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Menovinkit

Kunnanvaltuuston kokous 
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään 
maanantaina 8.11.2021 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 3.11.2021. 

Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkais-
taan yleisessä tietoverkossa viimeistään 
11.11.2021. Lisäksi pöytäkirja on luetta-
vissa kunnanvirastossa.

Taito Ylhäinen, kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja 

Hyvinvointipalvelut tiedottaa 
Nuorisovaltuustovaalit
Hei sinä vuonna 2003–2008 syntynyt 
maskulainen nuori! 

Oletko kiinnostunut nuorten asioista 
Maskussa? Haluaisitko parantaa nuor-
ten elinoloja Maskussa? Haluatko vies-
tittää nuorten asioita kunnan päättä-

jille ja vaikuttaa siihen, miten nuoriso 
otetaan huomioon Maskun kunnassa? 
Haluaisitko järjestää nuorille mukavaa 
tekemistä, tapahtumia tai retkiä? 

Nyt juuri siihen on mahdollisuus! 

Maskun kunnassa valitaan uusi nuoriso-
valtuusto ajalle tammikuu 2022 - joulu-
kuu 2023. Seitsemän maskulaista nuorta 
pääsee nuorisovaltuuston jäseniksi. Jä-
senet tullaan valitsemaan vaaleilla jou-
lukuun alussa. Vaaleihin ehdolle asettu-
minen on parhaillaan käynnissä.

Ehdolle asettumislomakkeita löydät joko 
pääkirjastolta tai voit täyttää sähköisen 
lomakkeen osoitteessa www.masku.fi/
ehdolle-asettuminen-nuva-2021/ 
Ehdolle asettuminen sulkeutuu 
8.11.2021 klo 15.00. Ole siis nopea.

Urheiluseurojen ohjaajapalkkiot 
Urheiluseurojen ohjaajapalkkiot vuodel-
le 2021 julistetaan haettaviksi 29.11.2021 
mennessä. 

Ohjaajapalkkiohakemus tehdään säh-
köisesti www.masku.fi -> sähköinen 
asiointi. Sähköinen hakemuslinkki on 
avoinna 1.11. – 29.11.2021. 

Koulutusavustukset 
Urheiluseurojen koulutusavustushake-

mukset vuodelle 2021 julistetaan haetta-
viksi 29.11.2021 mennessä. 

Koulutusavustushakemus on täytettä-
vissä Maskun kunnan www.masku.fi 
-> sähköinen asiointi. Sähköinen avus-
tushakemus on avoinna ajalla 1.11.-
29.11.2021 

Ulkopuolisten salivuorojen ostot; 
heinäkuu-joulukuu 2021 
Hyvinvointilautakunta on ostanut lii-
kuntatilavuoroja ympäristökunnista ja 
edelleen jakanut niitä paikallisille urhei-
luseuroille. Lautakunta on hyväksynyt 
ulkopuolisiksi hyväksyttäviksi liikun-
tatiloiksi seuraavat tilat, joista vuoroja 
voidaan ostaa: Taponkedon liikuntahal-
li, Kupittaan urheiluhalli, Sportareena, 
NousteAreena, Mynämäen palloiluhalli, 
Turun Leaf Areena, Salibandycenter, 
Manhattan Sport Center ja Neurologi-
nen kuntoutuskeskus. 

Paikallisia liikuntaseuroja pyydetään 
jättämään hyvinvointilautakunnalle ha-
kemus, jossa esitetään liikuntatilavuo-
rojen tarve perusteluineen. Ulkopuolis-
ten salivuorojen ostohakemus jätetään 
sähköisesti www.masku.fi-> sähköinen 
asiointi. sähköinen hakemuslinkki on 
avoinna ajalla 1.11. -29.11.2021.

Hyvinvointipalvelut 

Wanted
Kaikenikäisiä naispelaajia kaivataan maksuttomalle vuorolle sählyvuorolle 
– et tarvitse aiempaa pelitaustaa. 

