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Lemu, Pihlajamäen
asemakaavan muutos,
lainvoimaisuus
Kunnanhallituksen 2.3.2020 § 36 hyväksymä Lemu, Pihlajamäen asemakaavan muutos on tullut 9.4.2020.

Lukuvuoden 2021-2022
työ- ja loma-ajat
Syyslukukausi ke 11.8. – ke 22.12.2021
Syysloma ma 11.10. - su 17.10.2021

Asemakaavan muutoksella muodostui
osa korttelia 100 ja lähivirkistysaluetta.

Kevätlukukausi ma 10.1. - la 4.6.2022
Esiopetuksen osalta kevätlukukausi
päättyy ti 31.5.2022
Talviloma ma 21.2. - su 27.2.2022 (viikko 8)

Kunnanhallitus

Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

Rakennusvalvonta tiedottaa
Rakennustarkastajan puhelinajat:
maanantai, torstai ja perjantai klo 9-11.
Asiakaskäynneistä sovittava henkilökohtaisesti ja katselmuspyynnöt varataan
suoraan rakennustarkastajalta puh. 044
7388 257 tai jonna.oksanen@masku.fi.
Toimistosihteeri tavoitettavissa
puhelimitse puh. 044 7388 234.
Rakennusvalvonta

Menovinkit
Lapsi- ja perheliikuntaryhmät
aloittavat
• Vauvasirkus 2–13 kk, Maskutalolla pe
klo 10–11. Aloitus 2.10.
• Naperosirkus 1–3 v. Tammenahjon
koulun piha-alueella/liikuntasali pe klo
16.30–17.15. Aloitus pe 2.10.
• Perhejumppa 1–6 v. Tammenahjon
koulun piha-alueella liikuntasali pe klo
17.15–18. Aloitus 2.10.

Ohjaajana lastenliikunnan ohjaaja Sirke
Viljanen. Aloitus viikolla 40, hinta 35 €/
kurssi mikäli perheestä osallistuu 1 lapsi,
50 € mikäli perheestä osallistuu 2 lasta,
3 lasta maksaa 65 €.
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 vaihtuu kahden viikon
välein. Naperosirkus sirkustellaan pääasiassa ulkona.
Perhejumppa on sisällöltään lähes sama
kuin NaperoSirkus, mutta sovellettu 1–6
-vuotiaille lapsille, perheestä voi olla mukana eri-ikäisiä sisaruksia. Perhejumppa
temppuillaan pääasiassa ulkona.
Ilmoittautumiset hyvinvointipalvelut@
masku.fi, laitathan viestiin nimesi, osoitteesi, puhelinnumeron, lasten lukumäärän ja iän ja mihin toimintaan olet ilmoittautumassa.

Kulttuurikeskiviikko
Lemun Kaislakodilla
Kulttuurikeskiviikko järjestetään keskiviikkona 7.10.2020 klo 13.00 - 14.30
Lemun Kaislakodilla.
Vietetään vanhustenviikkoa
Syksyn muut kulttuurikeskiviikot Kaislakodilla:
• 11.11 (klo 13.00 - 14.30) runoviikon teemalla
• 16.12 (klo 13.00 - 14.30) Joulun viettoa
Tervetuloa mukaan muutkin kuin Kaislakodin asukkaat!

Tomi Paldaniuksen konsertti Maskutalossa

Kuvaaja: Vesa-Matti Väärä

Roope Lipasti kirjailijavierailuilta
Askaisten Ritarituvalla
Pienen Erikoispuodin ja Pienen Kirjapuodin kirjailijavieraana pakinoitsija
Roope Lipasti torstaina 8.10.2020 klo
17.30 Askaisten Ritarituvan kabinetissa
(Askaistentie 751). Tule kuuntelemaan
Roopen juttuja kirjoittamisesta ja tutustumaan kirjailijan uusimpiin kirjoihin.
Roope Lipastin kirjoja on myös myynnissä.
Paikalla myös Askaisten kirjaston
pop-up-kirjasto, jolloin voit myös lainata Roope Lipastin teoksia. Tervetuloa
sekä lapset että aikuiset!
Tule pääkirjastoon lukemaan
Elsa-koiralle
Suomen Karva-Kaverit ry:n lukulemmikki Elsa on kirjastossa 13.10., 27.10.,
10.11. ja 24.11. klo 17.30-18.30. Lukuaika
on n. 15min./lukija.
Lukuhetkeen osallistuvat vain lapsi, koira ja koiran ohjaaja. Elsa-koira on hyvä
kuuntelija.
Varaa lukuaikasi kirjastosta
puh. 044 7388 255.
Syysloman
Drive in- leffat Maskussa!
Keskiviikkona 14.10.2020 Trolls-maailmankiertue (K7/4) klo 18.45 Maskutalon parkkipaikalla (elokuvan kesto 1 t 30
min, ensi-ilta 25.9.2020)

