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Kunnanvaltuuston kokous 
20.9.2021 
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään 
maanantaina 20.9.2021 klo 18.00 al-
kaen Kurittulan koulussa, os. Opintie 10, 
Masku.

Kunnanvaltuuston kokous streamataan. 
Kokous löytyy kohdasta:
https://www.masku.fi/kunta-ja-hallin-
to/viestinta-ja-kuntatiedote/kunnan-
valtuuston-kokoukset-youtubessa/ 

Asialista julkaistaan kunnan kotisivuilla 
viimeistään keskiviikkona 15.9.2021. 

Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkais-
taan yleisessä tietoverkossa 23.9.2021. 
Lisäksi pöytäkirja on luettavissa kun-
nanvirastossa.

Taito Ylhäinen, kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja 

Hyvinvointipäällikön virka 
Vakanssi-/tehtävänumero: 
4200001
Hyvinvointipäällikön tehtäviin kuuluu 
hyvinvointipalveluiden henkilöstön, 

strategian, toiminnan ja talouden suun-
nittelu ja johtaminen sekä palveluver-
kon kehittäminen ja hyte-koordinointi. 
Hyvinvointipalveluihin kuuluu liikun-
ta-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalve-
lut, joissa työskentelee noin 10 henkilöä. 
Hyvinvointipäällikkö johtaa hyvinvoin-
tipalveluja, valmistelee ja esittelee käsit-
telyyn tulevat asiat kunnan hyvinvoin-
tilautakunnassa sekä kuuluu kunnan 
johtoryhmään.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on so-
veltuva korkeakoulututkinto. Tehtävä 
edellyttää vahvaa hyvinvointipalvelujen 
tuntemusta, intoa uusien toimintatapo-
jen kehittämiseen sekä kokemusta hen-
kilöstöjohtamisesta. Arvostamme myös 
hyviä yhteistyötaitoja.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. 
Virkaan valitun on ennen vaalin vahvis-
tamista toimitettava hyväksyttävä lääkä-
rintodistus terveydentilastaan. Virassa 
on kuuden kuukauden koeaika. Virka 
toivotaan vastaanotettavan mahdolli-
simman pikaisesti.

Toimitathan hakemuksesi ensisijaises-
ti sähköisellä lomakkeella osoitteessa 
www.kuntarekry.fi viimeistään tiistaina 

Varhaiskasvatuksen laskutus
Lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmak-
suista on tullut muutoksia 1.8.2021 al-
kaen maksujen ja tulorajojen osalta. 
Tästä johtuen varhaiskasvatuksen lasku-
tus elokuun osalta tulee myöhästymään 
normaalista aikataulusta.

Lisätietoja toimistosihteeri Pia Kyrölä 
puh. 044 7388 265 pia.kyrola@masku.fi 

Varhaiskasvatuspalvelut

15.9.2021 kello 15.00. Liitä hakemuk-
seen pdf-tiedostona kelpoisuutta osoit-
tavat tutkintotodistukset. Mahdollinen 
kirjallinen hakemus liitteineen toimite-
taan em. määräaikaan mennessä osoit-
teeseen: Maskun kunta/Kunnanhallitus, 
Keskuskaari 3, 21250 Masku. Lisätietoja 
antaa sivistysjohtaja Pekka Karenmaa, 
puh. 044 7388 301, pekka.karenmaa@
masku.fi. Valinnan tukena voidaan käyt-
tää henkilöarviointia. 

Maskun kunta

Menovinkit
Huom! 
Lemust leippä markkinoita järjestetä 
tänä vuonna!

Pääkirjaston 
aukioloajat syyskuussa
Pääkirjasto pidetään tilapäisesti avoinna 
1.9. – 30.9.2021 kesäaukiolojen 
mukaisesti ma, ti, to klo 12-19, 
ke klo 11-16, pe klo 11-15, 
lauantaisin suljettuna.

Lemun kirjasto Lukukoira Etti  
Lukukoira kyläilee Lemun kirjastossa 
torstaisin 9.9., 30.9., 21.10., 18.11. ja 9.12. 
klo 18–19. 

Lukuaika on n. 15 min/lukija. Lukuhetkeen 
osallistuvat vain lapsi, koira ja koiran ohjaaja. Etti on 
hyvä kuuntelija. Varaa lukuaika Lemun kirjastosta: 
puh. 044 7388 145. Esteen sattuessa ilmoitathan kir-
jastolle, niin voimme antaa ajan toiselle halukkaalle.



