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Kunnanvaltuuston kokous 
31.8.2020
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään 
maanantaina 31.8.2020 klo 18.00 alkaen 
Kurittulan koulussa, os. Opintie 10, Mas-
ku.

Asialista julkaistaan kunnan kotisivuilla 
viimeistään keskiviikkona 26.8.2020. 

Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkaistaan 
yleisessä tietoverkossa 3.9.2020.

Maija Salo, kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja 

Koronaviruksen vaikutukset 
Maskun kunnassa
Valtioneuvoston koronaviruksen joh-
dosta 13.8.2020 tekemät linjaukset vai-
kuttavat kaikkiin kunnan toimintoihin:

Kunnan palvelupisteet:
Maskun kunnanviraston (Keskuskaari 
3, Masku) asiakaspalvelu on toistaiseksi 
avoinna normaalisti ma-to klo 9-16, pe 
klo 9-15, henkilöstön tapaamiset vain 
puhelinvarauksella, puhelinnumerot 
löytyvät kotisivuilta kohdasta https://
www.masku.fi/yhteystiedot/yhteystie-
dot/ tai puhelinvaihde

Varhaiskasvatus- ja opetustoimisto 
(Hallintotie 2, Masku) sekä vapaa-ai-
katoimisto (Askaistentie 142, Lemu) on 
suljettu 17.8.2020 alkaen toistaiseksi. 
Kunnan puhelinvaihde palvelee nor-
maalisti, puh. 02 4388 200. 

Varhaiskasvatus ja esiopetus, 
opetuspalvelut:
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt 
ja niiden yhteydessä järjestettävä esi-
opetus ovat normaalisti toiminnassa, 
samoin opetus järjestetään normaalisti 
lähiopetuksena. 

Vapaa-aika, liikunta- ja 
nuorisopalvelut:
Hyvinvointipalvelujen tarjoamat palve-
lut järjestetään toistaiseksi normaalisti. 

Kirjastopalvelut:
Kirjastot ovat avoinna normaalien auki-
oloaikojen mukaisesti.

Kasvomaskit:
Kunta huolehtii, että valtioneuvoston 
linjauksen mukaisesti kasvomaskeja on 
saatavilla haavoittuvimmassa asemassa 
oleville ihmisille. Hankinta- ja jakelu-
suunnitelma on valmistelussa, asiasta 
tiedotetaan tarkemmin välittömästi sen 
valmistuttua.

Tiedotus:
Mahdollisista muutoksista tiedotetaan 
välittömästi kunnan verkkosivuilla 
https://www.masku.fi/koronaviruk-
sen-vaikutukset-maskun-kunnassa/ ja 
kunnan facebook-sivuilla.

Maskun kunta

Rakennusvalvonta tiedottaa
Rakennustarkastajan puhelinajat: maa-
nantai, torstai ja perjantai klo 9-11.
Asiakaskäynneistä sovittava henkilökoh-
taisesti ja katselmuspyynnöt varataan 
suoraan rakennustarkastajalta puh. 044 
7388 257 tai jonna.vinberg@masku.fi. 

Toimistosihteeri tavoitettavissa puheli-
mitse puh. 044 7388 234.

Rakennusvalvonta

Liikenneturvallisuus-
selvitysraportti
Tekninen lautakunta asettaa liikennetur-
vallisuusselvitysraportin nähtäville kun-
talaisten kommentointia varten.

Maskun Vesihuolto Oy 
tiedottaa; Vesimittarien 
lukemapyynnöt
Koronan aiheuttaman poikkeustilan 
takia keväällä siirrettyjen vesimittari-
lukemapyyntöjen lähettäminen on nyt 
ajankohtaista. Lukemapyyntövuorossa 
ovat Lemun alue, Akkoinen - Mäksmäki, 
Seikelä – Sopola, Luolavuori ja Niemen-
kulma.

Lukemat tulee ilmoittaa ensisijaises-
ti KulutusWeb-palvelussa os. https://
www.kulutus-web.com/masku. Koro-
nan aiheuttaman tilanteen takia otam-
me lukemia vastaan myös sähköpostitse 
os. vesihuolto(at)masku.fi, tekstiviestillä 
sekä puhelimitse arkisin klo 8-11, nume-
roon 044 7388 263.

Muistutamme vielä, että vesimittarilu-
kemia voi milloin vain ilmoittaa kulu-
tuswebin kautta ja ne huomioidaan seu-
raavassa laskutuksessa. Etäluettavien 
vesimittareiden luenta hoidetaan vesi-
huollon toimesta.

