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Perusturvakuntayhtymän 
Akselin alueelle 
kasvomaskisuositus
Koronapandemia kiihtyy Varsinais-Suo-
messa. Alueellinen koronaa ehkäisevä 
työryhmä linjasi tiistaina 6.10.2020, 
että koko maakunta on koronapande-
mian kiihtymisvaiheessa.

Työryhmä suosittaa Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirin alueella: 
• Kasvomaskien eli suunenäsuojainten 
käyttöä tilanteissa, joissa riittävää 1-2 
metrin etäisyyttä ei voi pitää. 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan muun 
muassa julkisissa sisätiloissa, kuten 
kaupat, pankit, kirjastot, terveyskeskuk-
set ja yleisötilaisuuksissa, sekä toisen 
asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien 
lukiot). Suositus noudattaa THL:n kiih-
tymisvaiheen suositusta kasvomaskin 
käytöstä väestölle.

Kunnat jakavat kasvomaskeja vähäva-
raisille. Maskussa maskeja on jaossa 
pääkirjastossa kanta-Maskussa, sekä 
Lemun ja Askaisten lähikirjastoissa. 
Myös toisen asteen oppilaitoksissa (mu-
kaan lukien lukiot) opiskelevat vähäva-
raiset opiskelijat voivat hakea em. pis-
teistä itselleen maskit.

Lisätietoja:
•THL:n määritys kiihtymisvaiheesta
•https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Korona-
virusepidemia-2020.aspxv 

Perusturvakuntayhtymä Akseli ja 
Maskun kunta

Influenssarokotukset 
Perusturvakuntayhtymä 
Akselissa vuonna 2020
Koronatilanteen vuoksi pyydämme tei-
dän varaavan ajan influenssarokotuk-
selle:

1. www.soteakseli.fi tai 
2. puhelimitse arkisin maanantaina 
19.10.2020 alkaen puh. 02 6510 2114 tai 
puh. 02 6510 2113. Influenssaroko-
tukset alkavat riskiryhmille mar-
raskuun alusta.

Maksuttoman influenssarokotteen saa-
vat alla luetellut. Jos et ole oikeutettu 
ilmaiseen rokotukseen, voit halutessasi 
ostaa rokotteen apteekista reseptillä.

Influenssarokotteen saavat maksutta:
1) kaikki 6kk – 6 vuoden ikäiset lapset
2) raskaana olevat naiset
3) kaikki 65 vuotta täyttäneet
4) sairautensa tai hoitonsa vuoksi riski-
ryhmiin kuuluvat
5) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lää-
kehuollon henkilöstö
6) varusmiespalveluun astuvat miehet ja 
vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat 
naiset
7) vakavalle influenssalle alttiiden hen-
kilöiden lähipiiri: asuvat tai ovat sään-
nöllisesti tekemisissä influenssalle alt-
tiin henkilön kanssa

Äitiysneuvoloiden asiakkaiden rokotuk-
set antaa neuvolan terveydenhoitaja tar-
kastusten yhteydessä.
Lasten rokotukset antaa neuvolan tai 
kouluterveydenhuollon terveydenhoita-
ja tarkastusten yhteydessä tai ajanvara-
uksella marras-joulukuun ajan.
Opiskelijoiden rokotukset antaa opis-
keluterveydenhuollon terveydenhoitaja 
tarkastusten yhteydessä tai ajanvarauk-
sella marras-joulukuun ajan.

Kotihoito, palvelutalot, vanhainkodit, 
kotisairaala ja vuodeosasto huolehtivat 
asiakkaittensa rokotuksista.

Huomioi, ettei sinulla ole hengitysin-
fektio-oireita rokotukselle saapuessasi. 
Huolehdi riittävistä turvaväleistä.

Suosittelemme maskin käyttöä rokotuk-
selle tultaessa.

Perusturvakuntayhtymä Akseli 

ARAn avustus 
öljylämmityksestä 
luopumiseen 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-
kus (ARA) julistaa haettavaksi avus-
tuksen kunnille öljylämmityksestä luo-
pumiseen. Avustusta voidaan myöntää 
kuntien omistamien kiinteistöjen öl-
jylämmitysjärjestelmän poistamiseen 
ja muuttamiseen muihin lämmitys-
muotoihin. Avustus on suuruudeltaan 
enintään 25 % hankkeen kokonaiskus-
tannuksista. Avustusta voi hakea kus-
tannuksiin, jotka ovat muodostuneet 
1.6.2020 alkaen.