Kirjailijavieraana Roope Lipasti
Maskun pääkirjastossa maanantaina 
20.9.2021 klo 18. Sanojen sinfoniaa -lu-
kuhaasteen päätöstä juhlistetaan tunne-
tun kirjailijan vierailulla. Tulkaa kuunte-
lemaan ja keskustelemaan! 

Lipastin uusin aikuisten romaani on 
tänä syksynä ilmestynyt Mikaelin kir-
ja. Muita uusimpia ovat Pintaremontti 
(2021), Aviotärähdys (2020) ja Jälkikas-
vukausi (2019).

Teatterimatka Tampereelle  
Hamlet-musikaaliin lauantaina 
23.10.2021 klo 13.00 näytökseen. Sha-
kespearen klassikko tehdään Suomes-
sa ensi kertaa musikaalina. 

Tulossa on visuaalisesti ja musiikilli-
sesti taidokas tuotanto täynnä vaativan 
herkullisia rooleja. Tekijöinä on unel-
matiimi, näyttämöllä musikaalinäytte-
lijöiden ykkösmiehitys. 

Lisätietoja: 
https://ttt-teatteri.fi/program/hamlet/ 

Lähtö klo 9.30 Maskun Hemmingin 
koululta. Hinta: 90 €, eläkeläiset 88 €, 
lapset ja opiskelijat 71 €. Sisältää mat-
kan, lipun ja lounaan. Ilmoita mikä lip-
pu ja mahdollinen ruoka-aineallergia 
sekä laskutusosoite. 

Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 
21.9.2021 maarit.lindstrom@masku.fi. 

Kuvataidekerho 
4–6-luokkalaisille 
Lemun Wanhassa Oskarissa keskiviik-
koisin klo 15–16.30 alkaen 22.9.2021 
(–15.12.2021) ja jatkuen taas kevätkau-
della 2022. 

Kuvataidekerhot on suunnattu kaikille 
kuvataiteista kiinnostuneille lapsille 
taitotasosta riippumatta. Kerhoissa 
tutustutaan kuvataiteen eri muotoihin 
piirustukseen ja maalaukseen (pullo-
peitevärit, akvarelli, sekatekniikka). 
Kerhokerroilla eri teemat. 

Vetäjänä Johanna Karvonen. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
12.9.2021 maarit.lindstrom@masku.fi. 

Elinvoimaa Arkeen 23.10.2021 
Nouste Areena, Koljolantie 34 Nousiai-
nen. 

Akselikunnat järjestävät kuntalaisilleen 
hyvinvointipäivän teemalla Elinvoimaa 
arkeen. Hyvinvointipäivän kohderyh-
mänä on koko työikäinen aikuisväestö, 
joiden hyvinvointia halutaan yhdessä 
lähteä tukemaan. Tilaisuuteen 
on vapaa pääsy, tervetuloa! 

Haemme tähän yhteistyökumppaneita, 
jotka voivat tulla esittelemään palvelui-
taan tässä torityyppisessä tapahtumas-
sa. Paikkoja rajallinen määrä, joten ota 
pikaisesti yhteyttä armi.jaakkola@mas-
ku.fi tai maarit.lindstrom@masku.fi 

Löydä liikunnan ilo -ryhmä 
alkamassa 
Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka 
haluaisivat lisätä hyvinvointia ja arkiak-
tiivisuutta liikunnan avulla tai tunnis-
tavat itsestä sohvaperunan elementtejä. 
Ryhmä ei sovellu henkilöille, joilla on jo 
jokin liikunnallinen harrastus!

Pienryhmänä tutustutaan erilaisiin lii-
kunnan muotoihin (ryhmän toiveita 
kuunnellen). Saat paljon tietoa Maskun 
vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksista 
sekä liikunta- ja virkistysalueista. Syys-
kauden kurssin hinta 20 € + mahd. si-
säänpääsymaksut.

Tapaamme torstaisin klo 17-18 (paikka 
avoin). Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
liikuntasuunnittelija Hanna Pennanen 
puh. 044 7388 242 tai hanna.penna-
nen@masku.fi. 

Uinti- ja kuntosalikortti 
vuodelle 2021 
Ulpukka +65-vuotiaiden (synt. 1955 tai 
sitä ennen) uinti- ja kuntosalikortti vuo-
delle 2021 on haettavana hyvinvointi-
palveluista puh. 044 7388 224 tai hyvin-
vointipalvelut@masku.fi. Uintikorttiin 
sisältyy 10 kerran sisäänpääsy Ulpukan 
uimahalliin ja/tai kuntosaliin arkipäivi-
sin ennen klo 14 (sisään portista). Vuo-
den 2021 uinnit voi ladata vanhaan kort-
tiin ja mikäli korttia ei ole, se hankitaan 
Ulpukan kassalta omakustanteisesti 5 €.  

