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Valtiovarainministeriön 
päätös kuntajaon 
muuttamisesta Maskun 
kunnan ja Nousiaisten 
kunnan välillä
Valtiovarainministeriö on kuntara-
kennelain (1698/2009) 21 §:n 2 mo-
mentin, 19 §:n 1 momentin ja kielilain 
(423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt: 

Kuntajaon muutos
Maskun kunnasta siirretään Nousiaisten 
kuntaan seuraavat kiinteistöt ja kiinteis-
töjen osat sekä muut kiinteistörekiste-
riin merkityt rekisteriyksiköt ja rekiste-
riyksiköiden osat: 
Kokonaan kiinteistö 481-406-2-56 Mar-
janummi ja osa rekisteriyksiköstä 481-
895-0-2010 Nousiainen-Lieto yhdystie.

Vaikutukset oikeudelliseen ja 
hallinnolliseen jaotukseen 
Kuntajaon muutos ei aiheuta muutoksia 
oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotuk-
seen. 

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen 
Kuntajaon muutos ei aiheuta muutoksia 
kuntien kielelliseen jaotukseen. 

Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1. päivänä 
tammikuuta 2021.

Päätöksen tiedoksi saattaminen 
Päätös kuntajaon muuttamisesta on jul-
kaistava Suomen säädöskokoelmassa ja 
toimitettava julkaistavaksi muutoksen 
kohteena olevassa kunnassa siten kuin 
kunnalliset ilmoitukset kunnassa jul-
kaistaan. 

Valitusosoitus 
Tähän päätökseen saa kuntarakennelain 
53 §:n 3 momentin nojalla hakea muu-
tosta valittamalla asianomainen kunta 
ja sen jäsen. Muutosta haetaan korkeim-
malle hallinto-oikeudelle osoitettavalla 
ja toimitettavalla valituskirjelmällä. 

Valituskirjelmän on oltava korkeimman 
hallinto-oikeuden kirjaamossa, Fabia-
ninkatu 15, 00130 Helsinki, 30 päivän 

kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu 
säädöskokoelmassa. Valituskirjelmässä 
on ilmoitettava valittajan nimi, kotikun-
ta ja yhteystiedot sekä valituksen koh-
teena oleva päätös, päätökseen haettava 
muutos ja haettavan muutoksen perus-
teet. 

Helsingissä 2. päivänä tammikuuta 2020 
Kuntaministeri Sirpa Paatero

Maskun kunnan 
messujen osaston löydät 

tuttuun tapaan Turun 
Messukeskuksen A-hallista, 

kohta A/33.

Kunnan vuokra-asunnot 
1.1.2020 alkaen
Maskun kunnan vuokra-asunnot (kos-
kee ainoastaan As. Oy Silmulampea) 
siirtyivät 1.1.2020 KAS asunnoille. Etsi 
tai hae vuokra-asuntoa KAS asuntojen 
kotisivuilta: kas.fi 

Maskun palveluliikenne 
torstaisin
Huom. puhelinnumero on muuttu-
nut. Uusi puhelinnumero on 0400 
260 250.

Ajopäivä on joka viikon torstai ja reitti 
kulkee Askaisista, Lemun, Ohensaaren 
ja Niemenkulman kautta Maskun kes-
kustaajamaan.

Reitti: 
Askainen-Lemu-Ohensaari-Niemenkul-
ma-Masku ja takaisin

Ajoreitti ja aikataulu:
Askaisten urheilukenttä klo 9.40 
Entinen K-extra, Askainen  klo 9.45 
Sale, Lemu klo 9.50 
Hujalantien risteys  klo 10.00 
Isokiventien risteys  klo 10.05 
Taipaleentien risteys  klo 10.10 
Maanpääntien risteys klo 10.15 
Seikelän koulu   klo 10.25 

Tarvittaessa ajetaan myös terveyskes-
kukseen. 

Luukan palvelukeskus  klo 10.40 
Kunnanvirasto   klo 10.50 
Maskun kauppakeskus klo 11.00 

Paluukuljetus lähtee Maskun kauppa-
keskuksesta klo 13.00. Reitti ajetaan 
päinvastaiseen suuntaan niin, että As-
kaisissa ollaan n. klo 14.30.

