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Menovinkit

Kunnanvaltuuston kokous 
7.11.2022
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 
7.11.2022 klo 18.00 alkaen Kurittulan koulussa, os. Opin-
tie 10, Masku.

Kunnanvaltuuston kokous streamataan. 
Kokous löytyy kohdasta: https://www.masku.fi/kun-
ta-ja-hallinto/viestinta-ja-kuntatiedote/kunnanvaltuus-
ton-kokoukset-youtubessa/ 

Asialista julkaistaan kunnan kotisivuilla viimeistään kes-
kiviikkona 2.11.2022. 

Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkaistaan yleisessä tie-
toverkossa viimeistään 10.11.2022. Lisäksi pöytäkirja on 
luettavissa kunnanvirastossa.

Taito Ylhäinen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

Kuulutus asemakaavojen ja 
-muutosten laatimisesta
Kaavoituksen vireilletulosta ja laatimisesta ilmoitetaan 
maankäyttö- ja rakennuslain 63 § ja maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen 30 § mukaisesti:

Pirttimäki II, uusi asemakaava
Kaava-alue sijaitsee Pirttimäentien ja golf-kentän välisel-
lä alueella. 

Rivieran yritysalueen lounaisosan muutos
Kaavamuutos koskee Kanta-Maskun kortteleita 500, 
501 ja 503–509 sekä niihin rajoittuvia VL-, M-, W- ja 
EV-alueita.

Nivolan ja Lankonkujan alueen muutos
Kaavamuutos koskee Kanta-Maskun kortteleita 123, 124, 
126 ja osaa korttelista 127 sekä niihin rajautuvia puisto- 
ja katualueita.

Lemu, Pihlajamäki III (Mäntyhaka)
Kaava-alue sijaitsee Lemun Pihlajamäessä noin puolen-
toista kilometrin
päässä Lemun keskustan palveluista etelään. Suunnitte-
lualue rajautuu Monnoistentiehen ja Pihlajamäen pien-
taloalueeseen.

Samalla ilmoitetaan, että kaavahankkeille laaditut osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään nähtävillä 
20.10.2022 – 23.11.2022 Maskun kunnanvirastossa vi-
raston aukioloaikoina ja kunnan internet-sivuilla www.
masku.fi/kaavoitus.

Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla on mahdollisuus 
esittää mielipide, joka on toimitettava Maskun kunnan-
virastoon osoitteella Keskuskaari 3, 21250 Masku tai säh-
köpostilla osoitteeseen maskunkunta@masku.fi ennen 
nähtävillä oloajan päättymistä. 

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Jukka Niemeläi-
nen, puh. 044 7388 231.

Kunnanjohtaja

Seutu+ kausilippu 
Seutu+ on kausilippu (eli 65 € pitää maksaa joka kuukau-
delta, riippumatta siitä, minkä verran lippua käyttää), 
jolla matkustat Mynämäeltä, Nousiaisista ja Maskusta 
(linjat 117–119), Paraisilta (linjat 801–802, 901–904), 
Paimiosta (linjat 703–709, P1–P4) ja Aurasta (linja 413) 
Turkuun, ja jolla voit tehdä jatko- ja vaihtomatkoja koko 
Föli-alueella. Seutu+-kausilipun voit hankkia joko mobii-
lisovelluksena tai perinteisenä matkakorttina.

Seutu+-kausilipulla matkustat kotikuntasi seutuliiken-
teessä ja Turun Föli-linjoilla kätevästi yhdellä kortilla. 
Seutu+ -kausilipun hinta on kuntakohtainen, koska ku-
kin kunta osallistuu eri osuuksin liikenteen hankintoi-
hin. Seutu+ -kausilipun hinnoittelu vastaa Matkahuollon 
seutulipun hinnoittelua. Maskulaisten osalta Seutu+ 
maksaa 65 €.