Seniorit digin äärellä Maskun 
pääkirjastossa -tule mukaan! 
7.9.2021 klo 13-14.30 Mitä ovat pilvi-
palvelut? Googlen monet palvelut. Tule 
keskustelemaan. 

21.9.2021 klo 12-14 
Lähiopastusta oman laitteen äärellä. 

5.10.2021 klo 13-14.30 
Kirjaston Aleksi kertoo, mitä kirjaston 
palveluja löytyy verkosta. 

19.10.2021 klo 12-14 
Lähiopastusta oman laitteen äärellä. 

2.11.2021 klo 13-14.30 
Keskustellaan Omakannasta ja muista 
viranomaisten tarjoamista palveluista. 

16.11.2021 klo 12-14 
Lähiopastusta oman laitteen äärellä. 

30.11.2021 klo 13-14.30 
Toivekerta: Ilmoita toiveesi 15.9.2021 
mennessä pääkirjaston tiskillä tai Eijalle  
eija.pelkonen@masku.fi 
Yhtenä aiheena voisi olla: Mitä löydän 
netin ihmeellisestä maailmasta? 

14.12.2021 klo 12-14 
Lähiopastusta oman laitteen äärellä. 

Aiheista teidän kanssanne keskuste-
lemassa ja oppimassa vertaistukena 
Maria. Voit ottaa joka kerralle oman 
laitteen mukaan. Kirjastossa on myös 
tarvittaessa muutama laite käytettäväksi 
tapaamisissa.

Lisää 
menovinkkejä 
…löytyy elokuussa 

ilmestyneestä 
hyvinvointipalvelujen 

esitteestä: 
https://www.masku.fi/
hyvinvointipalveluiden

-syksyn-esite/ 



Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku
www.masku.fi
Maija Löfstedt, hallintojohtaja, tiedottaja, 
puh. 044 738 8221

Jakeluongelmat: 
Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

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

Tietosuojaselosteeseemme voitte 
tutustua verkkosivuillamme 
osoitteessa www.kunta.fi

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 30.9.2021, yhdistysten 
aineistopäivä 22.9.2021 klo 9.00 mennessä.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Paremman Maskun tekijä 2021
Paremman Maskun tekijä palkinto 
myönnetään vapaaehtoisesti työtä te-
kevälle henkilölle (henkilöille) tunnus-
tuksena hienosta, pitkäjänteisestä ja 
arvokkaasta työstä Maskun tai mas-
kulaisten hyväksi. Pyydämme masku-
laisilta yhteisöiltä ja yksityisiltä henki-
löiltä ehdotuksia Paremman Maskun 
tekijäksi. Linkki ehdotuksen tekemiseen 
löytyy osoitteesta: www.masku.fi/pa-
remman-Maskun-tekijä-2021/ ja se sul-
keutuu 4.10.2021.

Lasten ja nuorten 
taideopiskelun tukeminen  
Lasten ja nuorten taideopiskelun tu-
kemiseen tarkoitetut yksilöavustukset 
syksyn osalta ovat haettavissa. Linkki 
avustushakemukseen löytyy osoittees-
ta: https://www.masku.fi/vapaa-aika/
avustukset/haettavat-avustukset. Linkki 
sulkeutuu 4.10.2021. 

Haastepyöräilyn tulokset 
Tämän vuoden Haastepyöräily kampan-
jassa poljettiin 1 405 016 pyöräilykilo-
metriä, joka on lähes 500 000 km enem-
män kuin viimevuonna. Haastepyöräilyn 
suoritukset kirjattiin pääsääntöisesti 
mobiilikirjauksina, mutta myös pyöräi-
lykortteja ja kirjausvihkoja oli käytössä. 

Vapusta elokuun loppuun järjestettäväs-
sä perinteisessä Haastepyöräily -kam-
panjassa oli mukana 33 kuntaa, jotka 
kisailivat kolmessa eri sarjassa. Tulokset 
ja sijoituksen määrää poljetut kilometrit 
suhteutettuna kaupungin/kunnan asu-
kaslukuun. Maskun sijoitus tänä vuon-
na keskikokoisten kuntien sarjassa oli 
yhdeksäs yhteistuloksellaan 25 081 km, 
joka suhteutettuna asukaslukuun oli 
2,63 km/asukas.

Haastepyöräily kampanjassa alle 5 000 
asukkaan sarjan voitti Karvia, yli 5 000 
asukkaan sarjan Huittinen ja yli 10 000 
asukkaan sarjan Eura. 

