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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 
ja laskutus
Lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista on tullut 
muutoksia 1.8.2022 alkaen maksujen ja tulorajojen osal-
ta. Tästä johtuen varhaiskasvatuksen laskutus elokuun 
osalta tulee myöhästymään normaalista aikataulusta.

Tulotositteet on toimitettava varhaiskasvatustoimistoon 
elokuun aikana maksun määrittämiseksi. Tämä koskee 
myös palvelusetelin arvopäätöksen määrittämistä.

Lisätietoja: 
https://www.masku.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/
varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/ 
tai toimistosihteeri Pia Kyrölä 
puh. 044 7388 265 
pia.kyrola@masku.fi 

Varhaiskasvatuspalvelut

Menovinkit
Lemun kirjaston näyttelyt
• Elokuussa nähtävillä 1.8.–31.8. Viljami Rastas: 
luontoaiheisia valokuvia
• Syyskuussa 1.9.–30.9. Paula Ehrman: 
Ritarit turnajaisissa
Paula Ehrman on raisiolainen harrastajamaalari, joka on 
maalannut öljyväreillä yli 40 vuotta. Mieluisinta hänelle 
on aina ollut henkilökuvien maalaaminen. Tämänkertai-
seen näyttelyyn Paula on saanut innoitusta mm. Turun 
linnan turnajaisista ja Turun keskiaikamarkkinoista.

Maskun museon kesänäyttely: 
Monenlaissi kaupoi Maskus
Näyttely on avoinna elokuussa sunnuntaisin klo 12–15. 
Kattavassa, Maskun 790-vuotisjuhan kunniaksi kootussa 
uudessa näyttelyssä voi tutustua Maskun vanhoihin puo-
teihin. Museoon on vapaa pääsy, lämpimästi tervetuloa!

Maskun päivä 20.8.2022
Markkinat & Riviera Beach Party
Lauantaina 20.8.2022 klo 11–22
Os. Ruskontie 43, 21250 Masku

Masku 790 -juhlavuonna Maskun päivä tuo markkina-
tunnelmaa ja rantajuhlan Rivieralle! Mukana on useita 
paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä, paljon tekemistä, kat-
sottavaa ja kuultavaa koko perheelle!

Klo 11–15
Markkinat toimintapisteineen
Klo 16 alkaen
Rantajuhla paikallisten bändien tahdittamana: 
WillieGood, Duo Ilmiö, Tears Apart, Firebone Chicken

Vapaa pääsy, tervetuloa mukaan!

Muinaistulien yö 
Lauantaina 27.8. klo 18–21 Härmälän rotko

Kokko, musiikkia & lastenohjelmaa, 
mm. Rokki-Kokki Duo
Järjestäjinä toimivat kyläyhdistykset ja Maskun kunta. 
Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Harrastamisen Maskun malli 
jatkuu elokuussa 2022 
Harrastamisen Maskun mallin tarkoituksena on mah-
dollistaa maskulaisille lapsille ja nuorille maksutonta 

harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Kerho-
toiminnan järjestämisessä on kuultu lapsia ja nuoria ja 
toimintaa järjestetään kaikissa Maskun peruskouluissa. 
Ilmoittaudu mukaan harrastustoimintaan 22-28.8.2022. 

Lisätietoja harrastustoiminnasta ja sen sisällöstä, sekä il-
moittautumislinkin löydät Maskun kunnan kotisivuilta ja 
somesta Harrastamisen Maskun malli. 
Harrastamisen Maskun mallin hankekoordinaattori 
tanja.hakamaki@masku.fi, puh. 044 7388 389.

Elokuvapäivän etkot: 
Live-säestetty kauhuelokuva
Perjantaina 2.9. klo 18 Maskutalo
Tri Caligarin kabinetti (1920)
Säestys: äänitaiteilija Atte Häkkinen
Vuonna 1920 ensi-iltansa saanut, Robert Wienen ohjaa-
ma Tri Caligarin kabinetti on saksalaisen ekspressionis-
min merkkiteos, joka on erityisen tunnettu vinksahta-
neista lavasteistaan ja yllättävästä loppuratkaisustaan. 
Äänitaiteilija Atte Häkkinen on keikkaillut kokeellisen 
musiikin parissa vuodesta 2009 lähtien ja esiintynyt 
useissa eri maissa ja lukuisilla musiikki- ja taidefestivaa-
leilla. Häkkinen yhdistelee töissään ääniohjelmointia ja 
elektronisia instrumentteja. Maskun Elokuvapäivä-ta-
pahtumaan on vapaa pääsy, ja elokuvan kesto on n. 70 
minuuttia.