Seutu+-mobiililipun voi ladata vain mobiilisovelluksella. 
Seutu+-kortin voi ladata seutuplus.fi -sivuilla olevassa la-
tauspalvelussa, mobiilisovelluksella tai palvelupisteissä. 
Lipun voit ladata esim. Maskun pääkirjastossa, os. Kes-
kuskaari 3, kirjaston aukioloaikoina. 

Mobiililatauksen lisäksi pääkirjastosta voi myös ostaa 
perinteisen matkakortin käteisellä ja pankkikortilla.

Lisätietoja löydät: https://seutuplus.fi/ 

Kauhukäytävä pääkirjastossa 24.–31.10.
Uskallatko astua kammottavaan kauhukäytävään? 
Sopivan pelottavaa puuhaa alakouluikäisille ja 
rohkeimmille pienemmillekin.

Näyttely Lemun kirjastossa
Puiset aarteet- näyttely: Reija Lindqvistin puisia koru-
rasioita ja Esperanza Suarezin akvarelleja vanhoista puu-
taloista. Näyttely nähtävissä kirjaston aukioloaikoina 
28.10. asti. 

Keraaminen runo- näyttely: keramiikka “kuvittaa” niin 
tuttuja kuin tuntemattomiakin runoja. Näyttely 
nähtävissä kirjaston aukioloaikoina 1.11.–25.11.

Novellikoukku Maskun pääkirjastossa 
tiistaina 25.10. klo 17.30.

Tule rentoutumaan tarinoiden ja käsitöiden äärelle. 
Kirjaston Eija lukee novelleja tai muita lyhyitä tarinoita. 
Kuuntelijat voivat samalla tehdä käsitöitään, mutta 
mukaan voi toki tulla myös pelkästään kuuntelemaan.

Lemust leippä -palautepalaveri
Palautepalaveri järjestetään torstaina 27.10. klo 18.00 
Lemun urheilutalolla. 

Lukulemmikki Elsa
Maskun pääkirjastossa 2.11., 16.11. ja 30.11.
Suomen Karva-Kaverit ry:n lukulemmikki Elsa-koira vie-
railee Maskun pääkirjastossa. Varaa lukuaika kirjastosta 
puh. 044 7388 255.

Lukuaika on n. 15 min/lukija. Lukuhetkeen osallistuvat 
vain lapsi, koira ja koiran ohjaaja. Elsa-koira on hyvä 
kuuntelija. Esteen sattuessa ilmoitathan kirjastolle, niin 
voimme antaa ajan toiselle halukkaalle.

Lukukoira Etti
Lemun kirjastossa klo 18–19. Lukukoira Etti kyläilee 
Lemun kirjastossa 3.11., 22.11. ja 8.12.

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

Pyhäinpäivän poikkeusaukiolot kirjastoissa
Perjantaina 4.11. Maskun pääkirjasto ja Lemun 
lähikirjasto ovat avoinna klo 10–14.
Lauantaina 5.11. Maskun pääkirjasto on suljettu.
Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjastokortilla 
ma-su klo 7–21.

Askaisten kuntosali
Askaisten kuntosalilla maksutonta laiteopastusta 
• lokakuussa torstaisin klo 10–11. 
• marraskuusta alkaen kerran kuukaudessa 
(joka kuukauden 2. torstai klo 10–11

Huom. Niemenkulman tasapainoryhmä
Niemenkulman tasapainoryhmän ajankohta on 
muuttunut tiistaihin klo 10–11.

Uusi tasapainoryhmä Niemenkulman kylätalolla. Tun-
nin aikana kehitetään tasapainoa monipuolisesti tuolia 
apuna käyttäen. Ota vesipullo mukaan sekä mukavat liu-
kumattomat sisätossut tai sukat jalkaasi sekä liikuntaan 
soveltuva joustava asu. Ohjaajana toimii Jussi Auramo. 