Kiitos kaikille osallistuneille. Liikun-
ta-aiheisten palkintojen arvonta on suo-
ritettu ja voittajiin olemme yhteydessä 
henkilökohtaisesti.

Korjaus 
hyvinvointipalveluiden esitteeseen
Esitteessä lukee Hannu Viinikaisen koh-
dalla, että tekee tilavuokravaraukset, 
mutta kuuluisi olla hyvinvointipalve-
lut@masku.fi tai Mervi Leino puh. 044 
7388 224 (myös harrastetilavaraukset). 
Avaimet haetaan ja palautetaan Hem-
mingin Hallin valvojalle.

Hyvinvointipalvelut 

Hei sinä 15-29-vuotias nuori! Pohditko
tulevaisuudensuunnitelmiasi, arkeasi tai esimerkiksi
opiskeluasioita? Voisimmeko ehkä olla jossakin asiassa avuksi?

Tehtävänämme on olla sinun puolellasi ja auttaa mitä
moninaisimmissa tilanteissa. Jos kaikki ei ole mennyt ihan niin
kuin Strömsössä, tai kaipaat apua vaikkapa opiskelupaikan
haussa tai johonkin palveluun pääsemisessä, meihin kannattaa
ottaa yhteyttä. Yhdessä selvittelemme solmuja ja toimimme
tulkkeinasi järjestelmäviidakossa. On hienoa, kun pääsemme
yhdessä kanssasi näkemään miten jokin palanen loksahtaa
kohdalleen elämässäsi. 

Tärkeitä asioita etsivässä nuorisotyössä ovat vapaaehtoisuus ja
luottamuksellisuus. Saat aina itse päättää, haluatko olla etsivän
kanssa tekemisissä, ja tiedät voivasi luottaa etsivään.

 ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
ALLE 29-VUOTIAILLE NUORILLE

ETSIVÄ TYÖ PÄHKINÄNKUORESSA – ota yhteyttä jos joku
näistä osuu sinuun:
- etsit työ-, työkokeilu- tai opiskelupaikkaa
- opiskelu on keskeytynyt/olet harkinnut keskeyttämistä
- olet keskeyttämässä armeijan tai siviilipalveluksen
- kohtaat haasteita terveyden tai toimeentulon kanssa
- haluaisit muuttaa omillesi
- haluat selkiyttää omia tulevaisuuden suunnitelmiasi

Taru Leppimäki
044 435 6919
taru.leppimäki@nousiainen.fi
Snapchat ja Instagram:
etsiva_taru

Vivica Silfverberg
044 435 5363
vivica.silfverberg@nousiainen.fi
Snapchat ja Instagram:
etsiva_vivica

Maskun kunnan 
viheralueluokituksen 
infokävely
Kokoontuminen Maskun museolla kes-
kiviikkona 22.9. klo 18. Tule kuulemaan 
viheralueluokituksen etenemisestä ja 
tarkoituksesta, ja tutustumaan Maskun 
museon ja Muuntajanmäen ympäris-
töön. 

Kierretään lyhyt lenkki, keskustellaan 
viheralueiden hoidosta ja tutustutaan 
alustaviin karttoihin Maskun keskustan 
alueelta. Paikalla Maskun kunnan tekni-
nen johtaja Mikko Lehtinen sekä maise-
ma-asiantuntijat Katri Eriksson ja Terhi 
Ajosenpää. Lisätietoja katri.eriksson@
proagria.fi. 

Maskun kunta, Länsi-Suomen  
maa- ja kotitalousnaiset ja  

ProAgria Länsi-Suomi ry



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset
KUTSU KURITTULAN KOULUN 
VANHEMPAINYHDISTYS RY:N 
sääntömääräiseen vuosikokoukseen maanantaina 20.9. klo 18 
Kurittulan koulun ruokalaan (Koulukuja 1, Masku). 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallitukseen 
mahtuu uusia, iloisia vanhempia / huoltajia mukaan! 
Tervetuloa tutustumaan toimintaan! 

Kurittulan koulun vanhempainyhdistys ry:n hallitus

MASKUN KATAJA YLEISURHEILU
• Kaikille 7–15-v. avointa lajikokeilua 
Nousiaisten Koljolan kentällä ”
Yleisurheilu tutuksi” -teemalla pe 24.9. klo 17–19
• Uusi harjoituskausi alkaa perjantaina 1.10. 
Hemmingin koululla
• Yleisurheilukoulut 2010–2014 –syntyneille jatkuvat 
Hemmingin koululla perjantaisin klo 17.30–18.30. 
• Harrasteryhmät 2009-syntyneille ja vanhemmille 
Hemmingin koululla perjantaisin 18.15–20.
• Kilparyhmät 2011-syntyneille ja vanhemmille 
– eri ryhmävaihtoehtoja. 
Tervetuloa harrastamaan ylivoimaisesti monipuolisinta 
urheilumuotoa, joka sopii myös sivulajiksi muiden 
lajien harrastajille! Lisätietoja: www.maskunkataja.com/
yleisurheilu, FB: maskunkatajayu IG: maskunkatajayu

MASKUN KARJALASEURA RY:N
sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
su. 26.9.2021 klo 14 alkaen 
srk:n kahvi-tuvassa. Tervetuloa!

