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Maskun kunnan  
veroprosentit vuodelle 2020
Kunnan tuloveroprosentti säilyy ennal-
laan 20,75 %

Kiinteistöveroprosentit: 
 - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95
 - vakituisen asuinrakennuksen 
veroprosentti 0,41
 - muiden kuin vakituisten asuntojen   
veroprosentti 1,00
 - yleishyödyllisten yhteisöjen veropro-
sentti 0,00
 - rakentamattoman rakennuspaikan 
veroprosentti 2,00

Maskun kunta

Kaavoituskatsaus 2019
Katsaus kunnassa vuoden 2019 aikana 
hyväksytyistä, vireillä olevista ja lähiai-
koina vireille tulevista kaavoitusasioista 
ja niihin liittyvistä kunnan päätöksistä 
on esillä tutustumista varten Maskun 
kunnanviraston palvelupisteessä, osoite 
Keskuskaari 3, 21250 Masku, viraston 
virka-aikana sekä kunnan kirjastoissa 
kirjastojen aukioloaikana. 

Kaavoituskatsaus löytyy myös kunnan 
kotisivuilta www.masku.fi kohdasta 
Asuminen ja ympäristö – Yleistä kaavoi-

tuksesta ja maankäytöstä.

Kunnanhallitus

Osallistu Maskun 
vetovoimatutkimukseen!
Onko Maskun kunta vetovoimainen? 
Entä onko se imagoltaan viihtyisä, tur-
vallinen tai omaleimainen?  

Ihmiset muuttavat pääasiassa opiskelun 
tai työn perässä. Mutta asukkaita hou-
kuttelevat myös sujuvan arki, kuten viih-
tyisä ympäristö, toimivat asuinalueet ja 
läheltä löytyvät palvelut – sekä esimer-
kiksi mielikuvat alueen ”fiiliksestä” ja 
vireydestä.

Kunnan kotisivuilta löytävän linkin 
kautta voit arvioida Maskun kunnan ve-
tovoimaisuutta ja mielikuvia. Vastaami-
seen kuluu noin 5 minuuttia. 
https://www.masku.fi/osallistu-mas-
kun-vetovoimatutkimukseen/ 

Tutkimukseen voi osallistua 24.1.2020 
asti. Lisätietoja tutkimuksesta antaa: 
Lauri Hyttinen, Maskun kunta, 
puh. 044 7388 338, lauri.hyttinen@
masku.fi 
Elina Laamanen, Innolink, 
puh. +358 40 1940 229, 010 633 0200

Tutkimuksen toteuttaa Innolink.

Maskun kunnan messujen 
osaston löydät tuttuun ta-
paan Turun Messukeskuksen 
A-hallista, kohta A/33.

Messut ovat avoinna perjantaina 7.2. klo 
10-18, lauantaina 8.2. klo 10-18 ja sun-
nuntaina 9.2. klo 10-17. 

Rakennusvalvonta tiedottaa
Aikaisempi rakennustarkastaja on siir-
tynyt kunnan kiinteistöpäälliköksi ja 
uutta rakennustarkastajaa ollaan hake-
massa. 

Väliaikaisesti rakennustarkastajana toi-
miin Pertti Grönholm. Hänet tavoittaa 

puhelimitse 044 7388 257 maanantai-
sin ja keskiviikkoisin klo 9.00 – 11.00. 
Käynnit ilman ajanvarausta keskiviik-
koisin klo 13.00 – 16.00. Lisätietoja 
kunnan nettisivuilta www.masku.fi/asu-
minen-ja-ymparisto/rakentaminen-2/

Rakennusvalvonta 

Varhaiskasvatus- ja 
opetuspalvelut tiedottaa
Ilmoittautuminen Maskun kunnan esi- 
ja perusopetukseen, koululaisten aamu- 
ja iltapäivätoimintaan, sekä esiopetusta 
täydentävään päivähoitoon 14.2.2020 
mennessä

Esiopetukseen ilmoittautuminen:
Esiopetus toimintakaudella 2020 – 2021 
alkaa 12.8.2020. Maskun kunnassa on 
käytössä sähköinen hakemusasiointi 
varhaiskasvatus- ja esiopetushaussa ht-
tps://www.masku.fi/varhaiskasvatus/
esiopetus-2/ 

Esiopetukseen ilmoittautuminen ja ha-
kemus esiopetusta täydentävään var-
haiskasvatukseen tehdään erikseen. 
Esiopetusta järjestetään Tammenahjon, 
SatuSeikelän, Satumetsän (Kurittulan 
koulu), Lounatuulen (Lemu ja Askainen) 
ja Nappularannan päiväkodeissa, mikäli 
ryhmään ilmoittautuu ja aloittaa vähin-
tään seitsemän lasta. Hakemukseen tu-
lee merkitä, mikäli lapselle haetaan kul-
jetusta esiopetukseen.
Esiopetuskuljetukset järjestetään kou-
lukuljetusten yhteydessä, mikäli matka 
esiopetuspaikkaan on kotiportilta vä-
hintään 2 km. Täydentävään hoitoon ja 
hoidosta kotiin matkoille kuljetusta ei 
myönnetä.

Varhaiskasvatusjohtaja  
Hanna Rousku, puh. 044 7388 355  
hanna.rousku@masku.fi sekä 
varhaiskasvatuksen toimistosihteeri  
Pia Kyrölä, puh. 044 7388 265  
pia.kyrola@masku.fi. 

