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Kunnanviraston aukioloista 
joulu-/tammikuulta 
Kunnanvirasto 
- sulkeutuu joulun viettoon perjantaina 23.12.2022 klo 
13.00.
- 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.

 

Askaisten yleiskaavamuutos, 
Isojärvi, kaavaehdotus 
Suunnittelualue sijaitsee noin kuusi kilometriä Askaisten 
taajamasta etelään, Livonsaaren itäpuolella, Tontinpääs-
sä. Tavoitteena siirtää kiinteistön Isojärvi 481–522–2-24 
alueella yleiskaavan mukaisia rakennuspaikkoja parem-
min loma-asumiseen soveltuvalle rannanosalle ja osoit-
taa ne pysyvän asumisen rakennuspaikoiksi.

Ehdotus yleiskaavamuutoksesta on nähtävillä 15.12.2022 
– 18.1.2023 Maskun kunnanvirastossa sen aukioloaikoi-
na ja kunnan nettisivuilla www.masku.fi/kaavoitus koh-
dassa ”Vireillä olevat kaavat”. Kunnanviraston ollessa 
suljettuna 27.12.2022–1.1.2023 kaavaehdotus on nähtä-
vissä kunnan pääkirjastossa.

Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla on mahdollisuus 
esittää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus, joka on 
toimitettava Maskun kunnanvirastoon osoitteella Kes-
kuskaari 3, 21250 Masku ennen nähtävillä oloajan päät-
tymistä.

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

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

Kunnanvirastosta ostettuja ruokalippuja voi käyttää vuo-
den 2022 loppuun asti. Tämän jälkeen ruokaliput eivät 
enää kelpaa maksuna Luukan palvelukeskuksessa. 

Maskun kunta

Toivotamme kaikille kuntalaisille ja 
yhteistyökumppaneillemme hyvää 

joulua ja onnellista uutta vuotta 2023

Kunnan tämän vuoden joulukorttirahat ohjataan Punai-
sen Ristin kautta Ukrainan kriisistä kärsivien auttami-

seksi.

Maskun kunnan veroprosentit 
vuodelle 2023 

Menovinkit

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 7.11.2022: 

Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2023 on 8,11 %.
Kiinteistöveroprosentit
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95
- vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,41
- muiden kuin vakituisten asuntojen veroprosentti 1,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00

Maskun kunta

Kaavoituskatsaus löytyy myös kunnan kotisivuilta www.
masku.fi kohdasta Asuminen ja ympäristö – Yleistä kaa-
voituksesta ja maankäytöstä.

Kunnanhallitus

Katsaus kunnassa vuoden 2022 aikana hyväksytyistä, vi-
reillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoitus-
asioista ja niihin liittyvistä kunnan päätöksistä on esillä 
tutustumista varten Maskun kunnanviraston palvelupis-
teessä, osoite Keskuskaari 3, 21250 Masku, viraston vir-
ka-aikana sekä kunnan kirjastoissa kirjastojen aukioloai-
kana.

Kulttuurikupposet Kaislakodissa 
Kulttuurikupposet järjestetään keskiviikkona 21.12.2022 
klo 13–14.30. Olemme joulutunnelmissa. Tervetuloa 
ikäihmiset mukaan!

Kevään liikuntaryhmät 
Liikuntakalenterin löydät https://www.masku.fi/va-
paa-aika/liikuntapalvelut/ 
Ilmoittautumislinkki kevätkauden liikuntaryhmiin auke-
aa 16.12.2022 www.masku.fi/sähköinen asiointi/kevään 
2023 liikuntaryhmät. 

Ikäihmisten on mahdollista ilmoittautua sähköisen il-
moittautumisen lisäksi myös puhelimitse tai sähköpos-
tilla. Puhelimitse numeroon 044 7388 204 ja sähkö-
postilla: hyvinvointipalvelut@masku.fi (ilmoittautuessa 
kerrothan nimesi, laskutusosoitteesi, mihin ryhmään il-
moittaudut sekä puhelinnumerosi ja mahdollisen sähkö-
postiosoitteesi).

Liikuntaryhmät aloittavat toimintansa vko 3 (16.–22.1.) 

ellei muuta mainita.