Vuoden 2020 määräraha koskeva haku 
on aukeaa jatkuvana hakuna 5.10.2020. 
Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemi-
sesta löytyy ARAn sivuilta: 
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_
avustukset/Avustus_kunnille_oljylam-
mityksesta_luopumiseen 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
(ARA)

Ranta- ja pohjavesialueiden 
kiinteistöiltä pyydetään 
jätevesiselvitystä 
Mynämäellä, Maskussa ja 
Ruskolla
Ympäristönsuojelu kartoittaa ranta- ja 
pohjavesialueella sijaitsevat kiinteistöt 
jätevesirekisteriä varten ja kiinteistöille 
lähetetään jäteveden käsittelyä koskeva 
selvityspyyntö lähiviikkojen aikana.

Selvityspyyntöjen tarkoituksena on 
luoda kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen käyttöön jätevesirekisteri, joka 
sujuvoittaa jätevesien käsittelyn valvon-
taa. Tietoja kerää Mynämäen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen, joka 
on vuoden 2019 alusta alkaen vastannut 
myös Ruskon, Maskun ja Nousiaisten 
kuntien ympäristönsuojelupalveluista.

Ympäristönsuojelu 



Menovinkit
Poikkeuksia kirjastojen 
aukioloajoissa
Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjas-
to: pe 30.10. avoinna klo 10-14, pääkir-
jasto la 31.10. suljettu. Hyvää pyhäinpäi-
vää kaikille!

Lemun lähikirjaston näyttelyjä
Lokakuun loppuun asti Niklas Wrangin 
tussi- ja hiilipiirroksia. 

Marraskuun taidenäyttely: Kolmen tai-
teilijan – Satu Haapalan, Tiltu Nurmi-
sen ja Veera Ruohomäen yhteisnäytte-
ly runoviikon teemaan liittyen ”Luon 
oman kieleni”.

Maskun pääkirjaston loruhetkeen 
mahtuu vielä osallistujia! 
Loruttelemme joka toinen tiistai klo 
9.30 alkaen puolisen tuntia. Tuokioita 
on syksyllä vielä kolme: 27.10., 10.11. ja 
24.11. 

Loruhetki on tarkoitettu alle tai n. 1 v. 
ikäisille pikkuisille, tervetuloa vauvat 
vanhempineen loruttelemaan! Ota vau-
vallesi mukaan pehmoinen alusta. 

Suosittelemme ilmoittautumista lorut-
telua ohjaavalle Eijalle: eija.pelkonen@
masku.fi tai puh. 044 7388 193. 

Lotta ja Lassi Pelkosen 
Neljä vuodenaikaa 
-valokuvanäyttely  
Maskun pääkirjastossa lokakuun 
loppuun asti. 

Kirjasto auki ma-to klo 12-19, pe 11-16, 
la 10-14.  Huom! pe 30.10. klo 10-14. 
La 31.10. Suljettu

Uusi liikuntaryhmä, tasapaino-
ryhmä, eläkeläisille
Tasapainoryhmä eläkeikäisille tiistai-
sin klo 11.30 Maskutalolla. Maksuton. 

Haluamme toimia myös korona-aika-
navastuullisesti ja perustimme toisen 
tasapainoryhmän ikääntyville. Näin 
pystymme turvaamaan riittävät turva-
välit jokaiselle. Huomioithan että tulet 
paikalle vain täysin oireettomana ja 
huomioiden yskimis- ja käsihygienian.  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset ennak-
koon: hyvinvointipalvelut@masku.fi 
tai puh. 044 7388 299.

Askaisten kirjaston 
omatoimiaukiolo 
Askaisten kirjastoon pääsee kirjasto-
kortin ja siihen liitetyn PIN-koodin 
avulla joka päivä. Omatoimikäyttö on 
auki maanantaista torstaihin 8-20 ja 
perjantaista sunnuntaihin 10-18. 