Lisätietoja antavat



Kouluun ilmoittautuminen:
1.luokan ke 12.8.2020 aloittavat oppi-
laat ilmoittautuvat perusopetukseen 
tänä keväänä sähköisesti Wilman kautta 
14.2.2020 mennessä. 

1. luokalle on ilmoitettava ne lapset, jot-
ka ovat syntyneet vuonna 2013 tai sitä 
ennen eivätkä ole vielä aloittaneet kou-
lunkäyntiään. Kouluun ilmoittautumis-
päivämäärä koskee myös muita kuin 1. 
luokalle tulevia uusia oppilaita.

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu 
sähköisesti Internetin välityksellä Wil-
ma-ohjelmalla, joka on koulun alettua 
jatkossakin huoltajien käytettävissä mm. 
oppilaiden poissaolojen seuraamisessa 

ja selvittämisessä, koulun tiedotteiden 
lukemisessa sekä viestinnässä opettajien 
kanssa. Ilmoittautumislinkki tulee Wil-
maan ma 20.1.2020.

Maskuun ilmoittautumisajan jälkeen 
muuttavat oppilaat tulostavat kouluun 
ilmoittautumislomakkeen Maskun kun-
nan kotisivuilta tai noutavat lomakkeen 
koululta ja palauttavat täytetyn lomak-
keen siihen kouluun, johon oppilaalle 
koulupaikkaa haetaan.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoi-
mintaan haku: 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan haetaan sähköisen hakemuslo-
makkeen kautta 14.2.2020 mennessä. 
Linkki hakemuslomakkeeseen löytyy 
kouluilmoittautumislinkin yhteydestä 
tai sen voi tilata sähköpostitse aamu- ja 
iltapäivätoimintakoordinaattorilta mii-

ka.huhtinen@masku.fi. Päätös aamu- ja 
iltapäivätoimintapaikasta toimitetaan 
sähköpostilla. 

Menovinkit

Lisätietoja 
perusopetuksesta antavat

Askaisten koulu, rehtori Anna-Kaisa 
Saarinen, puh. 0400 850 266
Kurittulan koulu, rehtori Hannu Lehto, 
puh. 044 7388 261 
Maskun Hemmingin koulu (7.-9.lk:t),  
rehtori Eliisa Hyle-Sjövall, 
puh. 044 7388 111
Lemun koulu, rehtori Susanna  
Nurmi-Jakobsson, puh. 050 3387 291
Seikelän koulu, rehtori Antti Kantonen, 
puh. 044 7388 269
Tammenahjon koulu, Miika Huhtinen, 
puh. 044 7388 357.

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelu

Kirjailijavierailu Lemun lähikirjastossa
Kirjailija Petri Tamminen vierailee Lemun lähikir-
jastossa tiistaina 21.1.2020 klo 18.30. 
Petri Tammisen kirjoista voisi mainita mm. Musta 
vyö, jossa liikutaan lähimaastossa, Enon opetuk-
set, Rikosromaani, Muita hyviä ominaisuuksia, 
Suomen historia ja uusimpana Silloin tällöin on-
nellinen – nimisen kirjan, jonka hän on kirjoitta-
nut yhdessä poikansa Antti Röngän kanssa. 
Tervetuloa mielenkiintoiseen iltaan kuuntele-
maan, kyselemään.

Lukupiiri pääkirjastossa
Lukupiiri alkaa pääkirjastossa! Kevään tapaami-
set kerran kuussa maanantaisin klo 17.30 - 19.00: 
27.1., 24.2., 23.3., 20.4. ja 18.5. 
Ilmoittautuminen (toivottavaa, muttei välttämä-
töntä) kirjaston tiskillä tai s-postilla lukupiirin 
vetäjälle: eija.pelkonen@masku.fi 
Ensimmäiseksi kerraksi luetaan Minna Rytisalon 
kirja Lempi. Kysy kirjaa tiskiltä; kirjasto varannut 
niitä valmiiksi lukupiiriläisille.

Satutunnit
Pääkirjastossa joka toinen tiistai 28.1., 11.2., 25.2., 
10.3., 24.3. ja 7.4. klo 9.30.
Lemun lähikirjastossa keskiviikkoisin 29.1., 26.2., 
25.3., 15.4. ja 13.5. klo 10.00.

Lukulemmikki pääkirjastossa 
Parillisten viikkojen tiistaina 21.1., 4.2., 3.3., 17.3., 
31.3., 14.4. ja 28.4. klo 17.30 - 18.30 
Parittomien viikkojen keskiviikkona 29.1., 12.2., 
26.2., 11.3., 25.3., 8.4. ja 22.4. klo 17.30 - 18.30 
Varaa lukuaikasi (15 min.) puhelimitse 044 7388 
255 tai pääkirjaston tiskiltä.

Lintunäyttely pääkirjastossa 
Terttu Saarisen  
käsin tehdyt linnut  
ihasteltavana  
tammikuun ajan kirjaston  
aukioloaikoina. Tervetuloa katsomaan. 
Lintuja voi myös ostaa omaksi.

Talviloma 2020 
Vuoden 2020 talviloma on viikolla 8. Hyvinvoin-
tipalveluiden järjestämät toiminnat löytyvät kun-
nan nettisivuilla lähiaikoina. Seuraa! Seuraa myös 
Facebookissa ja Instagramissa Maskun hyvinvoin-
tipalvelut.

