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1 ALLE KOULUIKÄISET 

1.1 Lastentanssi, tanssioppilaitos 

5v. torstaisin klo 17.15–18.00 ja 6-7v torstaisin klo 18–18.45 Maskutalolla. 

Lastentanssi on lasta monipuolisesti kehittävää, leikin ja mielikuvien avulla toteutet-

tavaa tanssiliikuntaa. Luovat harjoitteet, rytmiikka, motoriikka, kehon tuntemus ja fyy-

sisten perusominaisuuksien harjoittaminen sekä erilaisiin pieniin tanssiaskeliin tutus-

tuminen yhdessä ryhmässä toimimisen kanssa ovat lastentanssitunnin perusmateriaa-

lia. Lastentanssitunneilla on menoa ja meininkiä, toisaalta taas opetellaan keskitty-

mistä ja kuuntelemista. Monipuoliset ja ammattitaidoilla opetetut lastentanssitunnit 

antavat mainiot edellytykset jatkaa tanssiharrastusta niin baletin, jazztanssin kuin ny-

kytanssinkin suuntaan. 

Lisätietoja: Viivi Hietanen puh. 040 5223 725 viivi.hietanen@tanssioppilaitos.com, 

www.tanssioppilaitos.fi 

1.2 Maskun musiikkiyhdistys ry.  

Maskun musiikkiyhdistys tarjoaa kaikenikäisille maskulaisille soitto- sekä laulutun-

teja (laulu  15 v ja vanhemmat), Kurittulan, Tammenahjon ja Lemun kouluilla. Soitin 

valikoimana piano, harmonikka, kitara, ukulele, rummut sekä laulu. 

Lisätietoja: Elina Ukkonen puh.050 5051282 elina.ukkonen@gmail.com  

maskunmusiikkiyhdistys.fi 

 

mailto:viivi.hietanen@tanssioppilaitos.com
http://www.tanssioppilaitos.fi/
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1.3 MLL perheliikuntaa Askaisissa ja Lemussa  

Tarkempaa tietoa löydät yhdistyksen nettisivuilta, Facebook-sivuilta ja Maskulaisesta. 

1.4 Salibandy, SBS Masku 

SBS Maskulla on ikäkausijoukkueita kaudella 2021–2022 aina 2015 syn-

tyneistä miesten edustusjoukkueeseen, jotka osallistuvat salibandyliiton 

sarjatoimintaan. Seuramme joukkueet harjoittelevat pääsääntöisesti Maskun kunnan 

liikuntahalleissa. 

Lisätietoja: Ossi Elonen puheenjohtaja@sbsmasku.com 

1.5 Maskun seurakunta 

Maskun seurakunnan lapsi- ja perhetyössä viikko-ohjelmamme: 

 

Maanantaisin: 

Maskun srk.talolla on päiväkerhot: 3v  9.30-11.10 ja  4-5v  13-15.30 

Maskun srk.talolla on muskari: Vauvat 9-9.30, Taaperot  9.45-10.15 ja sisarusryhmä 

10.30-11.00 

Askaisten srk.talolla on päiväkerho 3-5v  13-15.30 

 

Tiistaisin: 

Maskun srk.talolla on perhekerho 9.30-11.30 

Lemun Pappilassa on päiväkerho 9.30-11.30 

Lemun Pappilassa on puuhiskerho 14-15.30 

 

Keskiviikkoisin: 

Lemun Pappilassa on muskari 9.00-9.30 ja perhekerho 9.30-11.30 

Maskun srk.talolla on  2v päiväkerho 9.30-11.00 

Maskun srk.talolla on Nuppuset-ryhmä (äidit + 1. vauvat)  10-11.30 

Maskun srk.talolla on 3v päiväkerho 13-15.00 

 

mailto:puheenjohtaja@sbsmasku.com
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Torstaisin: 

Askaisten srk. talolla on päiväkerho 3-5v 9.00-11.30 

Lemun Pappilassa on päiväkerho 3- 5 v 13-15.30 

Maskun srk. talolla on päiväkerhot 4-5v 13-15.30 

 

Toimimme rajoitusten mukaisesti, muutokset mahdollisia. Päiväkerhoissa, muska-

reissa ja perhekerhoissa on ennakkoilmoittautuminen kotisivujemme kautta.  

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  

https://www.maskunseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille 

https://www.facebook.com/MaskunSeurakunnanLapsijaperhetyo 

Elina Soini 
Lapsityön ohjaaja 
Maskun seurakunta 
044-722 54 21 
elina.soini@evl.fi 

1.6 Jalkapallo, Lemun Visa 

Lemun Visa tarjoaa matalan kynnyksen jalkapalloharrastusta 4 vuotiaista lähtien. Pie-

nempien treeneissä leikitään ja liikutaan monipuolisesti, jalkapallon kanssa ja ilman. 

Harjoitellaan monipuolisesti erilaisia liikunnallisia juttuja. Mukaan vesipullo ja tossut. 

Lisätiedot: Toni Haapolahti, Lemun Visa ry, puh. 0403021825, info@lemunvisa.fi 

www.lemunvisa.fi 

 

1.7 Nappulafutis, Askaisten Visa 

Visan Nappulafutiksen uusi kausi alkaa! Tänä syksynä pelaillaan Askaisten koululla 

keskiviikkoisin 15.9. alkaen klo 17.30–18.30. 

 

Nappulafutis on tarkoitettu alle kouluikäisille pelaajanaluille. 

Mukaan tarvitaan sisäpelikengät, vesipullo ja reipasta mieltä. Lisäksi suosittelemme 

vakuutusta, sillä seuran puolesta ei ole vakuutuksia. 

Lisätietoja: Askaisten Visa, askaistenvisa@gmail.com 

https://www.facebook.com/MaskunSeurakunnanLapsijaperhetyo
http://www.lemunvisa.fi/
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1.8 Jalkapallo, Maskun Palloseura 

Maskun Palloseura on jalkapalloseura, jossa on tällä hetkellä 22 joukkuetta ja yli 600 

pelaajaa. Tarjolla on ryhmiä lähes kaikenikäisille ja -tasoisille pelureille, alkaen 3-5 -

vuotiaiden Perhe Futiksesta aina miesten ja naisten edustusjoukkueisiin, Mamasiin 

(naisten harrastejoukkue) ja ikämiehiin asti. 

 

Kotisivuiltamme löydät joukkueiden yhteystiedot, ole rohkeasti yhteydessä ja tuu pe-

laamaan! 

 

Lisätietoja joukkueenjohtajilta tai: 

Tomi Anttila 

Toiminnanjohtaja 

Maskun Palloseura ry 

p. 044-535 2221 

toiminnanjohtaja@maskunpalloseura.fi 

www.maskunpalloseura.fi 

1.9 Dancemix, Askaisten Visa 

Sunnuntaisin klo 15.45–16.30 Dancemix 4-6 v, Askaisten koulu 

 

Näillä monipuolisilla ja mukaansa tempaavilla tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja 

ko. ikätason mukaan. Vaikutteita esim. jazzista, baletista ja showtanssista. Tunti sisäl-

tää keskilattiatyöskentelyä, läpi salin liikkuvia sarjoja, helppoja akrobatiaharjoituksia 

ja koreografisen osuuden. Pienemmillä oppilailla tunneilla hyödynnetään myös mieli-

kuva ja luovia harjoituksia sekä harjoitteet ovat lyhyempiä. Tunti sopii, vaikka ei oli-

sikaan aiempaa kokemusta tanssista. Tanssin riemua ja liikkumisen iloa! 

http://www.maskunpalloseura.fi/


8 

 

1.10 Tanssileikki, Askaisten Visa 

Sunnuntaisin klo 15.15–15.45 Tanssileikki 3-4 v, Askaisten koulu 

 

Tunneilla tutustutaan tanssin perusteisiin leikin omaisin keinoin. Tunnilla opitaan hah-

mottamaan tilaa, musiikkia ja rytmiä. Tutuksi tulevat erilaiset muodot niin tilassa kuin 

omassa kehossakin. Tunnit sisältävät luovia harjoitteita ja tanssin riemua. Ryhmämuo-

toisessa opetuksessa harjaantuvat myös pienen tanssijan sosiaaliset taidot. Lapset osal-

listuvat tunneille ilman huoltajaa. 

