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Menovinkit

9 653 syytä tulla Maskuun 
kunnanjohtajaksi
Kunnanjohtajamme siirtyessä eläkkeelle haemme 
Maskun kuntaan toistaiseksi voimassa olevaan virka-
suhteeseen kunnanjohtajaa.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena 
kunnan hallintoa, taloutta ja henkilöstöä. Elinkeino- ja 
suhdetoiminta sekä yhteistyö alueen muiden kuntien, 
hyvinvointialueen ja valtion organisaatioiden kanssa 
ovat merkittävä osa kunnanjohtajan työtä. 

Etsimämme johtaja on yhteistyökykyinen ja määrätie-
toinen, tulevaisuuteen katsova verkostoituja sekä in-
novatiivinen kunnan markkinoija ja kehittäjä. Uudessa 
kunnanjohtajassa arvostamme myös ihmisläheisyyttä 
ja läsnäoloa, napakkaa kehittämisotetta sekä näyttöjä 
muutoshankkeiden ja -projektien läpiviennistä. Kun-
nanjohtajamme haluaa tehdä parhaansa kuntalaisten 
hyvinvoinnin edistämiseksi ja tuo osaamisellaan sekä 
persoonallaan lisäarvoa elinvoimamme kehittämiseen, 
luoden mahdollisuuksia niin nykyisille kuin uusille toi-
mijoille. 

Maskussa uutta kunnanjohtajaa odottaa luonnonkau-

nis ja aktiivinen kunta nopean moottoritieyhteyden 
päässä Turusta. Olemme ylpeitä laadukkaasti tuote-
tuista palveluistamme, monipuolisesta yritystoimin-
nastamme ja kunnan laajasta kehityspotentiaalista. 
Saat aloittaa uuden työsi osaavan henkilöstön ja kun-
nan kehittämiseen sitoutuneiden luottamushenkilöi-
den tuella.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkea-
koulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto katsotaan 
eduksi, johtamiskokemus, kunnallisalan tuntemus 
sekä perustuslain 125.2 §:n mukainen taito, kyky ja 
koeteltu kansalaiskunto.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Va-
litun on ennen viran vastaanottamista esitettävä opin-
to- ja työtodistukset sekä todistus terveydentilastaan. 
Viran täytössä käytetään soveltuvuusarviointia. Vali-
tun kunnanjohtajan kanssa laaditaan johtajasopimus 
kahden kuukauden sisällä virkaan nimittämisestä. Työ 
alkaa 1.5.2023.

Vastaanotamme hakemuksia palkkatoiveineen 
7.10.2022 klo 12.00 saakka sähköisesti kuntarekry.fi 
-sivuston kautta.

Lisätietoja antavat:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mari Karsio, 

Maskulaisen jakelu vuoden 2022 
loppuun asti 
Posti siirtyy lokakuun alusta 2022 nk. vuoropäiväjake-
luun. Postin jakelupäivä muutosten vuoksi myös Masku-
laisen ilmestymispäivät/jakelupäivät vaihtelevat jatkossa.

Loppuvuoden jakelupäivät ovat Postin muutoksen 
johdosta seuraavat:
• Torstai 20.10.2022
• Torstai 3.11.2022
• Keskiviikko 23.11.2022
• Torstai 15.12.2022

044-3411816, mari.karsio@lh.masku.fi
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Taito Ylhäinen, 
050-5691475, taito.ylhainen@lh.masku.fi

Ritarien syntysijoilta Rivieran rannoille. Masku on 
luonnonkaunis ja kehittyvä kunta Turun kupeessa, hy-
vien liikenneyhteyksien varrella. Asukaslukumme on 
kasvusuunnassa, ollen tällä hetkellä 9 653. Tavoittee-
namme on rikkoa 10 000 asukkaan raja vuoteen 2028 
mennessä. Itämeren rannalta Kurjenrahkan kansallis-
puistoon ulottuvan kuntamme historia ulottuu lähes 
800 vuoden päähän. Lue meistä lisää www.masku.fi.

Lemun kirjastossa tapahtuu
Puiset aarteet- näyttely 3.10.–28.10. 
Reija Linqvistin puisia korurasioita ja Esperanza 
Suárezin akvarelleja vanhoista puurakennuksista. 

Lukukoira Etti vierailee 11.10. klo 18–19 
Varaa oma lukutuokiosi Etti-koiran seurassa soittamalla 
Lemun kirjastoon 0447388145. 