Kirjaston henkilökunta palvelee asiak-
kaita normaaliin tapaan maanantaisin 
ja keskiviikkoisin 15-19 ja torstaisin 12-
16 (arkipyhien aattoina 10-14). Muina 
aikoina asioidaan omatoimisesti. Kir-
jastossa on lainaus- ja palautusauto-
maatti sekä varausten noutohylly. 

PIN-koodi on sama, jolla kirjaudutaan 
verkkokirjastoon ja käytetään kirjasto-
jen lainausautomaatteja. Mikäli tarvit-
set PIN-koodin, saat sellaisen minkä 
tahansa Vaski-kirjaston henkilökun-
nalta.

Varsinais-Suomen Runoviikkoa 
vietetään 6. – 15.11.2020 
Teemana runo & kieli. 
Ohjelmaa Maskussa: 

- Ma 9.11. klo 18.00 Lemun lähikirjas-
tossa Riitta Suominen + runoteoksen 
esittelyä + sanataidepaja 
- Riitta Suomisen Kide esikoisrunoteos 
käsittelee vanhenemista ja luopumista 
mutta myös rakkautta ja toivoa. 
- Ke 11.11. klo 13 – 14.30 
Kulttuurikupposet Kaislakodilla
- Tule mukaan ja tuo mukanasi vaikka 
mielirunosi/värssysi/ajatelmasi. Lue-
taan runoja, jumpataan, kahvitellaan...  
- Ke 11.11. klo 18 Maskun pääkirjastos-
sa Riitta Suominen + runoteoksen esit-
telyä + sanataidepaja 
- To 12.11. klo 18.00 Lemun lähikirjas-
tossa Runoviikon monimuotoinen 
taideilta. Mukana taiteilijat Satu Haa-
pala, Tiltu Nurminen ja Veera Ruoho-
mäki. 

- Su 15.11. klo 15 Askaisten Ritaritu-
valla Raision seudun lausujat esittävät 
runokoosteen “Suu se syytävi sanoja, 
kieli luopi luottehia” -runoja murteilla 
ja ilman.

Tervetuloa katsomaan 
tunnelmallisia kuvia! 

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Huomaa ja tule huomatuksi 
Bongaa heijastinpuu Lemun lähikirjas-
ton liepeiltä ja varusta itsesi sekä kans-
sakulkijasi heijastimilla. Samalla kun 
poikkeat kirjastossa ripusta puuhun 
ylimääräiset heijastimesi tai ota sieltä it-
sellesi henkivakuutus = heijastin, jos on 
unohtunut oma kotiin. Kirjasto ripustaa 
ensimmäiset, ole sinä seuraava.

Varmistetaan, että kukaan ei ole “näky-
mätön”. Turvallista syksyä kaikille. 



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 5.11.2020, 
yhdistysten aineistopäivä 28.10.2020 klo 9.00 
mennessä.

+65 Ulpukka uimakortti –infoa 
Koronatilanteesta johtuen Ulpukkakortin 
käyttöoikeutta on jatkettu 2,5 kk = maalis-
kuun alkupuolelle asti heille, jotka ehtivät 
lunastaa korttinsa ennen koronasta johtu-
vaa sulkuaikaa.

Heille, jotka eivät ole ehtineet lunastaa 
Ulpukassa kortille uinteja, voidaan tehdä 
maksuhyvitys. Ota tällöin yhteyttä hy-
vinvointipalveluihin puh. 044 7388 299. 
Muussa tapauksessa maksuhyvitys lääkä-
rintodistusta vastaan.

Vuoden seuratyöntekijöiden 
nimeäminen  
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
on palkinnut jo 21 vuoden ajan vuoden 
seuratyöntekijän. Näitä palkittuja on jo yli 
850 urheiluseuran vapaaehtoistyöntekijää 
vuosien varrelta. LiikU toivoo, että oman 
paikkakunnan seuratoiminnan vapaaeh-
toistyön tukemiseksi jokainen alueen kun-
ta ja LiikUn jäsenseura nimeäisi tänäkin 
vuonna paikkakunnaltaan vuoden 2020 
seuratyöntekijän. Joka vuosi on erinomai-
nen tilaisuus kiittää ja palkita seuratyön-
tekijä.  

