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Kunnanvaltuuston kokous 
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 
28.11.2022 klo 18.00 alkaen Kurittulan koulussa, os. 
Opintie 10, Masku.

Kunnanvaltuuston kokous streamataan. Kokous löy-
tyy kohdasta: https://www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/
viestinta-ja-kuntatiedote/kunnanvaltuuston-kokouk-
set-youtubessa/ 

Asialista julkaistaan kunnan kotisivuilla viimeistään kes-
kiviikkona 23.11.2022. 

Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkaistaan yleisessä tie-
toverkossa viimeistään 1.12.2022. Lisäksi pöytäkirja on 
luettavissa kunnanvirastossa.

Taito Ylhäinen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

Kunnanviraston aukioloista 
joulu-/tammikuulta
Kunnanvirasto on suljettuna 5.12. - 6.12.2022.

Sulkeutuu joulun viettoon perjantaina 23.12.2022  
klo 13.00.

Kunnanvirasto
- on suljettuna ajalla 24.12.2022 – 1.1.2023.
- sulkeutuu torstaina 5.1.2023 klo 13.00.
- on suljettuna ajalla 6.1. – 8.1.2023.

Luukan palvelukeskuksen 
ruokalippujen ostajille tiedoksi 
Vuoden 2023 alusta alkaen Luukan palvelukeskuksen 
ruokahuolto siirtyy Kaarea Oy:n järjestämäksi. 

Kenkiin asennettavat liukuesteet 
Maskun kunta jakaa liukuesteitä kaikille 65 vuotta 
täyttäville ja niille tätä vanhempien ikäluokkien edus-
tajille, jotka eivät ole vielä saaneet liukuesteitä. 
Liukuesteiden jako on kertaluontoinen.

Liukuesteet kiinnitetään kannan alle tarran avulla. 
Liukuesteitä on kolmea kokoa; M (-39), L (40-) ja tar-
vittaessa XL. Liukuesteet noudetaan henkilökohtai-
sesti palvelupisteestä (osoite Keskuskaari 3, Masku) 
kunnanviraston aukioloaikoina henkilötodistusta esit-
tämällä.

Maskun kunta

Menovinkit

Kunnanvirastosta ostettuja ruokalippuja voi käyttää 
vuoden 2022 loppuun asti. Tämän jälkeen ruokaliput 
eivät enää kelpaa maksuna Luukan palvelukeskukses-
sa. 

Maskun kunta

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 5.-6.12.2022 
Maskussa 

5.12.2022 klo 18.00
Askaisten ritaripuistossa sytytetään 191 kynttilää 
Mannerheim-ristin ritarien muistoksi

6.12.2022
Klo 10.00 Jumalanpalvelus Lemun kirkossa
Jumalanpalveluksen jälkeen seppelten lasku Sankarivai-
najien muistomerkille ja Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkille. 

Noin klo 11.20 Askaisten hautausmaalla
Seppelten lasku Sankarivainajien muistomerkille ja Kar-
jalaan jääneiden vainajien muistomerkille 

Heti tämän jälkeen Askaisten Ritaripuistossa
Seppelten lasku
Yhteisesti Maamme-laulu
Klo 12.00 Jumalanpalvelus Maskun kirkossa

Jumalanpalveluksen jälkeen seppelten lasku Sankarivai-
najien muistomerkille ja Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkille. 

Klo 13.30 Hemmingin koululla Itsenäisyysjuhlan kahvi-
tilaisuus 

Klo 14.00 Hemmingin koululla Juhlallisuudet 
Ohjelmassa: 
Puhallinmusiikkia (Nousteprassi)
Kansantansseja (Turun kansantanssin ystävät)
Tervehdyssanat kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Taito Ylhäinen
Juhlapuhe kirkkoherra Jouko Henttinen
Parasta Maskussa (videotervehdyksiä kuntalaisilta)
Paremman Maskun tekijän palkitseminen 
Yrittäjäpalkinnon luovuttaminen
Juhlan juontajina toimivat nuorisovaltuuston jäsenet
Tervetuloa mukaan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. 