1.11 Aikuinen-lapsi judo, Maskun Tempo 

1,5-5v. su klo 17.00-18.00, Maskun Hemmingin koulun monitoimitila. 

Aikuinen-lapsi judossa lapsi harjoittelee yhdessä aikuisen kanssa perusliikunta taitoja 

ja judon sääntöjä ja alkeita. Harjoituksissa pelaillaan, leikitään ja tietenkin painitaan. 

Lisätietoja: tanja.hakamaki@gmail.com 

www.maskuntempo.com FB: Maskun Tempo ry  

IG: maskuntempory 

1.12 Naperojudo, Maskun Tempo 

5-6 v. su klo 15.00-16.00, Maskun Hemmingin koulun monitoimitila. 

Naperojudossa harjoitellaan judon alkeita, erilaisten pelien ja leikkien varjolla.  Kehi-

tetään motoriikkaa, tasapainoa, lihasvoimaa, kehonhallintaa ja tietenkin kaatumaan 

turvallisesti. Lisäksi ryhmässä opetellaan käytöstapoja ja vastustajan eli kaverin kun-

nioittamista.  

Lisätietoja: tanja.hakamaki@gmail.com 

www.maskuntempo.com FB: Maskun Tempo ry IG: maskuntempory 

1.13 Avoin ja maksuton perhevuoro, Maskun liikuntatoimi 

Hemmingin liikuntahallin monitoimitilassa la klo 14.30–16.00. Vietä iloinen touhui-

luhetki omien aikuisten seurassa kiipeillen köysillä, renkaissa, puolapuilla... Temmellä 
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joustavalla tatamilla huikeita kärrynpyöriä, kuperkeikkoja... tai hyödynnä isoa peiliä. 

Tilassa liikutaan avojaloin.  

Katso mahdolliset vuoroperuutukset hallin ilmoitustaululta. Ilmoittaudu valvojalle.  

1.14 Vauvasirkus 2–13 kk, Maskun liikuntatoimi 

Tammenahjon koulun liikuntasalissa pe klo 16.00–17.00. Vauvasirkus on vauvan ja 

vanhemman yhteinen tunti, joka tarjoilee musiikin, laulujen ja leikkien lomassa moto-

rista kehitystä tukevaa liikuntaa, vahvistaa aikuisen ja lapsen vuorovaikutusta.  

Lisätietoja: hanna.pennanen@masku.fi 

1.15 Naperosirkus 1–6 v, Maskun liikuntatoimi 

Tammenahjon koulun liikuntasali pe klo 17.00–18.00. Naperosirkus on 1–6-vuotiai-

den jumppa yhdessä oman vanhemman kanssa. Tuntien sisältö vaihtuu kahden viikon 

välein.  

Lisätietoja: hanna.pennanen@masku.fi 

 

 

mailto:hanna.pennanen@masku.fi
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2 ALA-ASTEIKÄISET 

2.1 Kerhotoiminta, 4H 

Pakaisten heppakerho 

 

Paikka: Tunne eläin: Uusitalontie 5, Masku 

Aika: Keskiviikkoisin klo 18 - 19:30 

Kerho on tarkoitettu 8–12-vuotiaille. Kerho-ohjaajina toimivat Raili Selinheimo 

(SRL-hevoskerho-ohjaaja) ja Henna Laoronen. Kerhossa opitaan hevosten hoitoa ja 

puuhataan hevostallilla kaikkea heppoihin liittyvää. 

 

Maskun Safkasankarit 

Kerhossa kokkaillaan, leikitään ja opetellaan ruoanlaittoon ja leivontaan liittyviä jut-

tuja. 7–12-vuotiaille. 

Paikka: Brankkari (Paloasemantie 6), Masku 

Aika: 17:00-18:30 

 

Tammenahjon Kädentaidot  

2-luokkalaisille Maskulaisille lapsille 

Paikka: Tammenahjon koululla, Tammialhontie 1, 21250 Masku 

Aika: Torstaisin klo 13.30–15.30 

 

Tammenahjon Luonto & Liikunta  

2-luokkalaisille Maskulaisille lapsille 

Kerhossa tutustutaan luontoon liikkuen ja leikkien. Jokaisella kerhokerralla on oma 

teema + tutut ja myös uudet leikit! 

Olemme säävarauksella koulun pihalla ja lähimaastossa! Joten muistathan hyvät ken-

gät ja säävarustus 

 

HUOM! Kokoontuminen aina etuoven ulkopuolella (1-2lk ja esiopetus) 

Osoite: Tammenahjon koulu, Tammialhontie 1, 21250 Masku 
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Tammenahjon Kädentaidot  

2-luokkalaisille Maskulaisille lapsille 

Paikka: Tammenahjon koululla, Tammialhontie 1, 21250 

Masku 

Aika: Torstaisin klo 13.30–15.30 

 

Maskun kepparikerho 

Kepparikerho torstaisin 17-18:30 Maskussa 7-12-vuotiaille! 

Paikka: Maskun Brankkarilla (Paloasemantie 6). paikka 

saattaa vaihtua! 

Keppareiden ja varusteiden tekoa, hoitoa, sukukirja, kilpailulajit, ratoja, ynnä muuta! 

 

Kerhoista ja kerhonohjaamisesta lisätietoa: 

masku-rusko-vahto@4h.fi tai 044–7808905 / 050 522 0651 

 

Kurittulan 4H-pienoismallikerho 

7-vuotiaasta ylöspäin, ei yläikärajaa. 

Aika: Maanantaisin klo 18.00. 

Paikka: Kurittulan koulun teknisen työn tilassa. 

Jos haluat oppia rakentamaan hienoja pienoismalleja ohjaajiemme opastuksella niin 

tämä kerho on sinua varten! 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Jarkko Antikainen 4H- ohjaaja 044 3066427 kurittu-

lanpienoismallikerho@gmail.com 

2.2 Maskun seurakunta 

AVOIMET OVET: 

tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin Maskun pappilassa klo 14–17. 

Tehdä läksyjä tai pelata pelejä - Hengailla kavereiden kanssa - Voit hoitaa rippikou-

luun liittyviä asioita - Tulla tapaamaan työntekijöitä 

Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Juha Evilampi, 044–7225432, juha.evilampi@evl.fi 

 

mailto:kurittulanpienoismallikerho@gmail.com
mailto:kurittulanpienoismallikerho@gmail.com
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NAPPULAKERHO: eskarit.-3.lk maanantaisin 17.30–18.30 Maskun pappilassa, ohj. 

