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TIISTAI KESKIVIIKKOMAANANTAI TORSTAI

 KAHVAKUULA
Tammenahjon koulun 
liikuntasali klo 18–19

LAPSI- JA PERHELIIKUNTA NUORTEN LIIKUNTA TYÖIKÄISTEN LIIKUNTA ELÄKELÄISTEN LIIKUNTA

 PILATES
ALKEIS- JA KEVENNETTY RYHMÄ

seniorisali klo 18–18.45

Liikuntakalenteri

 PILATES JATKORYHMÄ
Maskutalo 
klo 19–20

 ELÄKELÄISTEN KUNTOSALIN  
MAKSUTON OMATOIMINEN 

KÄYTTÖ 
Maskun Hemmingin kuntosali                     

klo 15.30–16.30 

 SENIORILEIDIT 
Klo 15.30–16.30  

Hemmingin liikuntahalli

 ELÄKELÄISTEN KUNTOSALIN 
MAKSUTON OMATOIMINEN 

KÄYTTÖ 
Lemun kuntosali klo 10–12

 ELÄKELÄISTEN KUNTOSALIN  
MAKSUTON OMATOIMINEN 

KÄYTTÖ 
Askaisten kuntosali 10–12

 SENIORIJUMPPA
Askaisten koulun liikuntasali klo 9.30  

(vuoroviikoin)
Lemun Urheilutalo klo 9.30 

 (vuoroviikoin)

HYVINVOINTIA LIIKKUMALLA
Seikelän koulun liikuntasalissa

klo 17–19

 BOCCIA 
klo 10.30 Lemun urheilutalo  

(vuoroviikoin)

 KEHONHUOLTO JA 
VENYTTELY 

Luuka seniorisali 
klo 19–20

 TREENIMIX –  
pienryhmä liikunnan alkajille 

to klo 17.00–18.00 
(paikka avoin)

 ELÄKEMIESTEN 
KUNTOKLUBI 

Maskutalo klo 10–11

 ELÄKELÄISTEN KUNTOSALIN  
MAKSUTON OMATOIMINEN 

KÄYTTÖ 
Maskun Hemmingin kuntosali:       

klo 15.30–16.30

 LASTEN MOTORIIKKARYHMÄ
Lemun koulun sali 
klo 14.30–15.30

 TANSSIX
Lemun urheilutalo 

klo 18–19

 TANSSII, APUNA TUOLI
Maskutalo klo 11–12

 ELÄKELÄISTEN KUNTOSALIN  
MAKSUTON OMATOIMINEN 

KÄYTTÖ 
Askaisten kuntosali 10–12

 ELÄKELÄISTEN KUNTOSALIN 
MAKSUTON OMATOIMINEN 

KÄYTTÖ 
Lemun kuntosali klo 10–12 

 TASAPAINO 1 
Maskutalo
klo 10–11

 TASAPAINO 2 
Maskutalo 

klo 11.30–12.30

 ELÄKELÄISTEN KUNTOSALIN 
MAKSUTON OMATOIMINEN 

KÄYTTÖ 
Maskun Hemmingin kuntosali:     

klo 15.30–16.30 

 ELÄKELÄISTEN OMATOIMINEN 
PELIVUORO  

Hemmingin liikuntahalli  
klo 15.15–16.30. Maksuton. 

kaikille avoimet
LENTOPALLO

 Askaisten koulu klo 19.30–21 

kaikille avoimet
 SÄHLYÄ MIEHILLE  

Hemmingin liikuntahalli 
klo 20.15–21.45 

kaikille avoimet 
LENTOPALLOA MIEHILLE

Tammenahjon koulu
klo 19.30–21



PERJANTAI

Mihi-rekisteröityneille nuorille jumpat ilmaisia! 
Lue lisää sivulta 28/nuorten liikunta.
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Liikuntaryhmät, 
syksy 2021
Ryhmien aloitus vko 36, ellei muuta mainita

Ilmoittautumislinkki kevätkauden liikuntaryhmiin aukeaa 
4.8.2021, linkit kyseisestä liikuntaryhmästä kertovan tekstin 
alla www.masku.fi-> ajankohtaista liikuntatoiminta. 