Klo 17.00 Maskun Hemmingin tuvalta lähtee Partiolais-
ten soihtukulkue, kaikki halukkaat kulkueeseen mukaan

Järjestäjinä: Maskun kunta, Maskun seurakunta, 
Louhisaaren Reserviläiset ry, Askaisten kyläyhdistys, 

Kolkankävijät ja Maskun Hemmingin tyttäret ja pojat

Joulunavaus Lemun torilla lauantaina 
26.11.2022
(os. Askaistentie 142, Lemu)
Klo 17 Jouluvalot sytytetään kuuseen, hyvinvointilauta-
kunnan pj. Aki Simola  
Klo 16–17 paikalle on luvannut ilmestyä joulupukki. 
Klo 16 Maija Leino soittelee joululauluja kirjastossa 
Noin klo 17.10 Poutasen Jonin maistiaiset kauneimmista 
joululauluista 
Klo 15–18 Kirjasto auki, Joulupinssien tekoa 
Klo 15–18 päivä paloasemalla 
Puuro- ja glögitarjoilu 

Lemun kirjastossa tapahtuu 
La 26.11. Kirjasto on auki klo 15–18. Tule nauttimaan 
musiikista, tekemään jouluisia pinssejä ja lainaamaan 
joulukirjoja. 
To 1.12. Kirjastossa tonttuillaan klo 17.30–19.30. Tontut 
tekevät taikojaan, lukevat joulusatuja ja lähettävät kirjei-
tä joulupukille. Tarjolla glögiä ja pipareita. 
1.–29.12. Yhteisnäyttely: Elämänpuu - Kasvunsiemeniä. 
Kuvataidetta ja runoja. Tiltu Nurminen, Veera Ruoho-
mäki ja Satu Haapala. 
Pe 9.12. Kirjasto on suljettu. 
Ti 13.12. Klo 18.00 Kirjastolla esiintyy Raisionseudun 
Lausujat. Joulurunoja musiikin siivittämänä. 
Ke 14.12. Klo 10.00 Joulusatu, loruja ja lauluja 
To 15.12. Klo 18.00 Taideilta kirjastolla. Näyttelyn teos-
ten esittelyä, hoitavaa laulua ja runomeditaatiota.

Askaisten kirjastossa tapahtuu 
La 26.11. Askaisten kirjastossa avoimet ovet klo 9-12  As-
kaisten joulunavausmarkkinoiden yhteydessä . Omatoi-
mikirjasto auki normaalisti klo 7-9 ja 12-21. Tervetuloa 
lainaamaan joulukirjoja ja koristelemaan kirjaston jou-
lukuusi.  
Pe 2.12. klo 9.30 joulusatutunti. Satuja lukee Mari Tyni

Pääkirjastossa tapahtuu 
Ma 28.11. klo 17.30–19 Maskun pääkirjastossa pääs-



Seurat ja yhdistykset

Seuraava Maskulainen ilmestyy 
keskiviikkona 14.12.2022, 

yhdistysten aineistopäivä 6.12.2022 
klo 9.00 mennessä.

Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku 

www.masku.fi 

Maija Löfstedt, hallintojohtaja, tiedottaja, 
puh. 044 7388 221

Jakeluongelmat: Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Tervetuloa viettämään Askaisten Marttojen 
joulujuhlaa perinteisen joulun noutopöydän äärelle 
5.12. klo 18 Askaisten seurakuntatalolle. Ilmoittautumiset 
26.11. mennessä Ulla Henrikssonille puh 040 848 1715.
Hinta jäsenet 10 €, muut 20 €. Maksu Askaisten Martto-
jen tilille FI77 5012 5220 0112 52.

tään joulun tunnelmaan askarrellen jouluisia koristeita 
ja kortteja. Kirjasto tarjoaa tarvikkeet ja ohjauksen sekä 
tietysti glögiä ja pipareita. Tervetuloa! Ilmoittaudu mu-
kaan: eija.pelkonen@masku.fi tai puh. 044 7388 193 

Ti 29.11. klo 17.30–18.30 Novellikoukku Maskun pääkir-
jastossa 
Ota neulomus mukaan ja tule kuuntelemaan, kun kirjas-
ton Eija lukee novelleja ja muita kertomuksia. Mukaan 
voit toki tulla ilman käsitöitäkin. Tervetuloa! 

Ke 7.12. klo 10–10.30 Maskun pääkirjastossa jouluinen 
loruhetki vauvoille ja taaperoille. Tervetuloa loruile-
maan, leikkimään ja laulamaan kirjaston Eijan kanssa!  

To 8.12. klo 12–18 pääkirjaston pikkujoulut. Hauskaa 
jouluista puuhaa koko perheelle. Tarjolla glögiä ja pipa-
reita! 

To 8.12. klo 18–19 Maskun pääkirjastossa kajahtaa jou-
lulaulut! Tervetuloa kaikki laulamaan yhdessä ja nautti-
maan jouluisesta musiikista! 