Jos matkaan tulee reittipoikkeamia, ai-
kataulut voivat vähän myöhästyä.

Reitit ovat kutsuohjattuja, matkan tila-
us edellisenä iltana klo 17.00 mennessä, 
puh. 0400 260 250.

Matkan hinta edestakaisin on 5 euroa 
Askaisten ja Lemun alueella ja 2 euroa 
kanta-Maskun alueella.

Hallinto-osasto 

Rakennusvalvonta tiedottaa
Aikaisempi rakennustarkastaja on siirty-
nyt kunnan kiinteistöpäälliköksi ja uutta 
rakennustarkastajaa ollaan hakemassa.

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.

Rakennusvalvonta



Menovinkit

Varhaiskasvatuspalvelut 
tiedottaa
Avoimet ovet Maskun 
varhaiskasvatuksessa
Tänä vuonna varhaiskasvatus järjestää 
perinteisten messujen sijaan uusille ja 
nykyisille varhaiskasvatuksen asiakkail-
le avoimet ovet varhaiskasvatusyksiköis-
sä keskiviikkona 12.2.2020 klo 8.00 – 
11.00 ja klo 14.00 – 17.00.

Tervetuloa tutustumaan ja seuraamaan 
varhaiskasvatuksen arkea päiväkoteihin 
ja esiopetukseen. Ei ennakkoilmoittau-
tumista. Talon esimiehet ja henkilökun-
ta vastaavat kysymyksiinne. 

Haku varhaiskasvatukseen 
1.8.2020 alkavalle toimintakaudelle
Maskun kunnan varhaiskasvatuspaikat 
päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon ovat 
haettavina 1.8.2020 alkavalle toiminta-
kaudelle 31.3.2020 mennessä. 

Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen 
leikkitoimintaan hakemisesta kaudelle 
2020-2021 tiedotamme toimintakauden 
alkaessa.

Varhaiskasvatushakemus on jätettä-
vä sähköisen hakemusasioinnin kautta 
viimeistään neljä kuukautta ennen hoi-

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

Ks. lisää https://www.masku.fi/varhais-
kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/
ajankohtaista-varhaiskasvatuksessa/ 

Varhaiskasvatus- ja opetustoimisto 
avoinna asiakkaille koko päivän.

dontarpeen alkamista. Mikäli varhais-
kasvatustarve johtuu äkillisestä työllis-
tymisestä tai koulutuksesta, hakemus 
on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa 
ennen hoidontarpeen alkamista https://
www.masku.fi/varhaiskasvatus-ja-ope-
tus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuk-
sen-hakeminen/ 

Hakemukset tulee jättää 31.3.2020 
mennessä myös myöhemmin toiminta-
kaudella tiedossa olevista varhaiskasva-
tustarpeista, sekä mahdollisista siirto-
toiveista.

Perheillä on mahdollisuus hakeutua 
yksityiseen varhaiskasvatukseen palve-
lusetelillä tai yksityisen hoidon tuella. 
Maskun kunnan sivuilta https://www.
masku.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/
varhaiskasvatus/yksityinen-varhaiskas-
vatus/ löytyy lisätietoa yksityisestä var-
haiskasvatuksesta.

Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätietoja antavat varhaiskasvatusjohta-
ja Hanna Rousku, puh. 044 7388 355 
ja toimistosihteeri Pia Kyrölä, 
puh. 044 7388 265.

Helmikuussa Erja Kekin 
korttitaidetta Lemun lähikirjastossa 
Erja Kekki on taiteillut kortteja pitkään ja 
jo lähes 20 vuotta hän on tehnyt niitä myös 
tilauksesta erilaisiin tilanteisiin. Korttitai-
teilija on itse paikalla kirjastossa ainakin 
tiistaina 4.2.2020 klo 17.00 – 19.00. Ter-
vetuloa ihastelemaan.