Kevään 2020 liikuntatarjonta
Ilmoittautuminen kevätkauden liikuntaryhmiin 
on alkanut 1.1.2020 Webropol-linkin kautta, el-
lei muuta mainita. Ilmoittautumislinkki löytyy 
jokaisen ryhmän kohdalta. Ensimmäinen kerta 
on tutustumiskerta, peruutus heti hyvinvointipal-
veluihin kurssin ensimmäisen kerran jälkeen, jos 
ei halua jatkaa ryhmässä. Jos ei peruutusta tee, 
katsotaan, että jatkaa ryhmässä ja samalla sitou-
tuu ryhmän toimintaan ja kurssimaksuun, joka 
laskutetaan. Otamme vastaan myös Smartumin 
liikunta- ja kulttuuriseteleiltä sekä Virike- ja kun-
toseteleitä.

Lapsi- ja perheliikunta
Vauva ja perheliikunta 
Ohjaajana lastenliikunnan ohjaaja Sirke Viljanen. 
Aloitus viikolla 6, hinta 35 €/kurssi mikäli per-
heestä osallistuu 1 lapsi, 50 € mikäli perheestä 
osallistuu 2 lasta, 3 lasta maksaa 65 €. Kokoontu-
minen 12 kertaa. Tunteja ei pidetä viikoilla 8 ja 9. 
Keskiviikon tunnit Lemun koululla klo 16.00 – 
16.45 Perhesirkus 1–6 -v
Perjantain tunnit Tammenahjon koululla klo 
14.30 -15.15 Vauvasirkus 2–13 kk, klo 15.15 – 
16.00 NaperoSirkus 1–3 v ja klo 16.00 – 17.00 
Perhesirkus 1–6 -v 
Vauvasirkus on vauvan ja vanhemman yhteinen 
tunti, joka tarjoilee musiikin, laulujen ja leikkien 
lomassa motorista kehitystä tukevaa liikuntaa, 
vahvistaa aikuisen ja lapsen vuorovaikutusta. 
NaperoSirkus on 1–3 -vuotiaiden jumppa yhdessä 
oman vanhemman kanssa. Tuntien sisältö vaih-
tuu kahden viikon välein. Teemana mm. pallot, 
tasapaino, temppurata, leikkivarjo, lakana, hyppy, 
liikenneteema. 
Perhesirkus on sisällöltään lähes sama kuin Na-
peroSirkus, mutta sovellettu 1–6 -vuotiaille lapsil-
le, perheestä voi olla mukana eri-ikäisiä sisaruksia. 

Omatoimivuoro/perheliikunta 
Avoin ja maksuton perheliikuntavuoro Hemmin-
gin liikuntahallin monitoimitilassa lauantaisin klo 
14.30 – 16.00. Katso mahdolliset vuoroperuutuk-
set hallin ilmoitustaululta tai tämän sivun yläosas-
ta. Mikäli MTT:ssä on erillisvaraus, avoin vuoro 
on peruttu. Ilmoittaudu valvojalle.

Nuorten liikunta 
MIHI liikuntaa Maskussa 
Nuorten (13–19 -vuotiaille) Rajattomasti lii-
kuntamahdollisuuksia mihin mennä, mitä 
tehdä! Kirjaudu MIHI-sivustoilla ja nauti mo-
nipuolisista ja maksuttomista liikuntaeduista. 
Voit koska tahansa mennä tunneille mukaan, ei 
erillistä ilmoittautumista. Luo omat MIHI-tun-
nukset ja liiku maksuttomasti milloin sinulle 
sopii. 

Maksuttomia liikuntasalivuoroja voit tiedus-
tella puh. 044 7388 242 tai hanna.pennanen@
masku.fi 

Kuntosalin starttikurssit/laiteopastukset 
nuorille
Askaisten kuntosali torstaisin klo 17.30 – 18.15 
viikot 3-5 (16.-30.1.2020) yht. 3 kertaa. 
Lemun kuntosali torstaisin klo 18.30 – 19.15 
viikot 3-5 (16.-30.1.2020) yht. 3 kertaa 
Hemmingin kuntosali torstaisin klo 19.30 – 
20.15 viikot 3-5 (16.-30.1.2020) yht. 3 kertaa 
Nuorille 13-19 -vuotiaille MIHI-rekisteröity-
neille maksuton. 

Ohjattu kuntosalicircuit -kiertoharjoitteluryh-
mä tarkemmat tiedot seuraavassa Maskulai-
sessa ja www-sivuilla.

HIIT ja kehonhuolto -treenit 
HIIT lyhennelmä tulee sanoista High Intensity 
Intervall Training eli korkeatehoinen intervalli 
harjoittelu. Harjoitusosuus kestää noin 10-20 
minuuttia sisältäen korkeatehoisia työosuuksia 
ja selkeästi kevyempiä palautusosuuksia. 
Treenejä järjestetään tiistaisin klo 20.00 – 
21.00 Askaisten koulun liikuntasalissa. Ohjaa-
jana Nina Laine. Kurssin kesto 13 kertaa, aloi-
tus 14.1.2020. Hinta 30 €/kurssi. 



MIHI-tunnisteella maksuton nuorille 13-19 -v. 

Toiminnallinen treeni 
keskiviikkoisin Askaisten koulun liikuntasa-
lissa. Ohjaajana Nina Laine. Kurssin kesto 13 
kertaa, aloitus 15.1.2020. Hinta 30 €/kurssi. 
MIHI-tunnisteella maksuton nuorille 13-19 -v. 