Liikuntaryhmät laskutetaan. Kurssin 1. kerta on tutustumis-
kerta, jonka jälkeen asiakas sitoutuu ryhmän toimintaan ja 
laskutukseen. Mahdolliset osallistumisperuutukset tutustumis-
kerran jälkeen hyvinvointipalvelut@masku.fi. Maksuvapautus 
myöhemmin ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.  

Otamme vastaan Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleitä 
sekä Tyky- ja Kuntoseteleitä.   

YKSITYISTEN SALIVUOROT HAUSSA: 

Seuroilta jääneitä salivuoroja on haettavana maskun kunnan 
liikuntatiloihin hinta 50 € syyskausi + avainpantti /-tunniste 
50 €.   

Vapaana olevia salivuoroja voi tiedustella:  
hyvinvointipalvelut@masku.fi tai puh. 044 7388 224.  

Haettavat salivuorot:  

Askaisten koulun liikuntasali 

Lemun urheilutalo 

Lemun koulun liikuntasali  

Seikelän koulun liikuntasali 

Tammenahjon koulun liikuntasali 

KAIKILLE AVOIMET JA 
MAKSUTTOMAT PELI-
VUOROT

Avoimet, maksuttomat  
höntsäpelit:

Lentopalloa Askaisten koululla 
keskiviikkoisin klo 19.30–21 ja 
sunnuntaisin klo 17–19.  
Tiedustelut: 
petri.gottschalk@gmail.com  

Sählyä naisille ja miehille + 
nuorille Lemun koululla lauan-
taisin 13–14.30.  
Tiedustelut: 
petri.makinen@)vslaatoitus.fi.  

Sählyä miehille maanantaisin 
klo 20.15–21.45 ja perjantaisin 
klo 20–21.30 Hemmingin 
liikuntahallissa. 

Lentopalloa miehille 
Tammenahjossa keskiviikkoisin  
klo 19.30–21 

SUNNUNTAI

kaikille avoimet
LENTOPALLO

 Askaisten koulu klo 17–19

LAUANTAI

  AVOIN ja MAKSUTON
PERHEVUORO 

Hemmingin liikuntahallin  
monitoimitila klo 14.30–16.00

kaikille avoimet SÄHLY 
naisille ja miehille + nuorille  
Lemun koulu klo 13–14.30

kaikille avoimet
 SÄHLYÄ MIEHILLE  

Hemmingin liikuntahalli  
klo 20–21.30

 VAUVASIRKUS 2–13 KK, 
Tammenahjon koulun liikuntasali 

klo 16–17

 NAPEROSIRKUS 1–6 V. 
Tammenahjon koulun liikuntasali 

klo 17–18

 BOCCIAA 
Askaisten koulun liikuntasali 

klo 14–16 (vuoroviikoin)

Pelaajia
kaivataan –
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TREENIMIX-RYHMÄ LIIKUNNAN 
ALOITTELIJOILLE

Torstaisin klo 17–18. Pienryhmätoimintaa, 
jonka tavoitteena on löytää liikkumisen ilo tu-
tustuen eri liikuntalajeihin ja -mahdollisuuksiin. 
Ryhmä sopii erityisen hyvin mm. ylipainoisille, 
tuki- ja liikuntaelinvaivoja poteville naisille ja 
miehille. Kurssihinta 20 € + mahd. sisäänpää-
symaksut.  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:  
p. 044 7388 242 tai hanna.pennanen@masku.fi

MIHI LIIKUNTAA 
MASKUSSA 

13–19-vuotiaille nuorille: rajattomasti 
liikuntamahdollisuuksia mihin mennä, 
mitä tehdä! Kirjaudu MIHI-sivustoilla ja 
nauti monipuolisista ja maksuttomista 
liikuntaeduista. Voit koska tahansa mennä 
tunneille mukaan, ei erillistä ilmoittautu-
mista. 