Seuratyöntekijä = henkilö, joka on tehnyt 
tai tekee edelleen merkittävää liikunnan 
taustatyötä paikkakunnallamme. Henkilö 
voi olla seuran puheenjohtaja, sihteeri, 
rahastonhoitaja, nuorisovetäjä tai ohjaaja, 
järjestysmies, lipunmyyjä jne. taustahen-
kilö. Aktiiviurheilijat (huippu- ja kilpaur-
heilijat) eivät tule kysymykseen. 

Hyvinvointilautakunta pyytää urheilu-
seuroilta ehdotuksia 1.11.2020 mennessä 
osoitteeseen Hyvinvointipalvelut/liikun-
tatoimi, Askaistentie 142, 21230 Lemu tai 
sähköpostitse hanna.pennanen@masku.
fi. Kirjeen/sähköpostin otsikoksi maininta 
“Vuoden 2020 seuratyöntekijä”.

Liikuntaseurojen 
koulutusavustukset 
Liikuntajärjestöjen valmentajien koulu-
tusavustushakemukset vuodelle 2020 ju-
listetaan haettaviksi 1.11.2020 mennessä 
osoitteeseen Hyvinvointipalvelut/liikun-
tatoimi, Askaistentie 142, 21230 Lemu tai 
sähköpostitse hanna.pennanen@masku.
fi. Kirjeen/sähköpostin otsikoksi maininta 
“Koulutusavustus 2020”.

Lasten ja nuorten taideopiskelun 
tukeminen 
Lasten ja nuorten taideopiskelun tukemi-
seen tarkoitetut yksilöavustukset syksyn 
osalta ovat haettavissa 30.10.2020 klo 
15.00 mennessä. Hakemuslomakkeita 
saa www.masku.fi/lomakkeet tai kun-
nanviraston neuvonnasta. Katso lisätie-
toja Maskulainen nro 15, ilmestymispäivä 
1.10.2020.

Paremman Maskun tekijä 
Pyydämme maskulaisilta yhteisöiltä ja 

yksityisiltä henkilöiltä ehdotuksia Parem-
man Maskun tekijäksi 30.10.2020 men-
nessä osoitteella: Maskun kunnan hyvin-
vointipalvelut, Askaistentie 142, 21230 
Lemu tai maarit.lindstrom@masku.fi. 
Katso lisätietoja Maskulainen nro 15, il-
mestymispäivä 1.10.2020.

Esitykset vuoden 2020 
kulttuuriteko palkittaviksi 
Kulttuuriteosta pyydetään esityksiä kun-
talaisilta ja maskulaisilta yhdistyksiltä 
30.10.2020 mennessä osoitteella: Maskun 
kunnan hyvinvointipalvelut, Askaistentie 
142, 21230 Lemu tai maarit.lindstrom@
masku.fi. Katso lisätietoja Maskulainen 
nro 15, ilmestymispäivä 1.10.2020.

Esitykset vuoden 2020 nuoren 
toimijan/nuorten ohjaajan 
palkitsemiseksi 
Esityksiä vuoden 2020 nuori toimija/
nuorten ohjaajasta pyydetään kunta-
laisilta 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. Katso lisätietoja Maskulainen 
nro 15, ilmestymispäivä 1.10.2020.

Esitykset Maskun 
urheilijoiksi vuodelle 2020 
Esitykset Maskun vuoden urheilijoik-
si saavutuksineen vuodelle 2020 tulee 
toimittaa 30.10.2020 mennessä hyvin-
vointilautakunnan tietoon. Esitykset 
osoitteeseen Maskun kunnan hyvinvointi-
palvelut, Askaistentie 142 21230 Lemu tai 
hyvinvointipalvelut@masku.fi. Kuoreen 
tunnus “Maskun urheilija”. Katso lisätie-
toja Maskulainen nro 15, ilmestymispäivä 
1.10.2020.