Keskiviikkokupposet Kaislakodissa 
Hyvinvointipalvelut vierailee Lemun Kais-
lakodissa keskiviikkoisin klo 13.00 - 14.30:
5.2.  Runebergin päivä 
11.3. Vietetään aivoviikkoa 
1.4.  Aprilliä, ei vaiskaan, muistellaan  

vanhoja sananlaskuja 
3.6.  Ollaan ulkona sään salliessa, 

ehkä grillaillaan 
Tervetuloa mukaan!

Ohjattu kuntopiiri Hemmingin liikun-
tahallin kuntosalissa 6.2.2020 alkaen
Ilmoittautumislinkki www.masku.fi-> va-
paa-aika ja hyvinvointi -> liikuntapalvelut 
-> sisäliikunta

Torstaisin klo 19.00 – 20.00, kuntosali-
circuit Hemmingin kuntosalilla. Ohjattu 
kiertoharjoittelu kuntosalilaitteilla oman 
kunnon mukaan. Kurssin kesto 10 kertaa. 
Hinta 20 €/kurssi, MIHI -tunnisteella 

maksuton nuorille 13-19 -v. Kurssi laskute-
taan. Aloitus 6.2.2020 (ei viikot 7, 10 ja 15). 
Ohjaajana toimii Marika Lineri.

Harry Potter -ilta pääkirjastossa 
6.2.2020 klo 16.00 – 20.00 
Tervetuloa kolmivelhoturnajaisiin torstai-
na 6.2.2020! Kolmen kisapisteen lisäksi 
paljon muutakin hauskaa tekemistä kaike-
nikäisille sekä huikeana uutuutena Kirottu 
amuletti -pakohuone! Tapahtumailtaan on 
vapaa pääsy. Pakohuoneeseen osallistumi-
nen edellyttää ilmoittautumisen etukäteen 
puh. 044 7388 256 tai pääkirjaston tiskillä. 
Ilmoittautuminen pakohuonepeliin alkaa 
lauantaina 1.2.2020 klo 9.00.

Satutunti Askaisten kirjastossa 
Satutunti Askaisten lähikirjastossa perjan-
taina 7.2.2020 klo 9.30. Satuja lukee Mari 
Tyni. Tervetuloa!

Puuhastelua -näyttely pääkirjastossa 
Helmikuun ajan Anitta Järvelinin ja Terhi 
Nousiaisen kauniita kädentöitä esillä pää-
kirjastossa, tule ihastelemaan! 

Digiopastusta seniorilta seniorille 
Seniori, jos sinulla on pulma tietokoneen, 
tabletin tai älypuhelimen kanssa, tule mak-
suttomaan vertaisohjaukseen. Opastusta 
annetaan pääkirjastossa seuraavina tiistaina 
11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4. ja 21.4.2020 klo 
12.00 – 14.00. Ota opastukseen oma laite mu-
kaan. Digitutortoiminta on osa kesäyliopisto-
jen Geronet-kehittämishanketta 2019-2020.

Lukukoira Kaisla on “töissä” 
Lemun lähikirjastossa kevään aikana seu-
raavasti: tiistaina 11.2., torstaina 5.3., tiis-
taina 24.3., torstaina 16.4., tiistaina 5.5. ja 
torstaina 28.5.2020 klo 18.00 – 19.00. Lu-
kukoiratoiminnan tarkoitus on tukea lu-
kutaitoa ja edistää lukemista. Lukukoiran 
tehtävänä on innostaa ja kuunnella lukijaa 
sekä olla läsnä. Kaislalle luetaan omassa 
rauhassa 15 min kerrallaan. 

Paikalla lukuhetkessä on Kaislan ohjaaja 
ja lukija. Varaa oma aikasi puh. 040 7388 145.



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 13.2.2020, 
yhdistysten aineistopäivä 5.2.2020 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

Hiihtolomatoiminnat 
hyvinvointipalveluissa!
Ma 17.2. - Ti 18.2.2020 retki Tallinnaan! 
Nousiaisten vapaa-aikatoimi ja Maskun 
hyvinvointipalvelut järjestää retken Viroon 
nuorille ja lapsiperheille. 