Maskun Vesihuolto Oy

Kommentit pyydetään toimittamaan 
13.9.2020 mennessä osoitteeseen mas-
kunkunta@masku.fi tai Maskun kun-
ta tekninen lautakunta, Keskuskaari 3, 
21250 Masku.

Jalankulun ja pyöräilyn liikenneturval-
lisuusselvitysraportti löytyy kotisivuilta 
www.masku.fi/asuminen-ja-ymparisto/
kadut-ja-liikenne-2/liikenneturvalli-
suus/ 

Tekninen lautakunta

Tiedote leikkitoiminnasta 
ja avoimesta päiväkoti-
toiminnasta ajalla 1.9.2020 
- 31.5.2021
Leikkitoiminta on tarkoitettu maskulai-
sille 2 - 5 -vuotiaille lapsille, jotka eivät 
ole kunnallisessa päivähoidossa. Toi-
mintaan voi osallistua 1 - 3 kertaa viikos-
sa. Mahdolliset Kelan etuudet säilyvät. 



Menovinkit

Leikkitoimintaa järjestetään, jos osallis-
tujia on ilmoittautunut vähintään 4 las-
ta/toimintapäivä. 

Mahdollisista muutoksista koro-
nan vuoksi informoimme asiasta 
varhaiskasvatuksen nettisivuilla 
https://www.masku.fi/varhaiskas-
vatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/
avoimet-varhaiskasvatuspalvelut/ 

• Lounatuulen päiväkodissa tiistaisin klo 
9.00 - 12.00 (Kostinpuisto/Kaislakoti)
• SatuSeikelän päiväkodissa keskiviik-
koisin klo 9.00 - 12.00
• Tammenahjon päiväkodissa torstaisin 
klo 9.00 - 12.00

Leikkitoiminta tapahtuu sekä ulkona 
että sisällä ja sisältää ulkoilun lisäksi 
erilaista ohjattua tekemistä (mm. lii-
kuntaa, askartelua, musiikkia) ja leikkiä. 
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ohjaa 
toimintaa. Lapsilla tulee olla säänmukai-

set ulkovarusteet. Toimintaan ei sisälly 
ruokailua vaan jokainen lapsi ottaa ko-
toa pienet eväät (leipä, juoma pullossa, 
hedelmä/vihannes) reppuun pakattuna. 
Maksu on 20,00 €/kk, jos lapsi osallis-
tuu toimintaan kerran viikossa, 40,00 
€/kk kaksi kertaa viikossa jne. Maksu on 
kuukausimaksu ja satunnaisia poissa-
olopäiviä ei hyvitetä maksussa. Jos lapsi 
ei enää tarvitse leikkitoimintapaikkaa, 
paikka tulee irtisanoa kirjallisesti, jolloin 
laskutus päättyy irtisanomispäivään. 
Leikkitoimintaa ei järjestetä koulujen 
loma-aikoina. Lapsen poissaoloista tu-
lee ilmoittaa leikkitoiminnan ohjaajille 
esim. tekstiviestillä numeroon 044 7388 
272. 

Hakemus leikkitoimintaan ja muu tie-
to avoimista palveluista löytyy sivulta 
https://www.masku.fi/varhaiskasva-
tus-ja-opetus/varhaiskasvatus/avoi-
met-varhaiskasvatuspalvelut/

Hakemus toimitetaan leikkitoimintaa 
järjestäviin päiväkoteihin tai varhaiskas-
vatus- ja opetustoimistoon (Hallintotie 
2, Masku).

Avoin päiväkotitoiminta on toistaiseksi 
tauolla koronatilanteen vuoksi. Aloi-
tamme toiminnan heti suunnitelmiem-
me mukaan maanantaisin, kun korona-
tilanne helpottuu. 

Lisätietoja paikoista ja toiminnasta: 
Varhaiskasvatuksen esimies 
Maisa Niemi puh. 044 7388 206, 
maisa.niemi@masku.fi 
Lisätietoja maksuista: 
Toimistosihteeri Pia Kyrölä 
puh. 044 7388 265, pia.kyrola@masku.fi 

Varhaiskasvatuspalvelut

Askaisten kirjaston terassilla kirjailija 
Reetta Niemelä 
Askaisten kirjaston terassilla vierailee Pienen 
Erikoispuodin järjestämänä turkulainen runoi-
lija ja lastenkirjailija Reetta Niemelä. Tilaisuus 
pidetään Askaisten kirjaston terassilla/nurmi-
kolla (oma viltti tai tuoli mukaan), sateen sat-
tuessa Askaisten Ritarituvan kabinetissa tors-
taina 27.8. klo 17.45-19.00. Tilaisuudessa voi 
ostaa kirjailijan teoksia ja Askaisten kirjastosta 
lainata kirjoja.  