Sini ja Meri. Kerhossa leikitään, askarrellaan, puuhastellaan ja hiljennytään. Mukaan 

mahtuu 10 lasta. Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Kaisa Suikki, 044–7225431, 

kaisa.suikki@evl.fi 

 

PELIKERHO: 1.–6.lk tiistaisin klo14–15 Maskun pap-

pilassa, ohj. Juha Pelataan erilaisia konsolipelejä ja lau-

tapelejä sekä puuhataan yhdessä muutakin ryhmän toi-

veiden mukaan. Mukaan mahtuu 6 lasta. Kerho on osa 

Maskun kunnan harrastusmallia, joten ilmoittautuminen 

tapahtuu sitä kautta. Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Juha Evilampi, 044–7225432, 

juha.evilampi@evl.fi 

 

HELMIKERHO: 1.–4.lk tytöille tiistaisin 17–18 Maskun pappilassa, ohj. Mona ja 

Amanda. Kerhossa leikitään, askarrellaan, puuhastellaan ja hiljennytään. Mukaan 

mahtuu 10 lasta. Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Kaisa Suikki, 044–7225431, 

kaisa.suikki@evl.fi  

 

PUUHIS-KERHO: 1.–3.lk keskiviikkoisin klo13–14 Maskun pappilassa, ohj. Kaisa ja 

Mia Askarrellaan, leikitään, hiljennytään. Mukaan mahtuu 10 lasta. Kerho on osa Mas-

kun kunnan harrastusmallia, joten ilmoittautuminen tapahtuu sitä kautta. Lisätiedot: 

nuorisotyönohjaaja Kaisa Suikki, 044–7225431, kaisa.suikki@evl.fi 

 

KOKKIKERHO: 3.–6.lk torstaisin klo 16–17.30 Maskun pappilassa, ohj. Iina ja Va-

nessa. Kerhossa kokataan, leikitään ja hiljennytään. Mukaan mahtuu 8 lasta. 

Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Kaisa Suikki, 044–7225431, kaisa.suikki@evl.fi 

 

LAULUKERHO: 1.–6.lk maanantaisin klo14.45–15.30 Lemun pappilassa, (ovet auki 

jo klo13.45 välipalan syömistä ja läksyjen tekemistä varten), ohj. Hanna. Laulamme 

ja soitamme yhdessä hengellisiä lauluja. Esiintymäänkin pääsee, jos haluaa. Mukaan 

mahtuu 10 lasta. Kerho on osa Maskun kunnan harrastusmallia, joten ilmoittautuminen 

sitä kautta. Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Hanna Hyvönen, 044–7225430, hanna.hy-

vonen@evl.fi 
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PUUHIS-KERHO: 3.–6.lk maanantaisin klo18–19.30 Lemun pappilassa, ohj. Linnea 

ja Olivia. Askarrellaan, leikitään, hiljennytään. Mukaan mahtuu 10 lasta. Lisätiedot: 

nuorisotyönohjaaja Hanna Hyvönen, 044–7225430, hanna.hyvonen@evl.fi 

 

KOKKIKERHO: 3.–6.lk tiistaisin klo17.30–19 Lemun pappilassa, ohj. Riia ja Hertta. 

Kokataan, leikitään, hiljennytään. Mukaan mahtuu 8 lasta. Lisätiedot: nuorisotyönoh-

jaaja Hanna Hyvönen, 044–7225430, hanna.hyvonen@evl.fi 

 

NAPPULAKERHO: eskarit.-3.lk torstaisin klo17.30–19 Lemun pappilassa, ohj. Oli-

via ja Linnea. Leikitään, askarrellaan, hiljennytään, joskus myös ulkoillaan. Mukaan 

mahtuu 10 lasta. Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Hanna Hyvönen, 044–7225430, 

hanna.hyvonen@evl.fi 

 

NAPPULAKERHO: eskarit-3.lk maanantaisin klo16.30–17.30 Askaisten seurakunta-

talolla, ohj. Annika ja Siiri. Leikitään, askarrellaan, hiljennytään. Mukaan mahtuu 10 

lasta. Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Hanna Hyvönen, 044–7225430, hanna.hyvo-

nen@evl.fi 

 

Seurakunnan kaikesta toiminnasta löydät lisätietoa osoitteesta www.maskunseura-

kunta.fi 

2.3 Maskun musiikkiyhdistys ry.  

Maskun musiikkiyhdistys tarjoaa kaikenikäisille 

maskulaisille soitto- sekä laulutunteja (laulu 15v 

ja vanhemmat), Kurittulan, Tammenahjon ja Le-

mun kouluilla. Soitin valikoimana piano, harmonikka, kitara, ukulele, rummut sekä 

laulu. 

Lisätietoja: Elina Ukkonen, 050 5051282 elina.ukkonen@gmail.com maskunmusiik-

kiyhdistys.fi 

http://www.maskunseurakunta.fi/
http://www.maskunseurakunta.fi/
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2.4 Partiolippukunta Kolkankävijät 

Partiolippukunta Kolkankävijät on iso yhteislippukunta, jossa maapartio-toimintaan 

on sekoitettu ripaus meripartiotoimintaa. Tarjolla on monipuolista harrastustoimintaa 

lapsille, nuorille ja aikuisille aina 7-vuotiaista ylöspäin. 

 

RYHMÄT 

Kolkankävijöiden toimintaryhmät koostuvat samaan ikäluokkaan kuuluvista 

partiolaisista. Toimintaryhmät on jaettu viiteen partio-ohjelman mukaiseen ikäkauteen 

(sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat) iän perusteella. 

 

Sudenpennut 

Siilit, Lemu (1.-3.lk) 

Siilit kokoontuvat maanantaisin klo 18.00-19.00 Lemun kololla. 

Ryhmänjohtajana toimii Elli Kiuru, Maria Mäkinen ja apujohtajina Emilia Heino, 

Helmi 

Vartiainen, Otto Ojanen ja Markus Salminen. 

 

Tiikerit, Askainen (1.-3.lk) 

Tiikerit kokoontuvat torstaisin klo 18.00-19.00 Askaisten kololla. 

Ryhmänjohtajina toimivat Elina Kujanpää ja Hanna Vesterinen. 

 

Seikkailijat 

Meduusat (4.lk) 

Meduusat kokoontuvat torstaisin klo 19.00-20.00 Askaisten kololla. 

Ryhmänjohtajina toimivat Pyry Pentikäinen ja Emma Arasmaa. 

 

Ketut (4-5.lk) 

Ketut kokoontuvat keskiviikkoisin klo 17.30-18.30 Lemun kololla. 

Ryhmänjohtajana toimii Mikko Lehto ja apujohtajina Vilma Seppälä ja Mimosa 

Vallunen. 

 

Kotkat (5.lk) 

Kotkat kokoontuvat keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 Askaisten kololla. 
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Ryhmänjohtajina toimivat Mia Lindström, Annika Parkkinen ja Leevi Laulumaa. 

 

Tarpojat 

Sudet (6.-7.lk) 

Sudet kokoontuvat keskiviikkoisin klo 17.30-18.30 Lemun kololla. 

Ryhmänjohtajina toimivat Aaro Sivonen, Eero Sivonen ja Evert Naatula. 

 

Kauriit (6.-7.lk) 

Kauriit kokoontuvat keskiviikkoisin klo 18.00-19.00 Askaisten kololla. 

Ryhmänjohtajina toimivat Siiri Kaarre, Annika Parkkinen, Leevi Laulumaa. 

 

2.5 Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat 

Maa- ja meripartiotoimintaa kanta-Maskun ja Niemenkulman alueella. 