Niemenkulman kylätalo (Ohensaarentie 762) tiistaisin 
klo 10–11, aloitus 12.10.2022. Ryhmä kokoontuu yht. 12 
kertaa kauden aikana. Kurssin hinta on 20 €, joka lasku-
tetaan. Ilmoittautumiset hyvinvointipalvelut@masku.fi. 
Voit ilmoittautua myös ohjaajalle paikan päällä. Ilmoitat-
han seuraavat tiedot: nimi, laskutusosoite ja puhelinnu-
mero sekä mahdollinen sähköpostiosoite. Ota rohkeasti 
yhteyttä liikuntasuunnittelijaan, mikäli sinulla on erityi-
sen tuen tarvetta puh. 044 7388 242.



Seurat ja yhdistykset

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 3.11.2022, 

yhdistysten aineistopäivä 26.10.2022 
klo 9.00 mennessä.

Lemun urheilutalon joulumyyjäiset 
Joulumyyjäiset järjestetään Lemun urheilutalolla 
sunnuntaina 11.12. klo 14–15.30. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset Merja Eloranta puh. 0400 616 093.

Masku esiintyy
Argentiinalaista tangoa torstaina 3.11. klo 18.00 Maskun 
pääkirjastossa, Keskuskaari 3, 21250 Masku 

Masku esiintyy -sarjan marraskuun keikalla esiintyvät 
Mari Repo ja Mikko Seppälä, jotka tutustuttavat yleisön 
argentiinalaisen tangon saloihin. Vapaa pääsy.

Ennakkotietona
Varsinais-Suomen runoviikko järjestetään 4.–13.11.
https://vsrunoviikko.net/

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Vuoden 2022 seuratyöntekijän ilmoittaminen 
käynnissä
Seuratyöntekijä 
• on henkilö, joka on tehnyt vuosia tai tekee edelleen mer-
kittävää liikunnan taustatyötä paikkakunnallanne 
• voi olla seuran puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, 
nuorisovetäjä/-ohjaaja, lipunmyyjä, järjestysmies tms. 
taustahenkilö. Aktiiviurheilijat (kilpa- tai huippu-urhei-
lijat) eivät tule kysymykseen. 

Seuratyöntekijät tullaan kutsumaan 28.1.2023 
Varsinais-Suomen urheilugaalaan.

Valitsemanne henkilön ilmoittaminen tapahtuu webro-
pol -linkin kautta avautuvalla lomakkeella; www.masku.
fi -> sähköinen asiointi -> hyvinvointipalvelut -> avus-
tukset ja tunnustukset -> vuoden seuratyöntekijä. ilmoit-
taa valintanne 1.11.2022 mennessä.

Ulpukka +65 kortteja loppuvuodeksi
10 kertaa yht. 20 €
Raision Ulpukan uinti- ja kuntosalikortteja on haettavana 
loppuvuodeksi 2022 www.masku.fi -> sähköinen asiointi 
-> Ulpukkakortti tai hyvinvointipalvelut@masku.fi 
tai puh. 040 044 7388 398.

+65 (synt. vuonna 1957 tai aiemmin) vuotiaiden Ulpukka 
uintikortteja haettavana loppuvuodeksi 2022. Vuodelle 
2022 on edelleen haettavana Ulpukan uinti- ja kunto-
salikäyttöön oikeuttavia kortteja. Hinta 20 € €/sisältää 
10 uinti- ja kuntosalikertaa. Uintiaika arkisin (ma-pe) ja 
portista sisään ennen klo 14.00. Lisähinta 5 €/kortti, mi-
käli et vielä ole korttia hankkinut. (korttimaksu Ulpukan 
kassalle), johon uintikerrat ladataan. Tähän korttiin voi-
daan ladata uusia uinteja, joten säilytä kortti.