Reissuhinnat (sis. matkat bussilla ja lai-
valla, yöpymisen Tallink Spa & Conference 
Hotellissa 2hh, aamiaiset laivalla ja hotel-
lissa): aikuiset: 110 €, nuoret 12-17 -v: 95 
€, lapset 6-11 -v. sänkypaikalla 2hh 90 € tai 
kolmantena huoneessa lisävuoteessa (jun-
nupatja) 50 € ja lapset alle 5-v. 40 € ilman 
omaa vuodepaikkaa. 

Aamiaisia lukuun ottamatta ruokailut ovat 
omakustanteisia. Retkellä vieraillaan T1 
Mall of Tallinn ostoskeskuksessa. Siellä 
sijaitsee myös Sky viihdekeskus (kts. htt-
ps://superskypark.ee/), joihin pääset tu-
tustumaan ostamalla liput paikanpäältä 
(perhepassi 75 € tai 1 hlön liput 25 €). 

8-luokkalaiset ja vanhemmat voivat läh-
teä matkaan itsenäisesti ilman huoltajaa
(huoltajan kirjallisella luvalla). Huom!
Nuoria ilman huoltajia otetaan matkaan
mukaan max. 6 kpl/kunta. Kaikki retken
paikat varataan kuitenkin ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Retki toteutuu, mikäli
ilmoittautuneita vähintään 30. Mukaan
mahtuu max 48. Huomioithan, että Viroon 
matkustamiseen tarvitset passin. Ilmoit-
tautumislinkki löytyy osoitteesta: https://
www.masku.fi/vapaa-aika/ajankohtaista/
Ilmoittautuminen sulkeutuu 2.2.2020 klo
18.00. Huom! Ilmoittautumiset sitovia!
(peruutus ainoastaan lääkärintodistuksel-
la).

Retken aikataulu: lähtö maanantaina 
17.2.2020 klo 6.15 Askaisten koulu, klo 
6.30 Lemun urheilutalo, klo 6.45 Nousiai-
nen, klo 7.00 Maskun kunnanvirasto (lai-
va lähtee Helsingistä klo 10.30) ja paluu 
tiistaina 18.2.2020, laiva Helsingissä klo 
18.30, Maskussa bussi n. 21.00-21.30 ai-
koihin.

Kotiinkuljetus Himokselta Maskuun lähtee 
klo 18.00. Paikkoja on rajoitetusti, retki 
toteutetaan 30 osallistujalla. Retkikirje lä-
hetetään ilmoittautuneille viikon 7 aikana. 

Hinnat, jotka sisältävät edestakaiset kulje-
tukset sekä päivän hissilipun:
- pelkkä edestakainen kuljetus 25 €
- lapset 7-11 -v ja seniorit +65 -v 45 €
- aikuiset 60 €
- alle 7-vuotiaat laskettelevat aikuisen
seurassa kypärä päässä ilmaiseksi.

Hiihtolomaretki Himokselle perjan-
taina 21.2.2020
Ilmoittautuminen 10.2.2020 mennessä. 
Lähtö Askaisten koululta klo 8.30, Lemun 
urheilutalo 8.45 ja Hemmingin koulun 
”bussitasku” klo 9.00. Raisio-opisto tiedottaa 

Digikuvat kuvakirjaksi 14. - 15.2. 
(9 t) 22 €
Opit siirtämään kuvat kamerasta tai 
kännykästä omalle kannettavalle, lisäksi 
harjoitellaan tiedostojen hallinnan pe-
rusteita ja laaditaan omista kuvista va-
lokuvakirja, jonka voit halutessasi tilata 
omakustanteisesti kirjan valmistajalta. 
Vinkkejä myös pienimuotoiseen kuvan-
käsittelyyn ja kuvien turvalliseen säi-
lyttämiseen, opitaan mm. tallentamaan 
omat digikuvat ulkoiselle kovalevylle. 
Oma Windows-kannettava mukaan. Pe 
17.00 - 19.15, la 10.00 - 15.00 Hemmin-
gin koulu.