Ti 13.12. Klo 18 Maskun pääkirjastossa Masku esiintyy –
tapahtumasarjan esiintyjänä Elisa Suopajärvi soittamas-
sa pianomusiikkia. Tervetuloa!

Poikkeuksia Maskun kirjastojen aukioloajoissa
5.12. Maskun ja Lemun kirjasto auki ja Askaisissa palve-
luaika klo 10–14. (Askaisten omatoimikirjastoon pääsy 
kirjastokortilla 7-21) 

6.12. Maskun ja Lemun kirjastot suljettu. Askaisten oma-
toimiaukiolo klo 7–21. 

9.12. Lemun kirjasto poikkeuksellisesti suljettu. (Maskun 
pääkirjasto avoinna klo 11–16. Askaisten omatoimikirjas-
toon pääsy klo 7–21.)

Ikäihmisten puurojuhla torstaina 8.12.2022
klo 11.00–12.30 Ravintola Kiisan-Pirtissä 
Kanttori Joni Poutanen laulattaa kauneimpia joululaulu-
ja. 

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan tilaisuuteen 
2.12.2022 mennessä maarit.lindstrom@masku.fi tai 
puh.050 3248 519 
Ilmoita myös, jos tarvitset kuljetuksen. 

Järjestäjänä toimii: Maskun kunta, vanhusneuvosto

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

Maskun kirjastot mukana Siskot & Simot Joulu-
postia ikäihmiselle -kampanjassa
Sytytä valo pimeyteen. Kosketa kortilla. Keräysaika 
14.11.–5.12. Kirjoita (valmis tai itse tehty) joulukortti ja 
tuo se kirjaston keräyslaatikkoon. Askaisissa keräyslaa-
tikko esillä kirjaston palveluaikana ma ja ke 12-18.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Nuori toimija/ohjaaja 
Vuoden nuorena toimijana palkitaan vuosittain masku-
lainen aktiivinen toimija, joka edistää nuorten asioita 
kunnassa tai ohjaaja, joka aktiivisesti ohjaa nuoria har-
rastustoiminnassa. 

Ehdotuksessa tulee näkyä ehdotetun nimi, ikä, sekä mah-
dollisimman seikkaperäinen esitys hänen toiminnois-
taan. Nuorten ohjaajan osalta tulee mukana olla selvitys 
siitä, millaisten ryhmien kanssa ja millaisissa tehtävissä 
on toiminut ohjaajana. 

Vuoden urheilijat 2022 
Vuoden urheilija -palkintoja myönnetään vuosittain seu-
raavissa kategorioissa: 
• kansainvälinen urheilija 
• vuoden urheilija 
• nuori urheilija (12–16-vuotias) 
• vammaisurheilija 
• valmentaja/ohjaaja 
• joukkue (yli 12-vuotiaat) 

Ehdotuksia palkittavaksi voivat esittää urheiluseurat, yh-
distykset ja yksityishenkilöt. Urheilijapalkintojen ehdo-
tusajankohta on 1.–30.12.

Vuoden kulttuuritoimija 
Kulttuurin saralla menestynyt maskulainen henkilö tai 
ryhmä palkitaan vuosittain Vuoden kulttuuritoimija-pal-
kinnolla. 

Nuorten toimijoiden, Vuoden kulttuuriteon ja Vuo-
den parhaiden urheilijoiden ehdotusajankohta on 
1–30.12.2022. Ehdotuslomakkeet löytyvät osoitteesta 
www.masku.fi/sahkoinen-asiointi.fi/ 

Liikuntatilavuorot
Hyvinvointilautakunta on ostanut liikuntatilavuoroja 
ympäristökunnista ja edelleen jakanut niitä paikallisille 
urheiluseuroille. Paikallisilta seuroilta on vuosittain pyy-
detty esityksiä tarvittavista vuoroista. 

Lautakunta on hyväksynyt ulkopuolisiksi hyväksyttävik-
si liikuntatiloiksi seuraavat tilat, joista vuoroja voidaan 
ostaa: Taponkedon liikuntahalli, Kupittaan urheiluhalli, 
Sportareena, Mynämäen palloiluhalli, Turun Leaf Aree-
na, Salibandycenter, Manhattan Sport Center ja Nouste 
areena.

Maskulasia liikuntaseuroja pyydetään jättämään hyvin-
vointilautakunnalle hakemus, jossa esitetään liikunta-
tilavuorojen tarve perusteluineen. Hakemus täytetään 
sähköisessä asioinnissa. Hakemuslinkki on avoinna 
29.11.2022 asti. Hakemuslinkki löytyy  www.masku.fi/
sahkoinen-asiointi.fi/ 

Muista ilmoittaa biojätteen 
kompostoinnista
Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunta vastaa Turun 
alueella ja myös Maskussa jätehuollon viranomaistehtä-
vistä. 