Höntsäsählyä naisille ja nuorille perjantaisin Hemmingin liikuntahallilla 
(Myllyojantie 127, Masku) 22.10. alkaen klo 20–21.30. 
Oma maila ja sisäpelitossut mukaan. Tarvittaessa voit saada mailan lainaksi. 
Lisätiedot puh. 040 8384477 (soitto / txt)



Nukketeatteriesitys Maskutalossa
Hemminki Maskulaisen maailma - his-
toriallinen ja osallistava nukketeatte-
riesitys koko perheelle sunnuntaina 
7.11.2021 klo 15 Maskutalo, Seuranta-
lontie 2, 21230 Masku.

Kesto n. 30 min. Esiintyjä: Lotta Virta-
nen/Aura of Puppets 

Ennakkoilmoittautumiset https://www.
masku.fi/hemminki-maskulaisen-maa-
ilma-historiallinen-ja-osallistava-nuk-
keteatteriesitys-koko-perheelle-7-11/ 

Mukaan mahtuu vain 30 ensimmäistä 
ilmoittautunutta. (Huom! sama esitys 
kiertää syksyn aikana Maskun eskareis-
sa). Esitys on katsojille maksuton.

Järjestäjinä: Maskun Hemminki 400 vuotta 
hanke ja Maskun kunnan kulttuuritoimi

Runomuotokuvia 
Maskun kirjastoissa 
Riitta Suominen tekee runomuotokuvia 

Askaisten kirjasto maanantaina 8.11. 
klo 17.30 
Lemun kirjasto tiistaina 9.11. klo 17.30 
Maskun pääkirjasto keskiviikkona 10.11. 
klo 16.00

Runoviikon loruhetket perheen 
pienimmille 
Pääkirjaston Eijan kanssa 
Lemun lähikirjasto 10.11. klo 10–10.30 
Maskun pääkirjasto 11.11. klo 10–10.30 
Askaisten lähikirjasto 12.11. 
klo 10–10.30

Oodi Sinulle! 
keskiviikkona 10.11.2021 klo 18–20 Mas-
kutalo, Seurantalontie 2, 21250 Masku     

Ohjelmassa
• Noustelainen maanviljelijä, vikkeläsor-
minen pelimanni Ilmari Hunsa soittaa 
haitaria 
• Kahvipuffetti, maksullinen 
• Runo- ja lauluryhmä Allien esitys ”Oodi 
Sinulle”. Allit ojentavat oodeja lähes 
kaikelle: olevaiselle, rakkaalle, äideille, 
isille, itselle. Esiintyjinä Laura Kilpiö, 
Maarit Juvonen, Kauko Juvonen, Maa-
ret Perälä ja Viivi Viranko. Kesto 30 min. 
• Yhteislaulua, säestäjänä Laura Kilpiö 

Vapaa pääsy!

Marraskuussa vietettävän Runoviikko-festivaalin teema 
”Runo ja lava” inspiroi kolmea taiteilijaa tuomaan esiin naisen ääntä 

erilaisin taiteen keinoin. 

“Naisen ääni muinaisuudesta tulevaisuuteen” - taidenäyttely Lemun 
lähikirjastossa 2.11.–25.11. taiteilijoina Satu Haapala, Tiltu Nurminen ja

Veera Ruohomäki.

Runoviikolla näyttelyn avajaisissa torstaina 11.11. klo 18 kuullaan teosten 
taustoja, Hildegard Bingeniläsen innoittamaa laulua sekä loitsulaulua 

shamaanirummun säestämänä.

Raisio-opiston Askaisten 
kudontapiirin näyttely
Näyttely ja avoimet ovet lauantaina 
13.11. klo 10–14 Askaistentie 764. 
Kudontatöiden näyttely, arpa- ja kahvi-
myynti. 

Tervetuloa!

Ennakkotietona
Lauantaina 27.11.2021 klo 16–18 järjes-
tetään Joulun avaus ja päivä paloasemal-
la Lemussa.