Hyvinvointipalvelut 

Influenssarokotukset 
Perusturvakuntayhtymä Akselissa 
vuonna 2022
Influenssarokotukset alkavat marraskuussa 2022.
Koronatilanteen vuoksi toivomme teidän 
varaavan ajan influenssarokotuksille:
• www.soteakseli.fi 18.10.2022 alkaen sähköinen 
ajanvaraus tai 
• puhelimitse arkisin 26.10.2022 klo 8.00 alkaen 
02 6510 2114

Maksuttoman influenssarokotteen saavat alla luetellut:
1. kaikki 6kk – 6 vuoden ikäiset lapset
2. raskaana olevat naiset
3. kaikki 65 vuotta täyttäneet
4. sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmään kuuluvat

5. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon 
henkilöstö
6. varusmiespalveluun astuvat miehet ja vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen astuvat naiset
7. vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden 
lähipiiri

Jos haluatte samalla käynnillä influenssa- ja koronaro-
kotteen, valitkaa sähköisessä varauksessa vaihtoehto 
influenssa- ja koronarokotus.

Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, 
voit halutessasi ostaa rokotteen apteekista reseptillä.

Äitiysneuvoloiden asiakkaiden rokotukset antaa 
neuvolan terveydenhoitaja tarkastusten yhteydessä 
marras-joulukuun aikana.

Lasten rokotukset antaa neuvolan tai kouluterveyden-
huollon terveydenhoitaja tarkastusten yhteydessä tai 
ajanvarauksella marras-joulukuun aikana.

Opiskelijoiden rokotukset antaa oma terveydenhoitaja 
tarkastusten yhteydessä tai ajanvarauksella marras-jou-
lukuun aikana.

Kotihoito, palvelutalot, vanhainkodit, kotisairaala ja 
vuodeosasto huolehtivat asiakkaittensa rokotuksista.

Huomioi, ettei sinulla ole hengitysinfektio-oireita 
rokotuksille saapuessasi.
Huomioi turvavälit sekä suosittelemme maskin käyttöä 
rokotuksille tultaessa.

Perusturvakuntayhtymä Akseli

LEMUN MARTAT
Legendaarinen ja perinteinen joulumielen 
tuoja eli kranssikurssi Auttisten puutarhalla 1.11. klo 18.
Valmistetaan oma kranssi havuista ja muista tykötarpeista. 
Koristeita on mistä valita. Mukaan hanskat ja omat 
pikkuleikkurit, jos on. Ilmoittautuminen Päiville 
puh. 040 7173 425 ja hinta 15 €. Kahvitarjoilu.

Sienivalot kuumaliimalla 
askartelu 7.11 klo 18 Lemun 
kirjastossa. Nyt askarrellaan 
syksyinen hittijuttu DIY do 
it yourself Sienikausivalot. 
Kurssin hinta 5 €. sisältää 
valot ja materiaalia. Mielel-
lään mukaan oma liima-pis-
tooli ja siihen värillisiä tai tavallisia pistooli liimapuik-
koja, lainataan sitten kavereiden kesken, ellei kaikilla 
ole. Itse voi tuoda esim. oma puu/puun oksa/maljakko, 
jäkälää, sammalta, käpyjä, mitä sitten asetelmaansa ha-
luaakin. Askarteluilta on ohjattua eli itse ei tarvitse osata 
kaikkea. Kurssille ilmoittautuminen Marjalle 1.11. men-
nessä puh. 040 7753 842 /tekstari tai soitto

Lemun Marttojen ostosmatka Lahteen 19.11.2022. Lähtö 
Lemu u-talo klo.6.30 (yläpiha) ja paluu n. klo.20 Fazer 
tehtaanmyymälä, Luhta outlet, Finnmari, Kärkkäinen, 
Havi (ent. suomen kerta). Ilmoittaudu 5.11. mennessä 
(sitova) pia.mannerjarvi@gmail.com tai soita 040 716 98 
10 (myös tekstiviesti käy).

MASKUN KARJALAISSEURAN 
tarinatuokio pidetään srk:n kahvituvassa 
30.10.2022 klo 14 alkaen. Tervetuloa!

