
liikunta

kulttuuri

kirjasto

nuoriso

Mitä lukisin?
Kysy lukuvinkkejä kirjastosta! s. 7

Mitä harrastaisin?
Tule mukaan liikuntaryhmiin! s. 40

Missä kävisin?
Lähde konserttiin tai luennolle! s. 9

Missä liikkuisin?
Tutustu liikuntapaikkoihin! s. 49

Missä viettäisin iltaa 
kavereiden kanssa?
Lähde nuokkarille! s. 36
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Vuoden vaihduttua voi ilolla todeta Maskun onnistuneen päätty-
neen 790-juhlavuoden vietossa mainiosti. Kunnan hyvinvointi-
palvelujen vuoteen mahtui monipuolista toimintaa, josta suuri 

osa oli myös kokonaan uudenlaista. Kuntalaisten mahdollisimman 
laajan joukon osallistaminen tulee jatkossakin olemaan kaiken teke-
misemme keskiössä.

Tänä vuonna kunnan rooli tulee muuttumaan merkittävästi sote-pal-
velujen järjestämisen alettua maakunnallisella tasolla. Maskun sekä 
naapuriemme Mynämäen ja Nousiaisten asukkaita 12 vuotta palvellut 
Perusturvakuntayhtymä Akseli siirtyi samalla historiaan. 

Hyvinvointialueen aloitettua toimintansa käytännön palvelujen on ai-
nakin aluksi luvattu säilyvän nykyisellään. Jatkossa kotikunnan hyvin-
vointipalvelujen tehtäväkenttä tulee laajenemaan entistä enemmän 
myös terveyttä edistävien palvelujen suuntaan. Varsinais-Suomen 
suurimpana maalaiskuntana Maskun tulee tässäkin muutoksessa olla 
kehityksen eturivissä hyvinvointiamme rakentamassa.

Vuoden verran käytössä ollut kunnan kotisivuille linkitetty tapahtu-
makalenteri, tapahtumat.masku.fi on selkeästi tullut tarpeeseen ja 
saavuttanut jo laajan käyttäjäkunnan. Tästä hyvinvointipalvelujen jul-
kaisusta löydät myös suuren osan tapahtumista.

Otathan toki yhteyttä, kun sinulla on kehitysideoi-
ta palvelujemme parantamiseksi. Yhteystietomme 
ovat tässäkin lehtisessä nimenomaan yhteyden-
pitoa varten.

Hyvinvointia uuteen vuoteen kaikille!

Aki Simola
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

HYVINVOINTIPALVELUJEN 
ROOLI KUNNISSA KASVAA

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Aki Simola,
puheenjohtaja, aki.simola@lh.masku.fi
Puh. 0400 828 075

Sanna Hirvonen, varapuheenjohtaja,
sanna.hirvonen@lh.masku.fi 

Marco Hanski,  
marco.hanski@lh.masku.fi

Katriina Hiippavuori,  
katriina.hiippavuori@lh.masku.fi

Pekka Suvitie,  
pekka.suvitie@lh.masku.fi

Kuvassa vasemmalta Sanna Hirvonen, 
Katriina Hiippavuori, Aki Simola,  
Marco Hanski ja Pekka Suvitie.
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Nuorisotyön koordinaattori
Jatta Ihaksi 
Puh. 040 8327 801 
jatta.ihaksi@masku.fi 
FB: Nuoriso Masku  
Jatta Ihaksi 
IG: jattanuorisomasku

Haluamme varmistaa, että kaikki asiakkaat saavat etsimänsä avun asioidessaan Maskun toimipisteissä. 
Sovithan siis käynnistä kunnan toimipisteessä etukäteen asianomaisen työntekijän kanssa!
Hyvinvointipalveluiden toimisto hyvinvointipalvelut@masku.fi, puh.  044 7388204

HENKILÖ KUNTA

Pedagoginen  
informaatikko 
Eija Pelkonen
Tapahtumat
Puh. 044 7388 193
eija.pelkonen@masku.fi

Koulunuoriso työntekijä
Maija Saarela
maija.saarela@masku.fi
Puh. 044 7388 195  
IG: maijakoulussa 
SC: maijakoulussa

Lähikirjastonhoitaja  
Riikka Närvä-Haaksi
Lemun kirjasto
Puh. 044 7388 145
riikka.narva-haaksi@
masku.fi

Nuorisotyöntekijä
Joni Tanhuanpää
Puh. 044 7388 227
joni.tanhuanpaa@ 
masku.fi

Kirjastovirkailija 
Mervi Nikula
Lapset ja nuoret,  
kouluyhteistyö
Puh. 044 7388 192
mervi.nikula@masku.fi