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

Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua verkkosivuillamme 
osoitteessa www.kunta.fi

Seuraava Maskulainen ilmestyy 18.11.2021, 
yhdistysten aineistopäivä 10.11.2021 klo 9.00 mennessä.

Matkan hinnat:
4 hengen huone 5:lle 380 €/hlö
4 hengen huone 4:lle 410 €/hlö
4 hengen huone 3:lle 440 €/hlö
4 hengen huone 2:lle 500 €/hlö
4 hengen huone 1:lle 690 €/hlö
2 hengen huone 3:lle 430 €/hlö
2 hengen huone 2:lle 460 €/hlö
2 hengen huone 1:lle 660 €/hlö

- Majoitus Pyhän parhaalla paikalla Metallikerossa.  
 Suksilla ulko-ovelta rinteeseen. Huoneissa (2hh  
 tai 4hh) lisävuodemahdollisuus, keittiö, wc ja   
 suihku.

- Isoissa yhteisissä tiloissa mm. suksien huolto-  
 huone, leikki- ja takkahuoneet, kuivaushuone   
 sekä pesukone.

- Kuvia: www.pyha.fi/tuotteet/Metallikero

- Lumiharrasteiden lisäksi mahdollisuus pelata   
 pingistä ja treenata kuntosalilla. Matkassa   
 mukana myös oma hieroja ja fysioterapeutti   
 Topi Valtanen.

Hanna Pennanen
044 7388 242

ILMOITTAUTUMISET
JA LISÄTIEDOT:

valitussa majoituksessa sis. bussi-
kuljetuksen, yhden päivittäisen 
ruoan, liinavaatteet ja huoneiston 
loppusiivouksen.

Hinta alkaen 380 €/hlö

NOUSIAISTEN JA MASKUN VAPAA-AIKATOIMIEN 
YHDESSÄ JÄRJESTÄMÄ

HIIHTOMATKA 9.–16.4.2022 



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset
RIISTAKEITTOA TARJOLLA 6.11.2021!
Metsästäjäliitto täyttää 100 vuotta, jonka 
kunniaksi paikallinen metsästysseura 
Lemun-Askaisten Jahti ry tarjoilee riistakeittoa lauantaina 
6.11.2021 klo 11–13 Lemussa Salen pihalla ja Askaisissa Rita-
rituvan pihalla klo 13.30–15. Tervetuloa keitolle!

-Lemun-Askaisten Metsästysseura Jahti ry.-

HIRVIPEIJAISET LAUANTAINA 20.11.2021
Lemun-Askaisten Metsästysseura Jahti ry 
kutsuu metsästysmaita seuralle vuokranneet sekä 
seuran jäsenet puolisoineen Hirvipeijaisiin Lemun urheiluta-
lolle lauantaina 20.11.2021 kello 18 alkaen. Tervetuloa!

-Lemun-Askaisten Metsästysseura Jahti ry.-

LEMUN VPK:N
Sääntömääräinen syyskokous ke 24.11.2021 
klo 19 Lemun paloasemalla (Askaistentie 142). 
Tervetuloa!                   
Hallitus

MASKU-SEURA RY:N 
syyskokous ja Maskun kauppakuulumiset ja 
-muisteluilta keskiviikkona 17.11.2021 Maskun 
seurakuntatalolla. Aloitamme klo 17.30 syyskokouksella. 
Kokouksen jälkeen kahvitarjoilu. Klo 18.30 alkaen K-kauppias 
Turo Tikanmäki esittäytyy ja kertoo tulevan K-supermarketin 
kuulumiset. Tämän jälkeen sukellamme Maskun moninaisten 
kauppojen historiaan kuvin ja sanoin. 
Tervetuloa! 
Johtokunta 

• Karaoke tanssit 5.11. klo 13–16 Maskutalo. 
• Kk-tapaaminen 10.11. klo 12 srk-sali. Maskun neurologisen 
kuntoutuskeskuksen kuntoutuspäällikkö Anne Huuskonen 
kertoo heidän toiminnastaan, kahvitus klo 11.30. 
• Käsityökerho ja Tarinatupa 12.11. klo 13–16 Brankkari. 
• Karaokekerho 19.11. klo 13–16 Brankkari.