Syksyn liikuntaryhmät
Kiinnostaisivatko kahvakuulatreeni, kehonhuolto, pari-
tanssi tai vaikkapa perhesirkus? Lähde mukaan ryhmä-
liikuntaan! Syksyn liikuntaryhmiin voit ilmoittautua: 
www.masku.fi/sahkoinen-asiointi 
Lisätietoja ryhmistä: https://bit.ly/masku-liikunta-2022 

Eläkeläisten liikunta
Aloitus 5.9. alkavalla viikolla, ellei muuta mainita. 
Ilmoittautumiset ennakkoon: 
hyvinvointipalvelut@masku.fi tai puh. 044 7388 204. 

• Seniorileidit maanantaisin klo 15.20–16.30 Hemmin-
gin liikuntahalli. Hinta 20 €/12 kertaa. Ohjaajana Essi 
Michelsson.
• Tasapaino 1 maanantaisin klo 9.30–10.30 Maskutalo. 
Hinta 20 €/12 kertaa. Ohjaajana Jussi Auramo. 
• Tasapaino 2 tiistaisin klo 11.30–12.30 Maskutalo. 
Hinta 20 €/12 kertaa. Ohjaajana Essi Michelsson.
• Eläkemiesten kuntoklubi maanantaisin 
klo 15.20–16.20 Hemmingin liikuntahallin monitoimi-
tila. Hinta 20 €/12 kertaa. Ohjaajana Jussi Auramo.  
• VireLAVIS torstaisin klo 11–12.30 Maskutalolla. Hin-
ta 20 €/12 kertaa. Ohjaajana Jaana Fagerholm-Lehto-
nen.  
• Eläkeläisten omatoiminen pelivuoro Hemmingin lii-
kuntahallilla keskiviikkoisin klo 15.15–16.30. Maksu-
ton. Ei erillistä ilmoittautumista. Oma maila mukaan. 
• Seniorijumppaa ja Bocciaa Askaisissa ja Lemus-
sa vuoroviikoin Jumppa tiistaisin klo 9.30–10.30. 
Bocciaa pelataan jumpan jälkeen klo 10.30 alkaen Le-
mun urheilutalolla sekä perjantaisin klo 14–16 Askais-
ten koulun liikuntasalissa.

Pelaajia kaivataan höntsäpelivuoroihin
Kaikille avoimet ja maksuttomat höntsäpelivuorot 
Askaisten, Lemun, Hemmingin ja Tammenahjon 
kouluilla. Lisätietoa syksyn höntsäpelivuoroista: 
https://bit.ly/masku-liikunta-2022 

Eläkeläisten omatoiminen, 
maksuton kuntosaliharjoittelu
• Hemmingin kuntosalissa maanantaisin 
klo 15.30–16.30, keskiviikkoisin klo 15.30–16.30 ja 
torstaisin klo 15.30–16.30  
• Lemun kuntosalissa maanantaisin ja torstaisin 
klo 10–12
• Askaisten kuntosalissa maanantaisin ja torstaisin 
klo 10–12  

Eläkeläisten kuntosaliharjoittelun starttikurssit järjes-
tetään, kun kolme ilmoittautunutta/kuntosali. Maksu-
ton. Ilmoittaudu maksuttomaan laiteopastukseen 
puh. 044 7388 242/Hanna Pennanen tai 
hanna.pennanen@masku.fi. 



Lemust leippä -markkinat 10.9.2022
Lemun urheilutalo ja urheilukenttä (Askaistentie 228, 
Lemu), lauantaina 10.9.2022 klo 12–15. Markkinaemän-
tänä toimii Terhi Jokila.

Ohjelmassa mm.
• Ämmät äänessä on kolmen naisen yhteenliittymä Loi-
maalta. Trio kapuaa lavalle mukanaan vaihteleva re-
pertuaari soittimia: on milloin kannel ja kontrabasso, 
milloin pyykkilauta ja puulusikat - tai nämä kaikki. Ta-
kuuvarmasti aina laulu raikaa, kitara soi ja nauru hels-
kyy.  Ämmät äänessä tuunaa perinnettä niin musiikis-
saan kuin pukeutumisessaan, eikä ota itseäänkään niin 
vakavasti. Luvassa on iloista menoa, kansanmusiikkia, 
trion omaa tuotantoa sekä ikivihreitä.  
• Taidetta ja kattauksia sisällä urheilutalossa. Taidetta ja 
Kattauksia tuo markkinoille Myrsky, Wisteria ja Syksy 
kokonaisuudet. Osastolla on myös myyntipiste taiteelle 
ja keramiikalle. Maalaukset: Johanna Karvonen, kera-
miikka: Marjo Heinonen-Tuomi ja Hanna Kurikka 
• Sienineuvontaa, Lemun leipää, lukevin lomalainen pal-
kintojen jako, poistokirjojen myyntiä ja paljon muuta. 