Kirjastovirkailija 
Päivi Rovio
Aineisto
Puh. 050 5344 104
paivi.rovio@masku.fi

Liikuntasuunnittelija
Hanna Pennanen
Puh. 044 7388 242
hanna.pennanen@masku.fi

Vapaa-aika- ja  
kulttuuri sihteeri  
Maarit Lindström
Puh. 050 3248 519
maarit.lindstrom@masku.fi

Aleksi Ahlstedt
Viestintä, kaukopalvelu
Puh. 050 5338 581
aleksi.ahlstedt@masku.fi

Hyvinvointijohtaja
Maija Leino
Puh. 044 7388 205
maija.leino@masku.fi

Hemmingin hallivalvoja
Hannu Viinikainen 
Puh. 044 7388 313 

ma–pe klo 16.30–22.00.
hemmingin.varaukset@masku.fi

Hemmingin liikuntahallin valvoja, kun to  - 
salisopi muk set, tilavuorovaraukset, 
Kurittulan koulun liikunta sali, ruokala ja 
neuvottelu tila sekä Hemmingin liikunta-
halli. Tilojen avaimet.

Lähikirjastonhoitaja 
Mari Tyni
Askaisten lähikirjasto
Puh. 044 7388 146
mari.tyni@masku.fi

Hankekoordinaattori

Tanja Hakamäki
Puh. 044 7388 389
tanja.hakamaki@
masku.fi



Kirjastot, 
harrastetilat 
ja kuntosalit

Löydä meidät somesta!
FB: Maskun hyvinvointipalvelut

IG: maskun_hyvinvointipalvelut

FB: Maskun kunnankirjasto

IG: maskunkirjasto

FB: Harrastamisen Maskun malli

IG: harrastamisen_maskun_malli

IG: masku_nuokkarit

IG: nuokkarin_joni

IG: maijakoulussa

Snapchat: maijakoulussa

FB: Nuoriso Masku Jatta Ihaksi 

IG: jattanuorisomasku

FB: Etsivä nuorisotyö Masku-
Mynämäki-Nousiainen

IG: ent_masku_mynamaki_
nousiainen

Snapchat: etsiva_vivica
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Askaisten lähikirjasto
Vesiläntie 3, 21240 Askainen 
p. 044 7388 146 
Palveluaika ma & ke klo 12–18,  
arkipyhien aattoina klo 10–14 
Omatoimiaika ma–su klo 7–21

Lemun lähikirjasto
Askaistentie 142, 21230 Lemu 
p. 044 7388 145 
Avoinna ma klo 10–15,  
ti & to klo 14–20 ja pe klo 11–15 
Arkipyhien aattoina avoinna  
klo 10–14 

Maskun pääkirjasto
Keskuskaari 3, 21250 Masku
p. 044 7388 255 
Avoinna ma–to klo 12–19, pe klo 11–16, 
la klo 10–14
Arkipyhien aattoina avoinna klo 10–14

KIRJASTOT POIKKEUKSIA KIRJASTOJEN AUKIOLOAJOISSA

Uudenvuodenaattona 31.12. Maskun pääkirjasto on suljettuna.  
Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjastokortilla klo 7–21

Loppiaisaattona 5.1. Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto avoinna  
klo 10–14. Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjastokortilla 7–21. 

Loppiaisena 6.1. Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto ovat suljettuina. 
Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjastokortilla klo 7–21.

Kiirastorstaina 6.4. Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto avoinna  
klo 10–14. Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjastokortilla klo 7–21.

Pääsiäisen yli 7.–10.4. Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto ovat suljet-
tuina, eikä Askaisten omatoimikirjastossa ole palveluaikaa. Omatoimiasiointi 
Askaisissa kirjastokortilla klo 7–21.

Helatorstain aattona 17.4. Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto ovat 
avoinna ja Askaisten omatoimikirjastossa palveluaika klo 10–14.  
Omatoimiasiointi Askaisissa kirjastokortilla klo 7–21.

Helatorstaina 18.4. Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto ovat suljettui-
na. Omatoimiasiointi Askaisissa kirjastokortilla klo 7–21.

Vapunpäivänä 1.5. Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto ovat suljettuina, 
eikä Askaisten omatoimikirjastossa ole palveluaikaa.  
Omatoimiasiointi Askaisissa kirjastokortilla klo 7–21.

-KIRJASTOPALVELUT  

Maskun pop up -kirjasto on valmiina 
tapahtumiin ja tilaisuuksiin;  
pyydä meidät mukaan!   

Pop up -kirjastosta voi lainata 
mukaan otettua aineistoa ja hankkia 
kirjastokortin. Jos kiinnostuit, ota 
yhteyttä!   

Kanta-Maskussa Eijaan:  
eija.pelkonen@masku.fi tai  
044 7388 193   

Askaisissa Mariin:  
mari.tyni@masku.fi tai  
044 7388 146   

Lemussa Riikkaan:  
riikka.narva-haaksi@masku.fi  
tai 044 7388 145

KIRJAKASSIPALVELU – kirjaston aineistoa kotiovelle!    