lapsiperheille suunnattua visuaalista ja
vauhdikasta farmiseikkailua, jossa yleisöllä -erityisesti lapsilla- on tärkeä rooli lopputuloksen kannalta. Esityksessä
kuullaan paljon lastenmusiikkia. Esityksen lippuvaraukset osoitteessa https://
www.ideaticket.fi (12 €/14 €). Muut lisätiedot löydät yhdistyksen Facebook
-sivuilta MLL Maskun yhdistys ja kotisivuilta
https://mllmasku.wordpress.
com. Yhteistyössä Maskun kunnan kulttuuritoimen kanssa.

Torstaina 15.10.2020 Risto Räppääjä ja
väärä Vincent (S) klo 18.45 Lemun urheilutalon parkkipaikalla (elokuvan kesto 86 min, ensi-ilta 3.10.2020)

24.10. Retriitti
- vielä muutama paikka vapaana!
Retriitti järjestetään Lemun lähikirjastossa lauantaina 24.10.2020 klo 10.00
– 17.00.
Ohjelmassa mm. ohjattuja Mindfulness-harjoituksia, Taiji, runollinen musiikkimatka sekä Yin-jooga.
Hinta 15 €/henkilö, sisältää salaattibuffetin ja ohjelman. Ilmoittautumiset
viimeistään maanantaina 12.10.2020
armi.jaakkola@masku.fi puh. 044 7388
145 tai maarit.lindstrom@masku.fi puh.
050 3248 519. Ilmoita myös mahdollisista ruoka-aineallergioista sekä laskutustiedot. 15 ensimmäistä ilmoittautujaa
mahtuu mukaan.

Lisätietoja leffoista ja kaikesta muustakin hyvinvointipalveluiden syksyn
toiminnasta löydät osoitteesta: https://
www.masku.fi/hyvinvointipalveluiden-esite-on-ilmestynyt/ Esite on myös
joka talouteen jaettu.
Mysteeri Maatilalla -kiertue saapuu Maskutalolle 22.10. klo 18
TV:n lastenohjelmista tutut Jaakko
Loukkola ja Isa-Eerika Lehto tähdittävät
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Päivä vietetään hiljaisuudessa. Tapahtuma on osa Retriitti á la kirjasto -hanketta.

