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Menovinkit

Palsalan asemakaava 
Palsalan alue sijaitsee Seppäläntien var-
rella Maskun neurologisen kuntoutus-
keskus ja Anjanpellon asuinalueen naa-
purissa. 

Alueen maankäytön suunnittelu on 
käynnistetty ja kuntalaisilla on tilaisuus 
tulla tutustumaan ja kertomaan ajatuk-
sia alueen toteutuksesta. 

Kaavan laatija on tavattavissa tiistaina 
19.10.2021 klo 17-19 Maskutalolla. Lisä-
tietoja antaa maankäyttöinsinööri Jukka 
Niemeläinen, puh. 044 7388 231. 

Maskun kunta

Lukukoira Etti 
Lemun lähikirjastossa
Lukukoira kyläilee Lemun lähikirjastos-
sa seuraavasti torstaisin 30.9., 21.10., 
18.11. ja 9.12. klo 18–19.

Lukuaika on n. 15 min/lukija. 
Lukuhetkeen osallistuvat vain lapsi, koi-
ra ja koiran ohjaaja. Etti on hyvä kuun-
telija. Varaa lukuaika Lemun kirjastosta: 
puh. 044 7388 145. 
Esteen sattuessa ilmoitathan kirjastolle, 
niin voimme antaa ajan toiselle haluk-
kaalle. 

Lemun lähikirjaston 
lokakuun näyttely  
ajalla 4.10. - 29.10.

Elma Hyttisen kokoelmasta
vVanhoja puusta tehtyjä autoja, 
traktoreita ja moottoripyöriä. 

Tervetuloa tutustumaan 
Lemun kirjaston aukioloaikoina!

Lemun kirjaston satutunnit  
Satutunteja järjestetään kerran kuussa keskiviikkoisin 3.11. ja 1.12. klo 10.00.
Huom! Poikkeus tiistaina 5.10.2021 klo 10.00



Uusin James Bond 
– No time to die k-16 
Drive in- tapahtuma järjestetään 
perjantaina 8.10.2021 klo 19.30 
Lemun urheilutalolla osoitteessa Askais-
tentie 228, 21230 Lemu 

Saavuthan paikalle noin 30-45 min en-
nen elokuvan alkua. Kesto 163 min. 

Elokuvat esitetään suurelle, noin 10 m 
leveälle valkokankaalle. Näytöksen ää-
net lähetetään suoraan autoradioihin. 
Oikea taajuus ilmoitetaan paikanpäällä 
ennen elokuvan alkua. Huom! Parhaan 
leffakokemuksen saavuttamiseksi suo-
sittelemme, että elokuvaa katsotaan 
henkilöauton etupenkeiltä. Autoja ei 
sijoitella tulojärjestyksessä, vaan järjes-
täjillä on oikeus asetella autot parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Isot autot sijoite-
taan taakse tai sivuille. 

HUOM!! Auton max korkeus 2,2 m. Var-
mistathan myös, että autostasi saa kaikki 
valot sammutettua, vaikka virta olisikin 
päällä. Mikäli autostasi ei sammu kaik-
ki valot, otathan mukaasi mustan liinan 
tmv, jolla saat itse ajovalosi peitettyä. 

Liput: 25 €/auto/sisältäen max 2 henki-
löä ja lisähenkilö 5€/henkilö.  Drive-in 
leffaliput myydään ainoastaan ennak-
koon verkossa. Ostoksesi jälkeen saat 
varausvahvistuksen, joka lähetetään 
sähköpostiisi. Varausvahvistus näyte-
tään tapahtumaan saapuessa joko tu-
losteena tai puhelimen näytöltä. Sen voi 
näyttää lipuntarkastajalle myös ikkunan 
läpi, jolloin vältytään ylimääräisiltä ih-
miskontakteilta. Tarkistathan tekemäsi 
varauksen huolella, ostettua lippua ei voi 
vaihtaa tai palauttaa.