Yhdistysten seuraava palaveri Lemun urheilutalolla maa-
nantaina 22.8. klo 18.00. Kaikista mukana olevista yh-
distyksistä edustus paikalle. Jaetaan paikat ja sovitaan 
talkoista (torstaina 8.9. klo 18 tai kovan sateen sattuessa 
perjantaina 9.9. klo 18) 

Ulkona olevia myyntipaikkoja (kentällä ja sen ollessa 
märkä, ei ole mahdollista päästä autolla viereen) voivat 
varata yksityiset maskulaiset www.masku.fi/sahkoi-
nen-asiointi/ ajalla ti 23.8. klo 8.00 – ma 5.9.2022 klo 
22.00. Paikan hinta on 20 € ja sen koko on 3x3m. Sähköä 
ei valitettavasti ole tarjolla. Ilmoittautumisen yhteydes-
sä ilmoitetaan mitä aikoo myydä, koska etusija joillakin 
tuotteilla on maskulaisilla yhdistyksillä.

Elinvoimaa arkeen -hyvinvointipäivä 
järjestetään lauantaina 17.9.2022 klo 11–15 
Nousiaisissa
Os. Koljolantie 34, 21270 Nousiainen

Hyvinvointipäivä tuo Nouste Areenalle liikuntaa, kult-
tuuria, ravitsemusasiaa ja paljon muuta! Näytteillea-
settajina on joukko Nousiaisten, Maskun ja Mynämäen 
alueen hyvinvointitoimijoita, ja ohjelmassa on tietoisku-
ja, musiikkia, luentoja ja messutunnelmaa hyvinvoinnin 
ja harrastusten näkökulmasta. Päivä on suunniteltu eri-
tyisesti työikäisille. Tapahtumaan on vapaa pääsy, lämpi-
mästi tervetuloa mukaan!

Näytteilleasettajina on joukko Nousiaisten, Maskun ja 
Mynämäen alueen hyvinvointitoimijoita, ja ohjelmassa 
on tietoiskuja, musiikkia, luentoja ja messutunnelmaa 
hyvinvoinnin ja harrastusten näkökulmasta. Päivä on 
suunniteltu erityisesti työikäisille.

Tapahtumaan on vapaa pääsy, lämpimästi tervetuloa 
mukaan!

Tapahtuman järjestävät Nousiaisten, Maskun ja Mynä-
mäen kunnat sekä Perusturvakuntayhtymä Akseli ja Ar-
keen voimaa -hanke.

Toiminnalliset avoimet nuortenillat
Maskun nuorisotiloilla Brankkarilla, 
Askaisten Pakanpirtissä ja Lemun Wanhassa Oskarissa 
järjestetään toiminnallisia, avoimia iltoja nuorille läpi 
vuoden. Tervetuloa nuokkarille!

Nuokkareiden aukioloajat syksyllä 2022
Pikkunuokkari = 3.–6.-luokkalaisille
Isojen nuokkari = 13–18-vuotiaille

Pakanpirtti (Pakankuja 1, Askainen)
Maanantai
Pikkunuokkari 14.30–16.30
Isojen nuokkari 17.00–20.00
Keskiviikko
Isojen nuokkari 17.00–20.00

Lemun Wanha Oskari (Askaistentie 139, Lemu)
Tiistai
Pikkunuokkari 15.30–17.30
Isojen nuokkari 18.00–20.00
Torstai
Isojen nuokkari 18.00–21.00

Kerhotila Brankkari (Paloasemantie 6, Masku)
Torstai
Isojen nuokkari 18.00–21.00
Perjantai
Isojen nuokkari 19.00–21.00

Lisätiedot ja mahdolliset muutokset: 
www.masku.fi/nuorisotilat 
Instagram: @masku_nuokkarit &
@maskun_hyvinvointipalvelut
Facebook: Maskun hyvinvointipalvelut

Tulossa konsertteja loppuvuonna 2022
Lauantaina 22.10. klo 18
Maskun seurakuntatalo, iso Sali
Syksyn lehdet – Ukrainalaista ja suomalaista l
ied-musiikkia
Volodymyr Andrushchak, baritoni; Niilo Autio, piano

24.11.–26.11.
Torstaina 24.11. klo 18 Maskun kirkko, perjantaina 25.11. 
klo 18 Lemun kirkko, lauantaina 26.11. klo 18 Askaisten 
kirkko
Jumalaisten laulujen puutarha

Arkeen Voimaa -ryhmä
Kaipaatko tukea ja vinkkejä arjen haasteisiin? 
Haluatko lisätä omaa hyvinvointia ja jaksamista? 
Tule mukaan maksuttomaan Arkeen Voimaa -ryhmään! 