Pääkirjaston näyttely 
Pääkirjastossa on syyskuussa kirjaston auki-
oloaikoina Anni Pelkosen Littlest Pet Shop 
-näyttely.

Satutunnit Askaisten lähikirjastossa
Satutunnit järjestetään perjantaisin 4.9., 2.10., 
6.11., ja 4.12. klo 9.30. Satuja lukee Mari Tyni. 
Tervetuloa.

Digiopastus senioreille 
pääkirjastossa jatkuu
Jos sinulla on pulmia esim. tietokoneen tai 
älypuhelimen kanssa, tule maksuttomaan ver-
taisohjaajien digiopastukseen Maskun pääkir-
jastoon! 

Opastusta annetaan tiistaisin 8.9., 22.9., 6.10., 
20.10. 3.11., 17.11. ja 1.12 tiistaisin klo 12-14.
Ota oma laite mukaan. Ei ajanvarausta. 

Mahdollisista (koronatilanteen aiheuttamista) 
muutoksista tiedotetaan kirjastossa, kirjaston 
Facebook-sivuilla sekä kunnan verkkosivuilla
Digitutortoiminta on osa kesäyliopistojen 
Geronet-kehittämishanketta 2019-2021. 

Loruloikka-kierros Rivieran 
kulttuuripolulla 
Loruloikka-teema on Rivieralla lokakuun lop-
puun saakka. Loruloikka koostuu kansanlorui-
hin ja lastenkirjallisuuteen liittyvistä tehtävistä 

ja kysymyksistä. Nimensä mukaisesti mm. lo-
ruilua ja loikkimista.
Kulttuuripolun 13 kulttuuritaulua sijaitse-
vat Isonkiven uimarannan ympäri kiertävällä 
n. 1 km:n mittaisella lenkkipolulla. Taulujen 
teemat vaihtuvat noin kolmen kuukauden vä-
lein. Sisältöä voivat tuottaa esim. koulut, päi-
väkodit, paikalliset yhdistykset ja yksittäiset 
kuntalaiset. Jos olet kiinnostunut tarjoamaan 
sisältöä kulttuuritauluihin, ole yhteydessä eija.
pelkonen@masku.fi. 

Tervetuloa aikuisten leikkipuistojump-
paan 
Liiqquu® leikkipuistojumppatunnit sopivat 
kaikille ulkojumpasta kiinnostuneille. Leik-
kipuistojumppa sopii niin aloittelijalle kuin 
pidempäänkin liikkuneelle. Tunnille voi tulla 
lasten kanssa tai ilman. Ulkoiluvaatetus riittää, 
sillä muut välineet löytyvät ohjaajalta. Jumpat 
ovat maksuttomia! Ei erillistä ilmoittautumis-
ta!

Liiqquu® leikkipuistojumppaa jumpataan 
Maskussa Kiurutien leikkipuistossa torstaisin 
3.9, 10.9, 17.9, 24.9, 1.10, 8.10, 22.10 ja 29.10 
klo 9.45 - 10.30.

Katso kaikki jumpat Turun seudulla osoittees-
ta: www.liiku.fi/missaliikkua/ulos-kesalla 
Toiminnan tarjoaa Maskun kunnan liikunta-
toimi. Lapset ovat huoltajan vastuulla. Pidä-
tämme oikeudet muutoksiin.
Muistathan huolehtia hygieniasta ja tulet liik-
kumaan vain terveenä! Tervetuloa ihan kaikki! 

Kulttuurikeskiviikko 
9.9 klo 13.00 - 14.30 Kulttuurikeskiviikko 
Lemun Kaislakodin pihalla (Lemu)
Ohjelmassa grillausta sään salliessa. 

Syksyn muut kulttuurikeskiviikot Kaislakodilla: 
7.10. (klo 13-14.30) vietetään vanhustenviikkoa 
11.11. (klo 13-14.30) runoviikon teemalla 

16.12. (klo 13-14.30) Joulun viettoa 
Tervetuloa muutkin kuin Kaislakodin asuk-
kaat! 

Taidenäyttely Lemun kirjastossa 
Lemun kirjastossa syyskuussa ajalla 3.9. - 
30.9.2020 Kirsi Siiran valokuva- ja runonäyt-
tely ”Kuiskaus rakkaudesta”. Rakkausrunoja ja 
kauniita luontokuvia esillä. Näyttelyn avajaiset 
3.9. klo: 18.00, kuohuviinitarjoilu. Lämpimästi 
tervetuloa!