Maskun kirjaston maksuton kirjakassipalvelu on tarkoitettu maskulaisille asiak-
kaille, jotka eivät sairauden, liikuntaesteen tai korkean iän vuoksi pääse itse käy-
mään kirjastossa.    

Kirjasto valitsee asiakkaalle aineistoa hänen omien toiveidensa mukaisesti. Käytös-
sä on koko Vaski-kirjastojen kokoelma: kirjat, äänikirjat, lehdet, elokuvat, musiikki, 
lautapelit. Haluamansa aineiston voi myös itse varata Vaski-verkkokirjaston kautta.     

Kirjakassin ensimmäisellä tuontikerralla täytetään kirjakassipalvelun ilmoittautu-
mis- ja haastattelulomake, jossa mm. pyydetään lupa lainaustietojen tallentamiseen 
sekä toiveita käyntitiheydestä ja aineistosisällöstä.    

Kirjakassin toimittaa kotiin asiakkaan suostumuksella kirjaston työntekijä tai vapaa-
ehtoistyöntekijä. Halutessaan asiakas voi itse järjestää kirjakassin noutamisen kir-
jastosta myös omaisen, naapurin tai ystävän avulla.     

Jos tarvitset kirjakassipalvelua, ota yhteys eija.pelkonen@masku.fi tai  
044 7388 193.

Lainaa lautapeli!
Tiesitkö, että kirjastosta saa lainata myös lautapelejä? Maskun pääkirjastossa 
on pieni kokoelma omia lautapelejä, ja Vaski-varauksen kautta pelejä saa tilat-
tua omasta lähikirjastosta noudettavaksi. Lautapelin laina-aika on kaksi viikkoa.

POP UP



KIRJANVAIHTOHYLLY 
PÄÄ KIRJASTOSSA JA 

LEMUN LÄHIKIRJASTOSSA   

Asiakkaat voivat kierrättää omia 
kirjojaan. Tuo ja vie, maksutta!

PROMENTOR-kielikurssit verkossa!    

Opiskele vaivattomasti kieliä Promentor-
verkkokielikurssien avulla. Palvelussa on 18 
suomenkielistä kurssia, joiden avulla voit 
kohentaa kielitaitoasi tai opetella kielen al-
keita. Palveluun tarvitset vain kirjastokortin!   

Toimi näin:   

Mene osoitteeseen vaski.finna.fi >  
e-aineistot > Verkkokurssit: Promentor   

Kirjaudu sisään: kirjastokortin numero 
ja salasana   

Klikkaa haluamaasi kurssia ja paina ”Lainaa 
kurssi”. Jos haluttu kurssi on jo lainassa, 
sen voi varata klikkaamalla ”Lisää itsesi 
jonoon”. (Ensimmäisellä lainaus- tai varaus-
kerralla täytyy hyväksyä käyttösäännöt.)   

Kurssien laina-aika on 14 vuorokautta.  
Verkkokurssit sisältävät myös tehtäviä ja 
testejä, joiden tulokset kirjautuvat muistiin, 
sekä kuunteluharjoituksia. Kursseilla voi 
myös harjoitella puhetta ja ääntämystä.  
Käyttöön tarvitaan myös kuulokkeet tai 
kaiutin. Mukavia opiskeluhetkiä!

E-terveisiä kirjastosta:   

ETÄKÄYTTÖINEN EMAGZ –  
aikakausilehtiä nyt myös kotisohvallasi – 
Vaski-kirjastot tarjoaa! Palveluun kirjaudu-
taan kirjastokortin numerolla ja siihen liite-
tyllä pin-koodilla. Saat pin-koodin kirjaston 
tiskiltä.

E-lehtipalvelu eMagzissa on luettavana  
reilut 30 lehteä, mm. Suomen Kuvalehti,  
Kodin Kuvalehti, Me Naiset, Hymy ja  
Tekniikan Maailma.

eMagz-lehtipalvelun osoite: vaski.emagz.fi

Kirjaston 
kirjavinkkauspalvelu

Mitä lukisin?