 
Verkkokauppa: 
https://kinoeventsfinlandoy.selz.com/ 

Stressinhallintaa 
MBB-menetelmän avulla 
Lemun lähikirjastossa 
keskiviikkona 13.10. klo 18.00–19.30. 
Stressaako arki? Väsyttääkö? 
Ruuhkaantuuko ajatukset? 
Tunnetko olevasi ylivirittynyt?  

MBB (Mind-Body-Bridging) on uuden-
lainen viitekehys/menetelmä mm. it-
seymmärryksen ja levollisen läsnäolon 
lisäämiseen sekä oman stressitilan tun-
nistamiseen ja säätelyyn.  

MBB:stä voit saada apua esimerkiksi 
stressinhallintaan, uniongelmiin, ma-
sennuksen ja ahdistuksen lievittämi-
seen. MBB-harjoitusten avulla pyritään 
rentouttamaan mieli ja keho sekä lisää-
mään tietoisuutta omiin ajattelumallei-
hin. 

Aiheesta ja menetelmästä tulee ker-
tomaan psykoterapeutti, työnohjaaja, 
psykiatrinen sairaanhoitaja Laura Kos-
kivaara. Tilaisuus kestää n. 1,5 tuntia. Il-
moittautumiset armi.jaakkola@masku.fi 
Tervetuloa mukaan!

Lasten teatteri, 
Mysteeri maatilalla 
Maskutalolla sunnuntaina 17.10. 
klo 15.00 alkaen yhteistyössä MLL Mas-
kun kanssa. 
Lisätietoja 
https://mllmasku.wordpress.com. 
Lippujen varaukset www.ideaticket.fi

Pikkunuokkaritoiminta
3–6 -luokkalaisille toimintaa nuokka-
reilla (askartelua, leivontaa yms.) As-
kaisten Pakanpirtissä maanantaisin 
klo 14.30–16.30 ja Lemun Wanhassa 
Oskarissa tiistaisin klo 15.30–17.30. 

Askaisten nuokkari Pakanpirtissä, 
os. Pakankuja 1, Askainen 
Ma klo 17–20 
Ke klo 17–20 

Lemun nuorisotila Wanha Oskari, 
os. Askaistentie 139, Lemu 
Ti klo 18–20 
To klo 18–20.30 

Nuoriso- ja kerhotila Brankkarin auki-
oloajat julkaistaan myöhemmin, seuraa 
hyvinvointipalveluiden ja Maskun nuo-
risotoimen somea facebookissa ja insta-
gramissa. @maskun_hyvinvointipalve-
lut @maskun_nuokkarit 

Työikäisten ja nuorten avoimet, 
maksuttomat höntsäpelit: 
• Sählyä miehille +25v Hemmingin 
liikuntahallissa maanantaisin 
klo 20-21.30. Tiedustelut J. Salmi 
puh. 040 5451 546, 

jarmo.salmi@dnainternet.net 
• Sählyä aikuisille Askaisten koulun sa-
lissa tiistaisin klo 18.30-20.00 
• Sulkapalloa aikuisille Askaisten koulun 
salissa tiistaisin klo 20.00-22.00 
• Lentopalloa lokakuun alusta Tamme-
nahjon koulun liikuntasalissa keskiviik-
koisin klo 19.30 – 21. Tiedustelut 
jarmo.salmi@dnainternet.net tai 
puh. 040 5451 546 
• Lentopalloa aikuisille Askaisten koulun 
salissa keskiviikkoisin klo 18.45-20.15 
• Sählyä nuorille Hemmingin liikunta-
hallilla perjantaisin klo 20-21.30. Tie-
dustelut jarmo.salmi@dnainternet.net, 
puh. 040 5451 546 
• Sählyä kaikille lauantaisin Lemun kou-
lun liikuntasalissa klo 11.00-12.30. Tie-
dustelut: petri.makinen@vslaatoitus.fi 
• Sähly Naisille ja nuorille alkamassa, 
tarkemmat tiedot seur. Maskulaisessa. 