Maskun Palloseura r.y:n 
Kutsu Syyskokoukseen 16.11.2021 klo 17.30 
Hemmingin koulu, luokka nro 205.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! 
Johtokunta

SPR LEMUN osaston sääntömääräinen 
syyskokous pidetään su 21.11.2021 klo 17 
Askaisissa Pakan pirtillä. Syyskokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Hallitus kokoontuu klo.16.30.
Vuosikokouksen jälkeen pidetään uuden hallituksen järjes-
täytymiskokous klo 18. Ennen vuosikokousta klo.15 järjeste-
tään yhteinen ruokailu Punaisen Ristin toiminnasta kiinnos-
tuneille ja vapaaehtoisille. Ruokailuun osallistuvia pyydetään 
ystävällisesti ilmoittautumaan viimeistään ma 15.11. puh. 
040-2549547, mieluiten tekstiviestillä tai sähköpostilla lemu-
nosasto@punainenristi.fi 
Lämpimästi tervetuloa!
SPR Lemun osaston hallitus

LUNDAN KYLÄYHDISTYS RY:n 
syyskokous to 18.11.2021 klo 18 Lundan majalla, Teollisuus-
kaari 2.Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

SPR Maskun osasto Osastomme täyttää 
tänä vuonna 70 vuotta ja juhlistamme sitä 
kaikille avoimella Piristystä pimeään! -tapahtumalla Maskun 
torilla to 18.11. klo 17–19. Mukana on myös ainakin Maskun 
VPK, MLL, Eläkeliitto, Maskun kirjasto ja Maskun apteekki. 
Tapahtumassa on pientä tuotemyyntiä.
Osaston SYYSKOKOUS pidetään ti 23.11. klo 19 Humikkalan 
majalla. Lämpimästi tervetuloa meidän molempiin tapahtu-
miin!

MASKUN MARTAT RY
Ma 15.11. 17.30–20 Humikkalan Majalla, 
Seppäläntie 290 21250 MASKU
Suunnitellaan v. 2022 toimintaa.
Joulukahvit, tarjoilu 2.50 €, ota mukaasi kahvikuppi ja asetti
Hei, jos Sinua kiinnostaa toimintamme tule tapaamaan meitä, 
tutustutaan Toisiimme. Sydämellisesti Tervetuloa!

MASKUN SOS-DEM. 
TYÖVÄENYHDISTYS KIPINÄ RY:N 
Syyskokous Ma 22.11.2021 klo 18 Cafe ravintola 
Masku(Maskuntie 224)
Aluevaaliehdokas Sari Tuusa esittäytyy kokouksessa
Ilmoittautuminen 17.11. mennessä: masku.sdp@gmail.com 
tai Karoliina Paju 0407300528

Maskun MLL
SYYSKOKOUS MLL:n Maskun yhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pidetään 
Hemmingin koululla maanantaina 15.11.2021 
klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15§:n määräämät 
asiat. Kokoukseen voi halutessaan osallistua myös etänä, 
linkin saat pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta 
mllmasku@gmail.com.

PERHEKAHVILA toimii nykyisin Humikkalan ja Piuhan ma-
joilla. Keskiviikko- ja perjantaiaamuissa mukavaa lapsiper-
heille soveltuvaa ohjelmaa. Tarkemmat kokoontumisajat ja 
-paikat löydät yhdis-tyksen Facebook -sivuilta.

UUSIEN VAPAAEHTOISTEN ILTA 8.11. klo 17.30 Humik-
kalan majalla. Tule tutustumaan avoimin mielin reippaaseen 
toimintaan ja iloiseen hallitusväkeen. Toiminnan turvaami-
seksi tarvitsemme nyt lisää uusia vapaaehtoisia - oletko sinä 
seuraava tekijä porukassamme?