Nuorisotilat avoinna!
Maskun Brankkarilla (Paloasemantie 6):
Tiistaisin klo 18.00–21.00
Torstaisin klo 18.00–21.00
Parillisten viikkojen perjantait
klo 19.00–22.00
Lemun Wanhassa Oskarissa
(Askaistentie 139):
Tiistaisin klo 18.00–20.00
Torstaisin klo 19.00–21.30
Askaisten nuokkari Pakan Pirtissä
(Pakankuja 1):
Maanantaisin klo 17.00–20.00
Keskiviikkoisin klo 17.00–20.00
Virtuaalinen nuokkari Discordissa:
Keskiviikkoisin klo 18.00–21.00 Ikäraja
13–18-vuotiaat
https://discord.gg/NCkjft7
Tiistait ja torstait ikäraja 6 lk.–18-vuotiaat, perjantaisin 7 lk.–18-vuotiaat.
Pikkunuokkarit 3–6-luokkalaisille:
Askaisten Pakanpirtissä Maanantaisin klo
14.30–16.30
Lemun Wanhassa Oskarissa Tiistaisin klo
15.30–17.30
Avoimissa illoissa voit vaan hengailla yksin tai porukassa, pelailla, kokata yms.
iltojen teeman mukaan.
Musikaalimatka siirtyy
Musikaalimatka Tampereen työväen teatteriin katsomaan Kinky Bootsia siirtyy
tältä syksyltä ensi kevääseen lauantaille
6.3.2021. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan
myöhemmin.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Pääkirjaston näyttelyvitriinit
vapaana
Maskun pääkirjaston näyttelyvitriinit ovat
vapaana vielä marraskuussa; varaa näyttelyaika itsellesi!
Ota yhteyttä eija.pelkonen@masku.fi tai
puh. 044 7388 193.
Lasten ja nuorten taideopiskelun tukeminen
Lasten ja nuorten taideopiskelun tukemiseen tarkoitetut yksilöavustukset syksyn
osalta ovat haettavissa. Avustushakemukset tulee toimittaa hyvinvointilautakunnalle, osoite: Keskuskaari 3, 21250 Masku tai
hyvinvointipalvelut@masku.fi perjantaihin
30.10.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemuslomakkeita saa www.masku.fi/lomakkeet tai kunnanviraston neuvonnasta.
Paremman Maskun tekijä
Paremman Maskun tekijä palkinto myönnetään vapaaehtoisesti työtä tekevälle
henkilölle (henkilöille) tunnustuksena
hienosta, pitkäjänteisestä ja arvokkaasta
työstä Maskun tai maskulaisten hyväksi. Pyydämme maskulaisilta yhteisöiltä
ja yksityisiltä henkilöiltä ehdotuksia Paremman Maskun tekijäksi 30.10.2020

mennessä osoitteella: Maskun kunnan hyvinvointipalvelut, Askaistentie 142, 21230
Lemu tai maarit.lindstrom@masku.fi.
Esitykset vuoden 2020
kulttuuriteko palkittaviksi
Kulttuurin saralla menestynyt maskulainen henkilö tai ryhmä palkitaan vuosittain
erillisellä “Vuoden kulttuuriteko” -palkinnolla. Kulttuuriteosta pyydetään esityksiä
kuntalaisilta ja maskulaisilta yhdistyksiltä
30.10.2020 mennessä osoitteella: Maskun
kunnan hyvinvointipalvelut, Askaistentie
142, 21230 Lemu tai maarit.lindstrom@
masku.fi.
Esitykset vuoden 2020 nuoren
toimijan/nuorten ohjaajan palkitsemiseksi
Hyvinvointilautakunta on palkinnut usean vuoden ajan vuoden nuoren toimijan
tai nuorten ohjaajan tehtyjen ehdotusten
perusteella. Nuoren toimijan ehdotuksessa tulee kertoa ehdotetun nimi, ikä, sekä
mahdollisimman seikkaperäinen selvitys
hänen toiminnoistaan. Nuorten ohjaajan
osalta selvitys millaisten ryhmien kanssa
ja millaisissa tehtävissä on toiminut ohjaajana ja kuinka kauan toimintaa ryhmien kanssa on ollut.
Esityksiä vuoden 2020 nuori toimija/
nuorten ohjaajasta pyydetään kuntalaisilta ja maskulaisilta yhdistyksiltä
30.10.2020 mennessä osoitteella: Maskun
kunnan hyvinvointipalvelut, Askaistentie
142, 21230 Lemu (kuoreen tunnus vuoden
2020 nuoren toimijan/nuorten ohjaajan
palkitseminen) tai hyvinvointipalvelut@
masku.fi.
Esitykset Maskun urheilijoiksi
vuodelle 2020
Maskun kunta on vuosittain valinnut kullekin vuodelle saavutuksien perusteella
vuoden
- kansainvälisen urheilijan
- urheilijan (ennen vuotta 2004 synt.)
- tyttöurheilijan (12-16-vuotias)
- poikaurheilijan (12-16-vuotias)
- vammaisurheilijan
- valmentajan/ohjaajan
- joukkueen (yli 12-vuotiaat)
Esitykset Maskun vuoden urheilijoiksi
saavutuksineen vuodelle 2020 tulee toimittaa 30.10.2020 mennessä hyvinvointilautakunnan tietoon. Esitykset osoitteeseen Maskun kunnan hyvinvointipalvelut,
Askaistentie 142 21230 Lemu tai hyvinvointipalvelut@masku.fi. Kuoreen tunnus
“MASKUN URHEILIJA”.