Avoin sählypelivuoro 
Lemun koululla lauantaisin klo 13.00 - 14.30. 
Aloitus 4.1.2020. Tiedustelut: Petri Mäkinen, 
petri.makinen@vslaatoitus.fi tai puh. 045 1135 
090. 

Mitä lajeja tai iikuntamahdollisuuksia kaipaat 
Maskuun? Käy jättämässä ideasi Maskun hy-
vinvointipalvelut Facebook-sivuille.

Työikäisten liikunta 
Aikuisten leikkipuistojumppa 
Liiqquu leikkipuistojumppa ® tunnit sopivat kai-
kille ulkojumpasta kiinnostuneille. Ryhmän aloi-
tus myöhemmin keväällä.

Tehokas kahvakuulatuntitreeni + venyttelyt 
Eli girya (eng. kettlebell) on pyöreä kahvallinen 
metallipallo, jota käytetään monipuoliseen vastus-
harjoitteluun. Kahvakuulalla harjoittelu sopii sekä 
naisille että miehille eikä sen aloittaminen vaadi 
jo valmiiksi hyvää kuntoa tai liikkuvuutta. Juoma-
pullo ja oma kuula mukaan. Muutamia 4 kg ja 6 kg 
lainakuulia on lainattavissa. 
Maanantaisin Tammenahjon koulun liikuntasa-
lissa. Hinta 50 €/kurssi. Kurssien kesto 15 kertaa. 
Ohjaajana Jenna Hakala. 
Ryhmä 1 ma klo 17.30 - 18.20, aloitus 13.1.2020
Ryhmä 2 ma klo 18.30 - 19.20, aloitus 13.1.2020 

Pilatesryhmät kaikenikäisille ja –kuntoisille 
naisille ja miehille 
Pilates on kehonhallintamenetelmä, jonka tavoit-
teena on kehittää voimaa, kestävyyttä, liikkuvuut-
ta ja ryhtiä vahvistamalla kehon keskialuetta ja 
syviä tukilihaksia. 
Ryhmien aloitus on viikolla 2, ei tuntia viikolla 8. 
Viimeiset tunnit järjestetään 22.4.2020. Ryhmien 
ohjaajana toimii Hanna Viljanmaa.
Pilates alkeis- ja kevennetty ryhmä Luukan palve-
lukeskuksen seniorisalissa keskiviikkoisin klo 18. 
00 - 18.45. Hinta 50 €/ kurssi. Pilates jatkoryhmä 
Maskutalolla keskiviikkoisin klo 19.00 – 20.00. 
Hinta 50 €/kurssi. 

Musiikkiliikuntaa, apuna tuoli 
Hauska tanssillinen tunti lavatanssimusiikin tah-
tiin. Tunnilla hyödynnetään tuolia ja osallistua 
voi vaikka pyörätuolilla. Ohjaajana Jaana Fager-
holm-Lehtonen. Musiikkiliikuntaa torstaisin Mas-
kutalolla klo 10.00 – 11.00. Aloitus 9.1.2020, 12 
kertaa. Ilmoittautuminen ohjaajalle, kausimaksu 
20 €, joka laskutetaan. 

Kehonhuolto ja rentoutus 
Luukan palvelukeskuksen seniorisalissa torstai-
sin klo 18.00 - 18.45. Kurssin aloitus 9.1.2020, 
ei tuntia viikolla 8. Viimeinen kerta 23.4.2020. 
Hinta 35 €/kurssi. Ryhmä sopii kaiken kuntoisille 
ja ikäisille miehille ja naisille. Ohjaajana Hanna 
Viljanmaa. 

Kuntosalin starttikurssit/laiteopastukset työi-
käisille 
Askaisten kuntosali torstaisin klo 17.30 - 18.15 vii-
kot 3-5 (16.1. - 30.1.2020) yht. 3 kertaa. 
Lemun kuntosali torstaisin klo 18.30 - 19.15 viikot 
3-5 (16.1. - 30.1.2020) yht. 3 kertaa 
Hemmingin kuntosali torstaisin klo 19.30 - 20.15 
viikot 3-5 (16.1, -30.1.2020) yht. 3 kertaa 
Kurssihinta 10 €. 

Ohjattu kuntosali-circuit -kiertoharjoitteluryh-
mä tarkemmat tiedot seuraavassa Maskulaisessa 
ja www-sivuilla. 

HIIT ja kehonhuolto -treenit 
HIIT lyhennelmä tulee sanoista High Intensity 
Intervall Training eli korkeatehoinen interval-
li harjoittelu. Harjoitusosuus kestää noin 10-20 

minuuttia sisältäen korkeatehoisia työosuuksia ja 
selkeästi kevyempiä palautusosuuksia. 
Harjoitus on tiistaisin klo 20.00 – 21.00 Askais-
ten koulun liikuntasalissa. Ohjaajana Nina Laine. 
Kurssin kesto 13 kertaa, aloitus 14.1.2020. Hinta 
30 €/kurssi. MIHI-tunnisteella maksuton nuorille 
13-19 -v. 

Toiminnallinen treeni 
keskiviikkoisin Askaisten koulun liikuntasalissa. 
Ohjaajana Nina Laine. Kurssin kesto 13 kertaa, 
aloitus 15.1.2020. Hinta 30 €/kurssi. MIHI-tun-
nisteella maksuton nuorille 13-19 -v. 