Hemminki 400 v 
seinämaalausprojektiin etsitään 
nuoria 
Huom. Sinä noin 13–25-vuotias nuori! 
Jos olet kiinnostunut katutaiteesta, tule 
mukaan Hemmingin koulun seinämaa-
lausprojektiin! Vetäjänä on taiteilija 
Jukka Hakanen ja työt alkavat tammi-
kuussa; infotilaisuus pidetään myöhem-
min syksyllä. Taideteos liittyy Maskun 
Hemminki 400 vuotta -hankkeeseen 
ja se toteutetaan yhdessä Masku-Seura 
ry:n kanssa. Ilmoittaudu Joni Tanhuan-
pää puh. 044 7388 227 joni.tanhuan-
paa@masku.fi tai vertit IG @maskun_
vertit, niin saat lisätietoja!

Isosuon lajitteluasemalla käytössä 
vain korttimaksu
Isosuon jätekeskuksen lajitteluasemalla 
on koronavirustilanteen takia toistai-
seksi otettu käyttöön vain korttimaksu. 
Suosittelemme myös kasvomaskin käyt-
töä asemilla asioidessa.

Isosuon jätekeskus (Isosuontie 137, 
21220 Raisio) palvelee: maanantaisin 
klo 11.30-19, tiistai-perjantai klo 9.30-17
Jouluna ja vuodenvaihteessa asema on 
kiinni 24.-25.12. sekä 1.1.2021.

Muun muassa haravointijäte 
maksutonta
Kotitaloudet voivat tuoda asemille mak-
sutta haravointijätettä, risuja ja oksia, 
vaarallisia jätteitä (max. 50 kg tai lit-
raa), rikkinäisiä sähkölaitteita, loiste-
putkia, led- ja energiansäästölamppuja, 
poistotekstiiliä, kestopuuta (alle 1 m3), 
metalliromua, paperia, lasi-, kartonki- 
ja muovipakkauksia sekä vanteettomia 
renkaita. 

LSJH:n lajitteluasemilla otetaan hin-
naston mukaan vastaan kaikenlaista 
suurikokoista jätettä, kuten rikkinäisiä 
huonekaluja sekä rakennus- ja siivous-
jätettä.

Kurtturuusu kuriin!
Tammikuun 2020 alusta alkaen myös 
vieraslajijätteiden, kuten kurtturuusun, 
jättipalsamin ja japanintatarin pienerät 
otetaan vastaan maksutta. Vieraslajijä-
tettä ovat vieraslajien viher- ja kitkemis-
jäte sekä vieraslajia sisältävä maa-aines. 
Pieneriä vastaanotetaan kaikilla lajit-
teluasemilla huolellisesti jätesäkkeihin 
pakattuna. 

Lisätietoja jätteiden lajittelusta ja LS-
JH:n kaikista jätteiden vastaanottopai-
koista osoitteesta www.lsjh.fi 

PS: Meitä voi seurata myös Facebookis-
sa osoitteessa 
www.facebook.com/lounaissuomenja-
tehuolto 



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset

KOTISEUTUYHDISTYS 
LEMUN KEMPIT RY:n 
syyskokous on Mäntylässä 
(Monnoistentie 38, Lemu) ke 28.10. klo 19. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

PAKAISTEN KYLÄYHDISTYKSEN 
syyskokous ti 3.11. klo 18.30.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa kaikki kyläläiset!

MASKUN MARTAT RY
Humikkalan Majalla Seppäläntie 290 
21250 Masku
Ma 26.10. klo 17.30-20
PUUROKUU
Tuo tullessasi suosikkireseptit, jos haluat, 
vietetään ilta jakamalla omia valmistus vinkkejä.
Ota Kahvi/Teekuppi mukaasi 2.50 €
Yhdistys tarjoaa Käsidesiä, sekä Kertakäyttömaskeja.
Tulethan Terveenä
TERVETULOA

ELÄKELIITON 
LEMU-ASKAINEN-VELKUA YHDISTYS 
Kirkkopyhä Lemun kirkossa 8.11. klo 12 alkaen, 
kirkkokahvit, maskien jako paikalla.

MASKUN HEMMINGIN TYTTÄRET JA POJAT 
myyvät partiolaisten adventtikalentereita 21.10.-29.11.2020. 
Tänä vuonna turvallisuuden takaamiseksi emme myy kalen-
tereita ovelta ovelle. Perinteisen partiolaisten adventtikalen-
terin saat ostettua myyntipisteeltämme K-Market Maskun 
edustalta maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17-20.

