
Tässä uusin Maskulainen - kotikuntasi kuulumiset ja tapahtumat yhdessä paketissa!

Maskun kunnan veroprosentit 
vuodelle 2023
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 7.11.2022 
vuoden 2023 veroprosentit: 

Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2023 on 8,11 %.

Kiinteistöveroprosentit
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95
- vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti  
 0,41
- muiden kuin vakituisten asuntojen 
 veroprosentti 1,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00
- rakentamattoman rakennuspaikan 
 veroprosentti 3,00

Maskun kunta

Varhaiskasvatus- ja 
opetustoimisto tiedottaa
Ilmoittautuminen Maskun kunnan esi- ja perusopetuk-
seen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, sekä 
esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ajalla 
16.1.2023 – 17.2.2023.

Esiopetukseen ilmoittautuminen:
Esiopetus toimintakaudella 2023–2024 alkaa 
10.8.2023. Maskun kunnassa on käytössä sähköinen 
hakemusasiointi varhaiskasvatus- ja esiopetushaussa
https://www.masku.fi/varhaiskasvatus/esiopetus-2/ 

Esiopetukseen ilmoittautuminen ja hakemus esiope-
tusta täydentävään varhaiskasvatukseen tehdään erik-
seen. 

Esiopetusta järjestetään Tammenahjon, SatuSeikelän, 
Satumetsän (Kurittulan koulu) ja Lounatuulen (Lemu ja 
Askainen) päiväkodeissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu 
ja aloittaa vähintään seitsemän lasta. 
Hakemukseen tulee merkitä, mikäli lapselle haetaan 
kuljetusta esiopetukseen.
Esiopetuskuljetukset järjestetään koulukuljetusten yh-
teydessä, mikäli matka esiopetuspaikkaan on kotipor-
tilta vähintään 2 km. 
Lisätietoja 
Hanna Rousku, varhaiskasvatusjohtaja 044 7388 355 
hanna.rousku@masku.fi 

Menovinkit
Lemun kirjastossa tapahtuu
3.–30.1. Eläimiä- kuvataidenäyttely  
Lemun koulun oppilaiden maalauksia ja piirroksia, joiden 
aiheena ovat erilaiset eläimet. 

Ti 24.1. Pehmojen yö 
Tuo pehmosi viettämään jännittävä ja mielenkiintoinen yö 
Lemun kirjastossa.  
Pehmojen vastaanotto ti 24.1. klo 14–20 ja nouto to 26.1. 
klo 14–20. 

To 2.2. klo 18–19 Lukukoira Etti  
Lukukoiratoiminta on suunnattu lapsille ja nuorille. 
Lukuhetkeen osallistuvat lapsi/nuori, lukukoira ja sen 
omistaja. Lukutuokion pituus on 15 minuuttia. 

Kaikki kevään käynnit: to 2.2., to 23.2., to 16.3., ti 4.4., to 
27.4. ja ti 16.5. Varaa oma aikasi soittamalla Lemun kirjas-
toon, puh. 044 7388 145. 

Askaisten kirjastossa tapahtuu 
Kevään satutunnit Askaisten lähikirjastossa: 17.2., 17.3. ja 
14.4. klo 10 alkaen. Satutunnille on vapaa pääsy. Lapsen 
mukana on oltava häntä valvova aikuinen. Satuja lukee 
Mari Tyni. 

Maskun pääkirjastossa tapahtuu
Ke 18.1. klo 17.45 alkaen Suomen Karva-Kaverit ry:n luku-
lemmikki pääkirjastossa. Lukuaika on n.15min./lukija. Lu-
kuhetkeen osallistuvat vain lapsi, koira ja koiran ohjaaja. 

Varaa lukuaika kirjaston tiskiltä tai puh. 044 7388 255. 

To 26.1. klo 18 Kirjailijat Iida Rauma (vuoden 2022 Fin-
landia-voittaja) ja Matias Riikonen vieraina Maskun pää-
kirjastossa. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! 

Ti 31.1. klo 17.30 Novellikoukku pääkirjastossa. Tervetuloa 
tarinoiden äärelle! Halutessasi voit ottaa myös neulomuk-
sen mukaasi. Kirjaston Eija lukee novelleja tai muita lyhyi-
tä kertomuksia.  