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

Raisio-opisto

To 20.2.2020 Lasten retki Raisioon 
ja Turkuun! 
Kaikille eskari-6-luokkalaisille. Ohjelmas-
sa Raision Hoplop, siellä ruokailu (lihapul-
lat ja muusi) ja tämän jälkeen Finnkinossa 
elokuva Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä 
koululainen. Retken hinta 35 €/hlö sisäl-
tää kuljetuksen, Hoplopin sisäänpääsyn, 
ruokailun ja elokuvan. 

Retken aikataulu: lähtö klo 9.30 Askais-
ten koulu, klo 9.45 Lemun urheilutalo, klo 
10.00 Maskun kunnanvirasto ja paluu Tu-
rusta leffan jälkeen (leffa alkaa klo 14.00). 

Ilmoittautumislinkin löydät osoitteesta 
https://www.masku.fi/vapaa-aika/ajan-
kohtaista/ Ilmoittautuminen avautuu per-
jantaina 31.1.2020 klo 18.00. Linkki sul-
keutuu keskiviikkona 12.2.2020 klo 15.00. 
Mukaan mahtuu 44 nopeinta ilmoittautu-
jaa. 

www.himos.fi -sivuilla lisää tietoa Himok-
seen palveluista ja esim. vuokravarusteista 
ja hinnoista. 

Ilmoittautumislinkin löydät osoitteesta: 
https://www.masku.fi/vapaa-aika/ajan-
kohtaista/ 

Tulossa
Pyhämaan nuorisoseuran näyttämön 
20-vuotisjuhlakiertue esittää Joel Elstelän
näytelmän “Murha mielten mukaan” Mas-
kutalolla sunnuntaina 1.3.2020 klo 18.00.

Lauantaina 28.3.2020 Lemun lähikirjas-
tossa Retriitti a’ la kirjasto.



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset
VUOSIKOKOUSKUTSU
Keskiviikkona 12.2.2020 klo 18. 
Kokouspaikka on Saunaparoni Maskuntie 248, 
21250 MASKU
Kokouksessa käsitellään 8§:n määräämät asiat sekä yhdistyk-
sen uusien sääntöjen hyväksyminen.
Esityslista jaetaan kokouksessa.
Kahvitus 17.30
Maskussa 16.1.2020 Maskun Marttojen Hallitus

Seija Hillgren Riitta Mäki-Turja-Grönroos
puheenjohtaja sihteeri

MAKSUTON PERHELIIKUNTA 
1-12 -VUOTIAILLE JA HEIDÄN
HUOLTAJILLEEN KEVÄÄLLÄ 2020:
• Askaisten koulun salissa torstait 13.2., 12.3., 16.4. klo 17-18
• Lemun koulun salissa sunnuntait 1.3., 29.3., 26.4. klo 10-11.30

PERHEKAHVILA on auki perjantaisin klo 9.30–12 vuorovii-
koin Lemussa ja Askaisissa.

Tarkemmat tiedot toiminnasta sekä perhekahvilan kevään oh-
jelman näet osoitteesta lemu.mll.fi ja Facebookista. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

ELÄKELIITON 
LEMU-ASKAINEN-VELKUA YHDISTYS:
• KK-kahvit tiistaina 4.2. klo 12
Lemun Urheilutalolla, samalla voit maksaa
jäsenmaksun ja saat jäsenkirjeen.
Jonas Karlsson LähiTapiolasta tulee kertomaan vakuutuksista.
• Ystävänpäiväjuhla 16.2. Laitilan urheilutalolla, järjestää Lai-
tilan yhdistys, ilmoittautumiset 9.2. mennessä Sirpa Virtanen
puh. 0503365247.
• Eläkeliiton 50-vuotisjuhla 26.2. Juhlaa seurataan televisiolä-
hetyksessä Askaisten Työväentalolla. Kahvit tarjoillaan klo 13
alkaen, lähetys klo 14–16.
• Jumpat jatkuvat klo 9.30 Lemun Urheilutalolla parillisilla
viikoilla ja parittomilla viikoilla Askaisissa. Lemussa jumpan
jälkeen pelataan bocciaa, samoin perjantaisin klo 14 Askaisten
koululla.