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 14.10.2021, yhdistysten 
aineistopäivä 6.10.2021 klo 9.00 mennessä.

Vauvaperheet huomio 
Perjantaisin avoin ja maksuton vuoro 
Tammenahjon koulun liikuntasalissa. 
Tule mukaan touhuilemaan tapaamaan 
muita vauvoja.

• klo 16-17 vauvat 2-13kk, tiedustelut: 
anni.kankarjärvi@gmail.com 

• klo 17-18 lapset 13kk-6v, tiedustelut:
ursula.torninoja@gmail.com 

Elinvoimaa Arkeen 23.10.2021 
Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten 
kuntien hyvinvointipäivä järjestetään 
työikäisille kuntalaisille lauantaina 
23.10.2021 klo 11-15 Nouste Areenalla, 
Koljolantie 34, Nousiainen. 

Tarjolla on liikuntaa, kulttuuria, ravitse-
misasiaa ja paljon muuta. Tilaisuuteen 
on vapaa pääsy, tervetuloa! 

Harrastamisen Maskun malli 
Harrastamisen Maskun mallin kerhotoi-
minta alkaa kaikissa Maskun peruskou-
luissa viikolla 42. Vapaita paikkoja voit 
tiedustella: tanja.hakamaki@masku.fi 
puh. 044 7388 389 

Hyvinvointipalvelut tiedottaa 
Esitykset Maskun 
urheilijoiksi vuodelle 2021 
Esitykset Maskun vuoden urheilijoik-
si saavutuksineen vuodelle 2021 tulee 
toimittaa 4.10.2021 klo 24.00 men-
nessä hyvinvointilautakunnan tietoon. 
Valituille urheilijoille, nuorelle toimi-
jalle/nuorten ohjaaja ja vuoden kult-

tuuriteon valituille järjestetään palkin-
totilaisuus, johon lähetämme erillisen 
kutsun. 

Maskun kunta on vuosittain valinnut 
saavutuksien perusteella vuoden: 
- kansainvälisen urheilijan  
- urheilijan (ennen vuotta 2005 synt.)  
- nuori urheilija (12-16 -vuotias)  
- vammaisurheilijan  
- valmentajan/ohjaajan  
- joukkueen (yli 12-vuotiaat)  

Esitykset ilmoitetaan 
webropol -linkillä osoitteessa 
www.masku.fi -> sähköinen asiointi.

Esitykset vuoden 2021 
kulttuuriteko palkittaviksi 
Kulttuurin saralla menestynyt mas-
kulainen henkilö tai ryhmä palkitaan 
vuosittain erillisellä “Vuoden kulttuu-
riteko” -palkinnolla. Kulttuuriteosta 
pyydetään esityksiä kuntalaisilta ja 
maskulaisilta yhdistyksiltä. 

Esitykset ilmoitetaan 
webropol -linkillä osoitteessa 
www.masku.fi- > sähköinen asiointi.

Esitykset vuoden 2021 
nuoren toimijan/nuorten 
ohjaajan palkitsemiseksi 
Hyvinvointilautakunta on palkinnut 
usean vuoden ajan vuoden nuoren toi-
mijan tai nuorten ohjaajan tehtyjen eh-
dotusten perusteella. Nuoren toimijan 
ehdotuksessa tulee kertoa ehdotetun 
nimi, ikä, sekä mahdollisimman seik-
kaperäinen selvitys hänen toiminnois-
taan. Nuorten ohjaajan osalta selvitys 

millaisten ryhmien kanssa ja millai-
sissa tehtävissä on toiminut ohjaajana 
kuinka kauan toimintaa ryhmien kans-
sa on ollut. 

Esityksiä vuoden 2021 nuori toimija/
nuorten ohjaajasta pyydetään kunta-
laisilta ja maskulaisilta yhdistyksiltä. 