LEMUN MARTAT
19.9.-21 klo 15 Veraisen laavu , Lemu. 
Kokoonnutaan koulun parkkipaikka. 
Sieniretki ja Martat tarjoaa grillimakkarat. 
Ilmoittaudu 13.9.-21 mennessä 
tekstiviesti Tuula p. 0405551327

To 7.10.-21 klo 17 Lemun rukoushuone Marttojen 
raskileivontakurssi. Hinta 15 € ilmoittaudu Päivi Sivonen
to 30.9.-21 mennessä, puh. 040 7173 425.

VANHEMPAINYHDISTYS TARVITSEE SINUA!
Hemmingin koulun vanhempainyhdistyksen vuosikokous 
pidetään koulun kirjastoluokassa (lk 205) ke 15.9. klo 18.
Yhdistys tarvitsee vielä pari uutta tekijää, 
TULE PELASTAMAAN TOIMINTA!
Lisätiedot Riina p. 040 519 6829 tai hemminginvy@gmail.com

SPR LEMUN OSASTO 
juhlii 70-vuotista taivaltaan ja 
järjestää Nälkäpäiväkeräyksen 
lauantaina 25.9.2021 klo 15.
• Paikkana Lemun 
hyvinvointipuisto LemuPark.
• Tapahtumassa istutetaan Marskin omenapuu ja 
koeistutaan puistolle penkki.
• Tarjolla kahvia, mehua ja pullaa
• Arpajaiset
• Mahdollisuus osallistua nälkäpäiväkeräykseen.
• Tervetuloa kaikki joukolla mukaan!

MLL LEMU
Perhekahvila perjantaisin klo 10–12 
Oskarin Helmessä 10.9. alkaen. 
Ensimmäisellä kerralla vapaata leikkiä ja suunnittelemme yh-
dessä syksyn ohjelmaa. Tervetuloa!

MLL Lemun yhdistys järjestää lapsiperheille frisbeegolf -ta-
pahtuman su 26.9.2021 Klo 10 alkaen Mynämäki DiscGolf-
Park:ssa (Urheilutie 6, 23100 Mynämäki). Wirmo Discgolf 
Mynämäki ry tarjoaa opastusta lajista ja heittotekniikoista 
sekä mahdollisuuden pieneen kisailuun. Kiekkoja löytyy pai-
kan päältä, mutta omatkin saa ottaa mukaan.
Ilmoittautumiset yhdistyksemme s-postiin 17.9. mennessä: 
mll.lemun.yhdistys@gmail.com. 10 perhettä mahtuu mukaan.
Tapahtuma on ilmainen MLL Lemun yhdistyksen jäsenille. Ei 
-jäsenille osallistumismaksu 5 €/perhe. Tervetuloa!

MLL MASKU
MLL täyttää lokakuussa 101 v. ja 
yhdistyksemme juhlistaa tätä järjestämällä 
3.10. ensimmäisen LASTEN LIIKUNNAN IHMEMAAN. Ta-
pahtuma on lapsiperheille suunnattu avoin ja maksuton lii-
kuntatapahtuma sunnuntaina 3.10. klo 10–12 Kurittulan 
koulun liikuntasalissa. Lapset liikkuvat, leikkivät ja pelaavat 
oman aikuisen vastuulla.

LASTENTEATTERI esitys Mysteeri Maatilalla saapuu Maskuta-
lolle su 17.10. klo 15-. TV:n lastenohjelmista tutut Jaakko Louk-
kola ja Isa-Eerika Lehto tähdittävät lapsiperheille suunnattua 
visuaalista ja vauhdikasta farmiseikkailua, jossa kuullaan pal-
jon lastenmusiikkia. Varaa lippusi osoitteesta www.ideaticket.
fi. Liput MLL Maskun jäsenille 12eur/ei-jäsenille 14eur. Muut 
lisätiedot löydät yhdistyksen Facebook -sivuilta MLL Maskun 
yhdistys ja kotisivuilta https://mllmasku.wordpress.com.
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut: Tuomo Toivo Tapani Kinnunen, Minea Aino Koiranen, 
Adella Mirjam Sonninen, Rasmus Allan Olavi Norri, 
Lenny Henrik Juhani Lumio, Veera Aino Elisabeth Surkko
 
Kuolleet: Irene Margareta Puhakka 93v., Martti Kalevi Anto 88v., 
Jaakko Jarmo Tapani Isojärvi 65v.

TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!  
 
Maskun kirkko: 
Su 12.09.  klo 10 messu. Eivor Pitkänen, Henttinen, Poutanen. 
 Uuden seurakuntapastorimme tervetuliaiskahvit. 
Su 19.09.  klo 10 messu. Henttinen, Eivor Pitkänen, Poutanen. Kirkkokahvit.
Su 26.09. klo 10 messu. Kataja, Henttinen, Virpi Metsätähti. Kirkkokahvit.
Su 03.10.  klo 10 messu. Kataja,  Eivor Pitkänen, Poutanen. 
 Eläkeliiton kirkkopyhä,  kirkkokahvit.
 klo 14 Mikkelinpäivän enkelikirkko. Kataja, Poutanen 
 sekä lastenohjaajat. Kirkon jälkeen yhdessäoloa srk-talolla.
Su 10.10.  klo 10 messu. Eivor Pitkänen, Henttinen, Poutanen. Kirkkokahvit.

Lemun kirkko:
Su 19.09.  klo 12 messu. Henttinen, Poutanen.

Askaisten kirkko:
Su 10.10.  klo 12. Eivor Pitkänen, Poutanen.

Maskun kirkon jumalanpalvelusten 
yhteydessä pidetään sunnuntaista 

19.9 lähtien sakastipyhäkoulua. 
Ilmoittaudu etukäteen mukaan Mas-
kun seurakunnan nettisivuillaLapsille 
on jaossa Maskun, Lemun ja Askais-

ten kirkoissa kirkkopasseja, joihin saa 
jokaisesta jumalanpalveluskäynnistä 

tarran. Kuudennen kirkkokerran 
jälkeen on luvassa palkinto! Nähdään! 

Kutsun lapsia ja perheitä kuulemaan
ehtoollisesta ja sen merkityksestä.

 
Illan jälkeen lapset ja aikuiset pääsevät 

 seurakunnan jumalanpalveluksiin
avustamaan ehtoollisella. Olemme

hankkineet myös lapsiavustajille alboja!

Yhteisellä aterialla Jumalan
kanssa Maskun kirkossa

la 18.9.21 klo 17

Ilmoittaudu iltaan  to 16.9 mennessä 
Sima-papille 

puh. 044 722 5411 tai
 sini-maaria.kataja@evl.fi

 

Tervetuloa, nähdään kirkossa! 

Maskun seurakunta hiljentyy kanssasi kuolleiden 
lasten muistopäivänä to 23.9. 

Järjestämme hartaushetken klo 18 Lemun kirkossa. 
Mukana seurakuntapastori Sini-Maaria Kataja sekä kanttori Joni Poutanen.

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus jäädä keskustelemaan

Etiopian lähettimme 
Leila ja Kari Pentikäinen 

kertovat työstään Etiopiassa 
keskiviikkona 29.9. 

Tule mukaan klo 18 alkavaan 
arki-illan ehtoolliselle ja sen jälkeen 
Tankkauspaikkaan seurakuntatalolle 

noin klo 18.30. Huom paikka!

Maskun seurakunta järjestää 
Hääyö-tapahtuman 

lauantaina 25.9 Lemun kirkossa. 
Varaa oma vihkiaikasi Maskun 

kirkkoherranvirastosta numerosta 
p.02 434 8400. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 
on ma 13.9. 

Ilo juhlia teitä kahta! 
Varattavissa olevat ajat ovat klo 16 

alkaen puolen tunnin välein.

torstaisin klo
10:00-11:30

Maskun
seurakuntatalon  

alakerrassa

N U P P U S E T
IK IOMA RYHMÄ ENSIMMÄISEN LAPSENSA

SAANEILLE JA  ODOTTAVILLE ÄIDE ILLE

WWW.MASKUNSEURAKUNTA .F I

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:

SYKSY 
2021

ilmoittautuminen  ma
30.8. klo 9.00 alk. 
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Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Seurakunta toimii 
koronatilanteen huomioiden. 

Seuraamme tilanteen kehittymistä ja 
ohjeistuksia. Huomioithan, että tämä 

voi tuoda muutoksia jopa nopealla 
aikataululla seurakunnan toimintaan. 