Viikoittaista pienryhmätoimintaa: sudenpennut (1.–3. luokkalaiset), seikkailijat (4.–6. 

luokkalaiset), tarpojat (7.–9. luokkalaiset), samoajat (15-17-vuotiaat) ja vaeltajat (18-

22-vuotiaat). Retkiä, leirejä, vaelluksia, purjehdusta, koulutusta, kilpailuja ym. toimin-

taa luonnossa. 

Lisätiedot: Lisätiedot: lippukunnanjohtaja Niina Vuorinen, puh. 040 501 7746, 

lpkja@maskunpartiolaiset.net www.maskunpartiolaiset.net 

http://www.maskunpartiolaiset.net/
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2.6 Salibandy, SBS Masku 

SBS Maskulla on ikäkausijoukkueita kaudella 2021–2022 aina 2015 syntyneistä mies-

ten edustusjoukkueeseen, jotka osallistuvat salibandyliiton sarjatoimintaan. Seuramme 

joukkueet harjoittelevat pääsääntöisesti Maskun kunnan liikuntahalleissa. 

 

T2010-2013 

Nummenkoulu keskiviikko klo 19–20 ja lauantai klo 10–11 

 

T2007-2009 

Nousteareena torstai klo 16.30–17.30 ja Hemminki klo 18.30–

19.30 

 

Tytöt ja pojat 2015 

Aloitus 5.9.2021 Tarkemmat harjoitusajat ks. www.sbsmasku.com 

 

Pojat 2014 

Nummenkoulu keskiviikko klo 17–18 ja lauantaina klo 14–15 

 

Pojat 2013 

Nummenkoulu torstai klo 17–18 ja lauantaina klo 13–14 

 

Pojat 2012 

Maanantai Hemmingin liikuntahalli klo 16.30–18.00 ja Nummenkoulu torstai klo 18–

19 ja lauantai klo 12–13 

 

Pojat 2010–2011 

Hemmingin liikuntahalli maanantaina klo 19–20 ja keskiviikkona 16.30–17.30 ja tors-

tai 17.30–18.30 

 

Pojat 2009 

Hemminki tiistai klo 17.30–18.30 ja torstai klo 16.30–17.30 ja Nousteareena keski-

viikko klo 18–19. 
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Lisätietoja: Ossi Elonen puheenjohtaja@sbsmasku.com 

2.7 Yleisurheilu, Maskun Kataja 

Maskun Kataja tarjoaa monipuolista yleisurheilutoimintaa. Katajan harjoitusaikataulu 

syksyllä 2021, alkaen pe 1.10. on seuraava: 

 

Yleisurheilukoulu 7–11-vuotiaille (1.-5.-luokkalaiset) 

perjantaisin klo 17.30–18.30 Hemmingin koululla jaettuna ryhmiin 

 2010–2011-syntyneet 

 2012–2013-syntyneet 

 2014-syntyneet 

 

Harrasteryhmä 2009 ja aiemmin syntyneille 

perjantaisin klo 18.15–20 Hemmingin koululla 

 

Kilparyhmäharjoitukset 9–12-vuotiaille (3.-6. -luokkalaiset) lisäharjoitteluun ja kilpai-

luun tähtääville 

Kilparyhmäharjoitukset 13–14-vuotiaille (7.-8. -luokkalaiset) 

Kilparyhmäharjoitukset yli 14-vuotiaille (9.-luokkalaiset ja vanhemmat) 

 

Tarjolla myös henkilökohtaista valmennusta sopimuksen mukaan. 

 

Lisätietoja: Alle 13-vuotiaiden toiminta, Toni Skonbäck, skonbacktoni@gmail.com, 

044 354 6445 Yli 13-vuotiaiden toiminta, Jarmo Rasi, jarmo.rasiline@gmail.com, 040 

737 8768 

2.8 Jalkapallo, Lemun Visa 

Lemun Visa tarjoaa matalan kynnyksen jalkapalloharrastusta 4 vuotiaista lähtien. Pie-

nempien treeneissä leikitään ja liikutaan monipuolisesti, jalkapallon kanssa ja ilman. 

Harjoitellaan monipuolisesti erilaisia liikunnallisia juttuja. Mukaan vesipullo ja tossut. 

 

mailto:puheenjohtaja@sbsmasku.com
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2013 syntyneet ja vanhemmat treenaavat jalkapalloa ja pelaavat lähialueen nappulalii-

gassa sekä Palloliiton Aluesarjoissa. Lisätiedot: Toni Haapolahti, Lemun Visa ry, puh. 

0403021825, info@lemunvisa.fi www.lemunvisa.fi 

2.9 Jalkapallo, Maskun Palloseura 

Maskun Palloseura on jalkapalloseura, jossa on tällä hetkellä 22 joukkuetta ja yli 600 

pelaajaa. Tarjolla on ryhmiä lähes kaikenikäisille ja -tasoisille pelureille, alkaen 3-5 -

vuotiaiden PerheFutiksesta aina miesten ja naisten edustusjoukkueisiin, Mamasiin 

(naisten harrastejoukkue) ja ikämiehiin asti. 

 

Kotisivuiltamme löydät joukkueiden yhteystiedot, ole rohkeasti yhteydessä ja tuu pe-

laamaan! 

 

Lisätietoja joukkueenjohtajilta tai: 

Tomi Anttila 

Toiminnanjohtaja 

Maskun Palloseura ry 

p. 044-535 2221  

toiminnanjohtaja@maskunpalloseura.fi 

 www.maskunpalloseura.fi 

 

2.10 Dancemix, Askaisten Visa 

Sunnuntaisin klo 16.30–17.30 Dancemix 7-10 v, Askaisten koululla. 

Näillä monipuolisilla ja mukaansa tempaavilla tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja 

ko. ikätason mukaan. Vaikutteita esim. jazzista, baletista ja showtanssista. Tunti sisäl-

tää keskilattiatyöskentelyä, läpi salin liikkuvia sarjoja, helppoja akrobatiaharjoituksia 

ja koreografisen osuuden. Pienemmillä oppilailla tunneilla hyödynnetään myös mieli-

kuva ja luovia harjoituksia sekä harjoitteet ovat lyhyempiä. Tunti sopii, vaikka ei oli-

sikaan aiempaa kokemusta tanssista. Tanssin riemua ja liikkumisen iloa! 

http://www.lemunvisa.fi/
mailto:toiminnanjohtaja@maskunpalloseura.fi
http://www.maskunpalloseura.fi/
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2.11 Showtanssia, Askaisten Visa 

Sunnuntaisin klo 17.30-18.30 Showtassi 11+ v, Askaisten koululla. 

Tanssillisilla tunneilla opitaan tanssin tekniikkaa, koordinaatioita, piruetteja, jalannos-

toja ja -heittoja sekä showtanssin vauhdikkuutta ja rytmikkyyttä. Alkeistunneilla läh-

detään liikkeelle perustekniikasta. Haasteita lisätään sitä mukaa, kun oppilaat ovat sii-

hen valmiita. Tunneilla harjoitellaan tanssisarjoja ja ennen kaikkea nautitaan tanssimi-

sesta. 

 

2.12 Taekwondo, Saariston Taekwondo Park ry (toimii Lemussa)  

Harrastajia n. 40 Toiminta suunnattu kaikenikäisille. 