Jos et keksi, kysy meiltä! 
1. Kirjoita toiveesi (aihepiiri, kohderyhmä, kirjailija, jne.) 
sähköpostiosoitteeseen kirjasto@masku.fi  Kirjoita postin 

otsikoksi: Lukuvinkkipyyntö

2. Mainitse viestissä myös, kuinka monta kirjavinkkiä 
haluat. Vinkkaamme toiveesi mukaan 1–10 kirjaa.

3. Ilmoita viestissä, kumman palvelun haluat: 

a. Kirjalista toiveidesi pohjalta
b. Kirjavinkkikassi, jonka voit lainata mukaasi kirjastosta

4. Ilmoita viestissä, mistä Maskun kirjastosta haluat 
noutaa ja lainata kirjavinkkikassin 

Saat vastauspostissa viikon sisään toiveidesi mukaisia 
kirjavinkkejä. Mikäli haluat kirjavinkit kassissa, ne saapuvat 

lainattavaksi sinulle valitsemaasi Maskun kirjastoon. Kirjojen 
laina-aika on neljä viikkoa. Voit lainata koko kassillisen tai 

valita ne kirjat, jotka haluat lainata.

Palvelu on tarkoitettu tukemaan vapaa-ajan  
lukuharrastusta, ja se on maksuton.
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KUNTOSALIT

Askaisten kuntosali 

Askaistentie 700, 21240 Askainen 
Ma–su klo 5–22 avaintunnisteella 
Naisten vuoro tiistaisin klo 19–22 

Lemun kuntosali 

Askaistentie 142, 21230 Lemu 
Ma–su klo 5–23, suljettu tiistaisin ja 
torstaisin klo 9–9.30 siivouksen takia 

Eläkeläisten kuntosalivuoro maanantai-
sin klo 10–12 ja torstaisin klo 10–12 

Naisten vuoro tiistaisin klo 19–20 ja 
perjantaisin klo 10–11

Hemmingin kuntosalin ja  
liikuntahallin aukiolot 

Ma–pe klo 16–22 
La–su klo 10–18
23.12.2022-6.1.2023 kuntosali  
on suljettu

Maskun Hemmingin kuntosalin 
omatoimikäyttöaika hallin  
aukioloaikana.

• Arkiaamuisin klo 6–7.45 ja 
viikonloppuaamuisin klo 6–10. 
Omatoimiaikana käytössä on vain 
toinen pukuhuone (nro 6). Omatoi-
mikäyttöön tarkoitetun avaimen voi 
lunastaa Hemmingin hallivalvojalta 
hallin aukioloaikoina  
(ma–pe klo 16–22).  
Avainpantti on 50 euroa.  

• Avaintunnisteen saamiseksi sinulla 
tulee olla voimassaoleva kuntosali-
sopimus Maskun Hemmingin 
kuntosalille.

Brankkari,  
Paloasemantie 6, 21250 Masku

Humikkalan maja,  
Seppäläntie 290, 21250 Masku

Niemenkulman kerhotila,  
Kelhoistentie 4, 21250 Masku

Pakanpirtti,  
Pakankuja 1, 21240 Askainen

Wanha Oskari & Oskarin helmi, 
Askaistentie 139, 21230 Lemu

Maskutalo,  
Seurantalontie 2, 21250 Masku
Varaukset ja tiedustelut:  
050 3248 519 Maarit Lindström

HARRASTE  -
TILAT 

Harrastetilojen  
käyttö vuorot ja vuokrat:  

www.masku.fi/vapaa-aika/ 
harrastustoiminta/tilat/

Huom! Arkipyhinä 
Hemmingin kuntosali 

on suljettu!
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Tammikuu
TIISTAI PERJANTAIKESKIVIIKKO LAUANTAI SUNNUNTAIMAANANTAI TORSTAI

LAPSET JA PERHEET NUORET AIKUISET IKÄIHMISET
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Lemun kirjaston näyttely:  
Eläimiä – Lemun alakoululaisten kuvataidetöitä

Maskun pääkirjaston näyttely:  
Leevi Lehtisalo: Käry kävi -sarjakuvanäyttely

24.1.

31.1.

26.1. 27.1. 29.1.
 Pehmojen yö, 

Lemun kirjasto 
14.00

 Novellikoukku, 
Maskun pääkirjasto 
17.30

 Kirjailija- 
vieraat,  
Maskun 

pääkirjasto 18.00

 MAPU- 
pisteen  

avajaiset, 
Pääskyrinne 14.00

Maskun 
konserttisarja:  

Trio Kohina, 
Maskun kirkko 

17.00

11.1. 13.1.
 Satutunti, Lemun 

kirjasto 10.00
Kokemuksia  
talviuinnista, 

Maskun pääkirjasto 
18.00

 Satutunti, 
Askaisten kirjasto 

9.30

16.1. 18.1.
 Lukupiiri, 
Maskun  

pääkirjasto 17.30

 Satutunti, Maskun pääkirjasto 9.30
 Loruhetki, Maskun pääkirjasto 10.00
 Kulttuurikupposet, Kaislakoti 13.00
 Lukulemmikki, Maskun pääkirjasto 17.45

Kokeile talviuintia, Saunaparoni 18.00

Talviliikkujakampanja 10.1. –31.3. 
Ks. s. 35

Kevätkauden ryhmäliikunta starttaa viikolla 3 
(16.1.–22.1.), ellei muuta mainita.