Satutunti 12.10. klo 10

“Fingerstyle-kitaroinnin mesta-
ri Tomi Paldanius näytti, mistä 
osaava soittaminen on tehty...” 
Näin kirjoitti Salon Seudun sano-
mien kulttuuritoimitus monien 
muiden lehdistöarvioiden tapaan. 
Tomi Paldaniuksen omintakeinen 
tyyli on valloittanut monien sydä-
met ympäri Suomen ja maailman. 
Paldanius soittaa tunnetuiden 
kappaleiden melodiat, soinnut, 
bassolinjat ja jopa kitarasoolot sa-
manaikaisesti. 
Monet Paldaniuksen sovittamat 
hitit ovat sosiaalisessa mediassa 
saavuttaneet kymmeniä miljoo-
nia katselukertoja eri kitaristien 
soittamina. Vuonna 2005 Youtu-
been ladattu Bon Jovin Livin’ On 
A Prayer sovitus on yksi Youtu-
ben ensimmäisiä suosittuja kita-
rakappaleita. Se valittiin “Best of 
Youtube” -artikkeliin Total Guitar 
lehdessä. Sovituksen innoittama-
na kitaransoittajat ympäri maail-
maa alkoivat soittamaan Tomin 
sovituksia. Yksi heistä on korea-

Tomi Paldanius: Suuret klassikot soolokitaralla Maskutalolla sunnuntaina 9.10. klo 18.30

lainen Sungha Jung, joka nousi 
tuntemattomuudesta yhdeksi 
Youtuben kirkkaimmista täh-
distä. Konsertissa kuullaan suo-
malaisia ja kansainvälisiä klassi-
koita. Luvassa mm. Lapin Kesä, 
Finlandia, Myrskyluodon Maija, 
Bohemian Rhapsody ja Samba 
Pa Ti.

Liput 10 € ovelta tai ennakko-
varauslomakkeella osoitteessa 
www.tomipaldanius.com 
(ennakkovaraus ei edellytä en-
nakkomaksua ja aikaa varauksen 
tekoon menee alle minuutti).



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 
torstaina 20.10.2022, 

yhdistysten aineistopäivä 12.10.2022 
klo 9.00 mennessä.

Uusi tasapainoryhmä niemenkulman kylätalolla
Tunnin aikana kehitetään tasapainoa monipuolisesti tuo-
lia apuna käyttäen. Ota vesipullo mukaan sekä mukavat 
liukumattomat sisätossut tai sukat jalkaasi sekä liikun-
taan soveltuva joustava asu. Ohjaajana toimii Jussi Au-
ramo.

Niemenkulman kylätalo (Ohensaarentie 762) 
keskiviikkoisin klo 10–11, aloitus 12.10.2022.

Ryhmä kokoontuu yht. 12 kertaa kauden aikana. Kurssin 
hinta on 20 €, joka laskutetaan. Ilmoittautumiset hyvin-
vointipalvelut@masku.fi. Voit ilmoittautua myös ohjaa-
jalle paikan päällä.

Ilmoitathan seuraavat tiedot: nimi, laskutusosoite ja 
puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite. 

Ota rohkeasti yhteyttä liikuntasuunnittelijaan, mikäli 
sinulla on erityisen tuen tarvetta puh. 044 7388 242 tai 
hanna.pennanen@masku.fi 

Eläkeläisille kuntosalilaitteiden opastusta 
(maksuton), ei erillistä ilmoittautumista:
Askaisten kuntosalilla: torstaisin klo 10–11 lokakuun ajan

Hemmingin kuntosalilla keskiviikkoisin 5.10. 
klo 15.30–16.30 jatkosta sovitaan tarvittaessa erikseen.

Ota mukaasi vesipullo ja paksupohjaiset sisätossut 
(betonilattia).

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
hanna.pennanen@masku.fi, 044 7388 242. visit.pyha.fi

MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN VAPAA-AIKATOIMIEN 
YHDESSÄ JÄRJESTÄMÄ

HIIHTOMATKA 1.–8.4.2023 

Matkan hinnat:
5 hlöä/huoneisto hinta 425 €/hlö

4 hlöä/huoneisto hinta 475 €/hlö

3 hlöä/huoneisto hinta 560 €/hlö

2 hlöä/huoneisto hinta 725 €/hlö

Majoitus: PyhäSuites43
Pyhän suositut huoneistot kahdella makuuhuoneella, omalla saunalla ja par-
vekkeella aivan Hotelli Pyhätunturin ja vuokraamon palveluiden vieressä. Mu-
kava ja siisti klassikko. Hintaan kuuluu hotellin kuntosalin ja saunan käyttö.