Mahdollisuudet harrastemaiseen harjoitteluun, sekä 

kilpailumuotoiseen toimintaan. Seuran päävastuulliset 

valmentajat: Martti Koivisto, Jouni Nordman Seuran 

nettisivut: https://saaristontaekwondopark.sportti-

saitti.com/ 

2.13 Maskun VPK 

Nuoriso-osastossa järjestetään toimintaa 10–17-vuotiaille nuorille. Harjoitusilloissa 

opetellaan palomiestaitoja, kuten avun hälyttämistä, alkusammutusta, ensiapua sekä 

muita hyödyllisiä taitoja. 

 

https://saaristontaekwondopark.sporttisaitti.com/
https://saaristontaekwondopark.sporttisaitti.com/


20 

 

Nuoriso-osasto harjoittelee tiistaisin koulujen työaikoina Maskun paloasemalla Mas-

kuntie 156 klo 18.00–19.30. Koulutus painottuu perustietojen ja -taitojen kehittämi-

seen nousujohteisesti, joten paras aloitus uudelle harrastukselle on elo- tai tammikuu. 

 

Harjoituksiin tarjoamme suojavarusteet sekä pyrimme pitämään toiminnan maksutto-

mana erillisiä leirejä tai muita tapahtumia lukuun ottamatta. 

Lisätietoja sekä yhteystiedot: www.maskunvpk.net 

2.14 Tenavajudo, Maskun Tempo 

7–8 v. su klo 16.00–17.00, Maskun Hemmingin koulun monitoimitilassa. 

Tenavajudo on naperojudon ”jatkokurssi”, jossa edetään askeleen pidemmälle judossa 

ja kohti tulevaa alkeiskurssia. 

 

Lisätietoja: tanja.hakamaki@gmail.com, www.maskuntempo.com FB: Maskun 

Tempo ry IG: maskuntempory 

2.15 Judo, Maskun Tempo 

Alkeiskurssi 8–15 v. to klo 17.45–19.00 ja su 18.00–19.15 (3.10 alkaen) 

 

Alkeiskurssi on tarkoitettu judon aloittaville tai tenavajudosta siirtyville 8–15-vuoti-

aille lapsille ja nuorille. Alkeiskurssilla harjoitellaan judon alkeita ja harjoitukset koos-

tuvat erilaisista peleistä ja leikeistä, perusakrobatiasta, judotekniikoiden ja ukemien 

harjoittelusta sekä mukavasta yhdessäolosta. Alkeiskurssilla lapsi oppii myös ryh-

mässä toimimista, kavereiden kannustamista ja toisia 

sekä lajia kunnioittavaa käyttäytymistä. 

 

Jatkokurssi 8–17 v. ti klo 17.45–19.00 ja pe 18.30–

20.00 

 

http://www.maskunvpk.net/
http://www.maskuntemp/
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Jatkoryhmä on tarkoitettu judon alkeiskurssin suorittaneille vähintään 5.kyu arvon 

(keltainen vyö) suorittaneille 8–17-vuotiaille, jotka haluavat edetä judourallaan. 

Lisätietoja: tanja.hakamaki@gmail.com, www.maskuntempo.com FB: Maskun 

Tempo ry IG: maskuntempory 

 

2.16 Jazz tanssi, Tanssioppilaitos 

Jazz 1 (8-9v) torstaisin klo 18.45-19.45 Maskutalolla 

Jazztanssitunneilla tekniikan lisäksi tehdään monipuolisia tanssisarjoja erilaisiin ryt-

mimusiikkeihin. Jazztanssi saa jatkuvasti vaikutteita uusimmista tanssivirtauksista, 

mutta jazzin olemus ja syke löytyy vahvoista perusteista. 

 

Jazz 3 (10-11v) torstaisin klo 16.15-17.15 Maskutalolla ja maanantaisin Turun toimi-

pisteessä Saippualla klo 18.15-19.15 

Jazztanssitunneilla tekniikan lisäksi tehdään monipuolisia tanssisarjoja erilaisiin ryt-

mimusiikkeihin. Jazztanssi saa jatkuvasti vaikutteita uusimmista tanssivirtauksista, 

mutta jazzin olemus ja syke löytyy vahvoista perusteista. Tämä ryhmä harjoittelee 

kaksi kertaa viikossa. 

 

Jazz 4 (11-13v) maanantaisin Turun toimipisteessä Saippualla klo 16.15-17.15Jazz-

tanssitunneilla tekniikan lisäksi tehdään monipuolisia tanssisarjoja erilaisiin rytmimu-

siikkeihin. Jazztanssi saa jatkuvasti vaikutteita uusimmista tanssivirtauksista, mutta 

jazzin olemus ja syke löytyy vahvoista perusteista. 

 

Jazztanssitunneilla tekniikan lisäksi tehdään monipuolisia tanssisarjoja erilaisiin ryt-

mimusiikkeihin. Jazztanssi saa jatkuvasti vaikutteita uusimmista tanssivirtauksista, 

mutta jazzin olemus ja syke löytyy vahvoista perusteista. Tämä ryhmä harjoittelee 

kaksi kertaa viikossa.  

 

Turun Seudun Tanssioppilaitos on arvostettu ja ammattitaitoinen tanssitaiteen perus-

opetusta antava tanssikoulu. Tanssioppilaitoksessa tanssia voi harrastaa omaksi ilok-

seen ja hyödykseen, mutta myös haasteellisesti ja tavoitteellisesti. 
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Opetussuunnitelmassa noudatamme valtakunnallista tanssitaiteen perusopetussuunni-

telmaa niin yleisen kuin laajan oppimäärän tasolla. Opetusaineet ovat lastentanssi, 

klassinen baletti, jazztanssi, showjazz, nykytanssi sekä akro/breakdance. Ryhmiä on 

kaikenikäisille – lapsille, nuorille ja aikuisille. Tasoja on alkeista pitkälle edistyneisiin. 

 

Lisätietoja: Tanssinopettaja Viivi Hietanen, puh. 040 5223 725 viivi.hietanen@tans-

sioppilaitos.com, www.tanssioppilaitos.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tanssioppilaitos.fi/
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3 YLÄASTEIKÄISILLE 

3.1 Partiolippukunta Kolkankävijät 

Partiolippukunta Kolkankävijät on iso yhteislippukunta, jossa maapartio-toimintaan 

on sekoitettu ripaus meripartiotoimintaa. Tarjolla on monipuolista harrastustoimintaa 

lapsille, nuorille ja aikuisille aina 7-vuotiaista ylöspäin. 

 

Tarpojat 

Sudet (6.-7.lk) 

Sudet kokoontuvat keskiviikkoisin klo 17.30-18.30 Lemun kololla. 

Ryhmänjohtajina toimivat Aaro Sivonen, Eero Sivonen ja Evert Naatula. 

 

Kauriit (6.-7.lk) 

Kauriit kokoontuvat keskiviikkoisin klo 18.00-19.00 Askaisten kololla. 

Ryhmänjohtajina toimivat Siiri Kaarre, Annika Parkkinen, Leevi Laulumaa. 

3.2 Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat 

Maa- ja meripartiotoimintaa kanta-Maskun ja Niemenkulman alueella. Viikoittaista 

pienryhmätoimintaa: sudenpennut (1.-3. luokkalaiset), seikkailijat (4.-6. luokkalaiset), 

tarpojat (7.-9. luokkalaiset), samoajat (15-17-vuotiaat) ja vaeltajat (18-22-vuotiaat). 

 

Retkiä, leirejä, vaelluksia, purjehdusta, koulutusta, kilpailuja ym. toimintaa luonnossa. 