Ryhmäliikuntakalenteri löytyy s. 40

10.1.
 Harry Potter

-kerho, Maskun 
pääkirjasto 14.30

 Lukukoira, 
Lemun kirjasto 

18.00

Muista ilmoittautua 
hiihtoloman retkille 

ja tapahtumiin! 
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Ulpukka +65-vuotiaiden uinti- ja kunto-
saliliput haettaviksi vuodelle 2023  
Maskulaisilla 65 vuotta täyttäneillä on mahdollisuus hank-
kia uintikeskus Ulpukkaan uinti- ja kuntosaliharjoitteluoi-
keus vuodelle 2023. Tuote sisältää yhteensä 20 sisäänpää-
syä 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 uinteja omakustanteises-
ti. Uintiliput haettavissa 3.1. 2023 alkaen  
hyvinvointipalvelut@masku.fi tai p. 044 7388 204 tai  
www.masku.fi/sahkoinen asiointi.

Leevi Lehtisalo:  
Käry kävi -sarjakuvanäyttely
Maskun pääkirjasto, 2.–31.1.
Maskulainen Leevi Lehtisalo on kirjannut nasevia huomi-
oitaan nyky-yhteiskunnasta sarjakuvien muotoon. Nuoren 
sarjakuvataiteilijan kriittiset ja humoristiset luomukset ovat 
tammikuussa esillä Maskun pääkirjastossa 2.–31.1.

Eläimiä – Lemun alakoululaisten 
kuvataidetöitä
Lemun kirjasto, 3.–30.1.
Tammikuiseen näyttelyyn on koottu Lemun alakoulun oppi-
laiden tekemiä kuvataidetöitä, joiden aiheena ovat eläimet. 
Tervetuloa katsomaan!

Harry Potter -kerho
Maskun pääkirjasto, ti 10.1. klo 14.30–16.00
3.−6.-luokkalaisille Maskun pääkirjastossa tiistai-iltapäivi-
sin Potter-aiheista puuhaa.

Kokemuksia talviuinnista
Maskun pääkirjasto, ke 11.1. klo 18–19
Maskun Jääkarhut -talviuintiseuran aktiivit kertovat kylmä-
uintikokemuksista ja kylmäuinnin hyvinvointivaikutuksista. 
Jääkarhuille voi myös esittää kysymyksiä!

Lukukoira Etti
Lemun kirjasto, ti 10.1. klo 18.00–19.00
Lukukoira Etti kyläilee Lemun kirjastossa  
keväällä 2023:
ti 10.1. / to 2.2. / to 23.2. / to 16.3. / ti 4.4. 
/ to 27.4. / ti 16.5.
Lukuaika on n. 15 min / lukija. Varaa lukuaika Lemun 
kirjastosta, puh. 044 7388 145

Lukuhetkeen osallistuvat vain lapsi, koira ja koiran 
ohjaaja. Etti on hyvä kuuntelija. 

Esteen sattuessa ilmoitathan kirjastolle, niin voimme 
antaa ajan toiselle halukkaalle.

Satutunti
Lemun kirjasto, ke 11.1. klo 10.00
Satutunnille on vapaa pääsy. Lapsen mukana on 
oltava häntä valvova aikuinen.

Kevään satutunnit Lemun lähikirjastossa:  
11.1. / 8.2. / 8.3. / 12.4. / 10.5.

Satutunti
Askaisten kirjasto, pe 13.1. klo 9.30–10.00
Satutunnille on vapaa pääsy. Lapsen mukana on ol-
tava häntä valvova aikuinen. Satuja lukee Mari Tyni.

Kevään satutunnit Askaisten kirjastossa:  
13.1. / 17.2. / 17.3. / 14.4.
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Lukupiiri: Iida Rauma: Hävitys ja  
Matias Riikonen: Matara 
(Huom. Poikkeuksellisesti kaksi kirjaa!)
Maskun pääkirjasto, ma 16.1. klo 17:30-19
Maskun pääkirjaston lukupiirissä keskustellaan kerran 
kuussa kuukauden kirjasta. Lukupiiriä vetää kirjaston Eija. 
Tervetuloa uudet ja vanhat!

Kirjasto tekee varaukset lukupiirikirjoihin. Kirjan voi tulla 
lainaamaan pääkirjaston tiskiltä.

Kevään 2023 lukupiirikerrat ja -kirjat:

16.1. Iida Rauma: Hävitys ja Matias Riikonen: Matara
13.2. Satu Rämö: Talo maailman reunalla
13.3. Jhumpa Lahiri: Missä milloinkin
17.4. S suke Natsukawa: Kissa joka suojeli kirjoja
15.5. Leena Krohn: Tainaron

Satutunti
Maskun pääkirjasto, ke 18.1. klo 9.30
Satutunnille on vapaa pääsy. Lapsen mukana on oltava 
häntä valvova aikuinen. Satutunti pidetään ulkona aina 
sään salliessa. Satuja lukee Mervi Nikula.