Jätelain muutoksen myötä on aloitettu myös kotitalouk-
sien biojätteen kompostointitietojen kerääminen. Tieto-
jen antamisvelvollisuus koskee ainoastaan biologisesti 
hajoavan elintarvike- ja keittiöjätteen kompostointia. 
Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tietoja tarvit-
se antaa.

Kompostointi-ilmoituksen tekemiseen on toteutettu säh-
köinen palvelu, joka löytyy Lounais-Suomen Jätehuollon 
kotisivuilta sähköisestä asioinnista:  https://raportointi.
lsjh.fi/sahas.jsp 

Jätehuoltolautakunnasta toivotaan, että ilmoitukset teh-
dään ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lounais-Suomen Jätehuolto opastaa kompostoinnissa 
tarvittaessa, ja tarjoaa esimerkiksi neuvontapalveluita 
yhdistyksille ja taloyhtiöille.

Lisätietoja:
https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta
https://www.lsjh.fi/fi/ 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Maskun Karjalaisseura Ry
Vietämme pikkujoulua 27.11.2022 klo 14 alk.
Maskun srk:n kahvituvassa riisipuuroa syöden. 
Ota mukaan pikkupaketti joulupukin konttiin! 
Tervetuloa! Lemun Maamiesseuran 

yhdistetty kevät- ja syyskokous keskiviikkona
7.12. klo 19.00 Lemun kirjastolla. Sääntöjen 
määräämät asiat.

• Karaoke tanssit pe 25.11. klo 13–16 Maskutalo
• Joulujuhla la 26.11. klo 14 Maskutalo
• Viking Grace risteily ti 29.11.
• Käsityökerho ja Tarinatupa pe 2.12. klo 13–16  
 Brankkari
• Päiväretki Lehmirantaan ti 6.12. klo 11 ilm. 
 Tuula 0500 822 802
• Ulkoilutus Luukassa to 8.12. klo 14–15.30
• KK-tapaaminen ke 14.12. klo 12. joulupuuro  
 srk-sali.

Voimistelu- ja urheiluseura Maskun 
Kataja Ry:n 

sääntömääräinen syyskokous järjestetään sunnuntaina 
11.12. klo 15 Hemmingin koulun kirjastoluokassa. Mah-
dolliset kysymykset osoitteesta pj@maskunkataja.com.
Tervetuloa!

Muistutus! Maskun vihreiden syyskokous 
ja pikkujoulut perjantaina 25.11. klo 18.00 Hannulassa. 
Olethan ilmoittautunut mukaan? Mahdollisuus askarrella 
myös paikallisille ikäihmisille joulukortteja, materiaalit 
saatavilla paikan päällä.



Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN 
SEURAKUNNASSA!  

Maskun kirkko:
su 25.11.  klo 8.30  arkiaamun ehtoollinen
su 27.11.     klo 10  I adventtisunnuntain messu 
 Riina Pulkkisen tulosaarna, Henttinen,  
 Poutanen, Maskun kirkkokuoro
 Kirkkokahvit
ke 30.11.  klo 18 arki-illan ehtoollinen
 Leppäkari-Lindberg, Kaija Järä

su 4.12.  klo 10 II adventtisunnuntain messu 
 Leeste, Leppäkari-Lindberg, Poutanen  
	 Kirkkokahvit.	“Kultainen	konfirmaatio”		
 (katso erillinen ilmoitus)
ti 6.12.  klo 12 Sanajumalanpalvelus 
 Leppäkari-Lindberg, Henttinen, Poutanen.  
 Lasketaan seppeleet jumalanpalveluksen  
 jälkeen sankarihaudalle ja Karjalaan jäänei 
 den muistomerkille.
su 11.12. klo 10 Kauneimmat Joululaulut -jumalan 
 palvelus Leeste, Henttinen, Poutanen 
 Kirkkokahvit
ke 18.12.  klo 10 IV adventtisunnuntain messu
 Pulkkinen, Leppäkari-Lindberg, Poutanen