LIIKUNNAN IHMEMAA taas su 28.11. klo 10–11.30 Kurit-
tulan koulun liikuntasalissa. Lapsiperheille suunnattu mak-
suton ja kaikille avoin liikuntatapahtuma. Lapset liikkuvat, 
leikkivät ja pelaavat oman aikuisen vastuulla. Ei ohjattua toi-
mintaa. Tervetuloa!

MASKUN PARTIOLAISTEN TUKI RY
Viime Maskulaisessa oli sähköpostiosoite väärin Suomen kä-
dentaidot messuihin ilmoittautumisessa. Tässä oikea osoite: 
anu.kuusela73@gmail.com tai puh 040 7446 813 klo 16 jäl-
keen.
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut:  Elsa Katariina Onkamo, Iiro Tapani Ensio Korsimo, 
Ellen Amanda Ulrika Sandvik, Tuuli Martta Sofia Nurmi
 
Kuolleet: Helkky Toini Emilia Nikkarla 96v., Salme Synnöve Vuotinen 90v., 
Petri Johannes Luoto 87v.

TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!  
 
Maskun kirkko:
La 6.11.  klo 15 Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus. Eivor Pitkänen, Poutanen. 
 klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko. Kataja, Tuija Kyrölä, Virpi Metsätähti.  
 Luetaan vuoden aikana kuolleiden seurakunnan jäsenten nimet ja 
 sytytetään kynttilä heidän muistolleen. 
 Kirkko auki jo klo 17.30 hiljentymistä varten.
Su 7.11.  klo 10 messu.  Kataja, Eivor Pitkänen, Poutanen. Kirkkokahvit.
Su 14.11.  klo 10 messu. Henttinen, Kataja, Poutanen. Kirkkokahvit.
Su 21.11.  klo 18 Hemminkimessu. Eivor Pitkänen, Kaija Järä, messuryhmä 
 ja isoskoulutuslaiset. Messun jälkeen iltakahvit srk-talolla.

Lemun kirkko:
Su 7.11.  klo 12 sadonkorjuun messu. Kataja, Poutanen. 
 Sadonkorjuun kiitosjuhla Lemun pappilassa messun jälkeen, 
 Maskun maataloustuottajat sekä Masku maa- ja kotitalousnaiset. 
Su 21.11.  klo 10 (huom! klo-aika). Henttinen, Metsätähti.

Askaisten kirkko:  
La 6.11.  klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko. Eivor Pitkänen, Johanna Penkkimäki,  
 Poutanen. Luetaan vuoden aikana kuolleiden seurakunnan jäsenten 
 nimet ja sytytetään kynttilä heidän muistolleen. 
 Kirkko auki jo klo 17.30 hiljentymistä varten.

 Tervetuloa 
pyhäinpäivänä iltakirkkoon. 

Luetaan vuoden aikana kuolleitten 
Maskun seurakunnan jäsenten nimet 

ja sytytetään kynttilät heidän
muistolleen Iltakirkot ovat 

pyhäinpäivänä la 6.11. seuraavasti: 
Maskun kirkossa klo 18-19

Askaisten kirkossa klo 18 –19, 
jossa mukana Maskun kirkkokuoro.

Kirkon ovet aukeavat jo 17.30 
hiljentymiseen.

• Kakut:
-Puolukkakinuskikakku (L)
-Suklaakakku (L)
-Lakritsisuklaakakku (L)
-Omenakakku (L)

• Hinta: 30 € / kpl
• Kaikki kakut tehdään laktoosittomina. 
Jos haluat kakun gluteenittomana, niin 
kerro se tilausta tehdessä.

Isänpäiväkakkupuoti lähetystyön hyväksi lauantaina 13.11. 
Myydään seurakunnan vapaaehtoisten tekemiä kakkuja. Tarkemmat tiedot kakuista 

löytyy seurakunnan nettisivuilta. Kakkutilaus 5.11. mennessä mielellään 
tekstiviestillä p. 0400 823596 (Johanna Salenius).