Avoin, maksuton sählypelivuoro 
Lemun koululla lauantaisin klo 13.00 - 14.30. 
Aloitus 4.1.2020. Tiedustelut: Petri Mäkinen, pet-
ri.makinen@vslaatoitus.fi tai puh. 045 1135 090.

Eläkeläisten liikunta
Eläkeikäisten liikuntatarjonta löytyy Maskulaises-
ta nro 20, joka ilmestyi 12.12.2019 tai osoitteesta 
www.masku.fi-> vapaa-aika ja hyvinvointi-> lii-
kuntapalvelut -> sisäliikunta. 

Tervetuloa kaikki liikkumaan!

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Saaristo liikkuu 19.1. - 26.1.2020 
Ilmoita kuinka monta kilometriä liikuit esim. 
juosten, kävellen, hiihtäen, pyöräillen, luistellen 
ajalla 19.1. - 26.1.2020 merkitsemällä kilometrit 
vihkoon (Lemun lähikirjaston ulko-oven vieres-
sä, Askaisten torilla ja Rivieralla) tai maarit.lind-
strom@masku.fi 28.1.2020 mennessä. Kaikkien 
yhteystietojen antaneitten kesken arvotaan kolme 
palkintoa, jotka toimitetaan voittajille. 

Nuori Kulttuuri- toiminnassa vuosi 2020 
on tanssin vuosi 
Moves on tarkoitettu kaikille 10-20 -vuotiaille 
tanssin harrastajille. Tapahtuman etkot järjes-
tetään lauantaina 8.2.2020 Mynämäen lukiolla. 
Tapahtumaan voi vielä nopeasti ilmoittautua 
mukaan. Tarkemmat tiedot: https://www.masku.
fi/vapaa-aika/ajankohtaista/. Tapahtumassa on 
myös klo 15.00 - 16.30 kaikille avoin ja maksuton 
Disco feat. 
Varsinais-Suomen aluetapahtuma Kaarinassa 
21.3. - 22.3.2020. Lisätiedot: https://nuorikult-
tuuri.fi/moves/aluetapahtumat/ 

Kirjankierrätyshylly pääkirjastossa 
Asiakkaiden omien kirjojen vaihtopiste lehtilu-
kusalissa. Tuo korkeintaan viisi kirjaa kerrallaan, 
mukaan saat ottaa niin monta kirjaa kuin haluat! 

Seuraa kirjaston toimintaa
Instagram: maskunkirjasto 
Facebook: Maskun kunnankirjasto 
Verkkosivut: www.masku.fi/vapaa-aika/kirjasto-
palvelut 

Koulujen liikuntatilojen salivaraukset 
kevätkausi 2020 
Yksityisten salivuorojen haku 
Voit tiedustella vapaita salivuoroja hyvinvointi-
palveluista puh. 044 7388 299 tai sähköposti: hy-
vinvointipalvelut@masku.fi 
Seuroilta vapaaksi jääneitä salivuoroja jaetaan 
edelleen yksityisille käyttäjille hintaan 50 €/h/
syyskausi.

Raisio-opisto tiedottaa
Mukaan liikuntaryhmiin kevätkauden hinnalla! 
Kysy lisää puh. 044 797 1930.

Alkavia kursseja:
Digiajan sukututkimus 21.1. - 10.3. (21 t) 35 €
Sukututkimuksen aloittamisesta kiinnostuneille. 
Pääaiheet ovat sukututkimuksen aloittaminen, 
kirkonkirjojen käyttö ja 1700-luvun käsialan al-
keet. Tavoitteena on saada valmiudet omatoimi-

sen perussukututkimuksen aloittamiseen. Hyö-
dynnetään internetissä olevia tietolähteitä, joten 
tietokoneen käyttötaito on tarpeen. Oma kannet-
tava mukaan. Omakustanteinen tutustumiskäynti 
Kansallisarkisto Turkuun. Ti 18 - 20.15 Hemmin-
gin koulu.

Tuunauksen tietotaito 5.2. - 11.3. (15 t) 28 €
Tietotaitoa tuunaukseen. Käymme läpi erilaisia 
tapoja, joilla voit uudistaa vanhoja vaatteita, lauk-
kuja tai muita tekstiilejä: japanilainen kirjontatek-
niikka sashiko, kukkakirjonta, bling bling, tuftaus- 
eli kirjontaneula. Ohjaaja: madeinnummila.fi. Ke 
17 - 19.15 Hemmingin koulu.

Digikuvat kuvakirjaksi 14. - 15.2. (9 t) 22 €
Opit siirtämään kuvat kamerasta tai kännykästä 
omalle kannettavalle, lisäksi harjoitellaan tie-
dostojen hallinnan perusteita ja laaditaan omista 
kuvista valokuvakirja, jonka voit halutessasi tilata 
omakustanteisesti kirjan valmistajalta. Vinkkejä 
myös pienimuotoiseen kuvankäsittelyyn ja kuvien 
turvalliseen säilyttämiseen, opitaan mm. tallenta-
maan omat digikuvat ulkoiselle kovalevylle. Oma 
Windows-kannettava mukaan. Pe 17.00 - 19.15, la 
10 - 15 Hemmingin koulu.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: raisio.fi/opisto tai 
puh. 044 797 1266