Lisätiedot: lippukunnanjohtaja Niina Vuorinen , puh. 040 501 7746 , lpkja@maskun-

partiolaiset.net 

3.3 Maskun seurakunta 

AVOIMET OVET 

tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin Maskun pappilassa klo 14–17.  

-Tehdä läksyjä tai pelata pelejä 

mailto:lpkja@maskunpartiolaiset.net
mailto:lpkja@maskunpartiolaiset.net
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- Hengailla kavereiden kanssa  

- Voit hoitaa rippikouluun liittyviä asioita  

- Tulla tapaamaan työntekijöitä 

Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Juha Evilampi, 044–7225432, juha.evilampi@evl.fi 

 

ISOISTOIMINTA 

Koulutamme rippikoulun käyneitä nuoria toimimaan isosina (ryhmänohjaajina) lasten- 

ja rippikoululeireillä. Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Juha Evilampi, 044-7225432, 

juha.evilampi@evl.fi 

 

KERHONOHJAAJATOIMINTA 

Jos haluat ohjata alakouluikäisten kerhoa, tule mukaan kerhonohjaajakurssille! Kurssi 

toteutuu keväisin ja siihen ovat tervetulleita kahdeksasluokkalaiset ja sitä vanhemmat. 

Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Kaisa Suikki, 044-7225431, kaisa.suikki@evl.fi 

 

Seurakunnan kaikesta toiminnasta löydät lisätietoa osoitteesta www.maskunseu-

rakunta.fi 

3.4 Maskun VPK 

Nuoriso-osastossa järjestetään toimintaa 10–17-vuotiaille nuorille. Harjoitusilloissa 

opetellaan palomiestaitoja, kuten avun hälyttämistä, alkusammutusta, ensiapua sekä 

muita hyödyllisiä taitoja. 

 

Nuoriso-osasto harjoittelee tiistaisin koulujen työaikoina Maskun paloasemalla Mas-

kuntie 156 klo 18.00–19.30. Koulutus painottuu perustietojen ja -taitojen kehittämi-

seen nousujohteisesti, joten paras aloitus uudelle harrastukselle on elo- tai tammikuu. 

 

Harjoituksiin tarjoamme suojavarusteet sekä pyrimme pitämään toiminnan maksutto-

mana erillisiä leirejä tai muita tapahtumia lukuun ottamatta. 

Lisätietoja sekä yhteystiedot: www.maskunvpk.net 

mailto:juha.evilampi@evl.fi
mailto:juha.evilampi@evl.fi
http://www.maskunseurakunta.fi/
http://www.maskunseurakunta.fi/
http://www.maskunvpk.net/
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3.5 Maskun musiikkiyhdistys ry.  

Maskun musiikkiyhdistys tarjoaa kaikenikäisille maskulaisille 

soitto- sekä laulutunteja (laulu 15v ja vanhemmat), Kurittulan, 

Tammenahjon ja Lemun kouluilla. Soitin valikoimana piano, 

harmonikka, kitara, ukulele, rummut sekä laulu. 

Lisätietoja: Elina Ukkonen, 050 5051282 elina.ukko-

nen@gmail.com maskunmusiikkiyhdistys.fi 

3.6 Yleisurheilu, Maskun Kataja 

Maskun Kataja tarjoaa monipuolista yleisurheilutoimintaa. Katajan harjoitusaikataulu 

syksyllä 2021, alkaen pe 1.10. on seuraava: 

 

Kilparyhmäharjoitukset 13-14-vuotiaille (7.-8. -luokkalaiset) 

 

Kilparyhmäharjoitukset yli 14-vuotiaille (9.-luokkalaiset ja vanhemmat) 

 

Tarjolla myös henkilökohtaista valmennusta sopimuksen mukaan. 

 

Lisätietoja: Alle 13-vuotiaiden toiminta, Toni Skonbäck, skonbacktoni@gmail.com, 

044 354 6445 Yli 13-vuotiaiden toiminta, Jarmo Rasi, jarmo.rasiline@gmail.com, 040 

737 8768 

3.7 Jalkapallo, Maskun Palloseura 

Maskun Palloseura on jalkapalloseura, jossa on tällä hetkellä 22 joukkuetta ja yli 600 

pelaajaa. Tarjolla on ryhmiä lähes kaikenikäisille ja -tasoisille pelureille, alkaen 3-5 -

vuotiaiden PerheFutiksesta aina miesten ja naisten edustusjoukkueisiin, Mamasiin 

(naisten harrastejoukkue) ja ikämiehiin asti. 

 

Kotisivuiltamme löydät joukkueiden yhteystiedot, ole rohkeasti yhteydessä ja tuu pe-

laamaan! 
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Lisätietoja joukkueenjohtajilta tai:  

Tomi Anttila 

Toiminnanjohtaja 

Maskun Palloseura ry 

p. 044-535 2221  

toiminnanjohtaja@maskunpalloseura.fi  

www.maskunpalloseura.fi 

3.8 Salibandy, SBS Masku 

SBS Maskulla on ikäkausijoukkueita kaudella 2021–2022 aina 2015 syntyneistä mies-

ten edustusjoukkueeseen, jotka osallistuvat salibandyliiton sarjatoimintaan. Seuramme 

joukkueet harjoittelevat pääsääntöisesti Maskun kunnan liikuntahalleissa. 

 

T2007-2009 

Nousteareena torstai klo 16.30–17.30 ja Hemminki klo 18.30–19.30 

 

Pojat 2014 

Nummenkoulu keskiviikko klo 17–18 ja lauantaina klo 14–15 

 

Pojat 2008 

Hemmingin liikuntahalli tiistai klo 16.30–17.30 ja torstai klo 18.30–19.30 ja Nous-

teareena keskiviikko 16.30–18.00 

 

Pojat 2007 

Hemminki tiistai klo 18.30–19.30, keskiviikko klo 19.30–20.30 ja torstai 19.30–20.30 

 

B-pojat 2004–2005 

Hemmingin liikuntahalli maanantai 18–19, tiistai klo 19.30–20.30 ja torstai klo 20.30–

21.30 

 

A-pojat 2003–2001 

mailto:toiminnanjohtaja@maskunpalloseura.fi
http://www.maskunpalloseura.fi/


27 

 

Hemminki tiistai klo 20.30–21.30 ja keskiviikko 20.30–21.30 

 

Lisätietoja: Ossi Elonen puheenjohtaja@sbsmasku.com 

3.9 Taekwondo, Saariston Taekwondo Park ry (toimii Lemussa) 

 Harrastajia n. 40 Toiminta suunnattu kaikenikäisille. Mahdollisuudet harrastemaiseen 

harjoitteluun, sekä kilpailumuotoiseen toimintaan. Seuran päävastuulliset valmentajat: 

Martti Koivisto, Jouni Nordman. Seuran nettisivut: https://saaristontaekwondo-

park.sporttisaitti.com/ 

3.10 Judo, Maskun Tempo 

JUDO Alkeiskurssi 8- 15 v. to klo 17.45-19.00 ja su 18.00-19.15 (3.10 alkaen) 

 

Alkeiskurssi on tarkoitettu judon aloittaville tai tenavajudosta siirtyville 8–15 -vuoti-

aille lapsille ja nuorille. Alkeiskurssilla harjoitellaan judon alkeita ja harjoitukset koos-

tuvat erilaisista peleistä ja leikeistä, perusakrobatiasta, judotekniikoiden ja ukemien 

harjoittelusta sekä mukavasta yhdessäolosta. Alkeiskurssilla lapsi oppii myös ryh-

mässä toimimista, kavereiden kannustamista ja toisia sekä lajia kunnioittavaa käyttäy-

tymistä. 