Esitykset ilmoitetaan 
webropol -linkillä osoitteessa 
www.masku.fi -> sähköinen asiointi

Hyvinvointipalvelut 



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset
MASKUN JÄÄKARHUT RY 
Talviuintitoiminta alkaa 3.10.2021 ja 
sauna on kuumana klo 15.30 alkaen 
(ensimmäinen tunti riski-ryhmäläisille). 
Seuraathan kotisivujamme tarkemmasta 
tiedotuksesta www.maskunjaakarhut.fi

Vuosikokous pidetään 10.10. klo 14 Saunaparonin majalla, 
jonka jälkeen sauna lämpiää tuttuun tapaan. Tervetuloa!

• Amorella risteily ti 26.10. ilmoita viimeistään 30.9. 
Sirpalle puh. 0400 132 251.
• Karaoke tanssit pe 1.10. klo 13–16.
• Kevät kokous ke 6.10. klo 12 srk-sali. 
Käsitellään sääntöjen 8§ määräämät asiat.
• Kk-tapaaminen ke 13.10. klo 12 srk-sali.
• Luukkaassa ulkoilutusta to 7.10. klo 13.30–14.30.
• Kaikissa maski suositus.

ASKAISTEN-MERIMASKUN 
KARJALAISET RY
Bingo tiistaisin klo 18 alkaen Askaisten 
Työväentalolla, Veräjäntie 11. Tervetuloa! 

ELÄKELIITON LEMU-ASKAINEN
-VELKUAN YHDISTYS
• La 6.11. Puhelinlangat laulaa, Raisio Martinsali, 
Katri Helenan levyttämiä lauluja. Ilm. 5.10. mennessä.
• 8.–12.11. Lohjan Spa-rentouttava kylpylämatka. Ilm. 8.10. 
mennessä. 
Ilmoittautumiset Lahja 0400 695 525, Lasse 0400 881 949, 
Pirjo 040 7070 409.

MASKUN KOKOOMUS RY 
Tervetuloa Maskun Kokoomus ry 
syyskokoukseen maanantaina 25.10.2021 
klo 18 Cafe Ravintola Maskuun. 
Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi kuullaan poliit-
tinen tilannekatsaus ja jaetaan ansiomerkkejä. Kahvitarjoilu.

MASKUN MARTAT RY
Ma 4.10. klo 17.30–20 Humikkalan Majalla, 
Seppäläntie 290 
Puurobaari, kahvi/ tee +leivonnainen, annetaan vaatteiden 
korjaukseen vinkkejä
Ohjaus + Tarjoilu 3,5 €. Ota mukaasi, puurokulho, lusikka, 
kahvikuppi ja asetti. Tervetuloa!

Matalan kynnyksen liikuntaa aikuisille
• Sauvakävelyä Rivieralla
• Harrastepalloilua Tammenahjon koululla
• Tai-chi, Escrima, ju-jutsu Hemmingin 
monitoimisalilla
• Tempocombat Hemmingin monitoimisalilla 
• Lavis Maskutalolla 
Nuorten judon alkeiskurssi alkaa sunnuntaina 3.10. klo 18 
Hemmingin monitoimisalissa.Lisäinfoa ryhmistä ja aikatau-
luista osoitteessa maskuntempo.com.

HALUATKO HARRASTAA MUSIIKKIA?
Vapaita paikkoja voi kysellä lukuvuodelle 2021–2022 seuraa-
vilta opettajilta:
• Piano Elina Ukkonen (myös harmonikka) p. 050 505 1282, 
elina.ukkonen@gmail.com ja Kirsi Ketola p. 0400 639 010, 
kirsielinaketola@gmail.com 
• Kitarat (akustinen ja sähkökitara) ja ukulele – yhteydenotot 
Lauri Laine p. 0400 437 947 laurilai-ne@icloud.com tai Vil-
le-Pekka Suorsa p. 050 5146 961 vp@suorsa.net 
• Rummut ja bändiopetus (bändi kootaan harjoituksissa yksit-
täisistä soittajista, joten valmista bändiä ei vielä tarvitse olla) 
– Markku Tuomi, p. 045 122 3266, rummut8@gmail.com
• Laulu (15-vuotiaasta lähtien) - Heli Savolainen, p. 040 592 
4940, heli@laulukoulumyvoice.fi (tiedus-telut myös muista 
soittimista ja mus.yhdistyksen toiminnasta)
Maskun Musiikkiyhdistys ry. 
(www.maskunmusiikkiyhdistys.fi tai maskunmusiikkiyhdistys@gmail.com)