Raisio-opisto 

Sinustako perhehoitaja?
Varsinais-Suomen kunnat etsivät ikäihmisten tai 
kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitajia.
Perhehoito on lyhytaikaista tai jatkuvaa huolenpi-
toa, joka tapahtuu perhehoitajan tai hoidettavan 
kodissa. Perhehoidosta maksetaan hoitopalkkio ja 
kulukorvaus. Kehitysvammaisten henkilöiden ja 
ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennuk-
set alkavat maaliskuussa 2020. Hae valmennuk-
seen 21.2.2020 mennessä. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kysy lisää. Kehi-
tysvammaisten perhehoito Reija Suomi puh. 050 
408 4623, reija.suomi@kaarina.fi tai ikäihmisten 
perhehoito Maarit Haverinen puh. 050 408 3825, 
maarit.haverinen@kaarina.fi 

Haluaisitko toimia  
viikonloppuperheenä erityis-
tä tukea tarvitsevalle lapsel-
le, nuorelle tai aikuiselle?
Varsinais-Suomen kunnat etsivät perheitä, jotka 
ovat kiinnostuneita toimimaan lyhytaikaisena 
perhehoitajana kehitysvammaiselle lapselle, nuo-
relle tai aikuiselle omassa kodissaan tai perhehoi-
dettavan kodissa, esimerkiksi yhden viikonlopun 
kuukaudessa.

Kiinnostuitko? Soita ja kysy lisää.
Perhehoidon koordinaattori Reija Suomi puh. 050 
408 4623, reija.suomi@kaarina.fi

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

Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua verk-
kosivuillamme osoitteessa www.kunta.fi

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 30.1.2020, 
yhdistysten aineistopäivä 22.1.2020 klo 9.00 
mennessä.



Seurat ja yhdistykset

MASKUN KARJALAISSEURAN 
tarinatuokio pidetään 19.1.2020 klo 14 alkaen seura-
kunnan kahvituvassa, jonka jälkeen johtokunnanko-
kous. Tervetuloa!

MASKUN MARTAT ry
Ma 20.1.2020 klo 17.30–20 Humikkalan 
Majalla, Seppäläntie 290.
NYYTTIKESTIT Voit halutessasi ottaa mukaan vähän 
naposteltavaa tms. Keskustellaan vuoden 2020 toiminnasta. 
Yhdistys tarjoaa kahvin/teen. Ota kahvi /teekuppi sekä asetti 
mukaasi. Tilaisuutemme, avoimia kaikille. 
TERVETULOA!

ASKAISTEN-MERIMASKUN KARJALAISET RY 
16.2.2020 klo 13 Sääntömääräinen Vuosikokous 
Pakanpirtillä, Pakankuja 1.
Tervetuloa.

MASKUN TEMPO

ASKAISTEN MARTAT. 
• Ikäihmisten kahvitus ke 22.1. 
klo 14 Pakanpirtillä. 
• Teatteriretki Turkuun pe 28.2. Näytelmänä Niskavuoren 
nuori emäntä. Tammikuun loppuun mennessä sitovat ilmoit-
tautumiset Ullalle puh. 040 848 1715, ulla.a.henriksson@
gmail.com. Retken hinta on 41 e, joka sisältää teatterilipun ja 
kuljetuksen.

MASKUN MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Naisten venyttelyjumppa alkaa jälleen.
Aloitamme Seikelän koulun liikuntatilassa 
ma 13.1. klo 17.30 - 18.30. Hinnat kevätkaudella jäseniltä 30e, 
muilta 40e ja kertamaksu 5e. 
Tervetuloa mukaan.

Seurat ja yhdistykset

ELÄKELIITON MASKUN YHDISTYS RY 
• 16.1 to, klo 13.30, ulkoilutusta ja musisointi, Luukka
• 17.1 pe, klo 13, käsityökerho ja tarinatupa, Brankkari,
 kiinteistövälittäjä Pekka Tähtinen  asunnon kertoo myyntiin 
ja ostamisen asioita
• 24.1 pe klo 13, karaokekerho, Brankkari
• 31.1 pe klo 18 lauluilta, Maskutalo
• 25.2. ti Myydään 3 h + keittiö, tragikomedia, Rauma, 
ilm. Leila
• 12.–13.2.2020 Joutsenlampi baletti Tallinnassa, 
tiedustelut Sirpa. Ilmoittautumiset viimeistään 7.1.2020

MASKUN MLL
PERHEKAHVILA kokoontuu perjantaisin 
klo 9.30–11.30 Humikkalan majalla. 17.1. 
esitellään kevään ohjelma ja 24.1. leikitään 
Kiurutien leikkikentällä. Tarkempi ohjelma löytyy Faceboo-
kista ja kotisivuilta. Lämpimästi tervetuloa mukaan tutustu-
maan toimintaan niin uudet kuin tutut leikkijät!

LEMUN MLL
PERHEKAHVILA on auki perjantaisin 
klo 9.30–12 vuoroviikoin Lemussa ja 
Askaisissa. Tarkemmat tiedot löytyvät netistä lemu.mll.fi sekä 
Facebookista MLL Lemun Paikallisyhdistys. Tervetuloa!

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-ajantoimin-
toihin (esim. lääkärissä käynnit, virkistäytyminen). Asiakas 
korvaa vain avustajan matkakulut (suositus 7€).
Ma–to kello 9.–12. puh: (02) 2518 549.

MASKUN KATAJAN VOIMISTELUJAOSTO
Maskun Katajan voimistelun kevätkausi starttaa 
14.1.2020 alkaen! Aikataulut ja lisätiedot näet 
helposti osoitteesta www.maskunkataja.com/voimistelu tai 
seuraamalla Facebook-sivujemme ilmoittelua! 
TERVETULOA! 
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Kirkkotiellä

Marja-Leena Kallio ja Sirkku Sinkkonen. 