 

JUDO Jatkokurssi 8–17 v. ti klo 17.45-19.00 ja pe 18.30-20.00 

 

Jatkoryhmä on tarkoitettu judon alkeiskurssin suoritta-

neille vähintään 5.kyu arvon (keltainen vyö) suoritta-

neille 8–17-vuotiaille, jotka haluavat edetä judoural-

laan. 

 

Lisätietoja: tanja.hakamaki@gmail.com · www.mas-

kuntempo.com FB: Maskun Tempo ry IG: maskun-

tempory 

mailto:puheenjohtaja@sbsmasku.com
https://saaristontaekwondopark.sporttisaitti.com/
https://saaristontaekwondopark.sporttisaitti.com/
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3.11 Tai Chi, Maskun Tempo 

13 v. -> ke klo 18.45–19.45 ja su 10.00-12.00, Maskun Hemmingin koulun monitoi-

mitila. 

Tai chi on liikesarjoja, jotka suoritetaan hitaasti pehmeitä liikkeitä käyttäen. Tämä har-

joitustapa minimoi loukkaantumisriskiä, samalla kun se kehittää monia ominaisuuksia 

harrastajassaan mm. tasapainoa, koordinaatiota, nivelien liikkuvuutta, verenkiertoa, 

keskittymistä, rentoutta, tietoisuutta omasta kehosta ja kehon ja mielen hallintaa. Sa-

malla se toimii alustavana harjoituksena vaativammille harjoituksille. 

Lisätietoja: tanja.hakamaki@gmail.com www.maskuntempo.com FB: Maskun Tempo 

ry IG: maskuntempory 

3.12 Jujutsu, Maskun Tempo 

14v. -> ke ja su klo 20.30-21.30, Maskun Hemmingin koulun 

monitoimitila. 

Lisätietoja: tanja.hakamaki@gmail.com www.maskun-

tempo.com FB: Maskun Tempo ry IG: maskuntempory 

3.13 Escrima, Maskun Tempo 

14v. -> ke 19.45-20.30 ja su 19.15-20.30, Maskun Hemmingin koulun monitoimitila. 

Escrima on perinteinen filippiiniläinen taistelulaji, jossa harjoitellaan monipuolista 

taistelua viidakkoveitsin, miekoin, kepein ja seipäin, mutta harjoitukset sisältävät 

myös ilman asetta tehtäviä tekniikoita. Escrimaharjoittelu aloitetaan kepeillä ja niiden 

avulla kehitetään liikkumista, koordinaatiota, refleksejä ja rytmitajua. 

 

Lisätietoja: tanja.hakamaki@gmail.com www.maskuntempo.com FB: Maskun Tempo 

ry IG: maskuntempory 

3.14 Lavis, Maskun Tempo 

n. 15 v -> ma klo 18.30–19.30 Maskutalolla 
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Lavis-lavatanssijumppa on uusi hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perus-

tuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin, joten ei ole 

vaaraa, että kukaan talloo varpaille. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten 

humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. 

 

Lisätietoja: tanja.hakamaki@gmail.com www.maskuntempo.com FB: Maskun Tempo 

ry IG: maskuntempory 

3.15 Jazz, Tanssioppilaitos 

Jazz 8 torstaisin klo 19.45–20.45 Maskutalolla ja maanantaisin Turun toimipisteessä 

Saippualla klo 19.15-20.30 

 

Jazztanssitunneilla tekniikan lisäksi tehdään monipuolisia tanssisarjoja erilaisiin ryt-

mimusiikkeihin. Jazztanssi saa jatkuvasti vaikutteita uusimmista tanssivirtauksista, 

mutta jazzin olemus ja syke löytyy vahvoista perusteista. Tämä ryhmä harjoittelee 

kaksi kertaa viikossa. 

 

Lisätietoja: Tanssinopettaja Viivi Hietanen, puh. 040 5223 725 viivi.hietanen@tans-

sioppilaitos.com, www.tanssioppilaitos.fi 

 

 
 

 

http://www.tanssioppilaitos.fi/


30 

 

4 KIRJASTO 

Maskun kirjastojen palvelut ja tapahtumat lapsille ja 
nuorille 

Lainauspalvelut: 

Kirjat, DVD:t 

Lautapelit 

Liikuntakassit 

Tapahtumat 

· Erilaisia teematapahtumia: esim. Pehmojen yö 

· Kulttuuripolku: vaihteleva sisältö, aika ajoin lap-
sille/nuorille suunnattua 

· Kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt (ovat kaikille 
suunnattuja, mutta myös lapset tutustuvat aktiivisesti ryhminä niihin) 

· Kirjavinkkaustapahtumat 

· Kirjastokäytön opetusta 

 

Satutunnit 

Satutunnille on vapaa pääsy. Lapsen mukana on oltava häntä valvova aikuinen. Satu-
tunnit pidetään ulkona sään salliessa. 

Maskun pääkirjaston satutunti keskiviikkoisin klo 9.30, 8.9. / 22.9./ 29.9./ 
13.10./27.10. / 10.11. / 24.11. Satuja lukee Mervi Nikula. 

Lemun lähikirjaston satutunti kerran kuussa keskiviikkoisin klo 10.00. 8.9. / 6.10./ 
3.11./ 1.12. Satuja lukee Armi Jaakkola. 

Askaisten lähikirjaston satutunti kerran kuussa perjantaisin klo 9.30. 2.9. / 1.10. / 
5.11. / 3.12. Satuja lukee Mari Tyni. 
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Lukulemmikki pääkirjastossa 

Suomen Karva-Kaverit ry:n lukulemmikki Elsa-koira vierailee Maskun pääkirjas-
tossa 7.9. / 21.9. / 5.10. / 19.10. / 2.11. / 16.11. / 30.11. klo 17.45–18.45. 

Lukuaika on n. 15 min/lukija. Lukuhetkeen osallistuvat vain lapsi, koira ja koiran oh-
jaaja. 

Varaa lukuaika kirjastosta: puh. 044 7388 255. 

Esteen sattuessa ilmoitathan kirjastolle, niin voimme antaa ajan toiselle halukkaalle. 

Lukukoira Lemun lähikirjastossa 

Lukukoira Etta kyläilee Lemu kirjastossa: 9.9. / 30.9. / 21.101 / 18.11. / 9.12. klo 18–
19. Lukuaika on n. 15 min/lukija. Lukuhetkeen osallistuvat vain lapsi, koira ja koiran 
ohjaaja.  

Varaa lukuaika Lemun lähikirjastosta puh. 044 7388 145 

Esteen sattuessa ilmoitathan kirjastolle, niin voimme antaa ajan toiselle halukkaalle. 

 

AUKIOLOAJAT 

Maskun pääkirjasto: 

Ma, Ti & To klo 12–19, Ke klo 11–16, Pe klo 11–15, La suljettu ja pyhien aattoina 
klo 10-14 

Askaisten kirjasto: 

Omatoimiaukiolo, kirjautuminen kirjastokortilla 

Ma – To klo 8–20 ja pe – Su klo 10–18 

Henkilökunta palvelee 

Ma klo 13–19, Ke klo 10–16 ja pyhien aattoina klo 
10–14 

Lemun kirjasto: 

Ma klo 10–15, Ti ja to klo 14–20 
pe klo 11–15 ja pyhien aattoina klo 10–14 
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5 NUOKKARITOIMINTA JA TILAT 

Avoinna kaikille 12–18-vuotiaille (perjantaisin 13–18-vuotiaille).  