MLL MASKU
PERHEKAHVILA on avoinna taas 
perjantaisin Humikkalan majalla 
pe klo 9.30–11.30. Seuraavat kerrat 1.10. ja 8.10.

SYYSLOMATOIMINTAA KOULULAISILLE, 
Marttojen mysteerirata 12.10. klo 12–15 
Maskun Niemenkulman koululla
Hei sinä 7–12- vuotias. Nyt olisi mielenkiintoisia tehtäviä ja pie-
niä pulmapähkinöitä tiedossa. Tule Marttojen Mysteeriradalle 
ja ratkaise tehtävärata. Tehtävät liikkuvat arjen arvoituksista 
aarteiden löytämisen kautta luontoaiheiden tunnistamiseen. 
Radasta suoriutuminen vaatii siis hiukan hoksottimia ja jonkin 
verran arkielämän taitoja. Radalle pääsee kerralla 2–5 henkilöä 
15 min välein. Tapahtuma on maksuton.

MLL LEMUN YHDISTYS 
• Perhekahvila Oskarin Helmessä 
perjantaisin klo 10–12. Ohjelmassa 1.10. 
Nosh vaate-esittely, 8.10. Satuhetki, 15.10. Syysloma, ei perhe-
kahvilaa
• Perheliikuntaa Askaisten koululla klo 17–18 7.10. ja Lemun 
koululla klo 10-11.30: 26.9! 
• 3.10.2021 tulossa MLL 100 v juhlatempaus - seuraa ilmoittelua 
yhdistyksen Facebook- ja nettisivuilla. 

KOKOUSKUTSU
Louhisaaren Reserviläiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään keskiviikkona 13.10.2021 kello18.30 alkaen Lemun 
urheilutalolla. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
§ 16 mukaiset asiat.
Yhdistys kutsuu vanhat ja uudet jäsenet osallistumaan aktiivi-
sesti vuoden 2022 toiminnan suunnitteluun.
Maanpuolustuksellisin terveisin, Louhisaaren Reserviläiset ry

VASEMMISTOLIITON MASKUN OSASTON 
ylimääräinen jäsenkokous torstaina 14.10. 
klo 18 Kunnanviraston tak-kahuoneessa esillä mm. jäsenten 
siirto Lemu-Askaisten T.Y. Pylvääseen.
Maskun osaston hallitus

LEMUN MARTAT 
14.10. klo 18 Lemun Marttojen Makramee kurssi. 
Käsityöliike Nukkerissa, Tullikatu Naantali. 
Sitovat ilmoittautumiset Marja 7.10. mennessä 
puh. 040 7753 842. Hinta 30–35 €, maksu paikan päällä. 
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut:  Saga Cecilia Upas, Linnea Aurora Multanen, 
Leona Marija Puonti, Oliver Adrian Wikholm

Kuolleet: Maila Maria Sanelma Suominen 91v., Raili Marjatta Junninen 90v.

TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!  
 
Maskun kirkko:
Maskun kirkon jumalanpalvelusten yhteydessä toimii sakastipyhäkoulu eri-ikäisille 
lapsille. Pyhäkoulussa on tarjolla pillimehua ja keksejä.  Ilmoittaudu mukaan 
Maskun seurakunnan nettisivuilla! 
Jos haluat tulla avustamaan ehtoollisella, sinä lapsi, nuori tai aikuinen, 
ole yhteydessä Sima-pappiin. 