PARTIOLIPPUKUNTA MASKUN 
HEMMINGIN TYTTÄRET JA POJAT RY.
VUOSIKOKOUS sunnuntaina 16.2.2020 
klo 18 Hemmingin Tuvassa
Sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Hallitus

MASKUN KIRKONSEUDUN ASUKASYHDISTYS RY
Maanantaina 17.2.2020 klo 18 sääntömääräinen vuosikokous 
Brankkarilla, Paloasemantie 6.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

LEMUN MARTAT
Tervetuloa Lemun Martat ry 
vuosikokoukseen su 9.2. klo 15 Lemun 
rukoushuone. Ilmoittautuminen 3.2. mennessä 
Merja 0405433845 tai Hanna 0400920315, 
mieluiten tekstiviestillä

SPR MASKUN OSASTO
Osaston vapaaehtoiset haluavat 
toivottaa kaikille hyvää Ystävänpäivää 
Maskun K-Marketin edustalla 14.2. 
Tule tapaamaan, halaamaan ja 
hakemaan pieni yllätys! 
Tapahtuma on avoin kaikille ja sitä tukee LähiTapiola.

MLL MASKUN OSASTO
Perhekahvila kokoontuu 
perjantaisin klo 9.30-11.30 Humikkalan 
majalla. 31.1. vierailu paloasemalla 
(Maskuntie 156) ja 7.2. laululeikkejä. 
Tarkempi ohjelma löytyy Facebookista ja kotisivuilta. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan niin uudet kuin 
tutut leikkijät!

•  31.1. pe klo 18 lauluilta Maskutalolla. Vetäjinä Mikko Litma-
nen ja Keijo Lehto
• 4.2. ti klo 12.30 Kk-tapaaminen. OP:n edustaja Jasmine 
Leppänen kertoo mobiilimaksusta. OP tarjoaa kahvit 11.45
• 6.2. to klo 13.30 ulkoilutusta ja musisointi, Luukka
• 7.2. pe klo 13.30 Karaoke tanssit Maskutalolla
• 14.2. pe klo 13 käsityökerho ja tarinatupa Brankkarilla 

ASKAISTEN MARTAT
Maailman suurin marttailta to 13.2. 
klo 18 Pakanpirtillä. Toista kertaa 
järjestettävän Maailman suurimman 
marttaillan teemana on: 
Nyt tehdään hyvää – ruokaa kestävään arkeen. 
Tule mukaan ja tuo ystäväsikin.

MASKUN KARJALAISSEURA RY:n 
sääntömääräinen VUOSIKOKOUS
pidetään 16.2.2020 klo 14 alkaen Maskun srk:n 
kahvituvassa. 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!
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut: Noel Mikael Tapio 
Soinio, Elisa Anna Margareta 
Hiippavuori, Aleksandra Mikaela 
Leiva, Vilho Kalevi Vuola

Kuolleet: Kerttu Ainikki 
Lahtonen 93v.

TERVETULOA TOIMINTAAN 
SEURAKUNNASSA! 

Maskun kirkko: 
Sakastipyhäkoulu lapsille saarnan aika-
na klo 10 sunnuntaimessujen yhteydessä

Su 02.02. klo 10 Kynttilänpäivän 
 messu. Pietilä, Leppäkari-
 Lindberg, Poutanen. 
 Kirkkokahvit ja YV-keräyksen  
 avaus.
Su 09.02. klo 10 messu. Henttinen, 
 Kataja, Poutanen; Evilampi.  
 Kesäleiri 1 ja vanhemmat 
 mukana. Kirkkokahvit.
Su 16.02. klo 10 messu. Kataja, 
 Henttinen, Poutanen. 
 Kirkkokahvit.

Lemun kirkko:
Su 02.02. klo 12 messu. Pietilä, Lustig.
Su 16.02. klo 12 messu. Kataja, 
 Poutanen. 

Askaisten kirkko:
Su 09.02. klo 12 messu. Henttinen, 
 Poutanen.