Huoneiston säilytystilat on suunniteltu talviharrastajan tarpeisiin: jokaisella 
huoneistolla on oma lukittava suksikaappi PyhäSuitesin yleisissä tiloissa. Käy-
tettävissä on myös suksien huoltotila sekä pyykinpesukone.

Hinta 
alkaen 

425 €/hlö

Hintaan sisältyy bussikuljetus Pyhälle, yksi lämmin ruoka päivässä, 
liinavaatteet ja loppusiivous, matkanjohtajan palvelut sekä hotellin 
kuntosalin vapaa käyttö.

Kuluton peruutus 15.2.2023 saakka.



Kirkkotiellä

Seurat ja yhdistykset

TERVETULOA TOIMINTAAN 
SEURAKUNNASSA!  

Maskun kirkko: 
Su 2.10.  klo 10 messu. Maskun Eläkeliiton kirkkopyhä. 
 Leppäkari-Lindberg, Poutanen, Toivo Nieminen. Kirkkokahvit.
Su 9.10.  klo 10 messu. Henttinen, Jaakko Ansaharju, Toivo Nieminen. 
 Esikoiset ry mukana. Kirkkokahvit. 
Su 16.10.  klo 10 messu. Pietilä, Leppäkari-Lindberg, Poutanen, 
 Maskun kirkkokuoro. Kirkkokahvit.

Lemun kirkko: 
Su 2.10.  klo 16 Mikkelinpäivän kummikirkko. Leeste, Poutanen ja lastenohjaajat.
Su 16.10.  klo 12 messu. Pietilä, Poutanen.

Askaisten kirkko: 
Su 9.10.  klo 12 messu. Leeste, Poutanen.

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut:  Justus Onni Severi Salminen, Isla Emilia Hämäläinen, 
Leona Eila Sofia Lehtilä, Onni Reino Oliver Nieminen
 
Kuolleet: Kerttu Maria Kajander 94v., Tuula Orvokki Tuomi 75v.

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!

KEVÄTSATEENKOTI
Olemme kristillinen maskulainen 
yhdistys sekä seurakunta, joka 
kokoontuu kodissa ja johon jokainen on tervetullut! 
Olet sydämellisesti tervetullut mukaan etsimään ja oi-
valtamaan yhdessä meidän muiden kanssa! Käy tutustu-
massa Kevätsateenkodin toimintaan kevatsateenkoti.fi ja 
Facebookissa.
Keräämme puhtaita miesten hanskoja, villasuk-
kia ja pipoja, jaamme niitä Lämpöä lähimmäisel-
le -tapahtumassamme Turussa syksyn ja talven 
aikana. Niitä voisi toimittaa os. Pirttimäentie 29.

ASKAISTEN MARTAT
Marttailta 18.10. klo 18 Pakanpirtillä, 
Tule miettimään "Mitä tehtäis ens vuonna?"
Kahvitellaan ja rupatellaan, suunnitellaan yhdessä!

• Eläkeliiton Kirkkopyhä su 2.10. klo 10 Maskunkirkko, 
kahvit srk-sali. 
• Ulkoilutus Luukassa to 6.10. klo 14–15.30. 
• Käsityökerho ja Tarinatupa pe 7.10. klo 13–16 
Brankkari.  
• Syyskokous ke 12.10. klo 12 ja kk-tapaaminen srk-sali. 
• Karaoke tanssit pe 14.10. klo 13–16 Maskutalo. 
• Wanhanajan iltamat pe 21.10. klo 18 kahvitus alkaa 
klo 17 Maskutalo.

MASKUN MARTAT LOKAKUU
Oman käsityönilta, Humikkalan Majalla 
Seppäläntie 290, 17.10.2022 klo 17.30
Ota Kahvikuppi ja asetti myös mukaasi
Tervetuloa!

PAKAISTEN KYLÄYHDISTYKSEN 
syyskokous Pakaisten vanhalla koululla 
26.10.2022 klo 18.30.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa kaikki kyläläiset!

LEMUN MARTAT
Naisten Ilta Lemun rukoushuoneella 11.10. 
klo 18. Mm. Tupperi, Avon, Mausteet, 
Periferia, Perfect home, Korut, Käsityökupla, Kynttilä, 
Vaateliike Seepra. Kahvi ja pulla 2 €.