LEMUN VPK:N. 
sääntömääräinen syyskokous 
ke 9.11.2022 klo 19 Lemun paloasemalla 
(Askaistentie 142). 
Tervetuloa!                             Hallitus

MASKUN MARTAT ry.
Kierrätys haltuun, LSJH:sta 
Anneli Sukari-Laivoranta Humikkalan majalla, 
Seppäläntie 290, 14.11.2022 klo 17.30. Ota Kahvikuppi ja 
asetti myös mukaasi. Kaikille avoin ilta. Muista ilmoit-
tautua 9.11.2022 mennessä tarjoilua varten tekstiviestillä 
Seija: 040 8315 214.
TERVETULOA!

• Wanhanajan iltamat pe 21.10. klo 18, 
kahvit klo 17 alk. Maskutalo
• Karaokekerho pe 28.10. klo 13–16 Humikkalanmaja
• Ulkoilutus Luukassa to 3.11. klo 14–15.30. 
• Käsityökerho ja Tarinatupa pe 4.11. klo 13–16 
Brankkari. 
• Päivä matka Helsinkiin ma 14.11. ilm. Jaanalle
 puh. 050 5444 431.

MASKUN PARTIOLAISTEN TUKI RY 
Sankarihautojen havuseppeltalkoot 28.–29.10. keskus-
tan Kololla. Sankarihaudat koristellaan pyhäinpäivänä 
havuseppeleillä, jotka Tuki ry on tehnyt talkoovoimin jo 
usean vuoden ajan. Tämän vuoden talkoot pidetään per-

jantaina 28.10. klo 17 alkaen ja tarvittaessa talkoita jatke-
taan la 29.10. klo 9. Materiaalit seppeleihin ovat Kololla 
valmiina, vain tekijät puuttuvat. Olet tervetullut ilman ai-
empaa kokemustakin, sillä ohjaamme paikan päällä. Voit 
tulla vain osaksikin aikaa. Ilmoittaudu Johanna Revolle 
viestillä numeroon 040 7366 573, jotta osaamme varau-
tua kahvituksilla. Nähdään talkoissa!

Matka Suomen kädentaidot messuille 2022 Tampereelle 
sunnuntaina 20.11. Lähtö Maskun kunnantalon edestä 
klo 8 ja paluu samaan paikkaan n. 18.30. Matkan hinta 
40 € sis. messulipun, bussimatkan ja aamu-kahvin leipi-
neen (ilmoitathan ruoka-aineallergiasi). Ilmoittautumi-
nen ja maksu 7.11. mennessä. Ilmoittaudu mukaan lait-
tamalla sähköpostia osoitteeseen idakosk@outlook.com. 
Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä. 

ELÄKELIITON 
LEMU-ASKAINEN-VELKUAN 
YHDISTYS
Kuukausikahvitus 26.10. klo 11.30 alkaen Livonsaaren 
seurantalolla, luento ja arpajaiset. 
Syysvuosikokous 8.11. Lemun Urheilutalolla (paikka voi 
muuttua) klo 11.30 alkaen kahvitus, arpajaiset.

MASKUN 
TEATTERIYHDISTYS RY:N 
sääntömääräinen syyskokous pidetään 
Humikkalan majalla, 
Seppäläntie 290, 
sunnuntaina 6.11.2022 klo 15.
Tervetuloa!        Johtokunta



Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN 
SEURAKUNNASSA!  

Maskun kirkko: 
Su 23.10.  klo 10 messu. Henttinen, Pietilä, Eija Pelkonen. Kirkkokahvit.
Ke 26.10.  klo 18 arki-illan ehtoollinen. Henttinen, Kaija Järä.
Pe 28.10.  klo 8.30 arkiaamun ehtoollinen.
Su 30.10.  klo 10 messu. 80-v. yhteissynttärit. Leppäkari-Lindberg, 
  Leeste, Poutanen, Sirkku Raita. Kirkkokahvit. 
La 5.11.  klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko. Leppäkari-Lindberg, 
  Virpi Metsätähti, Mari-Kaisa Virtanen. 
Su 6.11.  klo 10 messu. Sadonkorjuun kiitosjuhla. Leppäkari-Lindberg, 
  Leeste, Poutanen. Mukana Maskun maataloustuottajat ja 
  Maskun maa- ja kotitalousnaiset. Kirkkokahvit.