 

Askaisten nuokkari Pakanpirtissä Osoite: Pakankuja 1, Askainen  

Ma klo 17–20 ke klo 17–20  

 

Kerhotila Brankkari  

Osoite: Paloasemantie 6, Masku  

Ti klo 18–21 To klo 18–21 Parilliset perjantait klo 19–22 (13–18-vuotiaille) 

 

Virtuaalinen nuokkari Discordissa: 

Keskiviikkoisin klo 18–21. Ikäraja 13–18-vuotiaat https://discord.gg/NCkjft7 tiistait 

ja torstait ikäraja 6 lk.–18-vuotiaat, perjantaisin 7 lk.–18-vuotiaat. 

 

Lemun nuorisotila Wanha Oskari  

Osoite: Askaistentie 139, Lemu Ti klo 18–20 To klo 19–21.30  

 

Jatta Ihaksi Nuorisotyön koordinaattori 0408327801  

Joni Tanhuanpää Nuoriso-ohjaaja 0447388227 
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6 HARRASTAMISEN MASKUN MALLI 

Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hanke, jonka 

päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Masku on saanut 82 000 

€ hanketukea ja on nyt luomassa meidän omaa harrastamisen Maskun mallia. 

 

Harrastamisen Maskun mallin tarkoituksena on mahdollistaa maskulaisille lapsille ja 

nuorille maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Toiminnan järjestä-

misessä on kuultu lapsia ja nuoria ja toiminta järjestetään heidän toiveidensa mukai-

sesti kaikissa Maskun peruskouluissa pilottihankkeena lukuvuotena 2021-2022. Pit-

källä tähtäimellä harrastamisen Suomen mallin tarkoitus on vakiintua osaksi koulujen 

perustoimintaa. 

 

Harrastamisen Suomen mallin keskeiset periaatteet Maskussa: 

- syrjäytymisen ehkäisy 

- eriarvoisuuden vähentäminen 

- hyvinvoinnin lisääminen 

- empatiataidot 

- luovuus ja kriittinen ajattelu 

- liikunnan tukeminen 

- yksinolon vähentäminen, kaverisuhteiden tukeminen 

- perheiden tukeminen 

- taitojen kasvattaminen, onnistumisen kokemukset sekä lasten ja nuorten identiteetin 

– vahvistaminen 

 

Ilmoittaudu mukaan! 

Kaikki koulun oppilaat voivat osallistua omalla koululla järjestettävään kerhotoimin-

taan. Kaikki kerhotoiminta on oppilaille maksutonta ja toiminta järjestetään matalan 

kynnyksen periaatteella eli sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta harrastuk-

sesta.  Ennen kuin ilmoittaudut mukaan tarkastathan, että lukujärjestyksesi mahdollis-

taa kerhoon osallistumisen. 
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Kerhot täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja on rajallinen määrä ja etusi-

jalla ovat osallistujat, joilla ei ole tällä hetkellä harrastusta. 

 

Tästä näet koulullasi järjestettävän kerhotoiminnan ja niiden sisällön: 

https://www.masku.fi/vapaa-aika/harrastustoiminta/harrastamisen-maskun-malli/ 

 

Ilmoittautumisaika 13.9-26.9.2021 

 

Viikolla 40–41 saat ilmoituksen kerho paikastasi. Harrastustoiminta alkaa viikolla 42 

ja jatkuu viikolle 50 asti. Kerhoja ei järjestetä koulun loma-aikoina. Kevätkauden aloi-

tuksesta tiedotamme myöhemmin. 

 

Harrastusetsivä 

Harrastamisen Maskun malliin kuuluu harrastusetsivä toiminta. Etsivän tarkoituksena 

on auttaa lapsia ja nuoria löytämään mieluinen harrastus, sekä kannustaa heitä pysy-

mään mukana toiminnassa. Etsivä jalkautuu kouluille ja harrastuspaikoille kuulemaan 

lapsia ja nuoria ja on linkkinä perheiden, kunnan ja paikallisten harrastustoimijoiden 

kanssa. 

 

Harrastusetsivään voi olla yhteydessä kaikessa vapaa-aikaan ja harrastustoimintaan 

liittyvissä asioissa. Hänen kanssaan voidaan yhdessä miettiä mieluisaa vapaa-ajantoi-

mintaa. 

 

Yhteyshenkilö 

Tanja Hakamäki  

hankekoordinaattori  

tanja.hakamaki@masku.fi  

puh. 044 7388 389 

 

 

 

 

 

 

https://www.masku.fi/vapaa-aika/harrastustoiminta/harrastamisen-maskun-malli/


 

 
 

 


	1 alle kouluikäiset
	1.1 Lastentanssi, tanssioppilaitos
	1.2 Maskun musiikkiyhdistys ry.
	1.3 MLL perheliikuntaa Askaisissa ja Lemussa
	1.4 Salibandy, SBS Masku
	1.5 Maskun seurakunta
	1.6 Jalkapallo, Lemun Visa
	1.7 Nappulafutis, Askaisten Visa
	1.8 Jalkapallo, Maskun Palloseura
	1.9 Dancemix, Askaisten Visa
	1.10 Tanssileikki, Askaisten Visa
	1.11 Aikuinen-lapsi judo, Maskun Tempo
	1.12 Naperojudo, Maskun Tempo
	1.13 Avoin ja maksuton perhevuoro, Maskun liikuntatoimi
	1.14 Vauvasirkus 2–13 kk, Maskun liikuntatoimi
	1.15 Naperosirkus 1–6 v, Maskun liikuntatoimi

	2 ALA-asteikäiset
	2.1 Kerhotoiminta, 4H
	2.2 Maskun seurakunta
	2.3 Maskun musiikkiyhdistys ry.
	2.4 Partiolippukunta Kolkankävijät
	2.5 Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat
	2.6 Salibandy, SBS Masku
	2.7 Yleisurheilu, Maskun Kataja
	2.8 Jalkapallo, Lemun Visa
	2.9 Jalkapallo, Maskun Palloseura
	2.10 Dancemix, Askaisten Visa
	2.11 Showtanssia, Askaisten Visa
	2.12 Taekwondo, Saariston Taekwondo Park ry (toimii Lemussa)
	2.13 Maskun VPK
	2.14 Tenavajudo, Maskun Tempo
	2.15 Judo, Maskun Tempo
	2.16 Jazz tanssi, Tanssioppilaitos

	3 yläasteikäisille
	3.1 Partiolippukunta Kolkankävijät
	3.2 Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat
	3.3 Maskun seurakunta
	3.4 Maskun VPK
	3.5 Maskun musiikkiyhdistys ry.
	3.6 Yleisurheilu, Maskun Kataja
	3.7 Jalkapallo, Maskun Palloseura
	3.8 Salibandy, SBS Masku
	3.9 Taekwondo, Saariston Taekwondo Park ry (toimii Lemussa)
	3.10 Judo, Maskun Tempo
	3.11 Tai Chi, Maskun Tempo
	3.12 Jujutsu, Maskun Tempo
	3.13 Escrima, Maskun Tempo
	3.14 Lavis, Maskun Tempo
	3.15 Jazz, Tanssioppilaitos

	4 kirjasto
	5 nuokkaritoiminta ja tilat
	6 harrastamisen maskun malli