TERVETULOA TOIMINTAAN 
SEURAKUNNASSA! 
Sakastipyhäkoulu lapsille saarnan 
aikana klo 10 sunnuntaimessujen yh-
teydessä

Maskun kirkko: 
Su 19.01.  klo 10 messu. Pietilä, Lep-
päkari-Lindberg, Poutanen. Kirkkopiz-
zat.
Su 26.01. klo 10 messu. Henttinen, 
Lustig, messuryhmä. Kirkkokahvit.
Su 02.02. klo 10 Kynttilänpäivän 
messu. Pietilä, Leppäkari-Lindberg, 
Poutanen. Kirkkokahvit ja YV-keräyk-
sen avaus.

Lemun kirkko:
Su 19.01. klo 12 messu. Pietilä, Pou-
tanen.
Su 02.02. klo 12 messu. Pietilä, 
Lustig.

Askaisten kirkko:
Su 26.01. klo 12. Kataja, Lustig. 

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut:

Oliver Väinö Kasimir Simonen, Herman-Emil Mikael Kankkunen, Rafael 
Elias Rannikko, Miisa Lumi Lilja Malho, Ronja Katarina Turta

Kuolleet:

Laina Sanelma Salakka 89v., Kaarlo Hemminki Lerkki 89v., Eeva Maritta 
Laaksonen 67v.

Miesten tutkimusmatka  
Raamattuun
Poikkea katsomaan Maskun Pap-
pilaan kerran kuussa maanantaisin 
klo 18-20. Tarjolla on iltapalaa, mie-
histä seuraa ja raamattuopetusta. 
Tammikuun tutkimusmatkailta on 
ma 27.01. klo 18; aiheena ”Maria 
– yksinäinen äiti?”.  Lisätietoja an-
tavat Petri Linkoala, 0400 780201; 
Stefan Nilsson, 050 3873122 ja khra 
Jouko Henttinen, 044 550 6720.

Ilta Jeesuksen vertausten 
ääressä! 
Lemun Rukoushuoneella (Kirkko-
tie 219, Lemu/Masku) joka kolmas 
sunnuntai klo 17. 
Vertausten salaisuuksia avaamassa 
pastori Kimmo Malinen.  Opetuk-
sesta saa mukaansa kattavan mo-
nistemateriaalin.  Luvassa myös 
tarjoilua ja satunnaisesti musiikkia. 
26.1.  Antelias työnantaja ja 
 viinitarhan työntekijät.
16.2.  Väkevä mies kohtaa 
 vahvempansa 
8.3.  Rikas mies jos oisin... 
29.3.  Itsestään kasvava vilja  
 ja muut elämän ihmeet  
 (HUOM! klo 18.30)
19.4.  Aarteenetsijät ja 
 helmenpyytäjät liikkeellä 
10.5.  Kadonnut lammas ja muita  
 eksyneitä 
31.5. Upporikas mies ja rutiköyhä  
 Lasarus

Myllärit 
kokoontuvat taas Myllyssä Raision 
seurakunnan tiloissa parittomina 
tiistaina klo 13.00

Toisessa karjalanpiirakoita tekemässä Anja 
Hovi, Liisa Litmanen ja Sirkka Miikkala 
(Tuulikki Leino puuttuu kuvasta).
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Aikuiset:
Maskun seurakuntatalossa: 
Kaffepaussi parill. viikkojen ke klo 
9.30–11 Termarissa. 
Naisten raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18.30 Kahvituvassa. 
Miesten piiri tiistaisin klo 9.30 salissa.
Omaishoitajat ke 5.2. klo 13-14.30 sa-
lissa.
Kirkkokuoro harjoitukset torstaisin 
klo 18 salissa. 
Seurakuntakerho to 16.1 ja 30.1. klo 
13-14.30 Termarissa. 
Näppituntuma ti 11.2. klo 15-20 Ter-
marissa. Huom! Muuttunut päivä ja 
aika.
Mimmiraamis parill. viikkojen ma 
20.1. alk. klo 18-19.30 Termarissa.

Maskun pappilassa: 
Tankkauspaikka kuukauden viimei-
nen ke klo 18.30 – 20, seuraava 30.1.
Aikuista seuraa raamatunopetuksen, 
laulujen ja iltapalan merkeissä. 
Tutkimusmatkat Raamattuun 
(miehille): ma 27.1 klo 18-20.30.

Kirkkoherranviraston  
yläkerrassa:
Naisten Aamupiiri tiistaisin klo 9.30. 
Jussintuvassa. Huom! Muuttunut päi-
vä.
Miesten raamattupiiri parill. viikko-
jen to 23.1 klo 18.30 Jussintuvassa. 
Omaishoitajien omatoiminen ver-
taisryhmä ke 22.1. klo 13-14.30 Jussin-
tuvassa.

Humikkalassa:
Naisten kammari tiistaisin klo 9.30-
11 Humikkalan majalla.  

Lemussa:
Ompelupiiri parill. viikkojen pe 24.1. 
alk. klo 9.30.-12, rukoushuoneella.
Keskiviikkokerho Kaislakodilla 29.1. 
klo 13-14.30, ehtoollinen. 

Niemenkulman koululla:
Tiistaikerho, avoin kerho kaikenikäi-
sille, ti klo 9.30-11.30. 