Kevään satutunnit Maskun pääkirjastossa:  
18.1. / 1.2. / 15.2. / 1.3. / 15.3. / 29.3. / 5.4./26.4.

Loruhetki vauvoille ja taaperoille 
Maskun pääkirjasto, ke 18.1. klo 10–10.30
Lorutellaan kirjaston Eijan kanssa kerran kuussa keskiviik-
koisin klo 10–10.30.   

18.1. / 15.2. / 15.3. / 19.4. / 17.5.

Tuokiossa lorutellaan, leikitään ja lauletaankin! Ota halu-
tessasi lapselle mukaan pehmoinen alusta.  

Kulttuurikupposet
Kaislakoti, Lemu, ke 18.1. klo 13.00–14.30
Kulttuurikupposille Kaislakodin tiloihin ovat tervetulleita 
kaikki ikäihmiset. Ohjelmassa on kuukausittain vaihtuvia 
teemoja, jumppahetkiä, aivojumppaa, kahvittelua ja muka-
vaa yhdessäoloa. Tervetuloa mukaan!

Keväällä 2023:

18.1. Reipas alku vuodelle
15.2. Vietetään laskiaista - talvisia tarinoita, runoja  
 ja tietenkin laskiaispullaa
15.3. Yhteislaulua
19.4. Vappurieha – askarrellaan omat vappunaamarit  
 ja syödään vappumunkit
10.5. Kevään merkit – vetreyttävää jumppaa ja  
 lintujen tunnistusta

Lukulemmikki
Maskun pääkirjasto, ke 18.1. klo 17.45–18.45
Suomen Karva-Kaverit ry:n lukulemmikki Elsa-koira vierailee 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.

Lukulemmikki tavattavissa kevään aikana: 18.1. / 1.2. / 15.2. / 
1.3. / 15.3. / 29.3. / 12.4./26.4./10.5.
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Finlandia-voittaja Iida Rauma ja Matias Riikonen kirjailijavieraina
Maskun pääkirjasto, to 26.1.2023 klo 18.00
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Iida Rauma voitti vuoden 2022 Finlandia- 
palkinnon romaanillaan Hävitys. Muita 
hänen teoksiaan ovat Katoamisten kirja 
(2011) ja Seksistä ja matematiikasta (2015). 
Jälkimmäisestä kirjasta hänelle on myön-
netty Kalevi Jäntin palkinto ja Tulenkantaja- 
palkinto.

Matias Riikosen esikoisromaani Nelisiipinen lokki julkaistiin 2012. 
Riikonen voitti romaanillaan Suuri Fuuga yhdessä pikkuruisen kirjan 
Kiertorata kanssa Kalevi Jäntin palkinnon vuonna 2017. Iltavah-
timestarin kierrokset ilmestyi 2019. Matarasta (2021) Riikoselle 
myönnettiin Tulenkantaja-palkinto, ja romaani oli myös ehdokkaana 
vuoden 2021 Finlandia-palkinnon saajaksi.

Kokeile talviuintia maksutta
Saunaparoni (Maskuntie 248), ke 18.1. klo 18-20
Tule kokeilemaan kylmäuintia Maskun Jääkarhujen kanssa! Ota 
mukaan uima-asu, pyyheliina, juomapullo ja pipo tai muu päähine. 
Lisäksi on hyvä varustautua villasukilla tai vedenkestävillä jalkineilla –  
laiturilla on lunta ja jäätä. Pukeuduthan lämpimästi ja tulethan paikal-
le vain terveenä. Ei osallistumismaksua!

Pehmojen yö
Lemun kirjasto, ti 24.1. klo 14 alkaen
Mitähän kirjastossa tapahtuu, kun asiakkaat 
ovat poistuneet? Tuo pehmosi selvittämään se 
ja viettämään jännittävä yö Lemun kirjastossa. 

Pehmoja otetaan vastaan ti klo 14-20 ja ne voi 
tulla noutamaan torstaina 26.1. klo 14-20.
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Novellikoukku
Maskun pääkirjasto, ti 31.1. klo 17.30
Koukutu tarinoihin! Tervetuloa leppoisaan 
kuunteluhetkeen pääkirjastoon! Novellikoukussa 
kirjaston Eija lukee novelleja tai muita lyhyitä 
tarinoita. Kuuntelijat voivat samalla tehdä käsitöi-
tään, mutta mukaan voi toki tulla myös pelkäs-
tään kuuntelemaan! 