Luo omat MIHI-tunnukset ja liiku mak-
suttomasti milloin sinulle sopii. Maskun 
ryhmäliikuntatunnit ovat kaikille MIHI-re-
kisteröityneille maksuttomia. Ilmoittaudu 
ohjaajalle MIHI-numerollasi paikan päällä.   

Lapsi- ja 
perheliikunta 

Nuorten 
liikunta

Työikäisten
liikunta 

LASTEN MOTORIIKKARYHMÄ

Ke klo 14.30–15.30 Lemun koulun sali. 
Ohjaajana lastenliikunnan ohjaaja Sirke Viljanen. 
Hinta 20 €. 

HYVINVOINTIA LIIKKUMALLA

Hyvinvointia liikkumalla koko perheelle (ala–
yläkouluikäiset lapset mukaan). Avoin ja maksuton 
liikuntavuoro yhdessä pelaillen ja leikkien 
Seikelän koulun liikuntasalissa ti  klo 17–19. 
Tiedustelut Marie Hedman, puh. 040 5657 212 
Kevätsateenkoti ry 

OMATOIMIVUORO/PERHELIIKUNTA 
Avoin ja maksuton perheliikuntavuoro 
Hemmingin liikuntahallin monitoimitilassa 
lauantaisin klo 14.30–16. Katso mahdolliset 
vuoroperuutukset hallin ilmoitustaululta. Mikäli 
MTT:ssä on erillisvaraus, avoin vuoro on peruttu. 
Ilmoittaudu valvojalle. 

KUVA: MIHI.FI

VAUVA- JA NAPEROSIRKUS
Tammenahjon koulun liikuntasalissa  
perjantaisin

Vauvasirkus 2–13 kk pe klo 16.00–17.00 
Naperosirkus 1–6 v pe klo 17.00–18.00 

Ohjaajana lastenliikunnan ohjaaja Sirke Viljanen. 
Hinta 35 €/kurssi mikäli perheestä osallistuu 1 
lapsi, 50 € mikäli perheestä osallistuu 2 lasta, 3 
lasta maksaa 65 €.  

Naperosirkus on vauvan ja vanhemman yhteinen 
tunti, joka tarjoilee musiikin, laulujen ja leikkien 
lomassa motorista kehitystä tukevaa liikuntaa, 
vahvistaa aikuisen ja lapsen vuorovaikutusta. Tun-
tien sisältö vaihtuu kahden viikon välein. Perhees-
tä voi olla mukana eri-ikäisiä sisaruksia.  

KUTSUNTAIKÄISTEN TIMEOUT 
-TOIMINTA 

Maskulaisilla kutsuntaikäisillä on mahdol-
lisuus hankkia maksuton kuntosalikortti 
Maskun kunnan kuntosaliin palveluksee-
nastumispäivään asti.

Tiedustelut:  
liikuntasuunnittelija Hanna Pennanen,  
hanna.pennanen@masku.fi tai  
p. 044 7388 242 

LIIQQUU LEIKKIPUISTOJUMPPA

Lataa puhelimeesi QR-koodin lukija Play Sto-
resta tai App Storesta. Avaa sovellus, salli 
sovelluksen käyttää kameraa, skannaa kuva 
sovelluksella, paina linkkiä ja video avautuu 
kännykkääsi. KIVOJA JUMPPAHETKIÄ!  

QR-koodit omatoimiseen jumppaan löytyvät 
seuraavista leikkikentistä: 

Hernemäen leikkikenttä Lemussa 
Sommarinvuoren leikkikenttä Askaisissa 
Kiurutien leikkikenttä Humikkalassa 
Kauklähteen leikkipuistossa Keskusta-alue 
Sulhontien leikkikenttä Takapaltta 
Piuhan leikkikenttä 
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Eläkeläisten 
liikunta

Ilmoittautumiset ohjaajalle paikan päällä. KAHVAKUULA 
Ma klo 18–19 Tammenahjon koulun lii-
kuntasali. Ohjaajana Silja Ranta.  
Hinta 40 €/kausi. 