• 28.11. Joulukonsertti klo 19 
Askaisten kirkko (Sunset & Jarkko 
Salmi ja Pertti Keihäs, Arja Pirttinen, 
Mikael Koivisto. Vapaa pääsy.)
• 5.12. Joulukonsertti Toivontähti 
klo 16 Lemun kirkko (Esiintymässä 
Tuija Saura, Juha Simola, Elina ja 
Elias Ukkonen. Vapaa pääsy.)
• 11.12. Joulukonsertti klo 18 
Maskun kirkko; Ville Urponen, urut 
(Vapaa pääsy.)

AILI JA NIILO NIEMISEN 
RAHASTON APURAHA 

JOULUKSI: 
Aili ja Niilo Niemisen rahasto on 
perustettu tukemaan vähävarai-

sia Maskun seurakunnan jäseniä. 
Apurahaa voi hakea to 14.10.– pe 

19.11.2020 palauttamalla kirkkoher-
ranvirastoon (Maskuntie 73) diako-
niatyölle osoitetun hakulomakkeen 

tai lähettämällä sähköpostilla 
sirkku.sinkkonen@evl.fi. 

Lomake on noudettavissa/tilattavissa 
kirkkoherranvirastosta 

p. 02 434 8400, Maskun kunnan 
palvelupisteestä tai 

Lemun lähikirjastosta.

Tervetuloa perheiden 
pyhäinpäivän 

hautausmaakierrokselle 
Maskuun 

la 6.11. klo 16.30, oma lyhty mukaan! 
Kierros päättyy lyhyeen hartauteen 

kirkossa.
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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. 
Suosittelemme vahvasti maskin 

käyttöä seurakunnan tilaisuuksissa. 

Aikuiset: 
Maskun seurakuntatalossa:  
Kaffepaussi parillisten viikkojen ke 
klo 10–11.30 srk.talon alakerrassa kahvitu-
vassa. Huom, muuttunut kellonaika
Miesten piiri ti klo 9.30–11; tiedotus pii-
rin oman viestinnän kautta, tiedustelut Jou-
ko Jaakkola p. 0400 794 340
Omaishoitajat joululounas Louhisaaren 
kartanon kahvilassa 15.12. Lähdetään kimp-
pakyydein Maskun kirkon kellotapulilta klo 
12.30. Ilmoittautumiset Heli Kainulaiselle 
p. 044 4357536 viimeistään pe 10.12. 
Kirkkokuoro harjoitukset pääsääntöisesti 
to klo 18 salissa.  
Seurakuntakerho parittomien viikkojen 
to klo 13–14.30 kahvituvassa. Huom, muut-
tunut paikka!  
Näppituntuma noin kerran kuukaudes-
sa ke 10.11. ja 8.12. klo 14–19. Termarissa. 
Lisäksi 15.12. paketointitalkoot myyjäisiä 
varten.
Mimmiraamis parillisten viikkojen ma 
klo 18–20 kahvituvassa. Jos samalla viikol-
la Tutkimusmatkat Raamattuun, niin Mim-
miraamista ei pidetä sillä viikolla. 
Tutkimusmatkat Raamattuun ma 
15.11. klo 18–20 salissa. Jouko Henttinen.  
Maskun pappilassa:  
Naisten aamupiiri Maskun Pappilan sa-
lissa joka tiistai klo 9.30–11 alk. 14.9
Tankkauspaikka kuukauden viimeinen 
ke klo 18.30–20 kirkon iltaehtoollisen jäl-
keen: 25.11; 29.12. Aikuista seuraa raama-
tunopetuksen, laulujen ja iltapalan mer-
keissä.  Tiedustelut Kaija Järä 0400 960 
596. 
Kirkkoherranviraston yläkerrassa: 
Miesten raamattupiiri parillisten viik-
kojen to klo 18.30-20 Jussintuvassa.  
Omaishoitajien omatoiminen vertais-
ryhmä kuukauden 3. ke 17.11. klo 13–14.30 
Jussintuvassa.  
Humikkalassa: 
Naisten kammari ti klo 9.30–11; tiedotus 

piirin oman viestinnän kautta; tiedustelut 
Pirkko Jaakkola p. 0405–142 418 
Lemussa: 
Ompelupiiri perjantaisin. klo 9.30-12.00 
Lemun pappilassa. Huom, muuttunut paik-
ka!
Kaislakerho (ent. Keskiviikkokerho) ker-
ran kuukaudessa 17.11. ja 15.12. klo 13-14.30 
Kaislakodilla. 