Raisio-opisto tiedottaa
Asahi, aamu
Alk. 9.10. ( 30 t) 45 €
Asahissa yhdistyvät sekä itämaisen että
länsimaisen terveysliikunnan perinteet.
Liikkeet ovat yksinkertaisia, pehmeitä ja

ne tehdään oman hengityksen kannattelemana, seisten ja ilman musiikkia. Tunti
sisältää rentoutuksen sekä niska-, hartia-,
selkä- ja tasapaino-osiot. Liikesarjat laukaisevat lihasjännitystä ja lisäävät rentoutta. Opit kehonhallintaa, josta on apua
arjessa. Sopii kaikille. Pe 11.30–12.30
Maskutalo.
Yin-jooga
Alk. 6.10. (48 t) 67 €
Yin-jooga on kaikille sopiva, syvärentouttava laji, jossa pitkäkestoisilla venytyksillä
pyritään vaikuttamaan sidekudoksiin ja
nivelsiteisiin. Teemme myös erilaisia hengitysharjoituksia ja keskitymme meditatiiviseen läsnäoloon. Harjoituksessa käytämme apuvälineitä (joogatyyny, vyö, pari
joogatiiltä), joiden avulla on helpompi
viipyä eri asennoissa. Mukaan omat apuvälineet, alusta ja huopa. Opettaja neuvoo
omien välineiden hankinnassa (alkuun
pääset parilla joogatiilellä ja pitkällä huivilla). Ti 17.30–19.00 Maskutalo.
Hyvän mielen jooga, päiväkurssi
Alk. 7.10. (46 t) 64 €
Katkaise kiire ja tule joogaan rentoutumaan! Teemme lempeää joogaharjoitusta,
joka sopii kaikille kuntotasosta riippumatta. Jooga vahvistaa kehoa, lisää liikkuvuutta ja kehittää tasapainoa, se on hyväksi keholle ja mielelle. Mukaan alusta ja
huopa. Ke 10.00–11.30 Maskutalo.
Runomeditaatio-Mindfulness
Alk. 7.10. (4 t) 20 €
Kaipaatko pysähtymistä, aikaa itsesi kuuntelemiselle ja rentoutumiselle?
Runomeditaatiossa yhdistyvät runojen
rauhoittavat mielikuvat, kevyt venyttely,
hetkessä oleminen ja hyväksyvä läsnäolo.
Hartioiden kireys hellittää, hengitys rauhoittuu, pysähtyminen ja runot antavat
tilaa levätä. Pääset myös tekemään itse
meditatiivisia runoja. Mukaan lämpimät,
joustavat vaatteet ja alusta. Ke 19.15–
20.00 Lemun kirjasto.
Raisio-opisto
Kunta on sitoutunut suojaamaan palveluidensa
käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua
verkkosivuillamme osoitteessa www.masku.fi
Seuraava Maskulainen
ilmestyy 22.10.2020,
yhdistysten aineistopäivä 14.10.2020 klo 9.00
mennessä.

Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku
www.masku.fi
Maija Löfstedt, hallintojohtaja, tiedottaja,
puh. 044 738 8221
Jakeluongelmat:
Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Seurat ja yhdistykset
KOKOUSKUTSU

LEMU-ASKAISTEN
VASEMMISTOLIITTO T.Y. PYLVÄS RY:N
Syyskokous 15.10. 2020 klo 18 Askaisten
työväentalolla.
Käsitellään:
-Sääntömääräiset asiat.
-Kuntavaali asiat.

Toimikunta.

JUMPAN AIKA MUUTTUU!
Seikelän liikuntatilassa jumppa jatkuu
ma 5.10 alkaen klo 18.30–19.30.
Syyskauden hinta jäseniltä 30e, muilta 40e ja kertamaksu 5e.
Terveisin Maskun Maa- ja kotitalousnaiset

Kylpylämatka Pärnuun 8.–14.11.2020. Joko Estonia Medical
Hotel & Spa tai Viking kylpylä. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 31.10. mennessä Kaija puh. 0400 927 597.