VAPAAEHTOISTEN KIITOSJUHLA  
pe 7.2. klo 17.30.
Juhla sinulle, joka olet kerran tai monesti auttanut. 
Olet leiponut, laulanut, tarjoillut, avustanut kirkossa, 
toiminut lähimmäisenä tms.
Kiitokseksi haluamme viettää kanssasi yhteistä iltaa 
hyvän ruuan kera.

Ilmoittaudu Marikalle pe 31.1. mennessä 
marika.hietanen@evl.fi tai 044 722 5416. 
Ruoka on laktoositonta, mutta ilmoitathan muut 
ruokarajoitteet. Lastenhoito järjestetään tarvittaessa!

Yhteisvastuukeräys  
alkaa su 2.2.
Keräyksen avaus ja kirkkokahvit 
Maskun srk-talolla su 2.2. messun 
jälkeen noin klo 11.15. Tilaisuudessa 
kerromme tämän vuoden keräys-
kohteista ja jaamme keräyslippaita 
ja -listoja. Tervetuloa!

Haluaisitko sinä ideoida ja toteuttaa 
jonkin tempauksen Yhteisvastuun 
hyväksi tai lähteä vaikka kaveripo-
rukalla tekemään lipas- tai listakerä-
ystä? Ota rohkeasti yhteyttä tämän 
vuoden keräyspäällikköön diakoni 
Tuija Kyrölään p. 044 7225419.

Kiitos kaikille 
nimikilpailun osallistujille. 
Lähetysnalle Toivo sai nimensä. 
Maskun kirkossa voi 
Sakastipyhäkoulun yhteydessä 
myös tavata Messunallen Uskon.  

KIITÄMME 
vuoden 2019 aikana työtämme 
tukeneita järjestöjä, yrityksiä ja 
yksittäisiä ihmisiä! 
Jouluavustusten lahjoittajille iso 
kiitos lahjansaajien puolesta! 

Haluamme kiittää myös lukuisia 
vapaaehtoisia, jotka ovat mah-
dollistaneet mm. hävikkiruuan-
jakelutoiminnan onnistumisen. 
Jos haluat mukaan iloiseen 
vapaaehtoistemme porukkaan, 
mukaan mahtuu! 

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

Aikuiset:
Maskun seurakuntatalossa: 
Kaffepaussi parill.viikkojen ke 5.2. klo 
9.30 Termarissa. 
Naisten raamattupiiri ke 5.2.klo 
18.30 Kahvituvassa. 
Miesten piiri ti klo 9.30 salissa.
Omaishoitajat ke 5.2. klo 13 salissa.
Kirkkokuoro harjoitukset to klo 18 
salissa. 
Seurakuntakerho to 30.1 ja 13.2. klo 
13 Termarissa. 
Näppituntuma ti 11.2. klo 15-20 Ter-
marissa. Huom! Muuttunut päivä ja 
aika.
Mimmiraamis ma 3.2. klo 18 Terma-
rissa.
Ke12.2. klo 18 Maskun srk-talolla yhtei-
nen toiminnallinen ilta miesten Tutki-
musmatkat Raamattuun kanssa. Va-
raa mukaan tutkiva ja innostunut mieli, 
sekä joustavat sisäliikkumiseen sopivat 
vaatteet. Sukellamme kehon ja mielen 
hyvinvointiin. 

Maskun pappilassa: 
Tankkauspaikka kuukauden viimei-
nen ke klo 18.30.
Aikuista seuraa raamatunopetuksen, 
laulujen ja iltapalan merkeissä. 
Tutkimusmatkat Raamattuun 
(miehille): Ke12.2. klo 18-20 Maskun 
srk-talolla yhteinen toiminnallinen ilta 
Mimmiraamiksen kanssa. Varaa mu-
kaan tutkiva ja innostunut mieli, sekä 
joustavat sisäliikkumiseen sopivat vaat-
teet. Sukellamme kehon ja mielen hyvin-
vointiin.