Akselin kuntien alueella järjestetään säännöllisesti Ar-
keen Voimaa itsehoidon ryhmätoimintaa henkilöille, 
joilla on esimerkiksi omasta tai läheisen pitkäaikaissai-
raudesta, työttömyydestä tai yksinäisyydestä johtuvia 
haasteita selviytyä arjessaan. Osallistumalla ryhmään 
opit keinoja, joilla voit helpottaa omaa arkeasi. 

Ryhmä kokoontuu yhteensä kuusi kertaa viikon välein 
2,5 h kerrallaan. Jokaisella tapaamisella on tarjolla myös 
kahvia ja teetä pienen purtavan kera. Ryhmää ohjaavat 
koulutetut ohjaajat, jotka ovat myös itse osallistuneet Ar-
keen Voimaa –ryhmään. 

Seuraavat Arkeen Voimaa -ryhmä Akselin alueella järjes-
tetään perjantaisin 2.9 - 7.10.2022 Mynämäellä sekä kes-
kiviikkoisin 26.10 - 30.11.2022 paikka vielä avoin. Ryhmä 
on osallistujille maksuton ja vaatii ilmoittautumisen. 

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä 
Tarja Tiitta-Nieminen, puh. 044 4357 876 tai 
tarja.tiitta-nieminen@soteakseli.fi tai Tiina Lehtimäki, 
puh. 044 4357 808 tai tiina.lehtimaki@soteakseli.fi. 
Lisätietoa toiminnasta löytyy osoitteesta 
www.arkeenvoimaa.f  sekä www.soteakseli.fi 

Perusturvakuntayhtymä Akseli 

Raisio-opisto kursseja 
Tutustu koko tarjontaan osoitteessa: raisio.fi/opisto 

Lapset ja nuoret
• Sirkuskoulu (7-9 v) 7.9.–16.11., 11.1.–5.4. (29 t) 42 € 
keskiviikkoisin 17–18.00 Maskutalo
• Sirkuskoulu (10-13 v) 7.9.–16.11., 11.1.–5.4. (29 t) 42 € 
keskiviikkoisin 18–19 Maskutalo
• Käsilläseisonta (14-17 v) 
7.9.–16.11., 11.1.–5.4. (29 t) 42 € 
Opit sirkuskäsilläseisonnan tekniikoita, tavoitteena on 
oppia pysymään käsilläseisonnassa ilman tukea. Lajiin 
kuuluvat myös erilaiset asennot ja kehonosien liikkeet 
käsilläseisonnassa, sekä monipuoliset tavat nousta kä-
silläseisontaan ja laskeutua siitä alas. Osallistuminen ei 
vaadi aikaisempaa kokemusta, mutta akrobatia- tai voi-
mistelutaustasta on apua. Ke 16–17 Maskutalo.

Kielet
• Hallo! - saksa 3 ajalla 22.9.–1.12., 12.1.–13.4. (44 t) 53 € 
torstaisin 18–19.30 Hemmingin koulu
• ¡Hola! Espanja 4, Lemu ajalla 1.9.–1.12., 12.1.–20.4. (52 

t) 62 € torstaisin 16–17.30 Lemun koulu
• Buona fortuna! - italian jatkokurssi ajalla 1.9.–1.12., 
12.1.–30.3. (46 t) 55 € torstaisin 17–18.30 Hemmingin 
koulu

Kuvataiteet
• Maalauksen perusteet 8.9.–10.11., 19.1.–23.3. (72 t) 82 € 
Öljy- ja akryylimaalauksen tekniikkaa ja soveltamistapo-
ja alkeista lähtien. Opimme mm. sommittelua ja värien 
käyttöä, maalaamme vaihe vaiheelta kerroksellisuutta ja 
erilaisia maalausvälineitä hyödyntäen sekä tarkasti mit-
tasuhteita, yksityiskohtia, valoja ja varjoja havainnoiden. 
Tutustumme myös joihinkin taidehistorian tyylisuuntiin 
ja tunnetuimpiin teoksiin, sekä etsimme omaa taiteellista 
ilmaisua erilaisilla luovilla harjoituksilla. To 17.15–20.15 
Hemmingin koulu.

Käden taidot
• Matot, ryijyt, rätit kutoen 8.9.–24.11., 12.1.–30.3. (66 
t) 72 € 
Kankaankudonnan kurssi, jolla perehdymme työn suun-
nitteluun, eri materiaaleihin ja kudonnan työvaiheisiin 
sekä töiden viimeistelyyn. Kudomme kodin tekstiilejä 
mm. ryijyä, rättiä ja pyyhettä. Kurssilla perehdymme 
myös muihin tekniikoihin, esim. ryijy ommellen. To 17–
19.15 Niemenkulman vanha koulu.