Suosittelemme vahvasti maskin 
käyttöä seurakunnan tilaisuuksissa. 

Aikuiset: 
Maskun seurakuntatalossa:  
Kaffepaussi parillisten viikkojen ke klo 
10–11.30 srk.talon alakerrassa kahvituvassa. 
Huom, muuttunut kellonaika! 
Naisten raamattupiiri keskiviikkoisin klo 
18.30-20.30 kahvituvassa.   
Miesten piiri ti klo 9.30–11,00 maskun 
srk-sali alkaen 14.9. Tiedustelut Jouko Jaak-
kola p. 0400 794 340
Omaishoitajat kuukauden 1. ke, seuraava 
6.10. klo 13–14.30 salissa. 
Kirkkokuoro harjoitukset pääsääntöisesti 
to klo 18 salissa.  
Seurakuntakerho parittomien viikkojen 
to klo 13–14.30 kahvituvassa. Syksyn kerrat: 
2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 
9.12. Huom, muuttunut paikka!  
Näppituntuma ke 15. ja 22.9. klo 14–19 
termarissa. Huom, muuttunut päivä ja kel-
lonaika!
Mimmiraamis parillisten viikkojen ma 
klo 18–20 kahvituvassa. Jos samalla viikolla 
Tutkimusmatkat Raamattuun, niin Mimmi-
raamista ei pidetä sillä viikolla. 
Tutkimusmatkat Raamattuun ma 20.9. 
klo 18–20 srk-salissa; muut kerrat 18.10; 15.11; 
13.12. Kaikille avoin tilaisuus, tervetuloa! 
 
Maskun pappilassa:  
Naisten aamupiiri Maskun Pappilan salis-
sa joka tiistai klo 9.30–11 alk. 14.9
Tankkauspaikka kuukauden viimeinen ke 
klo 18.30–20 kirkon iltaehtoollisen jälkeen: 
29.9; 27.10; 25.11; 29.12. Aikuista seuraa raa-
matunopetuksen, laulujen ja iltapalan mer-
keissä.  Tiedustelut Kaija Järä 0400 960 596. 
Syyskuussa vieraana Etiopian lähetit Leila ja 
Kari Pentikäinen SLS:sta. Paikkana tuolloin 
poikkeuksellisesti seurakuntasali.

Kirkkoherranviraston yläkerrassa:
Miesten raamattupiiri parillisten viikko-
jen to  klo 18.30-20 Jussintuvassa.  

Omaishoitajien omatoiminen vertais-
ryhmä kuukauden 3. ke alk. 15.9. klo 13–
14.30 Jussintuvassa.  
Humikkalassa: 
Naisten kammari ti klo 9.30–11.00 hu-
mikkalan majalla alk. 14.9.; tiedustelut Pirk-
ko Jaakkola p. 040 5142 418

Lemussa: 
Ompelupiiri perjantaisin. klo 9.30.-12. Le-
mun pappilassa. Huom, muuttunut paikka!
Kaislakerho (ent. Keskiviikkokerho) ker-
ran kuukaudessa 22.9., 20.10, 17.11. ja 15.12. 
klo 13-14.30 Kaislakodilla.
Lemun rukoushuoneella Raamattuo-
petus Jarmo Mäki-Mikolan aiheena kym-
menen käskyä ja Kylväjän työn esittely 15.9., 
13.10., ja 10.11. Tilaisuudet alkavat klo 18.00, 
vapaa pääsy.

Niemenkulmalla: 
Tiistaikerho tiistaisin  klo 9.30-11.30 kai-
ken ikäisille! Niemenkulman kerhotilassa.

Askaisissa: 
Miesten saunailta kerran kuukaudessa to 
16.9., 14.10., 11.11. ja 9.12. klo 18 Mannerlah-
den saunalla. 
Ystävätoimintaa: 
Laitosvierailut ovat tauolla toistaisek-
si. Ystävätoiminta käynnistyy heti, kun ko-
ronatilanne rauhoittuu. Toivotamme kaikille 
terveyttä ja siunausta. 