Ystävätoimintaa:
Laitoksissa ja kotona asuvat seni-

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

orit kaipaavat uusi ystäviä! Lähde 
mukaan työntekijän pariksi, eri-
tyistaitoja ei tarvita, riittää, että 
kuuntelet ja olet läsnä. Lisätied. 
diakoni-Marika p. 044 7225416.
Luukan ystävät vierailevat Luukassa 
ke 12.2. klo 13, tavataan aulassa n. klo13, 
ja Ruutontuvassa ma 20.1. klo13–14.00.
Moisiokodin ystävien vierailu Nou-
siaisissa vapaaehtoisvoimin ma 10.2. klo 
13.30–15.00. Tavataan keskustan liiken-
neympyrän P-paikalla klo 13.15 (kimp-
pakyyti). 
Mäntykodin ystävien lauluhetki As-
kaisissa, (Mynämäentie 1 A) to 30.1.klo 
13.30. Tavataan aulassa.

Lapset ja perheet
Muskarit alk. vkolla 5 Lemussa ma, 
Maskun srk-talolla ti ja Askaisissa ke.
Tarkemmat tiedot kotisivuillamme, jos-
sa myös ilmoitt. 17.1. alk.
Päiväkerhot jatkuvat vkon 3 aikana. 
Tarkista oman kerhosi päivä kotisivuil-
tamme.

Perhekerhot jatkuvat vkolla 4.
seuraavasti:

Maskun srk-talolla:
Perhekerho ti klo 9.30-11.30 srk-talon 
alakerrassa.

Lemussa:
Perhekerho ke klo 9.30-11.30 Lemun 
Rukoushuoneella.

Askaisissa:
Perhekerho ke klo 9.30-11.30 srk-talolla.

Niemenkulman koululla:
Tiistaikerho avoin kerho kaikenikäisille, 
ti klo 9.30-11.30.

Alakoululaiset:
Nuoret:
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to 
Maskun pappilassa klo 14-17.
Nuorten avoimet ovet pappilassa ti 
klo 18-20.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö

Kinkerikalenteri 2020
Vuoden 2020 kinkereiden teemana on 
”Mihin kirkkoa enää tarvitaan?” Tätä 
ajankohtaista aihetta käydään läpi sekä 
ryhmissä että yhteisissä keskusteluis-
sa. Pappi ja kanttori pohjustavat myös 
asiaa, joka liittyy seurakunnan olemuk-
seen ja tehtävään. Katso kalenteria ja 
valitse se aika, joka sinulle parhaiten 
sopii. Tervetuloa kaikenikäiset!  

Su 26.1.  Marjukka ja Tatu Kulmalalla  
 (Nälkänummentie 19) 
 klo 16-18 – Henttinen, Lustig
Su 9.2.  Lundan maja (Teollisuuskaari  
 2) klo 16-18 – Leppäkari-
 Lindberg, Poutanen
Ke 13.2. Srk-talo/Kahvitupa   
 klo 13-14.30 
 – Leppäkari-Lindberg, 
 Poutanen
Su 8.3.  Mannerlahden leirikeskus   
 (M:tie 21, Askainen) klo 16-18  
 – Kataja, Lustig
Su 15.3. Niemenkulman koulu 
 klo 16-18 – Henttinen, 
 Poutanen
Su 22.3. Askaisten Ritaritupa   
 (Askaistentie 751) klo 16-18 –  
 Pietilä, Lustig
Su 29.3.  Lemun rukoushuone   
 (Kirkkotie 219, Lemu) 
 klo 16-18 – Kataja
Ti 31.3.  Piuhan maja (Tanilantie 158)  
 klo 18-20 – Pietilä, Lustig
Ke 1.4.  Irja ja Hannu Karsiolla 
 (Kiveistentie 126) klo 18-20 -  
 Leppäkari-Lindberg, 
 Poutanen

VAPAAEHTOISTEN
KIITOSJUHLA 
pe 7.2. klo 17.30. 
• lastenhoito järjestetty
• ilmoittautuminen viimeistään 
pe 31.1. Marika-diakonille 
puh. 044 7225416 tai sähköpostilla 
marika.hietanen@evl.fi

jotka olitte toteuttamassa Kirkon-
mäen Joulu -tapahtumaa 15.12. Ta-
pahtuma oli jouluinen ja tunnelma 
iloinen. Ilman teitä tämä ei olisi to-
teutunut. Partiolaisten keittämää 
puuroa kävi syömässä noin 400 ih-
mistä ja Kauneimpia Joululauluja oli 
laulamassa 510 laulajaa. Myyjäisis-
sä tavara vaihtoi omistajaa ja moni 
hankkikin käsintehdyt, persoonalli-
set joululahjat pukinkonttiin. 

Lähetysmyyjäisten tuotolla Maskun 
seurakunta tukee lähetystyötä noin 
2500 eurolla! Tänä vuonna tuotto 
meni uuden lähettimme työlle eli 
Sanna Suutarin SAT-7 työlle Suomen 
Evankelisluterilaisen Kansanlähe-
tyksen kautta. SAT-7 järjestö lähettää 
hyvien uutisten ohjelmia Lähi-Idän ja 
Pohjois-Afrikan alueilla. Samalla vai-
kutetaan yhteiskunnallisiin asioihin, 
kuten tyttöjen ja naisten asemaan.

Kiitos kaikille partiolaisille ja 
seurakunnan vapaaehtoisille, 