Luontoretki Veraisten laavulle 
20.9.2020  
Lähtö retkelle tapahtuu Veraisten kentältä 
(Tuomisentie, Lemu) klo 18.00. 

Kävelymatka n. 3 km edestakaisin. Lamput ja 
lämmintä vaatetta mukaan. Tarkoituksena on 
nauttia luonnon rauhasta ja makuelämykses-
tä nuotiolla. Ilmoittautumiset viimeistään ma 
14.9. hyvinvointipalvelut@masku.fi tai puh. 
044 7388 145. Ilmoita laskutusosoite ja mah-
dollinen ruoka-aineallergia. 

Hinta: 10 € (sisältää makuelämyksen nuotiol-
la). 10 ensimmäistä ilmoittautunutta mahtuu 
mukaan. Luontoretki on osa Retriitti a`la kir-
jasto-hanketta.



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

Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua 
verkkosivuillamme osoitteessa www.masku.fi

Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku
www.masku.fi
Maija Löfstedt, hallintojohtaja, tiedottaja, 
puh. 044 738 8221

Jakeluongelmat: 
Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 10.9.2020, 
yhdistysten aineistopäivä 2.9.2020 klo 9.00 
mennessä.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Lemust`leippä -markkinat 
12.9.2020 on peruttu
Ensi vuonna markkinat järjestetään 
11.9.2021.

Härmälän rotkon muinaistulita-
pahtuma on myös peruttu.

Maskulaisten ikäihmisten harras-
teopas 2020-2021
Oppaasta löytyy monipuolisesti tietoa 
maskulaisten urheiluseurojen, yhdis-
tysten ja järjestöjen toiminnasta, sekä 
Maskun kunnan kirjasto, kulttuuri- ja 
liikuntapalveluista ja seurakunnan toi-
minnoista.

Opas on suunniteltu kaikille yli 65-vuo-
tiaille ja sen tarkoituksena on esitellä 
toimintoja, jotka vahvistavat ihmisten 
toimintakykyä fyysisesti, psyykkisesti ja 
sosiaalisesti. 

Kaikki oppaan ryhmät ovat matalan 
kynnyksen toimintoja, jotka soveltuvat 
meille kaikille taustasta riippumatta. 
Lähde rohkeasti mukaan harrastetoi-
mintaan ja ota ystäväsi tai vaikka naapu-
risi mukaan!

Oppaan tietoja päivitetään. Uudet tiedot 
ja päivitykset voit lähettää tanja.haka-
maki@gmail.com 6.9.2020 mennessä. 
Opas julkaistaan 14.9.2020 Maskun 
kunnan kotisivuilla ja painetun version 
julkaisu ajankohta ilmoitetaan myöhem-
min.

Liikuntatilavuorojen ostaminen  
liikuntaseuroille ja urheiluseuro-
jen ohjaajapalkkiot, haku käyn-
nissä
Avustushakemukset tulee toimittaa hy-
vinvointilautakunnalle maanantaihin 
9.9.2020 klo 16.00 mennessä (myöhäs-
sä tulleita hakemuksia emme huomioi). 
Ks. lisätietoja https://www.masku.fi/
vapaa-aika/avustukset/haettavat-avus-
tukset/

Raisio-opisto tiedottaa
Huom! Kaikki muutokset mahdollisia, 
tarkista tiedot internetistä!

Lasten teatteri (n. 8-12 v) 30.9.–2.12., 
13.1.–17.3. (36 t) 49 €
Kurssi kannustaa leikkimielisten imp-
rovisaatioharjoitteiden kautta itsensä 
ilmaisuun. Tutustumme teatterin eri 
osa-alueisiin aina käsikirjoituksen ide-
oinnista valmiiseen esitykseen. Lapset 
saavat suunnitella ja toteuttaa esityksen. 
Inspiraatiota vierailijoista ja retkestä 
Turun Kaupunginteatteriin. Ke 17.00–
18.30 Seikelän koulu.

Aikuinen-lapsi -ryhmäliikunta-
tunti, Askainen (3-5 v) 8.9.–8.12., 
12.1.–13.4. (34 t) 48 €
Ti 16.30–17.30 Askaisten koulu

Hallo! - saksa 2 
10.9.–10.12., 14.1.–8.4. (44 t) 53 €
To 18.00–19.30 Hemmingin koulu

¡Hola! Espanjan alkeet 2, Lemu 
10.9.–10.12., 14.1.–22.4. (52 t) 62 €
To 16.00–17.30 Lemun koulu

Bella vista II 
10.9.–10.12., 14.1.–25.3. (40 t) 48 €
To 17.00–18.30 Hemmingin koulu