Liikunta
• Sulkapallo, aloittelijat, Lemu 31.8.–30.11. (17 t) 39 €
Kurssille ovat tervetulleita kaikki sulkapallosta kiinnos-
tuneet aloittelijat. Tutustumme lajiin ja käymme läpi 
mm. mailaotteet, peruslyönnit, syötön ja sen vastaan-
oton, oikean liikkumisen sekä tietysti säännöt. Käytäm-
me sekä muovista että hanhensulkaista palloa tilanteen 
ja toiveiden mukaan. Mukaan oma maila ja sisäpeliken-
gät. Mailan puuttuessa opettaja ohjaa edullisessa mai-
lahankinnassa. Suositusalaikäraja 12 vuotta, sopii sekä 
nuorille että aikuisille. Ke 18.45–19.45 Lemun koulu.
• Sulkapallo, kuntopelaajat, Lemu 31.8.–30.11. (17 t) 39 €
Oletko pelannut sulkapalloa joskus aikaisemmin? Olet-
ko kiinnostunut hiomaan omaa tekniikkaa ja taktiikoita? 
Kuntopelaajiin ovat tervetulleita kaikki nykyiset ja enti-
set sulkapalloharrastajat. Käytämme sekä muovista että 
hanhensulkaista palloa tilanteen ja toiveiden mukaan. 
Mukaan oma maila ja sisäpelikengät. Suositusalaikäraja 
12 vuotta, sopii sekä nuorille että aikuisille. Ke 19.45–
20.45 Lemun koulu.
• Naurujooga 9.9.–7.10. (10 t) 28 € 
Naurujooga rentouttaa, parantaa läsnäoloa sekä lisää 
yhteyttä itseen ja muihin. Naurulla on todettu olevan lu-
kuisia suorituskykyä ja hyvinvointia parantavia terveys-
vaikutuksia. Nauru lisää endorfiinin tuotantoa, jonka 
vaikutuksesta oppimiskyky ja keskittymiskyky paranevat 
sekä luovuus lisääntyy. Pe 17.30–19 Maskutalo.

Maksuttomat tietotekniikkaluennot
Keskiviikkoisin klo 12.15 Maskun kirjastossa
• 31.8. Sähköinen asiointi toisen puolesta: 
Suomi.fi-valtuutus
• 7.9. Tunnetko kansalaisen tärkeimmät 
digitaaliset palvelut
• 14.9. Yleisimmät pysäköintisovellukset tutuiksi
• 20.9. Mobiilivarmenne sähköisen tunnistautumisen 
välineenä
• 28.9. Ota kaksivaiheinen tunnistautuminen käyttöön! 

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

Raisio-opisto

Kunta on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien 
yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua verkkosivuillam-
me osoitteessa www.kunta.fi

Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku 

www.masku.fi 

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

Jakeluongelmat: Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Seuraava Maskulainen ilmestyy 
perjantaina 2.9.2022, 

yhdistysten aineistopäivä 24.8.2022 
klo 9.00 mennessä.

Huomioittehan, että Maskulainen 
ilmestyy yleensä perjantaisin.



Kirkkotiellä

Seurat ja yhdistykset

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. 

TERVETULOA TOIMINTAAN 
SEURAKUNNASSA!  

Maskun kirkko:  
Su 21.8.  klo 10 Messu. SLEY:n kirkkopyhä.  Pastori Hiroaki Yoshimura, 
 Henttinen, Tuija Kyrölä, Anna Välimäki. Kirkkokahvit srk-talolla.
To 25.8.  klo 18 Iltamessu. Piispa Mari Leppänen, Henttinen, Kyrölä, Hyvönen,   
 Poutanen. Messun jälkeen iltateet seurakuntatalolla. 
 - Iltamessu on piispan vierailupäivän päätös Maskun seurakunnassa.
Pe 26.8.  klo 8.30 Arkiaamun ehtoollinen. Henttinen, Poutanen.
Su 28.8.  klo 10 Messu. Henttinen, Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
Ke 31.8.  klo 18 Arki-illan ehtoollinen. Henttinen, Kaija Järä.
Su 4.9.  klo 10 Messu. Leeste, Leppäkari-Lindberg, Poutanen.

Lemun kirkko:  
Su 21.8.  klo 12 Messu. Leppäkari-Lindberg, Poutanen. 
Su 4.9.  klo 12 Messu. Leeste, Poutanen.

Askaisten kirkko:  
Su 28.8.  klo 12 Messu. Henttinen, Poutanen.