Nyt on mahdollisuus suosittuun MinttuMaarian kak-
kukurssiin. 26.10. klo 17.30 Nousiaisten koululla. Kurs-
silla valmistetaan täytekakku, pohjat meille on leivottu 
valmiiksi. Eli pääsemme täyttämään sekä koristelemaan 
jokainen oman kakun. Maksimi osallistujamäärä on 15. 
Käteismaksuna hinta on 20 €. Kurssin jälkeen voi ostaa 
koristeita ja täytteitä vielä kotiinkin. Ilmoittautumiset 
Tarjalle 17.10. mennessä puh 050 3531 280.

MASKUN VASEMMISTOLIITON 
osaston syyskokous on 20.10.2022 
klo 18 kunnantalolla hallituksen 
kokoushuoneessa. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa!

ASKAISTEN MARTAT
Syystori 1.10. klo 9–12. 
Myymme Marskin torilla pastöroitua omenatuoremehua. 
Mehu 3 litran hanapakkauksessa. Nähdään torilla!

MASKUN NIEMENKULMAN MARTAT
Tulossa Makua mausteilla-kurssi 26.10.22. 
Lisätietoa seuraavassa Maskulaisessa ja Niemenkulman 
Marttojen Facebookissa. Innostu, niin onnistut!

MLL MASKU
Perhekahvila kokoontuu vuoroviikoin 
Humikkalan majalla ja Piuhan majalla 
perjantaisin klo 9.30–11.30.
Pe 7.10 Muskari päiväkoti Pilke Rumpalissa (Maskulan-
tie 11)
Pe 14.10 Leikkiä ja kahvittelua (Humikkala)
Syksyn ohjelman kokonaisuudessaan löydät Facebookis-
ta ja kotisivuilta.

MLL LEMU
• Perhekahvila kaipaa avaajia 
toiminnan jatkamiseksi syksyllä. 
Oletko se sinä? Ota yhteyttä mll.lemun.yhdistys@gmail.com
• Perheliikuntaa Lemun koululla su 9.10 klo 10–11.30 ja 
Askaisten koululla la 29.10 klo 10–12.
• Yhdistyksen syyskokous on tulossa marraskuussa! 
Tarkempaa tietoa myöhemmin.

Löytävä vanhustyö, 
Fingerroosin säätiö
Tukea haasteellisessa 
elämäntilanteessa oleville sekä osittain tai kokonaan 
palvelujen ulkopuolella oleville yli 60-vuotiaille. 
Löytävä vanhustyö on järjestötyötä, jonka avulla 
ohjataan ja autetaan ikääntyneitä tarvitsemiensa 
toimintojen piiriin. 
Yhteystiedot: puh. 044 759 6015 ja 044 714 3360. 
https://fingerroos.net, www.facebook.com/loytava

Maskun intarsiakankaan Valokuvanäyttely 
Maskun pääkirjastossa 13.9. -31.10. 2022. 

Tilaisuus ja näyttely kuuluvat Masku790-tapahtumasarjaan. 
Kaikki tervetulleita. 

Maskun seurakunta ja Maskun kunta.

Pianokonsertti 
5.10.2022 klo 18 Maskun seurakuntatalon salissa. 

Edvard Griegin Peer Gynt -sarja. Kaarlo Vihervaara, piano. 
Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa seuroihin! 
La 8.10.2022 klo 13 alk. 
Maskun kirkko; väliajalla ruokailu ja 
kahvitarjoilu seurakuntatalolla; 
seurat jatkuvat kirkossa klo 16. 

Su 9.10.2022 klo 10 messu Maskun 
kirkko; kirkkokahvit seurakuntasalissa; 
seurat jatkuvat kirkossa klo 14. 

Järj. Esikoiset ry ja Maskun seurakunta 
    



Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU

Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Aikuiset: 
Maskun seurakuntatalossa:  
Raamattuilta rovasti ja tietokirjailija Jorma Kalajoen 
johdolla seurakuntasalissa 12.10. klo 18. 
Kts. erillinen mainos.
Kaffepaussi parillisten viikkojen ke klo 10–11.30 
Kahvituvassa. 
Naisten raamattupiiri ke klo 18 Kahvituvassa.   
Miestenpiiri ti klo 9.30–11, tiedustelut Jouko Jaakkola, 
p. 0400 794 340
Omaishoitajat kokoontuvat ke 5.10. klo 13-14.30 Salissa.
Kirkkokuoro harjoitukset to klo 18 Salissa.  
Seurakuntakerho kerran kuukaudessa to klo 13–14.30 
Kahvituvassa. Seuraava kerta to 13.10.
Näppituntuma tapaa seuraavan kerran 26.10. 
klo 14-19. Seurakuntatalolla. Tule oman aikataulusi 
mukaan!
Mimmiraamis parillisten viikkojen ma klo 18–20 
Kahvituvassa. 
 