Naisten jumppa, Askainen 7.9.–
7.12., 11.1.–19.4. (43 t) 63 €
Ma 19.15–20.30 Askaisten koulu

Kuntoliikunta, Lemu 7.9.–7.12., 
11.1.–19.4. (34 t) 50 €
Ma 18.00–19.00 Lemun koulu

Kuntoliikunta, Askainen 
8.9.–8.12., 12.1.–13.4. (34 t) 50 €
Ti 17.30–18.30 Askaisten koulu

Foamrolling, Lemu 
9.9.–9.12., 13.1.–14.4. (34 t) 51 €
Ke 18.45–19.45 Lemun koulu 

Nivelten iloksi - ilman hyppyjä! 
9.9.–9.12., 13.1.–14.4. (34 t) 50 €
Ks. tarkemmat tiedot internetistä.

Flow-jooga, Lemu 
10.9.–10.12., 14.1.–22.4. (52 t) 72 €
To 19.30–21.00 Lemun koulu

Kehonhuolto ja venyttely, Lemu 
9.9.–9.12., 1.1.–14.4. (34 t) 51 €
Ke 19.45–20.45 Lemun koulu 

Digikaffet: 
Tilaa ruokakassi netistä! 
Ke 9.9. klo 13 Lemun kirjasto

Digiajan sukututkimus, jatko 1 
21.9.–9.11. (21 t) 35 €
Ma 18.00–20.15 Hemmingin koulu

Ilmoittautuminen: 
raisio.fi/opisto tai puh. 044 797 1266

Raisio-opisto

Kasvomaskien jakelu 
vähävaraisille alkaa Maskun 
kunnassa 24.8.2020
Maskun kunta jakaa hallituksen ohjei-
den mukaisesti kasvomaskeja vähäva-
raisille ja heikommassa asemassa ole-
ville kuntalaisille maksutta. Muutoin 
asukkaat kustantavat ja hankkivat mas-
kit itse.

Jakelupisteinä toimivat Maskun, Lemun 
ja Askaisten kirjastot. Lisäksi maskeja 
voi tiedustella Maskun seurakunnan dia-
koniatyöntekijältä, puh. 044 722 5416

Kirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot, 
sekä tarkemmat ohjeet maskien käytös-
tä löytyvät kunnan internet-sivuilta: 
https://www.masku.fi/kasvomas-
kien-jakelu-vahavaraisille-alkaa-mas-
kun-kunnassa-24-8-2020/

Maskun kunta



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset
MASKUN KARJALAISSEURAN 
seuraava tarinatuokio pidetään su 13.9 klo 14 alk. 
Maskun seurakunnan kahvituvassa. Tervetuloa!

Turku│Kaarina│Masku│Rauma│Salo

Lastentanssi, klassinen baletti, 
jazztanssi, nykytanssi, break-/akrodance

www.tanssioppilaitos.fi

Tanssin iloa
lapsille, nuorille ja aikuisille!

Naisten monipuolinen sisäliikunta alkaa jälleen 
Seikelän koulun liikuntatilassa 
ma 7.9.2020 klo 17.30 - 18.30. Syyskauden 
hinta jäseniltä 30€, muilta 40€ ja 5e/kerta. Meitä ohjaavat 
Minna Herttolin ja Anna-Kaarina Jaska.
Rohkeasti mukaan vaan toivoo Maskun Maa- ja kotitalousnaiset

MASKUN PARTIOLAISTEN TUKI RY:N VUOSIKOKOUS 
17.9.2020 klo 18:00 Maskun seurakuntatalolla. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa! Johtokunta

TULE ROHKEASTI KOKEILEMAAN ERI 
KUNTOILUMUOTOJA! 
Judo, Lavis, Sauvakävely, Harrastepalloilu, 
Tempocombat, Tai chi, Escrima, Ju-Jutsu, Jumppaa 
Kysy lisää tanja.hakamaki@gmail.com, 044 278 4486 
Facebook Maskun Tempo ry . Instagram maskuntempory
www.maskuntempo.com

Jalkapallo Syyskuussa alkaa 2014-2015 
syntyneiden muksufutis Lemun koululla 
alkaen 4.9.2020 klo 17.30-19.
Lemun Visa hakee uusia 2011-2013 syntyneitä 
innokkaita poikia ja tyttöjä jalkapalloharrastuksen pariin. 
Lentopallo ja pöytätennis jatkuvat, ajankohdista tietoa 
www.lemunvisa.fi tai info@lemunvisa.fi

MLL LEMU 
Perheliikunnassa siirrymme tänä syksynä 
ulkoliikuntaan. Maksuton perheliikunta on 
koko perheen yhteinen harrastus. 
Askainen: Torstait 10.9., 8.10., 12.11., 10.12. klo 17-18. 
Pihaleikkejä ja liikuntaa multiareenalla.
Lemu: Sunnuntait 27.9., 25.10., 29.11. klo 10-11.30. 
Luontoretkiä Lemun metsissä
Tarkempaa tietoa saat osoitteesta lemu.mll.fi ja yhdistyksen 
Facebook-sivuilta. Tervetuloa liikkumaan!

