttori p. 044 722 5417.

Kirkkoherranviraston yläkerrassa:
Naistenpiiri ke klo 9.30 Jussintuvassa.
Omaishoitajat ke 1.3. klo 13 Molnarsalissa.

Humikkalassa:
Perhekerho on viikon 8 talvilomalla.

Lemun rukoushuoneella:
Perhekerho on viikon 8 talvilomalla.

Lemun pappilassa:
Runoilta Yhteisvastuun hyväksi 
ma 27.2. klo 18. Kahvitarjoilu.
Naisten aamukahvit 4.3. klo 9.30–11 
Ihmiskaupanuhrien auttamistyö Kyproksella 
ja Yhteisvastuu
Pyhäkoulu su 5.3. klo 10

Niemenkulman koululla:
Tiistaikerho on viikon 8 talvilomalla.

Askaisissa:
Miesten saunailta ja Raamattupiiri 
to 16.2. klo18 Mannerlahden leirikeskuksessa.
Perhekerho on viikon 8 talvilomalla.
Keskiviikkokerho 8.3.  Askaisten srk-talolla.

Ystävätoimintaa:
Moisiokodin ystävien vierailu Nousiaisissa 
ma 6.3. klo 13.30–15.30. Tavataan keskustan 
liikenneympyrän P-paikalla (Hopeanaulan 
vieressä) klo 13.15 (kimppakyyti). Ilmoitat-
han Sirkulle p. 044 722 5415 tulostasi. Teks-
tiviesti on oiva ilmoittautumismuoto.
Luukan ystävät vierailevat Luukassa 
ke 15.3. klo 13. Tavataan aulassa n. klo 12.50.
Mäntykodin ystävien porinatuokio 
Raision Kerttulakodissa (Sairaalakatu1, 
Raisio) to 2.3. klo 14.45. 
Ota yhteys Johannaan p. 044 722 5416 ja 
sovi kimppakyydistä

ALAKOULULAISET:
Kerhot eivät kokoonnu talvilomaviikolla 8.
Lemun pappilan laulukerho aloittanut tiis-
taisin klo14.15–15. Kaikki 1.-6.lk tytöt ja po-
jat tervetuloa mukaan! Lisätietoja Hannalta 
p.044 722 5430.
Vekaraleiri 4.–6.lk Mannerlahdessa 10.–12.3. 
Kysy vapaita paikkoja Hannalta 
p.044 722 5430. Leirikirje tulee ilmoittautu-
neille viikolla 9.

NUORET: (ei vko 8)
Pappilan avoimet ovet nuorille joka ti, ke 
ja to klo 13–16. Tervetuloa!
Nuorten peli-ilta ti 17.30–19.00.
Isoskoulutus to klo 18–19.30.
Maxit (vanhat isoset) su 5.3. klo 12 alkaen.

www.maskunseurakunta.fi/
toiminta/nuorisotyö

TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!

NÄPPITUNTUMA 
Talkooryhmä, jossa voit tehdä erilaisia 
tuotteita eri metodeilla myyjäisiin sekä 
eri työmuodoille. Tuotto lähetystyölle. 

Maskun seurakuntatalolla Kahvitu-
vassa ma 20.3. Tervetuloa klo 15–20 
välisenä aikana lyhyemmäksi tai pidem-
mäksi ajaksi. Kahvi/tee/mehutarjoilu 
klo 16–17. Kaikenikäiset tervetuloa! 

Tiedustelut ulla.hannikkala(at)evl.fi 
tai 02 533 2111

Työkaverit viettivät tunnelmallisen hetken seurakuntamestarin Tapio Litukan kanssa 
hänen jäädessä eläkkeelle. Kuva: Kirsi Rissanen.

USKOKAAMME TOIVOON! 
Runoilta Lemun pappilassa
ma 27.2. klo 18.
Raision seudun lausujat 
esittävät runoja yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. 
Kahvitarjoilu.  Tervetuloa mukaan!