Kalenterin hinta on 10 €, ja tuotto menee partiotoiminnan tu-
kemiseen. Lisäksi lippukunta myy partion joulukorttipakette-
ja hintaan 5 €. Paketti sisältää kuusi korttia.

Adventtikalentereita voi ostaa myös lippukunnan nettikau-
pasta osoitteesta: http://bit.ly/kaitsu2020 tai lippukunnan 
kalenteriasiamieheltä: Kristina Elovaara p. 050 3611 429 / 
kristina.elovaara@kolumbus.fi. 

PERHEKAHVILA perjantaisin klo 9-11 
Humikkalan majalla/lähiympäristössä! 23.10. 
Kirjaston satuhetki teatterilla (säävaraus) 
ja 30.10. Halloween - naamiaiset, askartelua 
ja herkkuja. Seuraa Facebook-ilmoitteluamme!

SYYSKOKOUS MLL Maskun yhdistys ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään Humikkalan majalla (Seppäläntie 290) 
to 12.11.2020 klo 18. Käsitellään sääntöjen 15. pykälän mää-
räämät asiat. Kokoukseen voi halutessaan osallistua myös 
etänä, jolloin saat linkin pyytämällä sähköpostitse osoitteesta 
mllmasku@gmail.com. Tervetuloa!

MASKUN KATAJAN 
voimistelujaoston järjestämä 
pienten lasten temppurata (24.10.) 
on peruttu turvallisuuden takia. 
Mukavaa syksyn jatkoa! 

lasten ja nuorten hyväksi aukeaa taas joulun alla Lemussa.
Nyt on kiinnostuneiden MYYJIEN aika ilmoittautua. 
Sinä maskulainen käsityön harrastaja, tuo töitäsi myyntiin.
Lisätietoja: joulupuoti.lemu@gmail.com Merja 041 544 5308
Järjestäjänä Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut: Max Johannes Muuvila, Leo Elias Muuvila, 
Hugo Toivo Olavi Saarni, Julius Oskari Jurmu, 
Patrik Opatias Penkkala-Lahtinen, Selja Katriina Vainioranta, 
Amelia Helmi Orvokki Salin, Lydia Aida Aurelia Alatarvas, 
Reino Sefanias Pirhonen

Kuolleet: Leila Maria Puttaa 89v., Sirpa Anneli Palander 64v.

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

TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA! 

Maskun kirkko: 
 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.
 La 31.10. klo 15 Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus. 
 Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
 klo 17 Pyhäinpäivän iltakirkko. Kataja, Marika Hietanen (avust.),   
 Poutanen; kirkkokuoro. Luetaan vuoden aikana kuolleitten 
 Maskun seurakunnan jäsenten nimet (sukunimet A – N) ja sytytetään   
 kynttilät heidän muistolleen.
 klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko. Kataja, Marika Hietanen (avust.),  
 Poutanen; kirkkokuoro. Luetaan vuoden aikana kuolleitten Maskun 
 seurakunnan jäsenten nimet (sukunimet P – Ö) ja sytytetään kynttilät   
 heidän muistolleen.
 Su 01.11. klo 10 messu. Henttinen, Leppäkari-Lindberg, Poutanen.   
 Kirkkokahvit.
 Su 08.11. klo 10 messu. Kataja, Leppäkari-Lindberg, Poutanen. 
 Kirkkokahvit.

Lemun kirkko:
 Su 25.10. klo 12 messu. Kataja, Lustig.
 La 31.10 klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko. Henttinen, Tuija Kyrölä  
 (avust.), Virpi Metsätähti. Luetaan vuoden aikana kuolleitten Maskun   
 seurakunnan jäsenten nimet ja sytytetään kynttilät heidän muistolleen.
 Su 01.11. klo 12 messu. Henttinen, Poutanen. Eläkeliiton 
 Lemu-Askainen-Velkua -kirkkopyhä; Eläkeliitto tarjoaa 
 kirkkokahvit kirkossa.

Askaisten kirkko:
Su 01.11. klo 12 messu. Henttinen, Poutanen; Kirkkokahvit Askaisten 
 srk-talossa, Maskun maataloustuottajat ja 
 Maskun maa- ja kotitalousnaiset.