Nuorten ja koko perheen retki Tallinnaan 
ti-ke 21.-22.2.2023 

Lähde shoppailemaan T1 Mall of Tallinn -ostoskes-
kukseen, vieraile halutessasi trampoliini- ja pelikeskus 
Skyparkissa (vapaaehtoinen ja omakustanteinen), vietä 
aikaa vesipuistossa ja hotellissa ainutlaatuisessa Viimsi 
Spa & waterparkissa. 

Matka taitetaan linja-autolla ja Viking Linella. Yövymme 
hotelli Tallinn Viimsi SPA:ssa. Lähtö tiistaina aikaisin aa-
mulla ja paluu keskiviikkona myöhään illalla. 

Reissun hinta: Aikuinen 170 €, nuori 12–17-vuotias 150 
€ (tai lisävuoteella 110 €), lapsi 6–11 -vuotias 140 € (tai 
lisävuoteella 100 €), lapsi 3-5 -vuotias 110 € (tai lisävuo-
teella 70 €) ja alle 2-vuotias 50 € (lisävuoteessa) 

Hinnat sisältävät laivamatkat, hotelliyön, hotellin yh-

teydessä olevan vesipuiston sisäänpääsyn, ruokailuista 
menomatkan brunssin laivalla + hotelliaamiaisen, kul-
jetuksen ja tapaturmavakuutuksen. HUOM! Oma mat-
kavakuutus oltava, muistathan myös voimassa olevan 
passin. 

Hotellihuoneet: 2 hh huone (+1 lisävuode), perhehuone 
2 sänkyä + kerrossänky (lasketaan lisävuoteiksi), max. 2 
aikuista + 2 lasta (max.15 v.) 
Isomman perheen kohdalla on mahdollisuus varata kaksi 
2 hh huonetta väliovella (kaksi sänkyä + 1 lisävuode/huo-
ne), max. 2 aikuista + 4 lasta (max.15 v.) 

8.-luokkalaiset ja tätä vanhemmat voivat lähteä reissuun 
ilman huoltajaa huoltajan luvalla (Huom! Nuorille varat-
tuja paikkoja matkalla 6 kpl / kunta, paikat varataan il-
moittautumisjärjestyksessä). Nuoremmat mukaan huol-
tajan kanssa. Reissu toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on 
vähintään 25. 

Ilmoittautuminen avoinna osoitteessa www.masku.

Valokuva Maskun museolta, kuvaaja Maarit 
Lindström 

Kaavoituskatsaus 2022–2023 

Pidämme huolta  
toisistamme  
jouluna 2022.
punainenristi.fi



Seurat ja yhdistykset

Seuraava Maskulainen 1/2023 ilmestyy 
keskiviikkona 18.1.2022, 

yhdistysten aineistopäivä 10.1.2023
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

fi/sahkoinen-asionti.fi/ ajalla 15.12.2022 klo 8.00 - 
19.1.2023 klo 15.00. 

Retki järjestetään yhteistyössä Nousiaisten vapaa-aika-
toimen kanssa.

Maskun kirjastojen joulun ajan poikkeusauki-
oloajat

• 23.12. Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto sul-
jettu. Askaisten omatoimikirjastiin pääsy kirjastokortilla 
klo 7–21. 
• 24.12. Maskun pääkirjasto suljettu. Askaisten omatoi-
mikirjastoon pääsy klo 7–21. 
• 26.12. Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto suljet-
tu, Askaisten lähikirjastossa ei palveluaikaa. Askaisten 
omatoimikirjastoon pääsy klo 7–21. 
• 31.12. Maskun pääkirjasto suljettu. Askaisten omatoi-
mikirjastoon pääsy klo 7–21. 
• 5.1. Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto avoinna 
klo 10–14. Askaisten omatoimikirjastoon pääsy klo 7–21. 
• 6.1. Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto suljettu. 
Askaisten omatoimikirjastoon pääsy klo 7–21.

Maskun pääkirjastossa näyttely
Leevi Lehtisalo: Käry kävi -sarjakuvanäyttely 2.-31.1.2023 
Leevi Lehtisalo on tullut Maskussa aiemmin tunnetuksi 
taikuriesityksistään. Nyt nuori seikeläläinen kirjannut 
nasevia huomioitaan nyky-yhteiskunnasta sarjakuvien 
muotoon. Tammikuussa 14 vuotta täyttävän sarjakuva-
taiteilijan kriittiset ja humoristiset luomukset ovat esillä 
Maskun pääkirjastossa 2.-31.1.2023.