Lemun kirkko: 
Su 30.10.  klo 18 Hemminkimessu. Pietilä, Henttinen, Poutanen, Kaija Järä,   
  Hemminkikuoro ja -bändi.
La 5.11.  klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko. Leeste, Maskun kirkkokuoro, 
  Poutanen, Johanna Penkkimäki.  

Askaisten kirkko: 
Su 23.10.  klo 12 messu. Henttinen, Eija Pelkonen.
Su 6.11.  klo 12 messu. Leppäkari-Lindberg, Poutanen.

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut:  Casper Anton Matias Hautamäki, Elmo Eljas Tapani Heinonen, 
Rene Rudolf Pirhonen, Vili Mauno Juhani Taipalus, Mette Marianne Hakala
 
Kuolleet: Raili Annikki Luoto 82 v., Vuokko Leila Suikkanen 81 v., 
Sisko Anneli Virtanen 76 v., Marja Johanna Jokinen 55 v.

SPR MASKUN OSASTO
Syyskokous ti 8.11. klo 19 
Humikkalan majalla. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Lämpimästi tervetuloa!

SAARISTON 
TAEKWONDO PARK 
järjestää Itsepuolustuskurssin 
naisille!
Kurssi järjestetään Lemun koululla 
sunnuntaina 23.10. klo 13–15.30. 
Alaikäraja 13-vuotta. Kurssin vetäjinä 
toimii: Martti Koivisto 4. Dan ja Jouni 
Nordman 2. Dan. Hinta 20 €. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Martti Koivisto puh. 040 743 1266 tai 
musiikki.marttikoivisto@gmail.com 

ASKAISTEN 
KYLÄYHDISTYKSEN 
sääntömääräinen syyskokous 
lauantaina 19.11.2022 klo 12.30 Holvilla. 
Tervetuloa mukaan toimintaan!
                          Askaisten kyläyhdistyksen hallitus

TERVETULOA MASKU-SEURAN 
syyskokoukseen ke 9.11. 
Maskun seurakuntasaliin. 
• Kokous klo 18. Esillä sääntömääräiset asiat.
• Kahvitus ja luento klo 18.30: Maskun muinaisuus 
kahden arkeologin kertomana, luennoimassa arkeologit 
Janne Harjula ja Jere Leppänen 
Humikkalan hopeakoristeinen 
tappara 1000-luvulta.
Rosariumiin äänestetyllä 
Masbu-rahalla on tehty tänä kesänä 
ruusuasiantuntijoiden kanssa uu-
distussuunnitelma ja talkoita (Team 
Raju). Kaivinkonetyö alkaa lokakuussa pahasti levin-
neiden ruusujen karsimisella. Lisätietoa Masku-Seuran 
fb-sivulta ja jäsenkirjeestä.

LUNDAN KYLÄYHDISTYS RY
Syyskokous to 3.11.2022 klo 18 Lundan majalla, 
Teollisuuskaari 2. Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu, tervetuloa.                                    Johtokunta

Askaisten VPK 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään maanantaina 7.11.2022 
klo 19 alkaen paloasemalla.  
         Askaisten VPK ry:n hallitus

Tule mukaan jo perinteeksi muodostuneisiin ikäih-
misten joulukorttien askartelu- tai kirjoitustal-
koisiin lauantaina 5.11. klo 13–15 Askaisten Holvissa. 
Haluamme jälleen ilahduttaa palvelutaloissa asuvia ja 
kotihoidon palveluita käyttäviä maskulaisia ikäihmisiä 
itsetehdyllä joulutervehdyksellä. 

Samalla voit keskustella Maskun Vihreiden srk-vaa-
liehdokkaiden Familia Raittolan ja Raili Selinheimon 
kanssa. Vihreiden kansanedustajaehdokkaista paikalla 
ovat ainakin maskulaiset Rene Ahonen ja Rami Käkönen. 
Kahvitarjoilu.