Kirkkoherranviraston 
yläkerrassa:
Naisten Aamupiiri ti 4.2. klo 9.30. 
Jussintuvassa. Huom! Muuttunut päivä.
Miesten raamattupiiri parill. viikko-
jen to 9.2. klo 18.30 Jussintuvassa. 
Omaishoitajien omatoiminen ver-
taisryhmä ke 19.2. klo 13-14.30. Jus-
sintuvassa.

Humikkalassa:
Naisten kammari ti 4.2. klo 9.30 Hu-
mikkalan majalla.  

Lemussa:
Ompelupiiri parill. viikkojen pe 7.2. 
klo 9.30-12.00 rukoushuoneella.
Keskiviikkokerho Kaislakodilla 26.2. 
klo 13. Ehtoollinen. 
Perhepyhäkoulu su 9.2 klo 17 rukous-
huoneella.

Ilta Jeesuksen vertausten ääressä! 
16.2. klo 17. rukoushuoneella.
pastori Kimmo Malinen. Teemana: Vä-
kevä mies kohtaa vahvempansa.

Askaisissa:
Tiistaikerho, avoin kerho kaikenikäi-
sille ti klo 9.30.

Ystävätoimintaa:
Laitoksissa ja kotona asuvat seni-
orit kaipaavat uusi ystäviä! Lähde 
mukaan työntekijän pariksi! 
Lisätied. diakoni-Marika p. 044 7225416
Luukan ystävät vierailevat Luukassa 
ke 12.2. klo 13, tavataan aulassa n. klo13, 
ja Ruutontuvassa ma 24.2. klo13.
Moisiokodin ystävien vierailu Nou-
siaisissa vapaaehtoisvoimin ma 10.2.klo 
13.30. Tavataan keskustan liikenneym-
pyrän P-paikalla klo 13.15 (kimppakyy-
ti). 
Mäntykodin ystävien lauluhetki 
Askaisissa, (Mynämäentie 1 A) to 30.1. ja 
26.3. klo 13.30, tavataan aulassa.

Lapset ja perheet
Vko 8 Hiihtoloma, ei kerhoja

Muskarit ja päiväkerhot
Ilmoittautuneille, katso tark. kotisivuil-
tamme.

Perhekerhot: 
Avoimen kohtaamisen paikkoja, ei ilm.

Maskun srk-talolla:
Perhekerho ti klo 9.30-11.30 srk-talon 
alakerrassa.
Nuppuset to 13.20-15.00 srk-talon ala-
kerrassa. Ensimmäisen lapsensa saanei-
den vanhempien ja vauvojen oma kerho. 
Nuppusten toiminta alk. 6.2.

Lemussa:
Perhekerho ke klo 9.30-11.30 Lemun 
Rukoushuoneella.

Askaisissa:
Perhekerho ke klo 10.00-11.30 srk-ta-
lolla.

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

Perheiden puuhaillat:
Avoin kohtaamispaikka puuhailun ja il-
tapuuron lomassa, ei ilm.

Maskun srk-talon alakerrassa:
to 13.2, 19.3, 16.4 ja 14.5 klo 17.30-19.30

Lemussa:
ma 23.3, 6.4, 27.4, klo 17.30-19.30

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

PERHEPYHÄKOULU 
su 9.2 ja 15.3 klo 17 
Lemun rukoushuoneella.

PERHELEIRI 
Mannerlahdessa 13.-14.3. 
Lisätietoja + ilm. kotisivuillamme 
alk. 10.2 klo 7.00. 

Kinkerikalenteri 2020
Vuoden 2020 kinkereiden teemana 
on ”Mihin kirkkoa enää tarvitaan?” 
Tätä ajankohtaista aihetta käydään 
läpi sekä ryhmissä että yhteisissä 
keskusteluissa. Pappi ja kanttori 
pohjustavat myös asiaa, joka liittyy 
seurakunnan olemukseen ja tehtä-
vään. Katso kalenteria ja valitse se 
aika, joka sinulle parhaiten sopii. 
Tervetuloa kaikenikäiset!  
Su 9.2. Lundan maja (Teollisuus-
kaari 2) klo 16-18 – Leppäkari
-Lindberg, Poutanen
To 13.2. Srk-talo/Termari 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