Tankkauspaikassa 
vieraana Päivi ja Hannu 
Heinonen Kansanlähetyksestä 

Heinoset ovat olleet 27 vuotta lähetyslen-
totyössä Keniassa Mission Aviation Fel-
lowship:n (MAF) työyhteydessä. Nyt he 
ovat siirtymässä mediatyöhön Kyproksel-
le. 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 kaikkien 
Maskun seurakunnan piirien 

nykyiset ja entiset jäsenet sekä 
muut seurakuntalaiset. 

Tervetuloa pyhäinpäivänä iltakirkkoon. 
Luetaan vuoden aikana kuolleitten 
Maskun seurakunnan jäsenten nimet ja 
sytytetään kynttilät heidän muistolleen.
Iltakirkot ovat pyhäinpäivänä 31.10. 
seuraavasti: 
Maskun kirkossa klo 17 
(luetaan sukunimet A-N) 
Maskun kirkossa klo 18 
(luetaan sukunimet P-Ö)
Lemun kirkossa klo 18 
(luetaan kaikkien nimet).
Maskussa striimataan kuvaa alttarilta, 
kirkkokansaa ei kuvata. 
Striimaus näkyy Maskun seurakunnan 
Facebook-sivulla.
Suosittelemme maskin käyttöä 
kirkossa.

Hemminkikuoron harjoitukset ma 26.10., 
ke 4.11. ja to 12.11. klo 18.30 Maskun kir-
kossa. Lisätietoja antaa Kaija Järä p. 0400 
960596. Hemminkimessu su 15.11 klo 18 
Maskun kirkossa.
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Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Aikuiset:
Maskun seurakuntatalossa: 
Kaffepaussi parill.viikkojen ke 28.10. 
klo 9.30–11 salissa. 
Naisten raamattupiiri ke klo 18.30 
Kahvituvassa. 
Miesten piiri tauolla toistaiseksi.
Omaishoitajat ke 4.11. klo 13-14.30 
salissa.
Kirkkokuoro harjoitukset pääsääntöi-
sesti to klo 18 salissa. 
Seurakuntakerho to 22.10. ja 5.11. klo 
13-14.30 salissa. 
Näppituntuma ti 10.11. klo 15-20 sa-
lissa. 
Mimmiraamis ma 26.10 klo 18-19.30 
salissa.

Maskun pappilassa: 
Tankkauspaikka kuukauden viimei-
nen ke klo 18.30 – 20, seuraava 28.10.
Aikuista seuraa raamatunopetuksen, 
laulujen ja iltapalan merkeissä. Vieraa-
na Päivi ja Hannu Heinonen Kansanlä-
hetyksestä. Katso erillinen ilmoitus.

Kirkkoherranviraston 
yläkerrassa:
Naisten Aamupiiri ei toistaiseksi ko-
koonnu.
Miesten raamattupiiri parill. viikko-
jen to klo 18.30 Jussintuvassa. 
Omaishoitajien omatoiminen ver-
taisryhmä ke 18.11. klo 13-14.30. Jus-
sintuvassa.

Humikkalassa:
Naisten kammari ei toistaiseksi ko-
koonnu.

Lemussa:
Ompelupiiri parill. viikkojen pe klo 
9.30.-12.00 rukoushuoneella.
Keskiviikkokerho Kaislakodilla 18.11. 
klo 13-14.30. 

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

Ystävätoimintaa:
Laitosvierailut ovat tauolla toistai-
seksi. Ystävätoiminta käynnistyy heti, 
kun koronatilanne rauhoittuu. Toivo-
tamme 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/tule-mu-
kaan/lapsille-ja-lapsiperheille

Muskarit ja päiväkerhot ilmoittau-
tuneille. 
Tiedustele vapaita paikkoja: Elina Soini 
p. 044 722 5421

Perhekerhot, ei ennakkoilmoittautu-
misia
Maskun srk-talolla: ti klo 9.30-11.30 
srk-talon alakerrassa
Lemussa: ke klo 9.30-11.30 Lemun ru-
koushuoneella
Askaisissa: ti klo 9.30-11.30 srk-talolla

Luontoperhekerho 
Askaisissa: Seurakuntatalolla ulkona 
ke 4.11. klo 9.30. Omat eväät mukaan. 
Sään mukainen pukeutuminen.