LEMUN-ASKAISTEN 
METSÄSTYSSEURA JAHTI RY 
kutsuu metsästysmaita seuralle 
vuokranneet sekä seuran jäsenet puolisoineen 
Hirvipeijaisiin Lemun urheilutalolle lauantaina 
19.11.2022 kello 18 alkaen. Tervetuloa!
                          Lemun-Askaisten Metsästysseura Jahti ry.

MASKUN HEMMINGIN 
TYTTÄRET JA POJAT 
myyvät partiolaisten adventtikalentereita 24.10.–
27.11.2022 välisenä aikana. Perinteisen partiolaisten 
adventtikalenterin saat ostettua helpoiten myyntipisteel-
tämme K-Supermarket Maskun edustalta keskiviikkoisin 
ja torstaisin klo. 17–19 seuraavina päivinä: 2., 3., 9., 10., 
16. ja 17. marraskuuta. Kalenterin hinta on 10 €, ja tuotto 
menee partiotoiminnan tukemiseen. 
Lisäksi lippukunta myy partion joulukorttipaketteja hin-
taan 5 €. Paketti sisältää kuusi korttia. Adventtikalente-
reita voi ostaa myös lippukunnan kalenteriasiamieheltä: 
Kristina Elovaara puh. 050 3611 429/ 
kristina.elovaara@kolumbus.fi tai osoitteesta 
www.adventtikalenteri.fi

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

Tilaisuus ja näyttely kuuluvat Masku790 tapahtumasarjaan. 
Kaikki tervetulleita. 

Maskun seurakunta ja Maskun kunta.

Maskun kirkossa on sakastin alta löydettyjen vanhojen rahojen 
näyttely marraskuun loppuun asti. 
Kirkossa on opas, rahavitriini ja esite rahojen taustasta.  
Näyttelyyn ja kirkkoon voi tutustua:
• kirkkotilaisuuksien yhteydessä
• ryhmille sopimuksen mukaan p. 02-434 8400 (klo 9–15) 
• su 16.10. klo 12–15
• su 23.10. klo 12–15
• su 30.10. klo 12–15

 Tiedustelut: jouko.henttinen@evl.fi tai p. 044–550 6720

Konsertti Syksyn lehdet 
la 22.10. klo 18 
Maskun Seurakuntatalon salissa
Vapaa pääsy, ohjelma 5 e

Volodymyr Andrushchak, baritoni
Niilo Autio, piano

Ke 26.10 klo 18 
Arki-ilta ehtoollinen, 

Henttinen, Kaija Järä. 

Kirkon jälkeen Työikäisten 
tankkauspaikka 

Maskun pappilassa, 
iltapalatarjoilu.

Hemminkimessu 
Lemun kirkossa su 30.10. klo 18, 

Sinikka Pietilän lähtösaarna.

Hemminkikuoron harjoitus 
ti 25.10. klo 18.30 

Maskun seurakuntatalon salissa. 

Tiedustelut: 
Kaija Järä, p. 0400 960 596. 

Tervetuloa mukaan!

NIEMENKULMAN MARTAT
Makua mausteilla-ruokakurssi 26.10 klo 18-20.30 
Hemmingin koululla. Valmistamme ruokaa satokauden 
raaka-aineista monipuolisesti maustaen ja lopuksi mais-
telemme tuotteet. Hinta 15 €. 
Ilmoittautumiset marja.siimesvaara@gmail.com.