Louhisaaren Reserviläiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään torstaina 8.10.2020 kello18.30 alkaen Lemun urheilutalolla, osoitteessa Askaistentie 228, Lemu.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen § 16 asiat.
Yhdistys kutsuu vanhat ja uudet jäsenet osallistumaan aktiivisesti vuoden 2021 toiminnan suunnitteluun.
Maanpuolustuksellisin terveisin,
Louhisaaren Reserviläiset ry

MANNERHEIM JA HEINRICHS
Professori, valt.tiet.tohtori Pekka Visuri luennoi Marsalkka
Mannerheimin ja kenraali Heinrichsin toiminnasta ja suhteesta päämajassa sodan aikana. Hemmingin koulu keskiviikko 7.10. klo 18, 5€, sis. kahvi ja pulla.
Myynnissä uusi kirja Mannerheim ja Heinrichs - Marsalkka ja
hänen kenraalinsa. TERVETULOA!
Järjestäjinä: Masku-Seura ry,
Naantalin seudun Sotaveteraanit ry ja Saunaparoni Oy

ELÄKELIITON
LEMU-ASKAINEN-VELKUAN YHDISTYS
Syysvuosikokous 13.10. klo 12.30
Lemun Urheilutalolla, esillä sääntömääräiset asiat.
21.10. klo 10 Askaisten hautausmaan siivoustalkoot

MASKUN KARJALAISSEURAN
seuraava tarinatuokio pidetään
su. 11.10 klo 14 alkaen srk:n kahvituvassa.
Tervetuloa!

MLL LEMU
Perhekahvilan kausi startataan
ulkotapahtumalla perjantaina 2.10
klo 9.30-11.30 kotiseutukeskus Mäntylässä, Lemun kirkon
naapurissa. Luvassa on grillimakkaraa, lapsille "eväspussukat" sekä talutusratsastusta - nämä meille mahdollistavat
Riihikallion ponitalli, Sale Lemu, Tokmanni Masku, Roberts
Berrie sekä Raisio Oyj.
Perhekahvila jatkaa Oskarin Helmessä klo 9-11, perjantaisin 23.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12 sekä 18.12.
Iltaperhekahvila syksyllä seuraavasti: Ti 20.10. Colose-ihonhoitotuotteiden esittelyä ja 17.11. Nosh-vaatteiden
esittelyä. Klo 17-19 Oskarin Helmessä.
Tulethan toimintoihimme vain terveenä! Vallitsevien rajoitusten vuoksi tarjolla kahvia, teetä sekä mehua. Omat eväät
ovat sallittuja. Tervetuloa mukaan!

MASKUN MLL

Perhekahvila: 2.10. Metsäretki Humikkalan
majan takana, 9.10. Äitiys- ja lantionpohjan
fysioterapeutti Mirka Katajisto vierailee ja 16.10.
Valokuvaus (kuvaajana Suomen Koulukuvaus) ilmoittautumislinkin saat perhekahvilasta. Tervetuloa mukaan toimintaan!
Lasten Liikunnan Ihmemaa on startannut! Seuraava
lapsiperheille suunnattu avoin ja maksuton liikuntatapahtuma sunnuntaina 25.10. klo 10-11.30 Kurittulan koulun liikuntasalissa. Ei ohjattua toimintaa, lapset oman aikuisen vastuulla. Tule liikkumaan, leikkimään ja pelailemaan!

Presidentti Risto Ryti onnittelukäynnillä Suomen marsalkka Mannerheimin työhuoneessa 4.6.1944.
Vasemmalla pääministeri Edwin Linkomies ja oikealla jalkaväenkenraali Erik Heinrichs. SA-kuva.