YHTEISVASTUU JA IHMISKAUPAN- 
UHRIEN AUTTAMINEN KYPROKSELLA
Lemun pappilassa
la 4.3. klo 9.30–11.
Aamiaislippu 3€. 
Tervetuloa mukaan!

Kirkkotiellä

RAAMATTU-JA LÄHETYSILLAT  
LEMUN RUKOUSHUONEELLA

(Kirkkotie 219, Lemu)
su 5.3., 12.3., 19.3. ja 26.3. klo 17

Raamattuopetusta Filippiläiskirjeestä ja 
kutsu lähetyselämään!
Luennot pitää Kylväjän aluekoordi-
naattori Jarmo Mäki-Mikola.
Myytävänä hyvää kristillistä kirjallisuut-
ta ja lähetyskenttien tavaroita.
Iltatee.
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Kirkkotiellä

Kirkolliset  
ilmoitukset

Kastetut: 
Wiljami Tero Mikael Mikkonen, 
Prueksa Na Chiangmai, 
Ronja Aili Maija Halmekangas, 
Inkeri Lovisa Maisila

Kuolleet: 
Sakari Johannes Pahikkala 87v., 
Raili Unelma Anttalainen 86v., 
Maila Helena Peltonen 65v., 
Mikko Tuomas Korvela 60v.

Maskun kirkko: Lemun kirkko:

Askaisten kirkko:

Su 19.02. klo 10  Messu. Jouko Hentti-
nen, Tom Lustig. Kirkkokahvit.
Ke 22.02. klo 18  Arki-illan ehtoollinen. 
Sini-Maaria Kataja, Kaija Järä.
Su 26.02. klo 10  Messu. 
Sinikka Pietilä, Jouko Henttinen, Virpi Metsä-
tähti; Karjalaisten kirkkopyhä, kirkkokahvit.
Pe 03.03. klo 8.30 Arkiaamun ehtoollinen. 
Sini-Maaria Kataja, Tom Lustig.

Su 26.02. klo 12  Messu. 
Sinikka Pietilä, Tom Lustig.

Su 19.2. klo 12  Messu.
Jouko Henttinen, Tom Lustig. 

KINKERIKALENTERI 2017

Su 26.02. klo 16 
Sari ja Mika Auliolla, Auliontie 81.
To 09.03. klo 18 
Askaisten seurakuntatalolla, 
Askaistentie 832.
Su 12.03. klo 16 
Marjaana ja Jorma Takomolla, 
Visamäki 2.
Su 26.03. klo 16 
Marjukka ja Tatu Kulmalalla, 
Nälkänummentie 19.
To 30.03. klo 18 
Lemun Pappilassa, Pappilantie 3.

Kinkereillä käsitellään reformaation 
ydinkohtia sekä Raamatusta 1. Kor. 6. 
Lisäksi laulamme uusia virsiä. 

Tiedustelut khra Jouko Henttinen 
044 550 6720.

Tervetuloa laulamaan, 
kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Kaffepaussi lahjoitti kanttori Jennille lähtiäislahjaksi tilkkupeitteen hänen lähtiessään Lempäälän 
seurakunnan palvelukseen. Jenni kiittää Maskun seurakuntalaisia kaikesta yhteistyöstä musiikkityön 
hyväksi vuosina 2001–2016  sekä toivottaa kaikkea hyvää! Kuva: Johanna Reunamo.

Tervetuloa  
satujen	  ja	  taikuuden	  poluille	  

Talvitapahtuma  
la	  4.3.	   

klo10-‐13 
Maskun	  seurakuntatalolla	  

Makkaraa,	  hernekei<oa	  yms.	  myynnissä	  

	  	  	  Yhteisvastuun	  hyväksi	   

mukana	  menossa	  Karvakaverit	  

järjestää
TUTUSTU UUSIIN  

VAPAAEHTOISTYÖN SIVUIHIN:
www.vapaaehtoistyo.fi/masku