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut:  Aku-Nestor Albus Anselminpoika Tamminen, 
Ellen Isabel Kuustonen, Niilo Viljam Chunmin Jalonen, 
Aaron Veikko Johannes Tähtinen, Kia Sofia Aho, Viktor Aleksi Marjaniemi, 
Noel Olli Mathias Laine, Aune Mirjam Salminen, Oskar Oliver Vainioranta, 
Kristian Juhani Lehtilä
 
Kuolleet: Hannu Ilmari Buri 92v., Toivo Antero Immonen 86v., 
Raimo Mikael Soranko 81v.

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. 
Raittius on iloinen asia!

MASKUN TEMPO 
Syyskausi alkaa. Tule kokeilemaan eri 
kuntoilumuotoja! Judo, lavis, sauvakävely, 
harrastepalloilu, tempo-combat, tai-chi, 
escrima ja ju-jutsu. Harjoitukset alkavat elokuussa. 
Kysy lisää tanja.hakamaki@gmail.com, 044 278 4486 
Facebook: Maskun Tempo ry 
Instagram: maskuntempory 
www.maskuntempo.com  

LEMUN MARTAT
Ti 6.9. kello 18, Kaivokatu 20, Naantali
Retki Pikku -Pariisi, laadukkaita vaatteita 
ja asusteita. Tarjoilua, ilmoittaudu viimeistään 30.8.
Päivi Sivonen p. 0407173425

Arto Nuotion 70 v Juhlakonsertti Logomossa to 8.9. 
klo 19. Pikaiset ilmoittautumiset ja tiedustelut 
Tuula 0500 822 802 ja Leila 044 5485 225.

Savojärven kierros n. 6 km ke 31.8. 
Lähtö Valpperin Rantapiha klo 11. Omat eväät, makkarat 
ym., mukaan. Meno Valpperiin kimppakyyteillä. 
Vaatetus sään mukaan.

SALIBANDYÄ! 2016-SYNTYNEET 
POJAT JA TYTÖT
Uudet ryhmät aloittavat Tammenahjon 
koulun salissa sunnuntaina 21.8.2022 klo 10.30–11.30.
Mukaan mahtuu myös nuorempia harrastajia. 
Tervetuloa! 
Ota mukaan treeneihin seuraavat varusteet: 
sisäpelikengät, t-paita ja shortsit, juomapullo, 
suojalasit ja maila. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: 
puheenjohtaja@sbsmasku.com, www.sbsmasku.com

MASKUN NIEMENKULMAN MARTAT
Ohjattu porrastreeni Niemenkulman 
kuntoportaissa, Ohensaarentie 762. 
Aloitus lauantaina 3.9.2022 klo 11.00, 
yhteensä 5 kertaa. Ohjaajana Jussi Auramo. Hinta 40 €. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen jussi@ptjussi.fi
Innostu, niin onnistut! Tule rohkeasti mukaan, aiempaa 
kokemusta ei tarvita.

TAEKWONDOA
Tervetuloa uuden harrastuksen pariin!
Uusi peruskurssi alkaa 28.8.-22 
Lemun Kirkonpiirin koululla klo 13. 
Tiedustelut ja lisäinfoa: 
Martti Koivisto, puh. 040 743 1266
musiikki.marttikoivisto@gmail.com
Saariston Taekwondo Park ry

TEMPO TANSSII, TREENAA 
JA TALLAA
Tule testaamaan seuramme 
eri lajeja 30.8.2022 klo 18–20 Maskun Rivieralle.
Ohjattua ohjelmaa:
18.00–18.45 Lavis
18.45–19.15 TempoCombat
19.15–20.00 Kimppa lenkki sauvakävellen/kävellen
Nonstop: judo, jujutsu, escrima ja tai chi.
Säänmukainen varustus ja juomapullo! Tervetuloa!

MASKU-SEURA RY
Olemme mukana Maskun päivän 
markkinoilla Rivieralla 20.8. klo 11–15. 
Tule tutustumaan seuran jäseniin ja toimintaan!
Varsinais-Suomen museopäivä su 28.8. klo 12–15 
Maskun museolla; paljon kiitosta ja kävijöitä kerännyt 
”Monenlaissi kaupoi Maskus” -näyttely viimeistä päivää 
auki. Myös pieni kahvila palvelee kulttuurinnälkäisiä. 
Nähdään museolla!

MASKUN VIHREÄT
Maskun vihreitä 
tavattavissa Maskun päivänä la 20.8. klo 11–15 
Isonkivenrannalla ja Lemust leippä  -markkinoilla 
la 10.9. Tervetuloa juttelemaan! 
Osallistu myös arvontaan ja Maskun kehittämiskyselyyn. 