Mannerheim ja Heinrichs
sodanjohtajina 1939–1945
Sotamarsalkka Mannerheim kohosi talvisodan ylipäällikkönä kuuluisuuteen. Hän nosti
tärkeimmäksi apulaisekseen kenraali Erik Heinrichsin, ensin Kannaksen armeijan
komentajaksi ja sitten päämajaan yleisesikunnan päälliköksi. Heidän tiivis yhteistyönsä
jatkui vuoteen 1945.
Vaikka Mannerheimista on tehty paljon kirjoja, hänen toiminnastaan sodanjohtajana
1939–1945 riittää yhä kysymyksiä, joihin uusi tutkimustieto antaa entistä parempia
vastauksia. Mannerheimin pahimmat kriisivaiheet olivat syksyllä 1939 ja kesällä 1944.
Niihin saadaan tässä kirjassa selityksiä, jotka monipuolistavat ja syventävät Mannerheimkuvaa.
Erik Heinrichs ei pyrkinyt sodan aikana näkyvästi julkisuuteen, eikä myöhemminkään
ole kovin laajalti tunnettua, mitä hän aikaansai Suomen päämajassa. Lähes kaikki, mitä
hän teki Mannerheimin apulaisena, pidettiin silloin salassa. Sodan päätyttyäkään ei
haluttu paljastaa taustoja päätöksille sotatoimista ja sotilaspoliittisille neuvotteluille,
joita yleisesikunnan päällikkö hoiti vaikeissa tilanteissa. Näihin kuului ennen kaikkea
yhteydenpito Saksaan.
Professori, valtiotieteen tohtori Pekka Visuri on julkaissut Docendon kustantamana
useita teoksia vuosilta 1939–1945. Niistä mainittakoon: Mannerheimin ja Rytin vaikeat
valinnat (2013), Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944–1947 (2015), Saksan
kenraali Suomen päämajassa vuonna 1941 (2017) ja Waldemar Erfurthin sotapäiväkirja
1942–1943 (2018) sekä yhdessä Eino Murtorinteen kanssa, Hitlerin ja Stalinin
kaupankäynti Suomesta 1939–1940 (2019).

KL 92.73
ISBN 978-952-291-832-1

KOKOUSKUTSU
Masku-seura ry:n yhdistetty kevät- ja
syyskokous torstaina 22.10.2020 klo 18
Maskun seurakuntatalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa kokoukseen.
Masku-seura ry Johtokunta

VIHREÄT KAFFETREFFIT
Niemenkulman koululla
su 11.10. klo 18-20!
Tule kuulemaan mistä Maskun päätöksenteossa nyt tuulee.
Haluaisimme myös kuulla Sinua.
Kaffettelemisiin!

MASKUN VPK RY:N
Syyskokous keskiviikkona 28.10.
klo 18 paloasemalla, Maskuntie 156.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat ja tehdään päällystön henkilövalinnat.
Tervetuloa!

Seurat ja yhdistykset

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!
Maskun kirkko:
Su 04.10. klo 14 Mikkelinpäivän enkelikirkko.
Kataja, Poutanen ja lastenohjaajat.
Kirkon jälkeen Maskun päiväkerhojen 50v juhla srk-talolla.
Su 11.10 klo 10 juhlajumalanpalvelus.
Henttinen, Leppäkari-Lindberg, Partiobändi ja -kuoro Kaijan Järän
johdolla; Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat 70 vuotta - juhla
ja kahvitarjoilu Hemmingin koululla klo 12.30 alkaen.
Su 18.10. klo 10 messu.
Henttinen, Leppäkari-Lindberg, Lustig. Kirkkokahvit.
Su 25.10. klo 10 messu. Seppo Niemeläinen, Henttinen, Poutanen. 		
Pienpiiriläiset palvelevat kirkossa; Pienpiirit 30 vuotta.
Tarjoilua seurakuntasalissa.
Ke 28.10. klo 18 arki-illan ehtoollinen.
Henttinen, Kaija Järä. Yhteinen ilta jatkuu Tankkauspaikalla.
Pe 30.10. klo 8.30 arkiaamun ehtoollinen.
Leppäkari-Lindberg, Poutanen.

Seurakunnan toiminta on alkanut
rajoitetusti. Seuraamme edelleen
koronatilanteen kehittymistä ja ohjeistuksia. Huomioithan että tämä
voi tuoda muutoksia jopa nopealla
aikataululla seurakunnan toimintaan.

Maskun kirkonmäen siivoustalkoot
ke 28.10. Aloitamme hartaudella
kirkossa klo 9.
Lounas talkooporukalle klo 11.30.
Tervetuloa!