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

Askaisissa: 
Miesten saunailta kerran kuukaudessa to 
11.11. ja 9.12. klo 18 Mannerlahden saunalla.

Ystävätoimintaa: 
Juttuseuraa vailla? Muuttuneessa tilan-
teessa ihmisten tarve keskusteluun ei ole 
vähentynyt ja siksi tarjoamme yksinäisyyttä 
kokeville tai juttuseuraa kaipaaville vapaa-
ehtoista ystävää. Ole yhteydessä diakoni Jo-
hannaan p. 044 7225416.

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

Muskarit toimivat ma Maskussa ja ke 
Lemussa ilmoittautuneille. 
Lemun päiväkerhossa on vapaita paik-
koja.
Perhekerhoissa on ilmoittautuminen 
käynnissä kotisivuilla, tarvitaan sekä uu-
silta että tutuilta perheiltä. Saat lisätietoa il-
moittautumisen jälkeen WhatsApp-ryhmän 
kautta.
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 lap-
sensa saaneille ja odottaville äideille. Ta-
paamme torstaisin klo 10.00-11.30 Maskun 
srk-talon alakerrassa.  Ilmoittautuminen 
kotisivuilla.

Tervetuloa mukaan voimaantumaan 
Äitien iltaan 25.11. 

Ilmoittautuminen kotisivuillamme. 

Alakoululaiset:  
Kaiken Maailman Tietäjät -seikkailu 
1.-6.luokkalaisille ke 17.11. klo 17.30-19.30 
Maskun pappilassa. Luvassa askartelua, 
maistelua, kansainvälinen vieras ja arpajai-
set (2€) lähetystyön hyväksi. 
Ilmoittaudu nettisivuilla ja lisätiedot 
Hannalta p.044-7225430 

Nuoret:  
Isoskoulutus to 11.11. ja to 25.11. klo 18-
19.30 
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to 
Maskun pappilassa klo 14-17 
Nuorten joululeiri pe 10.-su 12.12. Man-
nerlahdessa. Ilmoittautumislomake netti-
sivuilla. www.maskunseurakunta.fi/toimin-
ta/nuorisotyö  

Musiikki:
Kirkkokuoro harjoittelee pääsääntöisesti 
torstaisin Maskun Seurakuntatalon salissa 
klo 18.00–9.45. Tervetuloa mukaan kaikki 
laulusta kiinnostuneet!
Kuoro- ja muusta musiikkitoiminnasta voi 
tiedustella kanttori Joni Poutaselta p. 044 
7225417, joni.poutanen@evl.fi

1.adventtisunnuntain
 liikkuva perhemessu

Maskun kirkossa 
su 28.11 klo 10

Messun jälkeen sytytämme kuusen valot
ja nautimme kirkkovohveleita!

Tervetuloa 1. adventtisunnuntain 
liikkuvaan perhemessuun 

Maskuun 
su 28.11. klo 10.00. 

Mukana Maskun kirkkokuoro. Messun 
jälkeen on ohjelmassa kuusen valojen 

sytytys ja kirkkovohveleita!

Hemminkikuoron harjoitukset 
Maskun kirkossa ke 10.11. klo 18 ja 
to 18.11. klo 18 Maskun kirkossa. 

Kuoro harjoittelee projektiluontoises-
ti ja on mukana 21.11. klo 18 
messussa Maskun kirkossa. 

Tervetuloa rohkeasti mukaan vanhat 
ja uudet kuorolaiset! 

Lisätiedot kanttori Joni Poutaselta 
044 722 5417 tai 

joni.poutanen@ evl.fi.  