KEHONHUOLTO JA VENYTTELYTUNTI 
To klo 18.00–19.00 Seikelän koulun lii-
kuntasalissa. Ohjaajana Silja Ranta.  
Hinta 35 €.   

TANSSIX
Lemun urheilutalolla ti klo 18–19. Hauska 
tanssillinen tunti yksin tanssien. Tunti sopii 
kaikenikäisille ja -kuntoisille naisille ja miehille. 
Ohjaajana Jaana Fagerholm-Lehtonen.  
Hinta 40 €. 

PILATES, ALKEIS/KEVYT 

Seniorisali ke klo 18–18.45 
Ohjaajana Hanna Viljanmaa. Hinta 50 €. 

PILATES, JATKO 

Maskutalo ke klo 19–20.
Ohjaajana Hanna Viljanmaa. Hinta 50 €.

SENIORILEIDIT 

Ti klo 15.30–16.30 Hemmingin liikunta-
halli. Hinta 20 €. Ohjaajana Eija Salo.

TASAPAINO 1 

Ma klo 10–11 Maskutalo. Ohjaajana Hanna 
Viljanmaa. Hinta 20 €.

TASAPAINO 2 

Ti klo 11.30–12.30 Maskutalo. Ohjaajana 
Eija Salo. Hinta 20 €.

ELÄKEMIESTEN KUNTOKLUBI 

To Maskutalo klo 10–11. Ohjaajana Hanna 
Viljanmaa. Hinta 20 €.

ELÄKELÄISTEN OMATOIMINEN, MAK-
SUTON KUNTOSALIHARJOITTELU: 

Hemmingin kuntosali 
ti klo 15.30–16.30 
ke klo 15.30–16.30 
to klo 15.30–16.30 

Lemun kuntosali 
ma ja to klo 10–12 

Askaisten kuntosali 
ma ja to klo 10–12

ELÄKELÄISTEN KUNTOSALIHARJOIT-
TELUN STARTTIKURSSIT   

Kurssit järjestetään, kun kolme ilmoittautu-
nutta/kuntosali, maksuton. 

Ilmoittaudu maksuttomaan laiteopastukseen 
puh. 044 7388 242/Hanna Pennanen tai säh-
köpostilla hanna.pennanen@masku.fi.   

ELÄKELÄISTEN OMATOIMINEN  
PELIVUORO  

Hemmingin liikuntahallilla ke klo 15.15–
16.30. Maksuton. Ei erill. ilmoittautumista. 
Ota oma maila mukaan.   

SENIORIJUMPPAA JA BOCCIAA 

Askaisissa ja Lemussa vuoroviikoin   

Jumppa tiistaisin klo 9.30–10.30. Bocciaa pela-
taan jumpan jälkeen klo 10.30 alkaen Lemun 
urheilutalolla sekä perjantaisin klo 14–16 
Askaisten koulun liikuntasalissa.

TANSSII, APUNA TUOLI

Maskutalo to klo 11–12.  
Ohjaajana Jaana Fagerholm-Lehtonen.  
Hinta 20 €. 
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MASKULAISTEN IKÄIHMISTEN 
HARRASTEOPAS 2021–2022
Ikäihmisten harrasteopas kaudelle 
2021–2022 julkaistaan lokakuussa. 

Oppaan kohderyhmänä ovat kaikki yli 
65-vuotiaat. Sen tarkoituksena on esitellä 
toimintoja, jotka vahvistavat toimintakykyä 
fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. 

Opas on tehty yhteistyössä Maskun kun-
nan ja maskulaisten yhdistysten, järjestöjen 
ja urheiluseurojen kanssa. Kaikki oppaan 
ryhmät ovat matalan kynnyksen toimintoja, 
jotka soveltuvat meille kaikille taustasta 
riippumatta. Lähde rohkeasti mukaan har-
rastetoimintaan ja ota ystäväsi tai vaikka 
naapurisi mukaan! 