Juttuseuraa vailla? Muuttuneessa tilan-
teessa ihmisten tarve keskusteluun ei ole 
vähentynyt ja siksi tarjoamme yksinäisyyttä 
kokeville tai juttuseuraa kaipaaville vapaaeh-
toista ystävää. Ole yhteydessä diakoni Johan-
naan p. 044 72254

Lapset ja perheet 
Toimintamme on maksutonta, ellei toisin 
mainita, esim. leirit. Tervetuloa mukaan. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.
maskunseurakunta.fi/tule-mukaan/
lapsille-ja-lapsiperheille.
Muskarien ilmoittautuminen käynnissä ko-
tisivuillamme. Muutama paikka vapaana.
Päiväkerhot 2v, 3 v, 3-5v, 4-5v ilmoittau-
tuneille. Muutama paikka vapaana.  
Perhekerhot käynnistyvät. Ilmoittautumi-
nen käynnissä kotisivuilla. Saat lisätietoa ilm. 
jälkeen WhatsApp-ryhmän kautta. 
Askaisten seurakuntatalolla:  
Perhekerho ma 9.30-11.30. (Askaistentie 
832)
Maskun srk-talolla:  
Perhekerho  ti klo 9.30-11.30 srk-talon ala-
kerrassa (Maskuntie 71)
Lemun Pappilassa:  
Perhekerho ke 9.30-11.30. (Pappilantie 3) 
Nuppuset on ryhmä ensimmäisen lapsensa 
saaneille ja odottaville äideille. Tapaamme 
torstaisin klo 10.00-11.30 Maskun srk-talon 
alakerrassa.  Ilmoittautuminen kotisivuil-
lamme käynnissä.

Tervetuloa mukaan Äitien iltoihin 
Mannerlahteen ti 28.9., ke 27.10. ja 25.11 klo 
17.30-20.30. Ilmoittautuminen kotisivuil-
lamme.

Tervetuloa Äitien hyvinvointipäivään 
la 18.9. klo 9.30-18. Mannerlahteen. Ilmoit-
tautuminen kotisivuillamme. 

Alakoululaiset:
Kerhot alkavat viikolla 37 ja ilmoittautumi-
nen on auki seurakunnan nettisivuilla. 

Maskun pappilassa:
Nappulakerho eskarit.-3.lk maanantaisin 
17.30-18.30, ohj. Sini ja Meri
Helmikerho 1.-4.lk tytöille tiistaisin 17-18, 
ohj. Mona ja Amanda
Kokkikerho 3.-6.lk torstaisin klo 16-17.30, 
ohj. Iina ja Vanessa
Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Kaisa Suikki, 
044-7225431, kaisa.suikki(at)evl.fi

Lemun pappilassa:
Puuhiskerho 3.-6.lk maanantaisin klo18–
19.30, ohj. Linnea ja Olivia.
Kokkikerho 3.-6.lk tiistaisin klo17.30–19 
Lemun pappilassa, ohj. Riia ja Hertta.
Nappulakerho eskarit.-3.lk torstaisin 
klo17.30 – 19, ohj. Olivia ja Linnea.
Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Hanna Hyvö-
nen, 044-7225430, hanna.hyvonen(at)evl.fi

Askaisten seurakuntatalolla:
Nappulakerho eskarit-3.lk maanantaisin 
klo16.30–17.30, ohj. Annika ja Siiri. 
Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Hanna Hyvö-
nen, 044 722 5430, hanna.hyvonen(at)evl.fi 

Lisäksi seurakunta järjestää kolme iltapäivi-
sin kokoontuvaa kerhoa, jotka ovat osa Mas-
kun kunnan harrastusmallia. Niihin ilmoit-
tautuminen tapahtuu kunnan nettisivuilta ja 
ne alkavat vasta vko 42. 
Pelikerho 1.-6.lk tiistaisin klo14-15 Maskun 
pappilassa, ohj. Juha
Puuhiskerho 1.-3.lk keskiviikkoisin klo13–
14 Maskun pappilassa, ohj. Kaisa ja Mia
Laulukerho 1.-6.lk maanantaisin klo14.45–
15.30 Lemun pappilassa, (ovet auki jo 
klo13.45 välipalan syömistä ja läksyjen teke-
mistä varten), ohj. Hanna.

Nuoret: 
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun 
pappilassa klo 14-17. 
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuo-
risotyö 

Musiikki:
Kirkkokuoron toiminta alkaa myöhemmin 
syksyllä koronatilanteen niin salliessa. Voit 
tiedustella seurakunnan soitonopetuksesta 
sekä kuoro- ja muusta musiikkitoiminnasta 
kanttori Joni Poutaselta p. 044 7225417, joni.
poutanen(at)evl.fi
Nuorten projektibändi 
starttaa syksyllä. Olitpa kokenut muusikko 
tai vasta kiinnostunut soittamisesta tai lau-
lamisesta, tule mukaan tekemään musiikkia 
yhdessä. Lisäinfoa seurakunnan nettisivuilta 
maskunseurakunta.fi --> Musiikki --> Nuor-
ten projektibändi. Tiedustelut: nuorisotyön-
ohjaaja Juha Evilampi, p. 044 722 5432, 
juha.evilampi(at)evl.fi