Su 03.10.  klo 10 messu. Kataja,  Eivor Pitkänen, Poutanen. 
 Eläkeliiton kirkkopyhä,  kirkkokahvit.
 klo 15 Mikkelinpäivän enkelikirkko. Kataja, Poutanen sekä 
 lastenohjaajat. Kirkon jälkeen tarjottavaa ja yhdessäoloa srk-talolla.
Su 10.10.  klo 10 messu. Eivor Pitkänen, Henttinen, Poutanen. Kirkkokahvit.
Su 17.10.  klo 10 messu. Henttinen, Eivor Pitkänen. Kirkkokahvit.
Su 24.10.  klo 10 messu. Kataja, Henttinen, Poutanen. Kirkkokahvit.

Lemun kirkko:
Su 24.10.  klo 12 messu. Kataja, Poutanen.

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

Askaisten kirkonmäen 
haravointitalkoot 20.10. klo 12.

Musiikki:
Kirkkokuoron toiminta alkaa myöhem-
min syksyllä koronatilanteen niin salli-
essa. Voit tiedustella seurakunnan soi-
tonopetuksesta sekä kuoro- ja muusta 
musiikkitoiminnasta kanttori 
Joni Poutaselta p. 044 7225417, 
joni.poutanen(at)evl.fi
Nuorten projektibändi 
starttaa syksyllä. Olitpa kokenut muu-
sikko tai vasta kiinnostunut soittami-
sesta tai laulamisesta, tule mukaan te-
kemään musiikkia yhdessä. Lisäinfoa 
seurakunnan nettisivuilta maskunseu-
rakunta.fi --> Musiikki --> Nuorten pro-
jektibändi. Tiedustelut: nuorisotyönoh-
jaaja Juha Evilampi, p. 044 722 5432, 
juha.evilampi(at)evl.fi

Tervetuloa mukaan Äitien iltoihin. 
Ilmoittautuminen 27.10 ja 25.11 

iltoihin käynnissä kotisivuillamme.

Tervetuloa Mikkelinpäivän 
enkelikirkkoon Maskun kirkkoon

su 3.10 klo 15.00. 
Ruokatarjoilu ja pihassa enkelipolku. 

Ilmoittaudu mukaan 
sini-maaria.kataja@evl.fi
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Ilmoittaudu  27.9. mennessä
sini-maaria.kataja@evl.fi

Siionin kanteleen lauluilta 
24.10. klo 18 Maskun 

seurakuntatalolla. Yhteislaulua, 
sanaa ja kahvittelua. Mukana Maria 

ja Olli Sorje, Olli Koskenniemi ja 
Kaija Järä. Tervetuloa! 

Vapaaehtoinen maksu SLEY:n 
nimikkolähettien Päivi ja Hiroaki 

Yoshimuran työn tukemiseksi 
Japanissa.

Tervetuloa Uusperheiden omaan 
iltaan Maskun srk-talolle 

to 6.10 klo 18-19.30. Vieraana perhe-
neuvoja Susa Niinistö. Iltapalatarjoilu. 

Lastenhoito järjestetty! Ilmoittaudu 
mukaan sini-maaria.kataja@evl.fi

 Viikko 41 on koulujen syyslomaviikko. 
Normaalit kerhotoimintamme ovat 

silloin tauolla. Tervetuloa pikkulapsi-
perheiden Avoimille Ruskapäiville 

klo 9.30-13.00  ma 11.10. 
Maskussa, ti 12.10. Lemussa ja ke 

13.10. Askaisissa. Ilmoittautuminen 
kotisivuillamme ma 4.10. klo 9.00 

alkaen.

Vieraana Raision seurakunnan
perheneuvoja  Susa Niinistö. 

 
 
 

Uusperheiden Ilta

Ke 6.10. klo 18-19.30

Tarjolla on iltapala, 

tervetuloa mukaan!!