Kokeile talviuintia -ilta 
Ke 18.1.2023 klo 18–20 Saunaparoni Oy, Maskuntie 248, 
21250 Masku 

Maskun kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti - Nro 1 - 18.1.2023

Pia Kyrölä, varhaiskasvatuksen toimistosihteeri 044 
7388 265 pia.kyrola@masku.fi

Kouluun ilmoittautuminen:
1. luokan ke 10.8.2023 aloittavat oppilaat ilmoittautuvat 
perusopetukseen sähköisesti Wilman kautta ajalla 16.1.-
17.2.2023.

1. luokalle on ilmoitettava ne lapset, jotka ovat synty-
neet vuonna 2016 tai sitä ennen eivätkä ole vielä aloit-
taneet koulunkäyntiään. Kouluun ilmoittautumispäivä-
määrä koskee myös muita kuin 1. luokalle tulevia uusia 
oppilaita.

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wil-
ma-ohjelmalla (ei toimi Wilman sovelluksessa), joka 
on koulun alettua jatkossakin huoltajien käytettävissä 
mm. oppilaiden poissaolojen seuraamisessa ja selvit-
tämisessä, koulun tiedotteiden lukemisessa sekä vies-
tinnässä opettajien kanssa. Ilmoittautumislinkki tulee 
Wilmaan 16.1.2023. 

Maskuun ilmoittautumisajan jälkeen muuttavat oppi-
laat tulostavat kouluun ilmoittautumislomakkeen Mas-
kun kunnan kotisivuilta tai noutavat lomakkeen koululta 
ja palauttavat täytetyn lomakkeen siihen kouluun, johon 
oppilaalle koulupaikkaa haetaan.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haku: 
Hakulinkki koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan 
löytyy Wilmasta kouluun ilmoittautumislomakkeelta, 
joka tulee täyttää 17.2.2023 mennessä. Myöhemmin 
paikkaa haettaessa voi ohjeet pyytää aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan koordinaattorilta. 
Sähköposti: miika.huhtinen@masku.fi, puhelin: 044 
7388 357

Lisätietoja perusopetuksesta antavat:
Askaisten koulu, rehtori Anna-Kaisa Saarinen, puh. 
0400 850 266
Kurittulan koulu, rehtori Harri Mantila, puh. 044 7388 
238 
Maskun Hemmingin koulu (7.–9.lk:t). rehtori Eliisa 
Hyle-Sjövall, puh. 044 7388 111
Lemun koulu, rehtori Pasi Läpinen, puh. 044 7388 266
Seikelän koulu, rehtori Antti Kantonen, puh. 044 7388 
269
Tammenahjon koulu, rehtori Miika Huhtinen, puh. 044 
7388 357

Varhaiskasvatus- ja opetustoimi

Seutu+ matkalippuvalikoima 
laajenee ja hinnat 
määräaikaisesti 10 % halvemmat
Seutu+ matkalippuvalikoima laajenee Turun seudulla. 
Jo aiemmin käytössä on ollut Seutu+ kausilippu, jolla 
voi matkustaa Turun seutuliikenteen yhteysväleillä ra-
jattomasti 30 vuorokauden ajan. Lisäksi lipulla on voi-
nut tehdä jatko- ja vaihtomatkoja Turun seudun Föli-lii-
kenteessä. 

Vuoden vaihteessa 2022–2023 Turun seudulla otetaan 
myös kymmenen matkan sarjalippu, jolla voi tehdä yk-
sittäisiä seutumatkoja. Lipputuotetta on toivottu, koska 
työmatkustus on pandemian myötä muuttunut ja moni 
tekee osan viikosta etätyötä. 

Kymmenen matkan sarjalippu on käytössä linjoilla Au-
ra-Turku 413, Mynämäki-Nousiainen-Masku-Turku 117–
119 ja Paimio-Turku 703–709, Parainen-Turku 801802, 
901–904. Lisäksi lippu käy Mynämäestä ja Maskusta 
Uusikaupunki-Vehmaa-Turku ja Kustavi-Turku linjoilla 
sekä Sauvossa Kemiönsaari-Sauvo-Turku linjalla.

Kausilipun hinta Turun seudulla on 65 e. Kymmenen 
matkan sarjatuotteen hinta on 50 e. Tammi-huhtikuun 
ajan hinnat ovat arvonlisäveron verran edullisemmat, 
koska Suomessa tapahtuvat henkilökuljetuspalvelut 
vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta. Kertaliput 
ja kausiliput ovat siten ajanjaksolla 1.1.-30.4.2023 nor-
maalia edullisemmat – kausilipun hinta on määräaikai-
sesti 59 e ja kymmenen matkan sarjalipun hinta on 45 
e. 