Lemun kirkko: 
su 27.11.  klo 12  I adventtisunnuntain messu
 Leppäkari-Lindberg, Poutanen
su 6.12.  klo 10 Sanajumalanpalvelus
 Leppäkari-Lindberg, Henttinen, Poutanen 
 Lasketaan seppeleet jumalanpalveluksen 
 jälkeen sankarihaudalle ja Karjalaan 
 jääneiden muistomerkille. Askaisten hau- 
 doilla seppelten laskut n. klo 11.30
su 11.12.  klo 12 III adventtisunnuntain messu
  Leeste, Poutanen

Askaisten kirkko: 
su 4.12.  klo 12  II adventtisunnuntain messu
	 Leeste,	Poutanen	“Kultainen	konfirmaatio”		
 (katso erillinen ilmoitus)
su 18.12.  klo 12  Kauneimmat Joululaulut -jumalan 
 palvelus  
	 Leeste,	Poutanen	“Kultainen	konfirmaatio”	

luennoi uudesta kirjas-
taan	”KYLMÄN	SODAN	
PÄÄTÖS.	Draamaa	
Helsingissä, Moskovassa 
ja	Berliinissä.”	Hemmin-
gin koulu torstaina 8.12 
klo 18. 10 € sis. kahvit. 
Myynnissä uusi kirja. 
TERVETULOA.

Joulun ajan konsertteja

Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy!

Jumalaisten laulujen puutarha, säv. Maciej Ry-
chly. Musiikkia ukrainalaisiin runoihin.
Konsertissa esiintyvät ukrainalainen baritoni Vo-
lodymyr Andruschak ja soittimista vastaa Vsevolod 
Sadovyj.	Uutta	musiikkia!
to 24.11. klo 18.00 Maskun kirkko
pe 25.11. klo 18.00 Lemun kirkko
la 26.11. klo 18.00 Askaisten kirkko
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 e.

Tule joulu kultainen
Joulukonsertti
la 10.12. klo 16.00 Lemun kirkko
Terhi	 Jokila,	 Jere	 Vilkkinen,	 Elias	 Ukkonen,	 Elina	
Ukkonen
Vapaa	pääsy!
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 e seurakunnan dia-
koniatyölle.

Joulukonsertti
pe 9.12. klo 18.00 Maskun kirkko
Joulukonsertti
Arto	Nuotio,	Janina	Lehtonen,	Ville	Mäkimattila
Vapaa	pääsy!
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

Joulukonsertti
pe 16.12. klo 18.00 Askaisten kirkko
Sofia	Hiltunen,	sopraano;	Maiju	Koskela,	piano
Vapaa	pääsy!
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 e.

Joulutaivas tähtineen
to 22.12. klo 18.00 Maskun kirkko
Joulukonsertti
Mukana	Terhi	Kivijärvi,	Martti	Koivisto,	Elina	Ukko-
nen, Maskun kirkkokuoro, joht. Joni Poutanen.
Vapaa	pääsy!
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 e seurakunnan dia-
koniatyölle.

Kauneimmat Joululaulut kylillä
ke 7.12. klo 18 Lundan maja 
to 8.12. klo 13 Maskun seurakuntatalo 
su 11.12. klo 16 Askaisten kirkko
su 11.12. klo 18 Lemun kirkko
ke 14.12. klo 9.30	Niemenkulman	koulu

Kauneimmat Joululaulut -jumalanpalveluk-
set 
su 11.12. klo 10 Maskun kirkossa 
su 18.12. klo 12 Askaisten kirkossa
ma 26.12. klo 16 Maskun kirkossa
pe 6.1. klo 16 Maskun kirkossa

Tarkistathan	päivitetyt	 tiedot	netistä	maskunseura-
kunta.fi!

Kauneimmat Joululaulut Maskun kirkossa sunnun-
taina 18.12.

klo 14 Lasten Kauneimmat Joululaulut
klo 15 Kauneimmat Joululaulut
klo 17 Kauneimmat Joululaulut

Ilmainen puurotarjoilu seurakuntasalissa klo 
14.30–18
Tervetuloa!

Kauneimmat Joululaulut Maskun kirkossa sunnun-
taina 18.12.

klo 14 Lasten Kauneimmat Joululaulut
klo 15 Kauneimmat Joululaulut
klo 17 Kauneimmat Joululaulut

Ilmainen puurotarjoilu seurakuntasalissa klo 
14.30–18
Tervetuloa!

KIRKONMÄEN JOULU
Joulumyyjäiset 

lauantaina 17.12. klo 12–14
Maskun seurakuntatalon 

pihapiirissä

Leivonnaisia, ternimaitoa, laatikoi-
ta, käsitöitä, onnenpyörä ja muuta 

mukavaa
Lähetyskahvio salissa, 

joulumusiikkia

Varaa mukaan käteistä rahaa.
Tervetuloa!