Lemun kirjastossa tapahtuu

• Satu Haapala, Veera Ruohomäki ja Tiltu Nurminen: 
Elämänpuu - kasvun siemeniä- näyttely Lemun kirjas-
tossa 1.-29.12.2022
• 15.12. Klo 18 Näyttelyn taideilta, jossa taiteilijat kertovat 
teoksistaan ja näyttelyn teemasta. Sen lisäksi luvassa on 
hetki hoitavaa laulua ja runomeditaatio. 
• 21.12. klo 13–14.30 Kulttuurikupposet, Kaislakoti: Jou-
lun viettoa 
• Lemun koulu: Eläimiä- näyttely Lemun kirjastossa 3.-
30.1.2023 
• 10.1. klo 18–19 Lukukoira Etti.  
• 11.1. klo 10 Talvisatutunti

Rakastu talviuintiin -viikko 9–15.1.2023 
Ke 11.1. klo 18 Maskun pääkirjasto 

Kokemuksia talviuinnista –keskustelutilaisuus 
Tule kuulemaan kokemuksia ja ajatuksia talviuinnista 
ja sen hyvinvointivaikutuksista. Keskustelutilaisuuden 
jälkeen tammikuussa on ohjelmassa maksuton kylmä-
uintikokeilu, josta tiedotetaan tarkemmin keskusteluti-
laisuudessa, kunnan nettisivuilla ja some-kanavissa. Ti-
laisuuden järjestävät yhteistyössä Maskun Jääkarhut ja 
Maskun kunta.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa
Hyvinvointipalveluiden kevään 2023 esite 
Esite jaetaan kotitalouksille loppiaisen aikoihin – tark-
kaile postiasi ja ota talteen! 
Tutustu – osallistu – viihdy.

Ulpukka +65-vuotiaiden uinti- ja kuntosaliliput 
vuodelle 2023 
Maskulaisilla 65 vuotta täyttäneillä on mahdollisuus 
hankkia uintikeskus Ulpukkaan uinti- ja kuntosalihar-
joitteluoikeus vuodelle 2023. Tuote sisältää yhteensä 
20 sisäänpääsyä uimahalliin ja/tai kuntosaliin ja ovat 
käytettävissä koko vuoden 2023 ajan. Sarjalipun hinta 
45 € peritään laskulla. Palvelu on käytettävissä arkisin, 
ennen klo 14 portista sisään. Uudelleen ladattava kortti 5 
€ ostetaan Ulpukan kassalta ja siihen voi ladata lisää uin-
teja omakustanteisesti. Uintiliput haettavissa 3.1.2023 
alkaen hyvinvointipalvelut@masku.fi tai puh. 044 7388 
204 tai https://www.masku.fi/sahkoinen-asiointi-ja-lo-
makkeet/ 

Yksityisten salivuorot haussa
Seuroilta jääneitä salivuoroja on haettavissa 2.1.2023 al-
kaen Maskun kunnan liikuntasaleihin. Vakiovuoron (1 h) 
hinta 50 €/kevätkausi + avainpantti/-tunniste 50 €. Vuo-
rot ovat käytettävissä 9.1-2.6.2023. 

Haettavat salivuorot: Askaisten koulun liikuntasali, Le-
mun koulun liikuntasali, Seikelän koulun liikuntasali ja 
Tammenahjon koulun liikuntasali. 

Salivuoroja voi varata osoitteessa https://masku.timle.
fi/. Huomioithan, että varaus ja maksukäytäntö on muut-
tunut. Lue lisää: https://www.masku.fi/vapaa-aika/lii-
kuntapalvelut/sisaliikunta/. 