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 ke klo 18 Kahvituvassa.   
Miestenpiiri ti klo 9.30–11, tiedustelut Jouko Jaakkola, 
p. 0400 794 340
Omaishoitajat kokoontuvat ke 2.11. klo 13-14.30 Salissa.
Kirkkokuoro harjoitukset to klo 18 Salissa.  
Seurakuntakerho kerran kuukaudessa to klo 13–14.30 
Kahvituvassa. Seuraava kerta to 10.11.
Näppituntuma tapaa seuraavan kerran 26.10. 
klo 14-19. Henkarissa Tule oman aikataulusi mukaan!
Mimmiraamis ma 24.10. klo 18-20 Kahvituvassa, ja 
tästä eteenpäin parittomien viikkojen ma (huom. uusi 
viikkorytmi). 
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 2.11 
klo 13-14.30 Kaislakodilla. 
Niemenkulmalla:  (Kelhoistentie 4)
Niemenkulman kerho ke klo 9.30-11.30 
Niemenkulman kerhotilassa, avoin kaiken ikäisille.   
Askaisissa:
Miesten sauna- ja raamattuilta kerran kuukaudessa.  
Mannerlahden saunalla (Mannerlahdentie 21).  
Askaisten Pakanpirtin kohtaamispaikka i
käihmisille keskiviikkoisin kerran kuukaudessa 
klo 11-13. Seuraava 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.maskunseura-
kunta.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 (0-3v.), 
10.30-11.30 (4-5v.)
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.
 
Äitien illat: Mannerlahdessa to 10.11. 
Ilmoittautuminen tarvitaan ja se on avoinna srk:n 
nettisivuilla. Rantasauna on lämmin!

Isä-lapsi ilta Mannerlahdessa 
16.11. Klo 17.30-20.30, ilmoittautuminen 14.11. mennessä 
srk:n nettisivujen kautta.

Alakoululaiset:  
Kymppisynttärit kaikille 2012 vuonna syntyneille 
maskulaisille ti 8.11. retkenä Turun Nuoreen teatteriin. 
Ilmoittaudu viimeistään pe 21.10. seurakunnan 
nettisivuilta. 
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Hannalta 044-7225430

Nuoret:  
Retki Maata Näkyvissä festareille Turkuun 
la 19.11. Kulkeminen Turun Gatorade-centerille omin 
kyydein! Retki maksaa 35 € kerhonohjaajille, isosille ja 
isoiskoulutuslaisille (sis. vain ohjelman). 
Ilmoittaudu viim.su 30.10. 
Lisätiedot ohjelmasta www.maatanakyvissa.fi

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

16.11.IS
Ä-

LA

PS
I IL

TA MANNERLAHDESSA

17.30-20.30
Ilmoittautumiset ma 14.11. mennessä linkin kautta

https://bit.ly/3vWZqJg
Lisäinfoa:

Erika Kivirinta, 0447225421

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

Isänpäivä-kakkupuoti
lähetyksen hyväksi

Cappuccino-
juustokakku

Puolukka-kinuski
juustokakku

Raparperijuustokakku

Tilaukset ma 7.11. mennessä
p. 0400823596

Huom!
 Kakkuja valmistetaan rajattu

määrä, tilaathan nopeasti!

Kakkujen nouto la 12.11.  
Maskun srk-talolta klo 13-16

välisenä aikana, 
lisätiedot tilattaessa.

 

Kaikki kakut laktoosittomia,
valmistetaan gluteenittomaksi

tarvittaessa. 

Kakkujen hinta 
30 €/kpl

Tiedoksi: 
Seurakunnan diakoniatyö ottaa jälleen ilolla vastaan 

joulukasseja, joita jaamme tarvitseville. 
Kassien sisällön on oltava lämpimässä säilyvää, 
kuten: suklaata, glögiä, puuroriisiä, säilykkeitä, 

kynttilöitä, keksejä, kahvia, erilaisia naposteltavia 
ym. tarpeellista ja mukavaa.   

Kasseja voi tuoda seurakuntatalolle 
ma-to klo 10-16. 

Lisätiedot: Johanna 044 7225416, 
Sirkku 044 7225415

 Maskun 
kirkonmäen 

siivoustalkoot 
to 27.10. klo 9-13. 

Aloitamme hartaudella 
kirkossa klo 9.

Lounas talkooporukalle 
klo 11.30. Tervetuloa!

Askaisten 
hautausmaan 

haravointitalkoot 
to 20.10. klo 10-14 ja 
Lemun hautausmaan 

haravointitalkoot 
ke 26.10. klo 8-12. 