Maskun seurakunta & Partiolippukunnat

Maskun seurakunta & Partiolippukunnat

KIRKONMÄEN JOULU
JOULULAULUT
sunnuntaina 18.12.

Maskun kirkossa
klo 14 Lasten Kauneimmat Joululaulut
klo 15 Kauneimmat Joululaulut
klo 17 Kauneimmat Joululaulut
Ilmainen puurotarjoilu seurakuntasa-
lissa klo 14.30–18

Professori, valt. 
tiet. tohtori
Pekka Visuri/ 
Heikki Talvitie

Kauneimmat Joululaulut & Puurojuhla
Lundan Majalla ke 7.12.2022 klo 18–21 

Teollisuuskaari	2	Masku.	

Tilaisuuden	aluksi	lauletaan	yhdessä	tuttuja	joululauluja.	
Odotettu	vieras,	joulupukki	saapuu	n.	klo	19.	

Tarjolla	riisipuuroa,	glögiä,	joulutorttuja	ja	kahvia.	

Tervetuloa!

Maskun seurakunta & Lundan kyläyhdistys ry

Löytävä vanhustyö, 
Fingerroosin säätiö
Tukea	haasteellisessa	elämäntilantees-
sa oleville sekä osittain tai kokonaan 
palvelujen ulkopuolella oleville yli 60-vuotiaille. Löytävä 
vanhustyö on järjestötyötä, jonka avulla ohjataan ja aute-
taan ikääntyneitä tarvit-semiensa toimintojen piiriin. 

Yhteystiedot:	puh.	044	759	6015	ja	044	714	3360.	htt-
ps://fingerroos.net,	www.facebook.com/loytava

Oletko huolissasi läheisesi alko-
holin käytöstä–Al-Anon voi olla 
ratkaisu ongelmaan.

Lähin ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin 
klo	19	Raisiossa	Alhaistentie	5:ssä	(AA:n	tila).
Lisätietoa	asiasta	löydät	osoitteesta	www.al-anon.fi.

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!

Järjestäjä: Naantalin seudun Sotaveteraanit ry.

AVUSTAJAKESKUS
(www.avustajakeskus.fi)	välittää	vapaaeh-
toisia ja koulutettuja avustajia liikunta-, 
näkö-, ja kehitysvammaisille henkilöille 
vapaa-ajantoimintoihin (esim. lääkärissä 
käynnit, virkistäytyminen). Asiakas korvaa 
vain avustajan matkakulut (suositus 7€).

Avustaja	välitys:	ma–to	klo	9–12	ja	ohjaus	ja	neuvonta	
ma–to	13-15,	puh:	02	2518	549

MLL Maskun yhdistys 
Sääntömääräinen syyskokous to 1.12 klo 18.00 
Humikkalan	majalla,	Seppäläntie	290.	
Kahvitarjoilu.  
Perhekahvila vuoroviikoin Humikkalan ja Piuhan majoil-
la	perjantaisin	klo	9.30-11.30.	
Pe 2.12 Valokuvaus, ennakkoilmoittautuminen, ei perhe-
kahvilaa
Pe	9.12	Joulukorttiaskartelua	(H)
Pe 16.12 Pikkujoulut (P)

Kevätsateenkoti
Olemme	kristillinen	maskulainen	yhdistys	
sekä seurakunta, joka kokoontuu kodissa ja 
johon	jokainen	on	tervetullut!
Käy tutustumassa Kevätsateenkodin toimin-
taan	kevatsateenkoti.fi	ja	Facebookissa!	
Olet	sydämellisesti	tervetullut	mukaan	etsimään	ja	oival-
tamaan	yhdessä	meidän	muiden	kanssa!



Alakoululaiset: 
Kerhot Niistä jaetaan mainokset kouluissa ja tarkem-
mat tiedot löytyvät nettisivuilta.