Lemun kirkko:
Su 11.10. klo 12 messu. Kataja, Poutanen.
Su 25.10. klo 12 messu. Kataja, Lustig.
Askaisten kirkko:
Su 04.10. messu klo 10 (HUOM! klo-aika). Henttinen, Lustig.
Su 18.10. messu klo 12. Henttinen, Lustig.
Askaisten hautausmaan haravointitalkoot
keskiviikkona 21.10. klo 10-12. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Tankkauspaikassa vieraana
Päivi ja Hannu Heinonen
Kansanlähetyksestä
Heinoset ovat olleet 27 vuotta lähetyslentotyössä Keniassa Mission Aviation
Fellowship:n (MAF) työyhteydessä.
Nyt he ovat siirtymässä mediatyöhön
Kyprokselle. Heinosilla on paljon mielenkiintoista kerrottavaa elämästään
ja työstään.
Ilta alkaa Arki-illan ehtoollisella Maskun kirkossa 28.10. klo 18 ja Tankkauspaikka alkaa noin klo 18.30 Maskun pappilassa.

Piirien 30-vuotisjuhla messun jälkeen seurakuntatalolla su 25.10.
noin klo 11. Vieraana Seppo Niemeläinen. Aloitamme yhteisellä
messulla Maskun kirkossa klo 10.
Tervetuloa mukaan kaikki, jotka
käytte nyt tai olette joskus käyneet
Maskun seurakunnan piirissä sekä
kaikki seurakuntalaiset.

Hävikkiruuan jako vähävaraisille
jatkuu tiistai- ja torstaipäivisin.
Otamme mielellämme vastaan ruokakasseja jaettavaksi.
Voit tuoda kassin srk-talolle diakoniatyöntekijöille,
kun sinulle sopii. Lisätied.
Marika-diakoni p. 044 722 5416.

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Axel Kullervo Asser Pitkänen, Iida Anja Huuhka,
Eelis Frans Juhani Lehtopohja, Ami Olavi Tapio Männistö,
Noel Juhani Siivonen
Kuolleet: Seppo Kalevi Immonen 82v., Paavo Pellervo Inkinen 77v.,
Helena Kristiina Viitanen 74v.
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Kirkkotiellä

Niemenkulman koululla:
Tiistaikerho avoin kerho kaikenikäisille, ti klo 9.30-11.30
Ystävätoimintaa:
Laitosvierailut ovat toistaiseksi
tauolla. Ystävätoiminta käynnistyy
heti, kun koronatilanne rauhoittuu. Toivotamme kaikille terveyttä ja siunausta.

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

Aikuiset:
Maskun seurakuntatalossa:
Kaffepaussi parill.viikkojen ke 14.10.
klo 9.30–11 salissa.
Naisten raamattupiiri keskiviikkoisin klo 18.30 salissa.
Miesten piiri tauolla toistaiseksi.
Omaishoitajat ke 7.10. klo 13-14.30
salissa.
Kirkkokuoro harjoitukset pääsääntöisesti to klo 18 salissa.
Seurakuntakerho to 8.10. klo 1314.30 salissa.
Näppituntuma ti 13.10. klo 15-20 salissa.
Mimmiraamis ja miesten Actifaith-raamis ke 14.10 klo 18-19.30 salissa; raamattuilta (Henttinen).
Mimmiraamis ma 26.10. klo 18-19.30
salissa.
Maskun pappilassa:
Tankkauspaikka kuukauden viimeinen ke klo 18.30 – 20, seuraava 28.10.
Aikuista seuraa raamatunopetuksen,
laulujen ja iltapalan merkeissä. Vieraana
Päivi ja Hannu Heinonen Kansanlähetyksestä. Katso erillinen ilmoitus.
Kirkkoherranviraston yläkerrassa:
Naisten Aamupiiri ei toistaiseksi kokoonnu.
Miesten raamattupiiri parill. viikkojen to klo 18.30 Jussintuvassa.
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä ke 21.10. klo 13-14.30. Jussintuvassa.
Humikkalassa:
Naisten kammari ei toistaiseksi kokoonnu.
Lemussa:
Ompelupiiri parill. viikkojen pe 2. ja
16.10. klo 9.30.-12 rukoushuoneella.
Keskiviikkokerho Kaislakodilla 21.10.
klo 13-14.30.
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Toimintamme on maksutonta, ellei toisin
mainita, esim. leirit. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
www.maskunseurakunta.fi/
tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille
Muskarit ja päiväkerhot ilmoittautuneille.
Tiedustele vapaita paikkoja:
Elina Soini p. 044 722 5421
Perhekerhot,
ei ennakkoilmoittautumisia
Maskun srk-talolla: ti klo 9.30-11.30
srk-talon alakerrassa
Lemussa: ke klo 9.30-11.30 Lemun rukoushuoneella
Askaisissa: ti klo 9.30-11.30 srk-talolla
Luontoperhekerho
Askaisissa: Seurakuntatalolla ulkona
ke 7.10. ja 4.11. klo 9.30. Omat eväät mukaan. Sään mukainen pukeutuminen.
Maskussa: Kokoontuminen ulkona
Elovena-areenan luona ke 30.9, 21.10 ja
18.11 klo 9.30. Omat eväät mukaan. Sään
mukainen pukeutuminen.