MLL MASKU
LIIKUNNAN IHMEMAA starttaa su 30.8. 
klo 10-11.30! Lapsiperheille suunnattu 
maksuton liikuntatapahtuma kerran kk:ssa.

PERHEKAHVILA avaa ovensa pe 4.9. klo 9-11 Humikkalan 
majalla. Perhekahvila on kaikille avoin ja maksuton.

MYSTEEERI MAATILALLA -kiertue saapuu Maskutalolle 
22.10. klo 18! 

Muut lisätiedot löydät yhdistyksen Facebook -sivuilta MLL Mas-
kun yhdistys ja kotisivuilta https://mllmasku.wordpress.com.

Maskun Katajan voimistelun syyskausi starttaa 
1.9. alkaen! Tuntien aikataulut näet helposti 
kotisivuiltamme: www.maskunkataja.com/
voimistelu tai seuraamalla meitä Facebookissa!
TERVETULOA! Maskun Katajan voimistelujaosto

LEMUN MARTAT 
Alustavasti varattu aika Turun Taidemuseon 
opastettuun näyttelykierrokseen 22.9 klo 18. 
Ilmoittautuminen tekstiviestillä 0400920315/Hanna tai 
Marttojen sähköpostiin. 
Hinta 7euroa, maksu paikan päällä. Maks. 25 hlöä. 
Museokortti käy maksuksi. Tarvittaessa kimppakyyti.

Vuoden 2020 Kurkkumarkkinat ovat 
onnistuneesti ohi. Parhaat kiitokset 
kaikille arpavoittoja lahjoittaneille, talkoo 
väelle, myyjille ja kaikille markkinoille 
osallistuneille ja yhteistyö kumppaneille.
Askaisten Kurkkuseura ry.

Askaisten kyläyhdistys kiittää paikallisia 
yhdistyksiä ja vapaaehtoisia Pikisaaren
uimarannan kauden 2020 hoitamisesta 
erinomaisessa yhteistyössä. 
Kiitokset vilkkaasta kaudesta myös kävijöille. 
Toivottavasti nähdään taas ensi kesänä!

Askaisten Marskin Torilla sadonkorjuutori 5.9 klo 9-12.
Tule myymään ja ostamaan. Tiedustelut p.040 5402 709

MASKUN HEMMINGIN KOULUN 
VANHEMPAINYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 
maanantaina 7.9. klo 18 Hemmingin koululla luokassa 205. 
Aiheena sääntömuutos ja sääntömääräiset vuosikokousasiat. 
Uusia vanhempia kaivataan toimintaan mukaan! 
Hallituksessa paikkoja avoinna erovuoroisten tilalle. 
Tervetuloa!

MASKUN MUSIIKKIYHDISTYS
Uudelle lukuvuodelle 2020-2021 on vielä muutamia vapaita 
paikkoja yksityisille soitto-opettajille Maskun alakouluilla: 
piano, harmonikka, kitarat, rummut ja bändiopetus ja laulu. 
Lisätietoja www.maskunmusiikkiyhdistys.fi tai 
maskunmusiikkiyhdistys@gmail.com

Marttojen valtakunnallinen odotettu 
kässäkahvilapäivä tänään 27.8. klo 15.00-19.00 
Niemenkulman vanhalla koululla, Kelhoistentie 4.
Tervetuloa Maskun, Askaisten, Lemun ja Maskun 
Niemenkulman Martat!

Sieniretki Kurjenrahkalle ma 7.9. klo 17.30 alkaen. 
Jäsenhinta 10€, muut 15€. Ilmoittautumiset 3.9.mennessä 
tarja.suvitie@gmail.com

Vihreät kaffetreffit Askaisten 
Ritarituvalla ke 2.9. klo 18-20!
Tule kuulemaan mistä Maskun 
päätöksenteossa nyt tuulee. Haluaisimme myös kuulla Sinua.
Kaffettelemisiin!