 

Lisätietoja lipuista ja reiteistä sivustolta: https://seu-
tuplus.fi/ 

Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin



Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN 
SEURAKUNNASSA!  

Maskun kirkko:
Su 22.1.  klo 10 messu. Henttinen, Pulkkinen, 

 Nieminen. Kirkkokahvit. 

Ke 25.1.  klo 18 arki-illan ehtoollinen. 

Pe 27.1.  klo 8.30 arkiaamun ehtoollinen. 

Su 29.1.  klo 10 messu. Pulkkinen, 

 Leppäkari-Lindberg, Poutanen. Kirkkokahvit. 

Su 5.2.  klo 10 messu. Leppäkari-Lindberg, 

 Pulkkinen, Poutanen. Kirkkokahvit.

Lemun kirkko: 
Su 29.1.  klo 12 messu. Pulkkinen, Poutanen

Askaisten kirkko: 
Su 22.1.  klo 12 messu. Henttinen, Nieminen. 

Su 5.2.  klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Pelkonen.

Oletko huolissasi läheisesi 
alkoholin käytöstä
–Al-Anon voi olla ratkaisu 
ongelmaan.

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!

Löytävä vanhustyö, 
Fingerroosin säätiö

Tukea haasteellisessa elä-
mäntilanteessa oleville sekä 
osittain tai kokonaan palvelu-
jen ulkopuolella oleville yli 60-vuotiaille. Löytävä vanhustyö 
on järjestötyötä, jonka avulla ohjataan ja autetaan ikäänty-
neitä tarvitsemiensa toimintojen piiriin. 

Yhteystiedot: puh. 044 759 6015 ja 044 714 3360. 
https://fingerroos.net, www.facebook.com/loytava

Maskun Martat Ry

Suunnitellaan toimintaa 2023 Humikkalan 
majalla, Seppäläntie 290, 23.1.2023 klo 17.30–20
Ota kahvikuppi ja asetti myös mukaasi
Kaikille avoin ilta. 

Tervetuloa!

Maskun Karjalaisseura

Tarinatuokio pidetään sunnuntaina 29.1.2023 
klo 14 alkaen seurakuntatalon kahvituvassa, 
jonka jälkeen johtokunnan kokous. 

Tervetuloa!

Lundan Kyläyhdistys ry

Jorinakerho kokoontuu to 19.1.2023 klo 12–14 Lundan ma-
jalla, Teollisuuskaari 2.
Ev.luutn. Mauri Ikosen esitelmä turvallisuudesta.
Tervetuloa! Lundan kyläyhdistys ry.

Tervetuloa!

Avustajakeskus

(www.avustajakeskus.fi) välittää 
vapaaehtoisia ja koulutettuja avustajia 
liikunta-, näkö-, ja kehitysvammaisille 
henkilöille vapaa-ajantoimintoihin 
(esim. lääkärissä käynnit, virkistäytyminen). 
Asiakas korvaa vain avustajan matkakulut (suositus 7 €).

Avustaja välitys: ma–to klo 9–12 ja ohjaus ja neuvonta 
ma–to 13–15, puh: 02 2518 549

Maskun Vihreät

toivottaa kaikille Rauhallista Uutta Vuotta. Eduskuntavaa-
liehdokkaamme Rene Ahonen ja Rami Käkönen tavattavis-
sa kampanjatilaisuuksissa – tervetuloa kuulolle. 

Katso lisää sivuiltamme ja https://www.reneahonen.fi ja 
https://ramikakonen.fi

Tervetuloa!

Lemun Martat

Su 12.2.2023 klo. 15 Lemun Pappila, 
Lemun Marttojen sääntömääräinen vuosikokous. 
Tarjoilua Ilmoittaudu viimeistään 29.1. 
Tarja Tähkäpää p.050 3531 280.

Tervetuloa!

Lemun Visa

Avoin lentopallovuoro sunnuntaisin klo 17.30
Lemun koululla. Löydät meidät 
Nimenhuudosta nimellä Lemun Sunnuntailentis.

Tervetuloa mukaan!

Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi
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•    Keilailu torstaisin klo 11–12 Raision keilahalli, ilm.  
      keskiviikkoisin klo 12 mennessä Veikko 0400774331

•    Käsityökerho ja Tarinatupa pe 20.1 klo 13–16 
      Vanhapappila 

•     Karaoke tanssit pe 27.1 klo 13–16 Maskutalo

   Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut:    Elisabet Kristiina Anastasia Varjonen  
       Helmi Unelma Anneli Östlund
       Ada Evelin Hietasalo
       Noora Elina Holm 
       Saga Hannele Sirén  

Kuolleet:    Laila Kyllikki Laiho 100v. 
       Lea Asteri Peltola 96v. 
       Raija Maria Junninen 95v. 
       Mikko Pertti Heininen 89v.,
       Raimo Uolevi Aaltonen 87v. 
       Unto Jalmari Koskinen 87v.
       Tauno Kalevi Grönroos 80v. 
       Rauno Olavi Rinne 61v.      
        Marja-Leena Irmeli Pakarinen 76v.
       Pertti Olavi Paavanen 75v. 

Seurat ja yhdistykset



Seuraava Maskulainen 2/2023 ilmestyy 
keskiviikkona 1.2.2022, 

Yhdistysten aineistopäivä 24.1.2023
klo 9.00 mennessä.

Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku 

www.masku.fi 

Maija Löfstedt, hallintojohtaja, tiedottaja, 
puh. 044 7388 221

Jakeluongelmat: Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Tule kokeilemaan kylmäuintia Maskun Jääkarhujen kans-
sa! Maksuttomaan lajikokeiluun on hyvä ottaa mukaan ui-
ma-asu, pyyheliina, juomapullo ja pipo tai muu päähine. 
Lisäksi on hyvä varustautua villasukilla tai vedenkestävillä 
jalkineilla – laiturilla on lunta ja jäätä. Pukeuduthan lämpi-
mästi ja tulethan paikalle vain terveenä!  

Valtakunnallista Rakastu talviuintiin -viikkoa on vietetty 
9.-15.1.2023, ja Maskun Jääkarhujen ja Maskun kunnan 
järjestämä lajikokeilutapahtuma on osa teemaviikon oh-
jelmaa. Tilaisuudet ovat yleisölle maksuttomia!

Kevään liikuntaryhmissä on vielä tilaa
Kevään liikuntaryhmissä on vielä tilaa – tutustu tarjontaan 
Masku kevät 2023 esitteestä tai www.masku.fi/liikunta-
palvelut ja ilmoittaudu mukaan www.masku.fi/sähköinen 
asiointi 

Liikuntakipinä-starttikurssi 
Työikäisille liikunnan aloittelijoille ma klo 17.30–18.30 

Pienryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on löytää liikkumi-
sen ilo tutustuen eri liikuntalajeihin ja -mahdollisuuksiin. 
Ryhmä sopii erityisen hyvin mm. ylipainoisille, tuki- ja lii-
kuntaelinvaivoja poteville sekä sohvaperunoille. Kurssille 
ei oteta hyväkuntoisia! Kevätkauden kurssihinta on 20 
€. Tiedustelut ja ilmoittautumiset liikuntasuunnittelijalle 
puh. 044 7388 242 tai hanna.pennanen@masku.fi.

Uutta nuorille 13–19-vuotiaat
Maskulaisilla 13–19-vuotiailla nuorilla on mahdollisuus 
treenata MaskuGymin viikko-ohjelman tunneilla kevät-
kaudella 2023. Tämä on nuorille täysin ilmaista! Tutus-
tu ryhmäliikuntatarjontaan, luo itsellesi MIHI-tunnukset 
(www.mihi.fi) ja varaa paikkasi haluamastasi liikuntaryh-
mästä sähköpostilla: palvelu@maskugym.fi tai puh. 010 
281939. 

Ilmoita nimesi, MIHI-numerosi ja mille tunnille/tunneille 
haluat osallistua sekä näiden ryhmien päivämäärät (pp/
kk) ja kellonajat. Tiedustelut, liikuntasuunnittelija Hanna 
Pennanen, hanna.pennanen@masku.fi, puh. 044 7388 
242