Lisätietoa/ilmoittautuminen 
eija.pelkonen@masku.fi., 044 7388 193. 
(Mukaan voi tulla myös ilmoittautumatta.)

Novellikoukku kokoontuu kerran kuussa  
tiistaisin klo 17.30. 

Novellikoukkukerrat keväällä 2023:  
31.1. / 28.2. / 28.3. / 25.4. / 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontapiste 
MAPU:n avajaiset
Pääskyrinne, Hallintotie 2,  
pe 27.1. klo 14.00–17.00
Nuorten tieto- ja neuvontapisteeltä saat ohjaajilta apua 
esimerkiksi yhteishaussa, kesätöiden hakemisessa, 
nuoriso kortin hakemisessa tai ihan missä vaan mieltä 
askarrutta vassa asiassa. Tervetuloa tutustumaan keskiviik-
koisin ja perjantaisin 27.1. alkaen! Avajaispäivänä luvassa 
myös tarjoilua ja pientä ohjelmaa.

Maskun konserttisarja: Trio Kohina
Maskun kirkko, su 29.1. klo 17.00 
Trio KOHINA on uusi kolmesta ammattimuusikosta 
ja opiskelijakaveruksesta koostuva yhtye. Sopraano 
Sofia Hiltunen, Pianisti Maiju Koskela ja sellisti 
Iida Hirvola perustivat yhtyeen vuonna 2022. 

Maskun konserttisarjan järjestävät yhteistyössä 
Maskun kunta ja Maskun seurakunta.

Vapaa pääsy!

Tutustu Maskun tapahtumiin 
tapahtumakalenterissa! 
tapahtumat.masku.fi 
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17.45
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Satutunti
Maskun pääkirjasto,  
ke 1.2. klo 9.30

Lukulemmikki
Maskun pääkirjasto,  
ke 1.2. klo 17.45–18.45

Rebecca Lujan:  
Lumoava luonto
Lemun kirjasto, 2.-27.2.
Rebecca Lujan on itseoppinut 
taiteilija. Tällä hetkellä hän 
maalaa eniten akryylimaalauk-
sia ja löytää inspiraation maa-
laamiseen luonnosta. Taiteensa 
kautta hän haluaa välittää sitä 
rauhaa ja toivoa, joka löytyy 
luonnon kauneudesta.  

Ystävänpäiväkorttien askartelua
Maskun pääkirjasto, ma 6.2. klo 17.30-18.30
Tule askartelemaan kiva kortti ystävälle kirjaston Eijan oh-
jauksessa! Kirjasto tarjoaa ohjeet, ohjauksen ja materiaalit. 
Ilmoittaudu etukäteen Eijalle,  
p. 044 7388 193/eija.pelkonen@masku.fi

Ilmastoilta: Miten maatila voi sopeutua 
ilmastokriisiin?
Lemun kirjasto, ti 7.2. klo 18.00
Viikolla 6 vietetään Luonto lainassa -teemaviikkoa. Tee-
man tiimoilta ilmastoasioista maatilalla tulee kertomaan 
Heikki Ajosenpää Kallelan luomutilalta, Maskusta. Terve-
tuloa keskustelemaan! Kahvitarjoilu.

Satutunti
Lemun kirjasto, ke 8.2. klo 10

Loruhetki
Maskun pääkirjasto, ke 15.2. klo 10

Harry Potter -ilta
Maskun pääkirjasto, ti 7.2. klo 16-19
Tylypahkan taikamaailma kutsuu jälleen! Maagisen illan 
aikana on teemaan liittyvää ohjelmaa, puuhatehtäviä, tieto-
kilpailu ja muuta hauskaa tekemistä. Tervetuloa, suuret ja 
pienet Harry Potterin ystävät!
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Lukupiiri:  
Satu Rämö – Talo maailman reunalla
Maskun pääkirjasto, ma 13.2. klo 17.30–19

Maskun konserttisarja:  
Yhteislauluja ystävyydestä
Lemun kirjasto, ti 14.2. klo 18.00
Ystävänpäivän yhteislaulua vetää trubaduuri Turjo 
Jaakkola. Maskun konserttisarjan järjestävät yhteis-
työssä Maskun kunta ja Maskun seurakunta.

Vapaa pääsy!

Satutunti
Maskun pääkirjasto, ke 15.2. klo 9.30

Kulttuurikupposet: Laskiainen
Kaislakoti, Lemu, ke 15.2. klo 13.00–14.30

Lukulemmikki
Maskun pääkirjasto, ke 15.2. klo 17.45–18.45

Satutunti
Askaisten kirjasto, pe 17.2. klo 9.30–10.00

Nuorisopalveluiden paku liikkeellä
Isonkiven ranta, Riviera,  
ma 20.2. klo 16.00–19.00

Tapahtumien yö
Ruskotalo, Rusko, pe 17.2. klo 19.00–00.00
Tapahtumien yö 6.–9.-luokkalaisille nuorille.