Liikuntaneuvontapalvelu on LIIKU:n tuotta-
maa palvelua, jota on saatavilla Maskussa.    

Liikuntaneuvonta – mitä se on?

• kuntalaisille ilmainen neuvontapalvelu, kestää 
keskimäärin 12 kuukautta

• mukaan pääset terveyskeskuksen lääkärin 
tai hoitohenkilökunnan lähettämänä

• tarkoitettu ensisijaisesti terveytensä kannal-
ta liian vähän liikkuville tai jonkin terveysris-
kin omaaville (esim. tyypin 2-diabetes)                

Liikuntaneuvonta on henkilökohtainen ja luot-
tamuksellinen prosessi asiakkaan ja neuvojan 
välillä, jossa keskustelun ja ohjauksen kautta 
pyritään parantamaan ihmisen elämänlaatua 
liikunta- ja ravitsemustottumuksien tarkenta-
misella.                      

Kysy lisää terveyskeskuksesi lääkäriltä tai 
hoitohenkilökunnalta.            

Liikuntaneuvonta
LIIKUNNALLA ON VAIKUTUSTA

• elämän laatuun
• verenpaineeseen
• sokeritasapainoon
• kolesteroliarvoihin
• astman ja muiden hengityssairauksien   
 hoitoon
• tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon
• mielenhuoltoon
• työssä ja vapaa-ajalla jaksamiseen
• painonhallintaan, ulkonäköön
• unen määrään ja laatuun
• ihmissuhteisiin
• rentoutumiseen, virkistäytymiseen          

Liikunnalla on vahvin olemassa oleva tutki-
musnäyttö näihin kaikkiin asioihin!

Lue lisää liikunta- ja elintapaneuvonnasta Liiku.fi-sivuilta!

Liikuntaneuvoja Inga Luotonen,  
044 417 1406, inga.luotonen@liiku.fi

Turun seudun 11 kuntaa Kaarina, Lieto, 
Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, 
Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku  
ovat ottaneet käyttöön yhteisen 
Saattaja kortin.

Saattajakortin tavoite on helpottaa vammaisen tai 
pitkäaikaissairaan liikunnan ja kulttuurin harrasta-
mista. Seudullisella Saattajakortilla yhtenäistetään 
eri toimipaikkojen käytäntöjä.

Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksut tomaan 
sisäänpääsyyn kuntien määrittelemille liikuntapai-
koille ja kulttuuripalveluihin. Uimahalleissa, kunto- ja 
liikuntasaleissa sekä kulttuurikohteis sa toiminnan 
tulee olla kaupungin/kunnan järjestämää.

AVUSTAJAN KANSSA LIIKKUMAAN 
JA KULTTUURIN PARIIN

Saattajakortti

MASKUN TYÖKYVYTTÖ MYYS-
ELÄKELÄISTEN HARRASTERYHMÄ
Tiedustelut: Eeva Leppänen, p. 040 507 6309 
tai evalisa5559@gmail.com

Turun seudun kunnissa asuvalla henkilöllä, jolla on 
avustajan tarve, on mahdollisuus hakea Saattaja-
korttia oman kuntansa liikuntapalveluilta.

Kortin myöntää kunnan liikunta palve lut hakemuk-
sen perusteella. Korttia anottaessa tulee esittää 
lääkärin tai fysioterapeutin lausunto. Näkövammai-
set saavat kortin myös esittämällä Varsinais-Suomen 
Näkövammaiset ry:n näkövamma kortin.

Kortti on avustettavan henkilökohtainen ja se tulee 
esittää kassalla. Saattajana voi toimia kulloinkin eri 
henkilö. Kortti on voimassa määräajan, enintään 
kolme (3) vuotta kerrallaan.