Tule mukaan Maskun sukkaralliin
Kudo ja suunnittele oma Masku-aiheinen villasukka ja 
osallistu kilpailuun 1.12.2022-31.3.2023. Kilpailussa 
sarjat: alle 18 v (lapset ja nuoret) ja yli 18 v. (aikuiset). 
Toimita sukat maaliskuun loppuun mennessä johonkin 
Maskun kirjastoista. Liitä mukaan sukan nimi ja siihen 
liittyvä tarina, sekä yhteystietosi ja kilpailusarja. Huomi-
oithan, että sukkamallin tulee olla osallistujan itse suun-
nittelema. Sukat kuvataan ja julkaistaan seuraavassa 
hyvinvointipalvelujen esitteessä. Lisäksi sukat ovat esillä 
huhtikuussa pääkirjaston ikkunassa ja toukokuussa Le-
mun lähikirjaston ikkunassa Kuntalaiset saavat äänestää 
voittajan, joka palkitaan Maskun päivillä Rivieralla. Ha-
lutessaan kilpailusukat voi lahjoittaa hyvinvointipalve-
luille. Sukat ovat kaupan Maskun päivillä ja tuotto lah-
joitetaan hyväntekeväisyyteen. Laitetaan yhdessä sukat 
pyörimään! Lisätiedot: tanja.hakamaki@masku.fi tai 
maarit.lindstrom@masku.fi 

   Hyvinvointipalvelut

Maskun Vesihuolto Oy tiedottaa 
Vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelu on suljettuna joulun 
aikaan 23.12.2022 - 1.1.2023 välisen ajan. Yhteydenotot 
liittymissopimuksiin, vesilaskuihin ja vesimittareiden 
noutoon tulee siis ajoittaa kyseisen ajankohdan ulkopuo-
lelle. 

Vesihuollon vikapäivystys päivystää normaalisti nume-
rossa 040 8428 687 myös joulun pyhien aikana.

Maskun Vesihuolto Oy

• KK-tapaaminen ke 11.1. klo 12 srk-Sali
• Keilailu to 12.1. klo 11–12 Raision keilailukes 
 kus. Ilm. Veikko Mäkelä 0400 774 331 teksti 
 viesti / WhatsApp. 
• Ulkoilutus Luukassa to 12.1. klo 14–15.30
• Karaoke kerho pe 13.1. klo 13–16 Humikkalan 
 maja

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

mukaisesti.

Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua 
verkkosivuillamme osoitteessa www.kunta.fi

Askaisten kyläyhdistys
Kiitokset torivuodesta 2022. Marskin torin 
kevätkausi alkaa 14.1.2023 talviaukioloajalla 
klo 10–12.

Masku-Seura 
kiittää tänä vuonna toimintaamme osallistu-
neita. Vuonna 2023 jatkamme kauppanäyt-
telyä museolla, kehitämme Rosariumia ja 
järjestämme tapahtumia. Masku-Seuran jul-
kaisuja on ostettavissa alennetuin hinnoin pääkirjastosta. 
 
Toivomme rauhaa joulunaikaan itse kullekin!

Maskun Martat ry
Kiitämme yhteistyökumppaneita Maskun
Kuntaa,  SRK:aa, K-Supermarket Maskua.

Toivotamme kaikille Maskulaisille Hyvää ja rauhaisaa
Joulunaikaa.

Kokoonnumme 23.1.2023
Suunnitellaan vuoden 2023 Toimintaa Humikkalan ma-
jalla, Seppäläntie 290, 23.1.2023 klo 17.30–20
Ota Kahvikuppi ja asetti myös mukaasi
Kaikille avoin ilta. 
TERVETULOA

Pakaisten kuusitori su 18.12. Klo 11–15

• Joulukuusia suoraan viljelmältä
  35 €/kpl, käteismaksu/mobilepay,
 mahdollisuus valita ja sahata itse!
• Koulun pihalla myynnissä 
 makkaraa ja glögiä, jätkänkynttilöitä. 
 Pikkuponit paikalla.
• Tarkemmat tiedot https://www.facebook.com/ 
 pakainen

Tapahtumapaikkana Pakaisten vanha koulu (Pietiläntie 6) 
ja sen viereinen uusi kuusipelto.
Järjestäjänä Pakaisten kyläyhdistys ry



Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN 
SEURAKUNNASSA!  