Työikäisten treenit 1.3.–30.4.2023
10 kerran treenit maalis–huhtikuun aikana haluamillesi 
tunneille/kuntosalille. Henkilökohtaiselle tunnisteellesi 
ladataan 10 sisäänpääsyä MaskuGymin tiloihin, tee vara-
us haluamallesi ryhmäliikuntatunnille ajanvarausjärjestel-
mästä MaskuGym, ajanvaraus (avoinna 24 h). Päätät itse, 
milloin ja miten haluat liikkua. Hinta on  40 €, sisältää 10 
kerran vapaavalintaisen ryhmäliikuntatunnin/kuntosalin 
sekä ladattavan ovitunnisteen. Varaa oma treenipassisi: 
https://www.masku.fi/sahkoinen-asiointi-ja-lomakkeet/ 

Koko perheen laskettelu- ja hiihtoretki Himokselle 
torstaina 23.2.2023
Lähtö Askaisten koululta klo 8.30, Lemun urheilutalon pi-
hasta klo 8.45 ja Hemmingin koulun pysäköintitaskusta 
klo 9.15. Kotimatkalle Himokselta lähdemme klo 18. 

Hinnat: (sisältää edestakaiset matkat ja hissilipun): Alle 
7-vuotiaat lapset 30 €, 8–16-vuotiaat lapset ja nuoret 

sekä yli 65-vuotiaat 50 €, aikuiset 65 €. Alle 12 –vuotiaat 
retkeläiset täysi-ikäisen huoltajan seurassa. Pelkät edes-
takaiset bussikuljetukset 30 € 

Alle 7-vuotiaat: 
• laskettelevat ilmaiseksi kaikissa rinteissä (paitsi Lumi-
lassa) rinnelipullisen vanhemman seurassa 
• ruokailevat ilmaiseksi HimosBuffetin lounaspöydässä ja 
HimosCafén keittobuffetissa lounas- tai keittobuffetin os-
tavan vanhemman seurassa 
• saavat tunnin ilmaisen välinevuokrauksen Himoksen 
vuokraamosta. Lumilaan tarvitaan voimassaoleva aluelip-
pu. 

Ilmoittautuminen 29.12. klo 8.00 alkaen –12.2. klo 18.00 
asti osoitteessa https://www.masku.fi/sahkoinen-asioin-
ti-ja-lomakkeet/ 

Eläkeläisten kuntosaliharjoittelun maksuttomat 
starttikurssit 
Ke klo 15.30–16.30 Hemmingin kuntosalilla. Paikkoja ra-
jallinen määrä. Starttikurssin kesto on 3 kertaa. Kurssi 
pidetään seuraavina päivinä: 18.1., 25.1. ja 1.2. Ennakkoil-
moittautuminen hanna.pennanen@masku.fi tai puh. 044 
7388 242. Ilmoittautuessasi ilmoita nimesi ja puh. sekä 
mahdollinen sähköpostiosoitteesi. 

Askaisten kuntosalissa starttikurssi torstaisin 19.1., 26.1., 
2.2. ja 9.2., 9.3., 13.4. ja 11.5. klo 10–11.

Lemun kuntosalille starttikurssi järjestetään, kun ilmoit-
tautuneita on vähintään 3. Ilmoittaudu maksuttomalle 
starttikurssille puh. 044 7388 242 tai sähköpostilla han-
na.pennanen@masku.fi 

Ennakoi liukkaus – pysy pystyssä! 
Kaatumisia ja liukastumisia voidaan ehkäistä hyvällä liik-
kumiskyvyllä. Säännöllisellä ja monipuolisella, aerobista 
kuntoa, lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittavia osa-alueita 
sisältävällä liikunnalla pidät huolta hyvästä liikkumisky-
vystä. Erityisesti ikäihmisille tasapaino- ja lihasvoimahar-
joittelu on tärkeää niin liikkumiskyvyn kuin kaatumisten 
ehkäisyn näkökulmasta, mutta jokaisen, kenen tasapaino 
on heikentynyt, olisi tärkeää sitä harjoittaa.  

Harjoitus alkaa alkulämmittelyllä ja jatkuu tasapaino-
harjoitteilla. Lopuksi harjoittelemme turvallista maahan 
menoa ja ylösnousun tekniikkaa. Varustus: sisäliikuntaan 
soveltuva vaatetus, ei kenkiä. Harjoitus on maksuton, ei 
tarvitse ennakkoilmoittautua. Kurssit järjestää Maskun 
kunnan liikuntapalvelut. 

Paikat: Hemmingin liikuntahallilla, monitoimitilassa kes-
kiviikkoisin 1.2., 8.2. ja 15.2. klo 15.30–16.30, Lemun kou-
lun liikuntasalissa maanantaisin 30.1., 6.2. ja 13.2. klo 
16–17. Tervetuloa!