Alakoululaiset:
Kaiken Maailman Kerho 1.-6.luok-
kalaisille perheineen ke 28.10. 
Maskussa ja to 29.10. Lemussa 
klo17-19.30. Aiheena lähetyslentäjät 
ja vieraina Heinosen perhe. Kerhossa 
askarrellaan, maistellaan ja pidetään 
arpajaiset (2€/arpa). Aloitetaan klo17 
lämpimällä ruualla ja klo18-19.30 on ai-
kuisten mahdollista osallistua erilliseen 
vain aikuisille suunnattuun ohjelmaan. 
Ilmoittaudu nettisivuilla viim.su 25.10. 
Lisätiedot Hannalta p.044-7225430.

Vekaroiden leiripäivä 4.-6.lk 
la 22.11. klo10-18 
Poikkeusajoista johtuen leiri toteutetaan 
vain yhden päivän mittaisena ja sinne 
mahtuu 15 leiriläistä. Ilmoittaudu 11.11.
mennessä, leiripäivän hinta on 15€.
Lisätiedot Kaisalta p.044-7225431

Nuoret:
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to 
Maskun pappilassa klo 14-17.
Maxit su 1.11. klo15 alkaen pappilassa
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö

Isänpäiväkakkupuoti lähetystyön 
hyväksi lauantaina 7.11. Myydään 
seurakunnan vapaaehtoisten teke-
miä kakkuja tilaustyönä. Tarkemmat 
tiedot kakuista löytyy seurakunnan 
nettisivuilta. Tilaa kakkusi 30.10. 
mennessä Tuijalta p. 044 7225419, 
mielellään tekstiviestillä.

AILI JA NIILO NIEMISEN 
RAHASTON APURAHA JOULUKSI:
Aili ja Niilo Niemisen rahasto on pe-
rustettu tukemaan vähävaraisia Mas-
kun seurakunnan jäseniä. Apurahaa 
voi hakea to 22.10. – pe 20.11.2020 
palauttamalla kirkkoherranvirastoon 
(Maskuntie 73) diakoniatyölle osoite-
tun hakulomakkeen tai lähettämällä 
sähköpostilla sirkku.sinkkonen@evl.fi. 
Lomake on noudettavissa/tilattavissa 
kirkkoherranvirastosta 
p. 02 434 8400, Maskun kunnan pal-
velupisteestä tai Lemun lähikirjastosta. 
Voit myös tulostaa lomakkeen itsellesi 
www.maskunseurakunta.fi.

Kaipaan Sinua – 
pyhäinpäivän aaton 
musiikkihartaus 
Maskun kirkossa pe 
30.10. klo 18. 
Mukana Heli 
Savolainen, Anni 
Pelkonen, Tonbrid-
ge-kvartetti ja Joni 
Poutanen. Vapaa 
pääsy.

Minä olen Suuri Ihme -kastepäivää 
vietetään lauantaina 21.11 Maskun 
kirkossa. Varattavissa olevat kastea-
jat ovat klo 13,14,15,16 ja 17. 
Kasteen jälkeen olette lämpimästi 
tervetulleita kastekakkukahville 
Maskun srk-talon isoon saliin. Varaa 
kasteaika virastosta puh. 02 434 
8400. 
Ilmoittautuminen on torstaihin 12.11 
mennessä. 
Kastetilaisuuden henkilömäärä on 
20 hlöä/kaste. 

Seurakunnan toimii koronatilanteen 
huomioiden. Seuraamme tilanteen 

kehittymistä ja ohjeistuksia.
 Huomioithan että tämä voi tuoda 

muutoksia jopa nopealla aikataululla 
seurakunnan toimintaan.

Läheisensä menettäneiden vertaistukiryh-
män, sururyhmän aloitusta on koronan 
takia jouduttu siirtämään kevääseen 2021. 
Ilmoitamme sururyhmän alkamisesta 
Maskulaisessa sekä seurakunnan inter-
netsivulla.