Maskun kirkko:
Su 18.12.  klo 10 IV adventtisunnuntain messu
 Pulkkinen, Leppäkari-Lindberg, Poutanen.
La 24.12.  klo 15 Aaton hartaus lapsiperheille. 
 Pulkkinen, Poutanen
 klo 16 Aaton hartaus Pulkkinen, Poutanen
 klo 22 Aattoillan hartaus. Henttinen, Sami  
 Nieminen
Su 25.12.  klo 8 Jouluaamun jumalanpalvelus, Lees 
 te, Poutanen, kirkkokuoro
  klo 21 Partion kynttiläkirkko
Ma 26.12. klo 16 Tapaninpäivän Kauneimmat   
 Joululaulut –jumalanpalvelus.   
 Henttinen, Sami Nieminen
Su 1.1  klo 10 Uudenvuodenpäivän messu. Pulkki 
 nen, Eija Pelkonen. 
Pe 6.1.  klo 16 Loppiaisen Kauneimmat Joululau- 
 lut –jumalanpalvelus. Pulkkinen, Leppäka 
 ri-Lindberg, Poutanen.
Su 8.1 klo 10 Messu Leppäkari-Lindberg, Pouta 
 nen.
Su 15.1 klo 10 Messu Pulkkinen, Henttinen, Pouta 
 nen.

Lemun kirkko: 
La 24.12.    klo 15 Aaton perhehartaus. Leppäkari-
 Lindberg, Sami Nieminen
Su 25.12.  klo 10 Joulupäivän messu, Leeste, Pouta 
 nen
Su 1.1  klo 12 Uudenvuodenpäivän messu. Pulkki 
 nen, Eija Pelkonen
Su 15.1  klo 12 Messu. Pulkkinen, Poutanen

Askaisten kirkko: 
Su 18.12.  klo 12 Kauneimmat Joululaulut -jumalan 
 palvelus Pulkkinen, Poutanen
La 24.12.  klo 16 Aaton perhehartaus. Leppäkari-
 Lindberg, Sami Nieminen
Su 8.1  klo 12 Messu Leppäkari-Lindberg, 
 Poutanen.

OLETKO HUOLISSASI LÄHEISESI 
ALKOHOLIN 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. 

Piuhan kyläyhdistys

Jo vuosikymmenten ajan jatkunut uuden-
vuoden aaton perinne saa taas jatkua! 
Järjestämme ilotulituksen Piuhan kentällä 31.12.2022 
klo 18. Tervetuloa!

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 - sähköposti 
varsinais-suomi@aa.fi. Raittius on iloinen asia!

Joulun ajan konsertteja

Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy!

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

Löytävä vanhustyö, 
Fingerroosin säätiö

Tukea haasteellisessa elä-
mäntilanteessa oleville sekä 
osittain tai kokonaan palve-
lujen ulkopuolella oleville yli 60-vuotiaille. Löytävä van-
hustyö on järjestötyötä, jonka avulla ohjataan ja autetaan 
ikääntyneitä tarvit-semiensa toimintojen piiriin. Yhte-
ystiedot: puh. 044 759 6015 ja 044 714 3360. https://
fingerroos.net, www.facebook.com/loytava

LC - MASKUN PERINTEINEN 
JOULUKUUSIMYYNTI

Sunnuntaina 18.12. klo 12–14 kunnantalon 
edessä.
Joulun tunnelman täydentää aito, kaunis, kotimainen 

ja tuore kuusi. 

Myynnin tuotto hyvän-
tekeväisyyteen masku-
laisiin kohteisiin.
Myös kotiinkuljetus jär-
jestyy, paikalla tai puh. 
0400 523 719.

Rauhaisaa Joulun aikaa 
toivottaa
LIONS CLUB Masku

Joulutaivas tähtineen
to 22.12. klo 18.00 Maskun kirkko
Joulukonsertti
Mukana Terhi Kivijärvi, Martti Koivisto, Elina 
Ukkonen, Maskun kirkkokuoro, joht. Joni Pou-
tanen.
Vapaa pääsy!
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 e seurakunnan 
diakoniatyölle.



Niemenkulmalla:  (Kelhoistentie 4)
Niemenkulman kerho 11.1. alkaen ke klo 9.30-11.30 
Niemenkulman kerhotilassa, avoin kaiken ikäisille.     

Askaisissa:
Miesten sauna- ja raamattuilta kerran kuukaudes-
sa. Seuraava kerta to 19.1. klo 18 Mannerlahden saunalla 
(Mannerlahdentie 21). 

Askaisten kohtaamispaikka ikäihmisille keskiviik-
koisin kerran kuukaudessa klo 11-13 Askaisten seurakun-
tatalolla. Seuraava kokoontuminen ke 25.1. Järjestäjinä 
Askaisten Martat ja Maskun seurakunta.