V
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut: Aatos Antinpoika Laine, Nooa Johannes Saarinen, 
Akseli Aarne Juhani Tähtinen, Taavi Alvar Olavi Tamminen, 
Lumia Eva Elea Juhola, Leevi Mikael Loukonen, 
Eevi Leena Anneli Kuosmanen, Olivia Anna Maria Leino, 
Joona Aukusti Sillanpää, Isabel Amelia Hannuksela, 
Viivi Iida Elisabet Suvanto, Rafael Ilmari Janinpoika Paasimaa

Kuolleet: Jaakko Johannes Suomalainen83v., Yrjö Kalevi Raappana 92v., 
Matti Tapani Silvan 74v., Eva Helena Lempinen 92v., 
Kaija Kyllikki Aaltonen 86v., Ritva Linnea Nyman 69v., 
Seija Marjatta Niiranen 84v., Liisa Mirjam Puotunen 82v., 
Anja Anneli Porthen 88v., Ritva Tuulikki Saarinen 70v., 
Liisa Ellen Kairisto-Mertanen 64v.

TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA! 
Maskun kirkko:
 Su 30.08. klo 10, 11 ja 12 Kesä 2 ryhmän konfirmaatiot. 
 Pietilä, Hyvönen, Poutanen ja isoset; 
 ehtoollinen vain konfirmoitaville. 
 Su 06.09. klo 10, 11 ja 12. Kesä 3 ryhmän konfirmaatiot. 
 Kataja, Evilampi, Lustig ja isoset; ehtoollinen vain konfirmoitaville.
 Su 13.09. klo 10 messu. Henttinen, Leppäkari-Lindberg, 
 Poutanen; kirkkokahvit

Lemun kirkko:
 Su 30.08. klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Lustig.
 Su 13.09. klo 12 messu. Henttinen, Poutanen. 

Askaisten kirkko:
 La 05.09. klo 11, 12 ja 13 Kesä 1 ryhmän konfirmaatiot. 
 Kataja, Evilampi, 
 Lustig ja isoset; ehtoollinen vain konfirmoitaville.
 Su 06.09. klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Lustig.

Tulossa SLEY:n kirkkopyhä 20.9. 
Messu Maskun kirkossa klo 10, 
saarnaa Olli Koskenniemi. 
Tämän jälkeen seurakuntasalissa 
Siionin kanteleen lauluhetki 
(Kaija Järä) ja kirkkokahvit.

Tiistaina 1.9. vietämme D-dayta eli 
diakonian viran päivää. Tervetuloa 
kahville ja tapaamaan diakoniatyön-
tekijöitä Maskun pappilan pihalle 
Makasiinikahvilaan klo 12-15. 

Diakoniatiimi kiittää lämpimästi 
kaikkia diakoniatyötä erilaisin 
lahjoituksin tukeneita. Lahjoitukset 
auttavat meitä vastaamaan 
lisääntyneeseen taloudelliseen 
ahdinkoon koronapandemian 
aikana. Työ jatkuu edelleen.

Älä jää vaikeassa elämäntilanteessa yksin! Kun mieltäsi painaa yksinäisyys, 
suru, masennus, taloushuolet tai mikä tahansa muu murhe, ota rohkeasti 
yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijöihin.

Diakoni Sirkku Sinkkonen
044 722 5415
sirkku.sinkkonen(at)evl.fi

Diakoni Marika Hietanen 
044 722 5416
marika.hietanen(at)evl.fi

Diakoni Tuija Kyrölä
044 722 5419
tuija.kyrola(at)evl.fi

Nallet ovat päässeet aasin kyytiin. 
Aasin on tehnyt lastenohjaajamme
Miia Tuomisto. Aasia näette SRK-talolla.

Anna Lapsi- ja perhetyön 
uudelle Aasi-kaverille 
nimiehdotuksesi 
21.9 mennessä 
kotisivuillamme.
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Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Syksy käynnistyy 
odottavissa 

tunnelmissa. 
Seuraamme 

koronatilanteen 
kehittymistä ja 

ohjeistuksia. 
Aikuisten kerhot 

aloittavat toimintansa 
aikaisintaan viikolla 38 
(muutamaa poikkeusta 

lukuun ottamatta). 
Aikuiset:
Maskun seurakuntatalossa: 
Kaffepaussi parill.viikkojen ke 16.9. 
klo 9.30–11 seurakuntasalissa. 
Naisten raamattupiiri ke 16.9. klo 
18.30 Kahvituvassa. 
Miesten piiri ei aloita suuren väkimää-
rän takia vielä.
Omaishoitajat ke 7.10. klo 13-14.30 
salissa.
Kirkkokuoro harjoitukset pääsääntöi-
sesti to klo 18 seurakuntasalissa. 
Seurakuntakerho to 24.9. klo 13-
14.30 seurakuntasalissa. Tervetuloa mu-
kaan!
Näppituntuma alustavasti ti 13.10. klo 
15-20 seurakuntasalissa.
Mimmiraamis ma 14.9. klo 18-19.30 
seurakuntasalissa.