Alakoululaiset:
Kymppisynttärit pakohuonepelinä
kaikille tänä vuonna 10 vuotta täyttäville
Maskun pappilassa 15.-20.10. Lue tarkemmin nettisivuilta ja varaa oma aikasi
viim.11.10.
Kerhot alakoululaisille alkoivat viikolla 38. Monissa kerhoissa on vielä tilaa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot nettisivuilla.
Maskun pappilassa:
KOKKIKERHO 3.-6.lk tiistaisin klo 1617.30
TAIDEKERHO 3.-6.lk keskiviikkoisin
klo 17-18
Kerhossa taiteillaan monenlaisin tekniikoin, askarrellaan, puuhastellaan, leikitään ja hiljennytään.
NAPPULAKERHO 1.-3.lk maanantaisin
16.30-18
Nappuloiden oma kerho! Kerhossa leikitään, askarrellaan, puuhastellaan ja
hiljennytään.
Lemun rukoushuoneella:
HELMIKERHO 3.-6.lk tytöille maanan-

taisin klo17–18.30
KOKKIKERHO 3.-6.lk tiistaisin klo17–
18.30
LAULUKERHO 1.-6.lk keskiviikkoisin
klo14–15
NAPPULAKERHO 1.-3.lk torstaisin
klo17.30 – 19
Askaisten srk-talolla:
HELMIKERHO 1.-6.lk tytöille tiistaisin
klo14.15–15.30
KOKKIKERHO 3.-6.lk perjantaisin
klo16–17.30
Lisätietoja Kaisa Suikki p.044-7225431 /
Hanna Hyvönen p.044-7225430

Nuoret:
Rippikouluun 2021 ilmoittautuminen on auki nettisivuilla 11.10.asti. Lisätiedot Hannalta p.044-7225430.
Isoiskoulutus to1.10.klo18-19.30 pappilassa. Mukaan ehtii vielä!
Syksyn ensimmäiset Maxit pappilassa su 4.10.klo15-18.
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to
Maskun pappilassa klo 14-17.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö
Tervetuloa 2 v kerhoon Maskun srk.talolle ke 28.10, 11.11, 25.11, 9.12 klo 9.3011. Ennakkoilm. ja info kotisivuilla.
Nuppuset on ensimmäisen lapsensa
saaneiden ja odottavien äitien ikioma
kerho. Ryhmä aloittaa Maskun srk-talon alakerrassa to 1.10. klo 10-11.30.
Ilm. on auki kotisivuillamme.
Alueelliset Isä-lapsi iltamme ulkona
ovat marraskuussa, tapahtuman aika:
klo 18-19.30. Lisätiedot ja ennakkoilmoittautuminen kotisivuillamme. Sään
mukainen pukeutuminen.
Ti 3.11 Lemulaisille Mannerlahdessa.
Ke 4.11 Maskulaisille seurakuntatalon
pihassa.
Ti 10.11 Askaislaisille Mannerlahdessa.
Äitien illat Mannerlahdessa ti 6.10. ja to
12.11 klo 17.30-20.30 Ilmoittautumiset
ovat auki kotisivuillamme.
Vietämme Vanhustenviikkoa
4.-11.10. teemalla
”Onni on vanheta”. Diakoniatyöntekijät ja
Peppi-koira jalkautuvat pe 9.10.
kylille: Lemun
Salen edusta klo
9-10.30, Askaisten keskusta klo11.30-13 ja Maskun
K-Marketin edusta klo 14-15.30, tervetuloa juttusille ja kahville! Säävaraus.
Kirkkotiellä