 

 
 

 Maskun seurakuntatalolla, Maskuntie 71
 

Ennakkoilmoittautuminen to 30.9. mennessä 
sini-maaria.kataja@evl.fi

 

Lastenhoito järjestetty!
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LUONTOTEHTÄVIÄ
ASKARTELUA leikkien lomassa
MUSIIKKITUOKIO n. 10.30
EVÄSTAUKO klo 11.00

Tarjolla kahvia, mehua ja

makkaraa

 

M
AS

KU

N
SRK :N LAPS I - JA PERHETYÖ

MASKUN

SRK-TALOllA:

MA 11.10

 .

 

LEMUN 

PAPPILASSA 

TI 12.10

 

KLO 9.30-13.00

:

 

lokaKUUSSA

ASKAISTEN 

SRK-TALOllA:

KE 13.10

MUKAVAA TEKEMISTÄ 
SISÄLLÄ  JA  ULKONA. 

SÄÄN MUKAINEN PUKEUTUMINEN.

 

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN 4 . 10  ALKAEN! !
Toimimme ra jo i tusten mukaisest i ,  muutokset  mahdol l is ia .
https : / /www.maskunseurakunta . f i / tu le-mukaan/ lapsi l le- ja-

laps iperhei l le
https : / /www.facebook.com/MaskunSeurakunnan

Lapsi japerhetyo
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Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Maskun seurakunnan kokoontumiset 
ovat palanneet (lähes) normaaliaikaan 

pahimman koronan jälkeen. 
Kokoontumisten henkilömääriä ei enää 
rajoiteta mutta huolehditaan siitä, että 
riittävät etäisyydet säilyvät ja että myös 

käsihygieniasta huolehditaan. 
Kasvomaskin pitämistä suositellaan 

edelleen tilanteissa 
missä se on mahdollista.  

Aikuiset:  
Maskun seurakuntatalossa:  

Kaffepaussi parillisten viikkojen ke 
6.10. klo 10–11.30 srk.talon alakerrassa 
kahvituvassa. Huom, muuttunut kellon-
aika! 
Naisten raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo18.30-20.30 kahvituvassa.   
Miesten piiri ti klo 9.30–11; ilmoitus 
kokoontumisista tulee piirin oman vies-
tinnän kautta, tiedustelut Jouko Jaakko-
la p. 0400 794 340
Omaishoitajat kuukauden 1. ke 6.10. 
klo 13–14.30 Kahvituvassa, tullaan kui-
tenkin pääovesta sisälle. 
Kirkkokuoro harjoitukset pääsääntöi-
sesti to klo 18 salissa.  
Seurakuntakerho parittomien viikko-
jen to klo 13–14.30 kahvituvassa. Huom, 
muuttunut paikka!  
Näppituntuma kerran kuukaudessa 
ke klo 14–19, syksyn kerrat: 13.10., 10.11. 
ja 8.12. Termarissa. Huom, muuttunut 
päivä!
Mimmiraamis parillisten viikkojen 
ma klo 18–20 kahvituvassa. Jos samalla 
viikolla Tutkimusmatkat Raamattuun, 
niin Mimmiraamista ei pidetä sillä vii-
kolla. 
Tutkimusmatkat Raamattuun –ilta 
ma 18.10. klo 18-19.30. Kaikille avoin ti-
laisuus, tervetuloa!
 
Maskun pappilassa:  
Naisten aamupiiri Maskun Pappilan 
salissa joka tiistai klo 9.30–11.
Tankkauspaikka kuukauden viimei-
nen ke klo 18.30–20 kirkon iltaehtoolli-
sen jälkeen: 27.10; 25.11; 29.12. Aikuista 
seuraa raamatunopetuksen, laulujen ja 

iltapalan merkeissä.  Tiedustelut Kaija 
Järä 0400 960 596.

Kirkkoherranviraston yläkerrassa: 
Miesten raamattupiiri parillisten 
viikkojen to klo 18.30-20 Jussintuvassa.  
Omaishoitajien omatoiminen ver-
taisryhmä kuukauden 3. ke 20.10. klo 
13–14.30 Jussintuvassa. 
 