Maskun pappilassa: 
Tankkauspaikka kuukauden viimei-
nen ke klo 18.30 – 20, alkaen 26.8.
Aikuista seuraa raamatunopetuksen, 
laulujen ja iltapalan merkeissä. 

Kirkkoherranviraston yläkerrassa:
Naisten Aamupiiri ti 15.9. klo 9.30. 
Jussintuvassa. 
Miesten raamattupiiri parill. viikko-
jen to 17.9. klo 18.30 Jussintuvassa. 
Omaishoitajien omatoiminen ver-
taisryhmä ke 16.9. klo 13-14.30 Jussin-
tuvassa.

Humikkalassa:
Naisten kammari Humikkalan ma-
jalla ei aloita suuren väkimäärän takia 
vielä. 

Lemussa:
Ompelupiiri parill. viikkojen pe klo 
9.30.-12 rukoushuoneella.
Keskiviikkokerho Kaislakodilla ke 
23.9. isossa salissa.

Askaisissa:
Miesten sauna- ja raamattupiiri 
Mannerlahden päärakennuksessa ker-
ran kuussa to klo 18, alkaen 24.9. Sauna- 
ja suihkutilat eivät ole remontin takia 
käytössä, mutta uimassa voi käydä, jos 
haluaa.

Niemenkulman koululla: 
Tiistaikerho avoin kerho kaikenikäi-
sille, ti klo 9.30-12.00.

Ystävätoimintaa:
Laitosvierailut ovat toistaiseksi 
tauolla. Ystävätoiminta käynnistyy 
heti, kun koronatilanne rauhoittuu. Toi-
votamme kaikille terveyttä ja siunausta.  

Lapset ja perheet
Toimintamme on maksutonta, ellei toi-
sin mainita, esim. leirit. Tervetuloa mu-
kaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
www.maskunseurakunta.fi/tu-
le-mukaan/lapsille-ja-lapsiper-
heille

Muskarit ja päiväkerhot ilmoittau-
tuneille. Muskarit alk. vko 39. Ilmoittau-
tumiset käynnissä nyt.
Päiväkerhoissa tilaa vielä Lemussa ja 
Askaisissa.

Perhekerhot:
Maskun srk-talolla: ti klo 9.30-11.30 
srk-talon alakerrassa
Lemussa: ke klo 9.30-11.30 
Lemun rukoushuoneella
Askaisissa: ke klo 9.30-11.30 
srk-talolla.

Alakoululaiset:
7-12-vuotiaiden kerhot starttaavat 
viikolla 38 ja niistä jaetaan mainos 
koulujen kautta syyskuun alussa.Lisätie-
toja: Kaisalta ja Hannalta
Vekaroiden leiripäivä 4.-6.luokka-
laisille järjestetään la 3.10. Manner-
lahdessa klo10-18 ja Nappuloiden 
leiripäivä 1.-3.luokkalaisille la 21.11. 
Kumpaankin päivään mahtuu 15 lasta, 
hinta 15€ ja ilmoittautuminen alkaa ma 
7.9. srk:n nettisivuilla. 
Lisätiedot Hannalta 044-7225430/
Kaisalta 044-7225431.

Nuoret:
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to 
Maskun pappilassa klo 14-17.
Nuorisotyön työryhmä su 13.9. klo14 
pappilassa.
Isosten kiitos su 13.9.klo15.30-18 al-
kaen pizzeriassa ja jatkuen pappilassa.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö

Musiikki:
Kirkkokuoron ja muiden musiikkiryh-
mien toiminnasta tiedotetaan syyskuus-
sa. Myös seurakunnan nettisivuille päi-
vitetään lisätietoja.

Äitien leiri Mannerlahden leirikes-
kuksessa 18.-19.9. 2020. Hinta 20€. 
Lisätiedot + ilm. kotisivuillamme alk. 
28.8. Mukaan mahtuu 8 äitiä.

Äitien illat Mannerlahden 
päärakennuksessa ke 9.9, ti 6.10. ja 
to 12.11. Ilmoittautumiset alk. 24.8.

Tämä on seurakuntatalon kirppis 
päivästä. Ilma suosi meitä.

Tänä vuonna juhlistamme 
VAUVAN PÄIVÄÄ pe 25.9 
virtuaalisesti. Luvassa inspiroivia 
hetkiä vauvoille ja vanhemmille 
sekä fb- että kotisivuillamme.