Nuoret: 
Rippikoulujen aloituskokoontumiset Maskun 
kirkossa:
Talvileiri: ke 30.11. klo 19.30
Pääsiäisripari: to 1.12. klo 18
Kesäleiri 1: ke 30.11. klo 17
Kesäleiri 2: ti 29.11. klo 17

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

Seurakunnan diakoniatyö ottaa jälleen ilolla 
vastaan joulukasseja, joita jaamme tarvitse-
ville. Kassien sisällön on oltava lämpimässä säily-
vää, kuten: suklaata, glögiä, puuroriisiä, säilykkeitä, 
kynttilöitä, keksejä, kahvia, erilaisia naposteltavia 
ym. tarpeellista ja mukavaa. Kasseja voi tuoda 
seurakuntatalolle ma-to klo 10-16. Otamme 
diakoniaan kiitollisena vastaan myös muuta ruo-
ka-apua/lahjoituksia perheiden joulua ajatellen. 
Lisätiedot: Johanna 044 7225416, Sirkku 
044 7225415

Aikuiset:   
Maskun seurakuntatalolla: 
Kaffepaussi parillisten viikkojen ke klo 10–11.30 Kah-
vituvassa. 
Naisten raamattupiiri ke klo 18 Kahvituvassa.   
Miestenpiiri ti klo 9.30–11, tiedustelut Jouko Jaakkola, 
p. 0400 794 340
Omaishoitajat kokoontuvat ke 7.12.Salissa.
Kirkkokuoro harjoitukset to klo 18 Salissa.  
Seurakuntakerho osallistuu to 8.12. klo 13–14.30 
Seurakuntasalissa järjestettävään kaikille avoimeen kau-
neimmat joululaulut tilaisuuteen. Joulupuuro ja torttu-
kahvit.
Näppituntuma tapaa seuraavan kerran 23.11. klo 14-19 
Seurakuntatalolla. Tule oman aikataulusi mukaan!
Mimmiraamis parittomien viikkojen ma klo 18–20 
Kahvituvassa.

Maskun pappilassa:  
Naisten aamupiiri Pappilan salissa ti klo 9.30-11 
Tankkauspaikka kuukauden viimeinen ke. Seuraava 
kerta ke 30.11. klo 18.30–20 kirkon iltaehtoollisen jäl-
keen. 

Kirkkoherranviraston yläkerrassa: 
Miesten raamattupiiri parillisten viikkojen to klo 
18.30-20 Jussintuvassa.  
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä kuu-
kauden 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 7.12 klo 
13-14.30 Kaislakodilla. Kauneimmat joululaulut ja joulu-
puuro.
 
Niemenkulmalla:  (Kelhoistentie 4)
Niemenkulman kerho ke klo 9.30-11.30 Niemenkul-
man kerhotilassa, avoin kaiken ikäisille.   

Askaisissa:
Miesten sauna- ja raamattuilta kerran kuukaudessa. 
Seuraava to 8.12. klo 18 Mannerlahden saunalla (Man-
nerlahdentie 21). 
Askaisten Pakanpirtin kohtaamispaikka ikäih-
misille keskiviikkoisin kerran kuukaudessa klo 11-13. 
Loppuvuoden tapaamiset: ke 23.11. Askaisten Pakanpir-
tillä ja 14.12. Askaisten seurakuntatalolla. 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 klo 9.30-11.30. 

Lemun Pappilassa: (Pappilantie 3)
Perhekerho ke klo 9.30-11.30. 
Minien musatuokiot ti klo 9.00-10.00 (0-3v.) ja klo 
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 van-
hemmille, odottaville äideille ja vauvoille. Tapaamme to 
klo 10.00-11.30 Maskun srk-talon alakerrassa. Ilmoittau-
tuminen käynnissä srk:n nettisivuilla.

Joulumyyjäisten 
ennakkoon tilattavat tuotteet:

lanttulaatikko (0,85l)          6€/kpl
porkkanalaatikko (0,85l)    6€/kpl
perunalaatikko (1,5l)          10€/kpl

Raakapakastetut laatikot: L ,G:

Lasimestarin silli  (400ml)   8€/kpl

taatelikakku                           8€/kpl
kirsikkakakku                         8€/kpl
maustekakku                          8€/kpl

Kuivakakut L:

Karjalanpiirakat L                 5€/5kpl

Piparkakkukirkko (Maskun kirkko)   20€/kpl

Ternimaito (myydään pakastettuna
max 2l/asiakas) 10 €/litra

Tee tilaus viimeistään ti 13.12. 
mieluiten tekstiviestillä p.0400823596

Tuotteeet noudettavissa 
joulumyyjäisistä Maskun

seurakuntatalolta  17.12.klo 11-12 

Saaristolaisleipä              7€

TilaaTilaa  
laulava joulukortti!laulava joulukortti!

Haluatko ilahduttaa maskulaistaHaluatko ilahduttaa maskulaista
ystävääsi, sukulaistasi tai vaikkaystävääsi, sukulaistasi tai vaikka

palvelukeskuksessa asuvaapalvelukeskuksessa asuvaa
ikäihmistä joululaululla?ikäihmistä joululaululla?