Humikkalassa: 
Naisten kammari ti klo 9.30–11; tie-
dustelut Pirkko Jaakkola p. 0405–142 418
 
Lemussa: 
Ompelupiiri perjantaisin. klo 9.30.-12. 
Lemun pappilassa. Huom, muuttunut 
paikka!
Kaislakerho (ent. Keskiviikkokerho) 
kerran kuukaudessa  20.10, 17.11. ja 
15.12. klo 13-14.30 Kaislakodilla. 
Lemun rukoushuoneella Raamat-
tuopetus Jarmo Mäki-Mikolan aiheena 
kymmenen käskyä ja Kylväjän työn esit-
tely  13.10. ja 10.11. Tilaisuudet alkavat 
klo 18.00, vapaa pääsy.

Niemenkulmalla: 
Tiistaikerho tiistaisin  klo 9.30-11.30 
Niemenkulman kerhotilassa, avoinna 
kaiken ikäisille.

Askaisissa: 
Miesten sauna- ja raamattuilta ker-
ran kuukaudessa to 14.10., 11.11. ja 9.12. 
klo 18 Mannerlahden saunalla. 

Ystävätoimintaa: 
Laitosvierailut ovat tauolla toistai-
seksi. Ystävätoiminta käynnistyy heti, 
kun koronatilanne rauhoittuu. Toivotam-
me kaikille terveyttä ja siunausta. 

Juttuseuraa vailla? Muuttuneessa ti-
lanteessa ihmisten tarve keskusteluun ei 
ole vähentynyt ja siksi tarjoamme yksinäi-
syyttä kokeville tai juttuseuraa kaipaaville 
vapaaehtoista ystävää. Ole yhteydessä dia-
koni Johannaan p. 044 7225416.

PUHELINYSTÄVÄKSI?
V O I S I T K O  S I N Ä  R Y H T Y Ä  V A P A A E H T O I S E K S I

Moni ikäihminen kokee yksinäisyyttä,
torjutaan sitä yhdessä!

KYSY LISÄÄ
DIAKONI JOHANNA 
044 7225 416

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

Muskarit ovat alkaneet. 
Kysy vapaita paikkoja ohjaajalta.
Päiväkerhoissa Kysy vapaita 
paikkoja ohjaajilta. 
Perhekerhot. 
Ilmoittautuminen käynnissä kotisivuil-
la, tarvitaan sekä uusilta että tutuilta 
perheiltä. 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 alakerrassa (Maskuntie 71)
Lemun Pappilassa:  
Perhekerho ke 9.30-11.30. 
(Pappilantie 3)
 
Nuppuset on ryhmä ensimmäisen 
lapsensa saaneille ja odottaville äideil-
le. Tapaamme torstaisin 21.10 alkaen 
klo 10.00-11.30 Maskun srk-talon ala-
kerrassa.  Ilmoittaudu kotisivuillamme.

Alakoululaiset: 
Kymppisynttärit pakohuonepeli-
nä kaikille tänä vuonna 10 vuotta täyt-
täville Maskun pappilassa 7.-12.10. 
Lue tarkemmin nettisivuilta ja varaa 
oma aikasi viim.3.10.
Alakoululaisten kerhoissa 
monessa on vielä tilaa! 
Lue tarkemmin nettisivuilta tai soita ja 
kysy Kaisa p.044-7225431

Nuoret: 
Rippikouluihin 2022 ilmoittau-
tuminen 4.-17.10.2021 välisenä 
aikana nettisivuilla olevalla lomak-
keella. Hemmingin koululla pidetään 
8-luokkalaisille ripari-infot kouluai-
kana ja kaikille avoin ripari-info 
(varsinkin muualla koulua käyville) on 
Maskun pappilassa to 30.9.klo17 (etä-
yhteys myös mahdollinen, pyydä linkki 
Hannalta p.044-7225430).
Avoimet ovet ti, ke, ja to 
Maskun pappilassa klo 14-17. 
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö 

Tulossa 
isänpäiväkakkupuoti 13.11. 

Lisää tietoa seuraavassa Maskulaisessa.