Talviliikkuja -kampanja
Uusi liikkuen läpi vuoden kampanjakokonaisuus on star-
tannut Talviliikkuja -kampanjalla 10.1.2023.

Liikkuen läpi vuoden on uusi kolmen kampanjan kokonai-
suus, joka sisältää Talviliikkuja-, Haastepyöräily- ja Syys-
liikkuja kampanjat. 

Tällä kokonaisuudella kannustamme kaiken ikäisiä ja kun-
toisia liikkumaan läpi vuoden pääsääntöisesti eri ulkolii-
kuntalajeissa. Tietojen kerääjänä toimii ilmainen Liikkuen 
läpi vuoden mobiilisovellus, joka toimii älypuhelimessa, 
tabletissa ja tietokoneella. Sovellus kerää ja tallentaa hen-
kilön omat suoritukset, sekä lähettää merkatut kilometrit 
suoraan kampanjan nettisivulle kuntarankingiin, josta nä-
kee kuntien suoritusmäärät reaaliajassa.  

Uusi Liikkuen läpi vuoden mobiilisovelluksen voi ladata 
ilmaiseksi Google Play tai App Store mobiilikaupoista tai 
se löytyy myös nettiversiona osoitteesta https://liikkuen.
fi/liikkuen-lapi-vuoden. Henkilöt, jotka ovat käyttäneet ai-
kaisemmin Talviliikkuja tai Haastepyöräily mobiileja, saa-
vat vanhalla koodilla tietonsa uuteen mobiiliin. Jos koodi 
on unohtunut, löytyy uudesta mobiilista koodin haku -toi-
minta. 

Talviliikkuja -kampanja on startannut 10.1.2023. Kampan-
ja järjestetään 10.1.–31.3. ja kirjauksia voi tehdä talven 
ulkoliikuntalajeista; hiihto, kävely, sauvakävely, juoksu, lu-
mikenkäily, potkukelkkailu, luistelu, retkiluistelu, pyöräily 
ja maastopyöräily, sekä soveltava liikunta. Eli huono talvi 
tai lumitilannekaan ei siis estä osallistumista ja kaikki voi 
osallistua kampanjaan omien kilometritavoitteiden mu-
kaan.  

Kuntakisassa on kolme sarjaa, alle 5000 asukkaan, sekä 
alle ja yli 10 000 asukkaan sarjat. Pääsääntöisesti kirjauk-
set tehdään mobiili- tai nettikirjauksina, mutta Maskussa 
on käytössä myös liikuntakortti, joka toimii hyvänä vaihto-
ehtona, jos mobiilisovelluksen kokee haasteellisena. Kor-
tin löydät Maskun kevät 2023-esitteestä. 

Talviliikkuja -kampanja järjestetään yhteistyössä LiikUn 
sekä kampanjaan osallistuvien kuntien liikuntatoimien 
kanssa. LiikU ja kunnat arpovat kaikkien osallistujien kes-
ken palkintoja, joista ilmoitetaan voittajille erikseen. Tar-
kemmat kampanjan tiedot sekä mobiili- ja nettikirjausoh-
jeet löytyvät osoitteesta www.liiku.fi/talviliikkuja. 

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

Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua 
verkkosivuillamme osoitteessa www.masku.fi



Askaisten kohtaamispaikka ikäihmisille keskiviikkoi-
sin kerran kuukaudessa klo 11–13 Askaisten seurakunta-
talolla. Seuraava kokoontuminen ke 25.1. Järjestäjinä As-
kaisten Martat ja Maskun seurakunta.

Lapset ja perheet: 
Toimintamme on maksutonta, ellei toisin mainita, esim. 
leirit. Tervetuloa mukaan! 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.maskunseurakunta.fi/
tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille. 
 
Askaisten seurakuntatalolla: (Askaistentie 832)
Perhekerho ma 9.30-11.30.  

Lemun Pappilassa: (Pappilantie 3)
Perhekerho ke 9.30-11.30.  
Minien musatuokiot ti 9.00-10.00 (0-3 v.), 10.30-11.30 
(4-5 v.) 