Lisätiedot: hanna.pennanen@masku.fi
tai p. 044 7388 242.
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Sovellettu liikunta 
erityisryhmille
Rajaton liikuntaopas kokoaa kaikki Turun seu-
dun ns. Rajattomien kuntien alueella toteutettavan 
soveltavan liikunnan ohjaustoiminnan yksiin kansiin. 
Opas on vuosien saatossa toiminut erinomaisena lii-
kuntaan ohjaamisen työvälineenä. Jotta nimenomaan 
pitkäaikaissairaat ja vammaiset sekä muilla tavoin 
toimintarajoitteiset lapset ja aikuiset löytäisivät itsel-
leen sopivan liikuntaryhmän on tärkeää, että oppaan 
tiedoissa vaadittava toimintakyvyn taso on riittävän 
hyvin kuvattu. Oppaaseen ei myöskään ole tarkoituk-
senmukaista koota ns. hyväkuntoisille ikääntyneille 
tarkoitettua ryhmätoimintaa.

Rajattomasti liikuntaa
-seurakoulutukset 

Turun seudun kunnat tarjoavat yhdessä sinulle oh-
jaaja, valmentaja tai seuran toimihenkilö – mahdol-
lisuuden lisätä osaamistasi.  Tarjolla on maksutonta, 
laadukasta koulutusta niin aloitteleville seura-ak-
tiiveille kuin seuran hallinnointiin ja markkinointiin 
pureutuviin teemoihin. 

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan www.liiku.fi

Elintapaohjaus
Elintapaohjauksella pyritään vaikuttamaan kun-
talaisten hyvinvointiin ja terveyteen ehkäisevän 
työn keinoin. Tavoitteena on kannustaa kuntalaisia 
tekemään terveytensä kannalta entistä parempia 
valintoja ja näin parantaa heidän hyvinvointiaan ja 
toimintakykyään.

Elintapaohjauksen palvelutarjotin toimii ammat-
tilaisille elintapaohjaustyön tukena, ja palvelutar-
jottimelta kuntalaiset löytävät itselleen sopivia 
terveellisiä elintapoja tukevia palveluja.

https://www.masku.fi/vapaa-aika/
liikunta palvelut/elintapaohjaus/

KUTSUNTAIKÄISTEN TIMEOUT -TOIMINTA

Maskulaisilla kutsuntaikäisillä on mahdollisuus hankkia maksuton kuntosalikortti 
Maskun kunnan kuntosaliin palveluksenastumispäivään asti. 

Tiedustelut: hanna.pennanen@masku.fi tai p. 044 7388 242   

Arkeen Voimaa – 
pienillä muutoksilla kohti  
sujuvampaa arkea
”En saa aikaiseksi. En osaa päättää.” Yksinäisyyttä?  
Mieli maassa? Kipuja?
Arkeen Voimaa -kurssi on tarkoitettu sinulle täysi- ikäinen, jolla on jokin arjen 
sujuvuutta haittaava ongelma, kuten esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys, yksinäi-
syys tai oma tai läheisen pitkäaikaissairaus. Edellä olevat asiat aiheuttavat usein 
samankaltaisia oireita kuten uupumusta, unettomuutta tai aloitekyvyttömyyttä. 
Ryhmässä saat tukea, tietoa ja työkaluja oireiden hallintaan sekä opit suunnittele-
maan omaa toimintaasi ja tekemään pieniä muutoksia arjen sujuvoittamiseksi. 

Seuraavat kokoontumiset järjestetään:

1. Ryhmä 15.9.–20.10.2021 keskiviikkoisin klo 13–15.30  
Maskutalolla Seurantalontie 2, Masku.

2. Ryhmä 2.11.–7.12.2021 tiistaisin klo 13–15.30  
Mynämäen uimahallin kerhotila, Virastotie 1, Mynämäki.

Kurssi on osallistujille maksuton! 

Lue lisää: http://www.arkeenvoimaa.fi/

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:  
Piia Välinen, p. 040 8355511, piia.valinen@soteakseli.fi