Maskun pappilassa:  
Naisten aamupiiri Pappilan salissa ti klo 9.30-11 
Tankkauspaikka kuukauden viimeinen ke. 
Seuraava kerta ke 26.10. klo 18.30–20 kirkon 
iltaehtoollisen jälkeen. 
 
Kirkkoherranviraston yläkerrassa: 
Miesten raamattupiiri parillisten viikkojen to 
klo 18.30-20 Jussintuvassa.  
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä 
kuukauden 3. ke klo 13–14.30 Jussintuvassa. 
 
Humikkalassa: (Seppäläntie 290)
Naisten kammari ti klo 9.30–11, tiedustelut 
Pirkko Jaakkola, p. 040 5142 418
 
Lemussa: 
Ompelupiiri parillisten viikkojen pe klo 9.30-12 Lemun 
pappilassa. 
Kaislakerho kerran kuukaudessa. Seuraava ke 5.10. 
klo 13-14.30 Kaislakodilla. Huom! Ehtoollinen.

Askaisissa:
Miesten sauna- ja raamattuilta kerran kuukaudessa. 
Seuraava to 13.10. klo 18 Mannerlahden saunalla 
(Mannerlahdentie 21). 

Askaisten Pakanpirtin kohtaamispaikka 
ikäihmisille keskiviikkoisin kerran kuukaudessa 
klo 11-13. Seuraava kokoontuminen ke 26.10. 
Järjestäjinä Askaisten 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 tiistaisin 0-3 v. klo 9.00-10.00, 
4-5 v. klo 10.30-11.30.

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. 
Ilmoittautuminen käynnissä srk:n nettisivuilla ja 
mukaan mahtuu!
 
Äitien illat: Mannerlahdessa 5.10. ja 10.11. 
Ilmoittautuminen tarvitaan ja se on avoinna srk:n 
nettisivuilla. Rantasauna on lämmin!

Mikkelinpäivän kummikirkko 2.10. klo 16.00 
Lemun kirkko, jonka jälkeen pientä puuhaa ja iltapalaa 
Lemun pappilassa.

Syysloman avoimet puuhapäivät 17.-19.10., 
tarkemmat tiedot löytyvät srk:n nettisivuilla.

Alakoululaiset:  
Maskun pappilan kerhoissa on tilaa:
Nerf-kerho 1.-6.lk maanantaisin klo 16-17, 
ohj. Emilia ja Ilona
Kokkikerho 3.-6.lk maanantaisin klo 17.30-19, 
ohj. Iina ja Peppi
Nappulakerho eskareille.-2.lk tiistaisin 17.30-19, 
ohj. Meri ja Saara
Biljardikerho 3.lk ylöspäin tiistaisin klo 14.30-15.30, 
ohj. Juha
Puuhis-kerho eskareille.-3.lk keskiviikkoisin 
klo 14-15.30, ohj. Mia ja Kaisa
Sekakerho 2.-6.lk perjantaisin klo 17.30-19, 
ohj. Meri ja Saara
Lisätiedot Kaisalta kaisa.suikki@evl.fi / 044-7225431

Nappulaleiri 1.-3.luokkalaisille pe 28.- su 30.10. 
Mannerlahdessa.
Ilmoittautuminen nettisivuilla.

Nuoret:  
Rippikoulut 2023 ilmoittautuminen auki 
3.-16.10. nettisivuilla. Vuonna 2008 syntyneille on 
lähetetty aiheesta kirje ja lisätietoja voi kysyä Hannalta 
p.044-7225430.
Isoskoulutuksen seuraava kokoontuminen to 13.10. 
Maskun pappilassa klo18-19.30.
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to 
Maskun pappilassa klo 14-17.  
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö  

Askaisten Pakanpirtin
kohtaamispaikka
syyskaudella 2022

Jutustelua, yhdessäoloa,
 laulua ja tarjoilua .

Yhteydenotot ja
kyytitiedustelut: 

0447225422/ 
diakonia-avustaja Kaisa 

28.9. 26.10. ja 30.11. klo 11-13 
Askaisten Pakanpirtillä

14.12. pikkujoulut Askaisten
seurakuntatalolla klo 11-13 

Huom! 
Muutokset mahdollisia