KEVÄTSATEENKOTI
Olemme kristillinen maskulainen 
yhdistys sekä seurakunta, 
joka kokoontuu kodissa ja johon jokainen on tervetullut!
Käy tutustumassa Kevätsateenkodin toimintaan 
kevatsateenkoti.fi ja Facebookissa! 
Olet sydämellisesti tervetullut mukaan etsimään ja 
oivaltamaan yhdessä meidän muiden kanssa!

TULOSSA!!

Löytöretkellä-konsertti la 24.9. 
klo 18.00 Maskun kirkossa.
Jaana Pöllänen, laulu, 
Ville Uusitalo, säestys pianolla ja kitaralla.
Taivaan Isän kämmenellä. 
Tavallisesti taivaallisista asioista. 
Sävelin ja sanoin. Kokemuksia, tarinoita 
ja rohkaisevia välähdyksiä ihmisen elä-
män matkalta. Laulelmallinen, lämmin-
henkinen, ihmisen kokoinen, hengellis-
ten laulujen ilta.
Vapaa pääsy!
Ikäihminen: kysy kuljetusta diakoni 
Johannalta, p. 044 7225416

Kysy vielä paikkoja Mannerlahteen.



Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU

Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Aikuiset: 
Maskun seurakuntatalossa:  
Kaffepaussi parillisten viikkojen ke klo 10–11.30 
Kahvituvassa. 
Naisten raamattupiiri 7.9. alkaen keskiviikkoisin 
klo 18.30-20.30 Kahvituvassa.   
Miestenpiiri 13.9. alkaen tiistaisin klo 9.30–11, 
tiedustelut Jouko Jaakkola, p. 0400 794 340
Omaishoitajat ohjattu vertaistukiryhmä kuukauden 1. 
keskiviikko klo 13-14.30, salissa. 
Kirkkokuoro harjoitukset to klo 18 Salissa.  
Seurakuntakerho kerran kuukaudessa to klo 13–14.30 
Kahvituvassa. Purtavaa ja kahvit joka kerhokerralla. 
Syyskauden kerhot: 15.9. 13.10. 10.11. ja 8.12. 
Näppituntuma tapaa seuraavan kerran 14.9.  
Mimmiraamis 19.9. alkaen parillisten viikkojen 
maanantaisin klo 18–20 Kahvituvassa. 
 
Maskun pappilassa:  
Naisten aamupiiri 6.9. alkaen tiistaisin klo 9.30–11 
pappilan salissa.
Tankkauspaikka joka kuukauden viimeisenä keski-
viikkona, syykauden ensimmäinen kerta 31.8. 
klo 18.30–20 kirkon iltaehtoollisen jälkeen. 

Kirkkoherranviraston yläkerrassa: 
Miesten raamattupiiri 8.9. alkaen parillisten 
viikkojen torstaisin klo 18.30-20 Jussintuvassa.  
Omaishoitajien kahvitteluhetki kuukauden 3. ke 
klo 13–14.30 Jussintuvassa, alkaen 21.9. 

Humikkalassa: 
Naisten kammari 13.9. alkaen Humikkalan majalla 
(Seppäläntie 290) tiistaisin klo 9.30–11, tiedustelut Pirk-
ko Jaakkola, p. 040 5142 418
 
Lemussa: 
Ompelupiiri parillisten viikkojen pe klo 9.30-12 Lemun 
pappilassa. Seuraava pe 26.8.
Kaislakerho kerran kuukaudessa. Seuraava ke 7.9. 
klo 13-14.30 Kaislakodilla. Kts. erillinen mainos! 

Niemenkulmalla: 
Niemenkulman kerho ke klo 9.30-11.30 Niemenkul-
man kerhotilassa, avoin kaiken ikäisille. Syyskauden 
ensimmäinen kerho 24.8.  (Kelhoistentie 4) 

Askaisissa:
Miesten sauna- ja raamattuilta kerran kuukaudes-
sa. Syyskauden ensimmäinen kerta torstaina 15.9. klo 18 
Mannerlahden saunalla. 

Askaisten Pakanpirtin kohtaamispaikka ikäih-
misille keskiviikkoisin kerran kuukaudessa klo 11-13. 
Syyskauden kokoontumiset 28.9. 26.10. 30.11. ja 14.12. 
Järjestäjinä Askaisten Martat ja Maskun seurakunta. 
Kts. erillinen mainos!

Lapset ja perheet 
Toimintamme on maksutonta, ellei toisin mainita, esim. 
leirit. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
www.maskunseurakunta.fi/tule-mukaan/
lapsille-ja-lapsiperheille.

Päiväkerhot: 2–5-vuotiaille alkavat vko 34. Ilmoittautu-
minen kotisivuillamme. Kysy vapaita paikkoja ohjaajilta.
Perhekerhot: Kerhot alkavat yhteisellä omppuret-
kellä Mannerlahteen 31.8.2022 klo 9.30–12.00. 
Toimipisteissä toiminta alkaa ma 5.9 alkaen.