Maskun srk-talolla: (Maskuntie 71)
Perhekerho  ti klo 9.30-11.30 srk-talon alakerrassa  
 
Nuppuset on ryhmä ensimmäisen lapsensa saaneille 
vanhemmille, odottaville äideille ja vauvoille. Tapaamme 
to klo 10.00-11.30 Maskun srk-talon alakerrassa. Ilmoit-
tautuminen käynnissä srk:n nettisivuilla, tervetuloa mu-
kaan! 

Aikuiset:   
Maskun seurakuntatalolla: 
Kaffepaussi parillisten viikkojen ke klo 10–11.30 Kahvitu-
vassa. Seuraava kerta 25.1. 

Naisten raamattupiiri ke klo 18 Kahvituvassa.    
Miestenpiiri ti klo 9.30–11 Salissa 
Omaishoitajat kokoontuvat seuraavan kerran ke 1.2. klo 
13-14.30 Salissa. 
Kirkkokuoro harjoitukset to klo 18 Salissa.   
Seurakuntakerho kerran kuukaudessa to klo 13–14.30 
Kahvituvassa. Seuraava kerta 19.1. 
Näppituntuma tapaa seuraavan kerran 18.1. klo 14-19 
Seurakuntatalolla. Tule oman aikataulusi mukaan! 
Mimmiraamis parittomien viikkojen ma klo 18–20 Kah-
vituvassa. Huom! Mikäli Alfakurssi toteutuu, niin Mimmi-
raamis jää tauolle. 

Maskun pappilassa:  

Naisten aamupiiri Pappilan salissa ti klo 9.30-11  

Tankkauspaikka kuukauden viimeinen ke. Seuraava ker-

ta ke 25.1. klo 18.30–20 kirkon iltaehtoollisen jälkeen.  
 
Kirkkoherranviraston yläkerrassa: 
Miesten raamattupiiri parillisten viikkojen to klo 18.30-
20 Jussintuvassa.   
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä kuukau-
den 3. ke klo 13–14.30 Jussintuvassa.
 

Humikkalassa: (Seppäläntie 290)
Naisten kammari ti klo 9.30–11
 
Lemussa: 
Ompelupiiri parillisten viikkojen pe klo 9.30-12 Lemun 
pappilassa. Seuraava kokoontuminen 27.1. 
Kaislakerho kerran kuukaudessa klo 13-14.30 Kaislako-
dilla. Seuraava kerta ke 8.2 

Niemenkulmalla:  (Kelhoistentie 4)
Niemenkulman kerho 11.1. alkaen ke klo 9.30-11.30 Nie-
menkulman kerhotilassa, avoin kaiken ikäisille.     

Askaisissa:
Miesten sauna- ja raamattuilta kerran kuukaudessa. 
Seuraava kerta to 19.1. klo 18 Mannerlahden saunalla 
(Mannerlahdentie 21).  
 

Maskun kirkkoherranviraston (Maskuntie 73) 
uudet aukioloajat 1.1. 2023 alkaen:

- asiointi paikanpäällä ma - ti ja to klo 9-12 
- asiointi puhelimitse 02-4348400 tai s-postilla:
  masku.seurakunta@evl.fi ma - to klo 9-15. 

Alakoululaiset:   

Kerhot jatkuvat viikolla 2 ja jaetaan mainokset kouluissa. 

Alakoululaisille on keväällä kaksi leiriä Mannerlah-

dessa: tyttöleiri 3.-5.2. ja poikaleiri 21.-23.4. Ilmoittautu-

minen on auki nettisivuilla, mukaan mahtuu 25 leiriläistä. 

Hinta Maskun srk:n jäsenille 30 € (muille +50%) Tar-

kemmat tiedot löytyvät nettisivuilta ja nuorisotyönohjaaja 

Hannalta 044-7225430.  

 
Nuoret:   

Rippikoululaisilla tammikuussa kirkolliset toimituk-

set päivä. Alkaa Maskun kirkossa jumalanpalveluksella 

klo10 ja päättyy pappilassa klo14.30. Ryhmät kokoontuvat 

seuraavasti: su 15.1. Kesä1 ja Päivärippikoulu, su 22.1. Tal-

viripari ja Kesä2.  ja su 29.1. Pääsiäisripari ja Kesä3 

Isoiskoulutus to 19.1. klo18 pappilassa. 

Ohjaajapäivä Naantalissa la 21.1. klo9-17.30 isosille ja 

kerhonohjaajille. 

Isoiskoulutusleiri Mannerlahdessa 27.-29.1. 

Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun pappilas-

sa klo 14-17.   

   

www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö   
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