Lapset ja perheet 
Toimintamme on maksutonta, ellei toisin maini-
ta, 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 tiistaisin klo 9.00-10.00 (0-3 v.) 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.

Vuoden viimeiset päiväkerhot ovat viikolla 50 ja viikko-
toiminta jatkuu jälleen 9.1.2023 alkaen.
Rauhallista joulun aikaa kaikille!

Alakoululaiset: 
Kerhot ovat viimeisen kerran ennen joulua viikolla 50 ja 
jatkuvat taas viikolla 2. 

Nuoret: 
Nuorten joulujuhla Maskun pappilassa pe 16.12. 
klo18.
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to Maskun pappilassa 
klo 14-17 (ei joululomalla).
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö 

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

Aikuiset:   
Maskun seurakuntatalolla: 
Alfa-kurssi alkaa Maskun seurakuntatalolla 9.1.2023 
Katso erillinen mainos!
Kaffepaussi parillisten viikkojen ke klo 10–11.30 Kah-
vituvassa. Seuraava kerta 11.1.
Naisten raamattupiiri 11.1. alkaen ke klo 18 Kahvitu-
vassa.   
Miestenpiiri 10.1. alkaen ti klo 9.30–11, tiedustelut 
Jouko Jaakkola, p. 0400 794 340
Omaishoitajat kokoontuvat seuraavan kerran tammi-
kuussa. 
Seurakuntakerho kerran kuukaudessa to klo 13–14.30 
Kahvituvassa. Seuraava kerta 19.1.
Näppituntuma tapaa seuraavan kerran 18.1. klo 14-19 
Seurakuntatalolla. Tule oman aikataulusi mukaan!

Maskun pappilassa:  
Naisten aamupiiri Pappilan salissa 17.1. alkaen ti klo 
9.30-11 
Tankkauspaikka kuukauden viimeinen ke. Seuraava 
kerta ke 25.1. klo 18.30–20 kirkon iltaehtoollisen jälkeen. 
 
Kirkkoherranviraston yläkerrassa: 
Miesten raamattupiiri 12.1. alkaen parillisten viikkojen 
to klo 18.30-20 Jussintuvassa.  
Omaishoitajien omatoiminen vertaisryhmä kuukau-
den 3. ke klo 13–14.30 Jussintuvassa. 
 
Humikkalassa: (Seppäläntie 290)
Naisten kammari 10.1. alkaen ti klo 9.30–11, tieduste-
lut Pirkko Jaakkola, p. 040 5142 418
 
Lemussa: 
Ompelupiiri parillisten viikkojen pe klo 9.30-12 Lemun 
pappilassa. Seuraava kokoontuminen 27.1.
Kaislakerho kerran kuukaudessa. Seuraava kokoontu-
minen ke 11.1. klo 13-14.30 Kaislakodilla. 

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

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut:  Lotta Amanda Sola 
       Elisabet Kristiina Anastasia Jokipolvi
 
Kuolleet: Aatos Ilmari Hourula 88v.
      Tuula Anneli Sopola 81v.
      Veikko Ville Turunen 81v.
      Matti Juhani Lehto 77v. 
      Matti Juhani Salonen 77v.
      Marja-Leena Irmeli Pakarinen 76v.
      Pertti Olavi Paavanen 75v. 

Maskun kirkkoherranviraston (Maskuntie 73) 
uudet aukioloajat 1.1. 2023 alkaen:

- asiointi paikanpäällä ma, ti ja to klo 9-12
- asiointi puhelimitse tai s-postilla ma,ti,ke ja to klo 
9-15.
02-4348400; masku.seurakunta@evl.fi

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 menettä-
misen herättämistä tunteista ja ajatuksista. Koke-
musten jakamisen tarkoituksena on tuoda uutta 

rohkeutta ja uskoa elämään. 

Ilmoittautuminen sururyhmään 
11.1. 2023 mennessä.  

Aloitamme ke 18.1 klo 17. 

Tarkemmista kokoontumiskerroista ilmoitetaan 
myöhemmin ilmoittautuneille. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Marith Leppäka-
ri-Lindberg p. 044 7225412 

Kauneimmat Joululaulut -jumalanpalvelukset 
 
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 
maskunseurakunta.fi!