Askaisten seurakuntatalolla:  
Perhekerho ma 9.30–11.30. (Askaistentie 832)
Lemun Pappilassa:  
Perhekerho ke 9.30–11.30. (Pappilantie 3) 
Maskun srk-talolla:  
Perhekerho ti klo 9.30–11.30 srk-talon alakerrassa 
(Maskuntie 71)
 
Nuppuset on ryhmä ensimmäisen lapsensa saaneille 
vanhemmille, odottaville äideille ja vauvoille. Tapaamme 
torstaisin klo 10.00–11.30 Maskun srk-talon alakerrassa.  
Ilmoittautuminen syksyllä käynnistyvään ryhmään on 
auki! Toiminta alkaa syyskuun alussa, mikäli ilmoittau-
tuneita tulee vähintään 4 perhettä.

Seuraa ilmoitteluamme kotisivuilla ja Facebookissa: 
Maskun seurakunta Lapset ja perheet. 

Kaiken kansan virkistysilta 
30.8.2022 17.00–20.00 Mannerlahden saunalla
Tul saunoma, uima ja tutustuma!
Kaikille avoin tapahtuma, jossa rennon illan vieton lo-
massa voit vapaasti tutustua leirikeskukseen, saunoa, 
jutustella ja grillailla omia eväitä. Seurakunta tarjoaa 
kahvia ja mehua.
Lisäinfoa Mia Tuomistolta 044 7225428

Alakoululaiset: 
Kerhot alkavat viikolla 38. Niistä jaetaan mainokset 
kouluissa elokuun aikana.

Nuoret: 
Isoskoulutus alkaa syyskuussa ja siitä ilmoitetaan mm. 
ripariryhmien whatsapp-ryhmissä. Pysy kuulolla! 

Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun pappi-
lassa klo 14-17. 

Kerhonohjaamisesta kiinnostuneet (kurssin 
käyneet tai aikuiset) aloituspalaveri keskiviikkona 24.8. 
klo 18-19 Maskun pappilassa. Tervetuloa!

Nuortenleiri 2.–4.9. Mannerlahdessa. Yhteinen leiri 
Nousiaisten rovastikunnan nuorille; tule tutustumaan 
uusiin tyyppeihin ja pitämään hauskaa! Leiri on avoin 
kaikille isosina toimineille nuorille – tervetuloa!
Ilmoittaudu mukaan seurakunnan nettisivuilla. 
Lisätiedot Hannalta (044-7225430) ja 
Kaisalta (044-7225431)

www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö 

SEURAKUNTARETKI KE 31.8.2022

Tule mukaan iloiselle ja virkistävälle 
käsityöpainotteiselle loppukesän retkelle!
Retken ohjelmassa mm. vierailu Forssan museon 
käsityönäyttelyyn, sekä tutustuminen emäntä ja 
evankelista Liisa Puran elämään ja käsityökotiin, 
jossa myös lounastamme.
Matkan hinta 30€/hlö sis. bussikyydin, aamukah-
vin, museomaksun, keittolounaan ja täytekakku-
kahvin. Maksu kerätään bussissa (kortti/käteinen).
• 9.00 Mynäliikenteen Bussi lähtee Maskun kello-
tapulilta 
• Kahvit Jokioisten Leivässä
• Museovierailu
• Lounas ym. ohjelmaa Liisa Puran käsityökodissa
• 17.00 Paluu Maskun kellotapulille
Mukana reissussa iloinen diakoniatiimi: 
Sirkku, Tuija, Kaisa ja Johanna
Ilmoittautumiset 24.8. mennessä: 
044 7225416/Diakoni Johanna 

TERVETULOA MUKAAN!

La 27.8. klo12-18 leirikeskus 
Mannerlahden frisbeegolfradan 

avajaiset. 

Tule juhlistamaan Suomen luonnon päivää 
leirikeskukseen ja tutustumaan uuteen 9-väyläiseen 

rataan. Virallinen avajaistilaisuus klo12, jonka jälkeen 
kaikenikäisille ja -tasoisille heittäjille avoin 

leikkimielinen kisa sekä opastusta lajiin. 
Grillailua omin eväin, kahvi ja mehutarjoilu

Turun piispa Mari Leppänen seurueineen 
tekee suunnitelman mukaisen vierailupäivän 

Maskun seurakuntaan to 25.8. 2022. 
Hän tapaa päivän aikana työntekijöitä ja 

luottamushenkilöitä. 
Olet tervetullut hänen johtamaansa iltamessuun klo 18 

Maskun kirkossa sekä sen jälkeen 
teehetkeen seurakuntatalolla.