 Laulajat vievät tervehdyksen
perille erikseen sovittuna

ajankohtana. 

Laulupäivät:  
pe 9.12.
la 10.12. 

ma 12.12. 

Laulutervehdyksen hinta 10€/
tuotto menee lähetyksen

hyväksi.

tilaukset ja lisätiedot 2.12.
mennessä 

p. 0504912831/Ulla 

 
 

Sinulle, joka olet vuoden aikana menettänyt
läheisen ihmisen.

 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA SURURYHMÄÄN!

 
Joskus on helpompi kantaa surua ja yksinäisyyttä

yhdessä saman kokeneiden kanssa. Ryhmässä
voit keskustella luottamuksellisesti läheisen

menettämisen herättämistä tunteista ja
ajatuksista. Kokemusten jakamisen tarkoituksena

on tuoda uutta rohkeutta ja uskoa elämään.
 

Seurakuntasi papit ja diakoniatyöntekijät ovat
valmiita

tukemaan sinua surussasi.
 

Ilmoittautuminen sururyhmään 11.1. 2023
mennessä.

Kokoontumiskerroista ilmoitetaan myöhemmin
 

Huom. Tämä kutsu on lähetetty vain
hautajärjestelyjä hoitaneelle omaiselle, ilmoitathan

sururyhmästä muillekin läheisille.
.

Lsätiedot ja ilmoittautumiset:
   Marith Leppäkari-Lindberg

   p. 044 7225412 (ke-su)
 
 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
2.1.2023 mennessä 
p. 0504912831/Ulla

 

Alfa-kurssin järjestävät Maskun ja Nousiaisten seurakunnat. 
Illat aloitetaan aina yhteisellä ruokailulla.

Kuka Jeesus oli?
Miksi Jeesus kuoli?
Miten voin olla varma uskostani?
Entä sitten seurakunta?
Miten Jumala meitä johdattaa?
Miten voin vastustaa pahaa?
Miten ja miksi rukoilen?
Kuka on Pyhä Henki?
Mitä Pyhä Henki tekee?
Miten ja miksi kertoisimme toisille?
Vieläkö Jumala parantaa?
Miten käyttäisin loppuelämäni hyvin?

Mikä on Alfa-kurssi?

Etsitkö vastauksia elämän peruskysymyksiin?
Alfa -kurssi on kuin löytöretki, joka tarjoaa uudenlaisen

mahdollisuuden tutustua kristinuskoon.
Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja oivaltamaan.

Lisäksi viikonloppu Mannerlahdessa  10.-11.2.
(Mannerlahdentie 21, Askainen)

Maanantaisin 9.1.-20.3.2023 klo 18-20 
Maskun seurakuntatalolla

Alfa-kurssiAlfa-kurssi

Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun pappi-
lassa klo 14-17. 
Nuorten joululeiri 9.-11.12. Mannerlahdessa. Luvassa 
mahtavaa tekemistä, mukavaa seuraa ja hyvää ruokaa! 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen nettisivuilla. 
Lisätietoa antavat Juha (044-7225432) ja Kaisa (044-
7225431)  
Uusi alku –tapahtuma la 7.1.2023 Lempäälässä - seuraa 
ilmoittelua!
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö  

Perinteinen Metsäkirkko Askaisissa 7.12 klo 
18. Pukeudu sään mukaisesti ja ota taskulamppu 
mukaan. Lyhyt jouluhartaus ja eläinten joulurauhan 
julistus. Partio sytyttää nuotion ja seurakunta tar-
joaa makkarat. Opastus Kairisten kylätieltä eteen-
päin. Kaikki tervetuloa!

”Kultainen konfirmaatio” 4.12.2022
Vuosina 1970-72 konfirmoitujen tapaamiset toisena 
adventtisunnuntaina 4.12: 
Maskun kirkossa ripille päässeet kutsutaan Mas-
kun kirkkoon klo 10 ja Askaisten ja Lemun kir-
koissa ripille päässeet Askaisten kirkkoon klo 12.
Messujen jälkeen kirkkokahvit ja omien rippikoulu-
kavereiden tapaamista Maskun ja Askaisten seura-
kuntatalolla. 
Tervetuloa! -  Levittäkää sanaa tapaamisesta rippi-
koulukavereillenne!

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut:  Nelly Amanda Evesti 
                      Elvi Hilma Aleksandra Luotokoski
 
Kuolleet: Risto Einari Rautarinta 84 v.
                     Ritva Sylvi Maisila 72 v.