Ohjelmassa mm. Karaoke, kynsihuolto, pomppu linnaa 
ja muuta liikunta-aktiviteettia, Photobooth, disco 
ymsymsyms.!

Tapahtumalipun hinta 15 €/hlö.  
Ilmoittautuminen ja tapahtuman maksu osoittees-
sa: www.masku.fi/sahkoinen.asiointi  
ajalla 12.1. klo 8.00–27.1. klo 18.00.  
Lipun saa linja-autossa tapahtumaan mentäessä.

Linja-autokuljetuksen lähtö Askaisten koulu klo 18.00, 
Lemun urheilutalo klo 18.15, Maskun Hemmingin lin-
ja-autotasku klo 18.30.  
Paluulähtö Ruskolta heti puolen yön jälkeen.

Tapahtuma on päihteetön, sisäänpääsy kerran illan 
aikana. Tapahtuma järjestään yhteistyössä Mynämäen, 
Nousiaisten ja Ruskon nuorisopalveluiden kanssa.
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Lähde shoppailemaan T1 Mall of Tallinn -ostoskeskukseen, 
vieraile halutessasi trampoliini- ja pelikeskus Skyparkissa 
(vapaaehtoinen ja omakustanteinen), vietä aikaa vesipuis-
tossa ja hotellissa ainutlaatuisessa Viimsi Spa & waterpar-
kissa.

Matka taitetaan linja-autolla ja Viking Linella. Yövymme ho-
telli Tallinn Viimsi SPA:ssa. Lähtö tiistaina aikaisin aamulla 
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 lisävuoteella 70 €)
Alle 2-vuotias 50 € (lisävuoteessa)

Hinnat sisältävät laivamatkat, hotelliyön, hotellin yhteydes-
sä olevan vesipuiston sisäänpääsyn, ruokailuista men-
omatkan brunssin laivalla + hotelliaamiaisen, kuljetuksen 
ja tapaturmavakuutuksen. HUOM! Oma matkavakuutus 
oltava, muistathan myös voimassa olevan passin.

Talviloman toiminnalliset treenit ja crossfit
MaskuGym, ti 21.2. ja ke 22.2. klo 14–16

Crossfit-ohjaaja ohjaa ja opastaa lajiin. Ei ennakkoilmoittautumista.  
Ota vesipullo ja sisäliikuntaan sopivat kengät mukaasi. Maksuton.  

Hotellihuoneet:

2 hh huone (+1 lisävuode)

Perhehuone 2 sänkyä + kerrossänky (lasketaan lisävuoteik-
si),  max. 2 aikuista + 2 lasta (max. 15 v.)

Isomman perheen kohdalla on mahdollisuus varata kaksi 2 
hh huonetta väliovella (kaksi sänkyä + 1 lisävuode/huone), 
max. 2 aikuista + 4 lasta (max. 15 v.)

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

Ilmoittautuminen avoinna osoitteessa  
www.masku.fi/sahkoinen-asiointi.fi/  
ajalla 15.12.2022 klo 8.00–19.1.2023 klo 15.00.

Retki järjestetään yhteistyössä Nousiaisten vapaa-aikatoi-
men kanssa.

Nuorten ja koko perheen retki Tallinnaan
ti–ke 21.–22.2.
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Salapoliisipäivä
Lemun kirjasto,  
ke 22.2. klo 12-15
Tule tutustumaan sala poliisien 
maailmaan! Ratko arvoituksia, 
seuraa johtolankoja ja selvitä ka-
donneen kirjastohiiren mysteeri. 
Tapahtuma on maksuton. 

Koko perheen  
laskettelu- ja hiihtoretki Himokselle
torstaina 23.2.
Lähtö Askaisten koululta klo 8.30, Lemun urheilutalon 
pihasta klo 8.45 ja Hemmingin koulun pysäköintitaskusta 
klo klo 9.15. Kotimatkalle Himokselta lähdemme klo 18.

Hinnat: (sisältää edestakaiset matkat ja hissilipun):
Alle 7-vuotiaat lapset 30 €
8–16-vuotiaat lapset ja nuoret sekä yli 65-vuotiaat 50 €
Aikuiset 65 €
Pelkät edestakaiset bussikuljetukset 30 €

Alle 7-vuotiaat:
• laskettelevat ilmaiseksi kaikissa rinteissä (paitsi Lumi-

lassa) rinnelipullisen vanhemman seurassa
• ruokailevat ilmaiseksi HimosBuffetin lounaspöydässä ja 

HimosCafén keittobuffetissa lounas- tai keittobuffetin 
ostavan vanhemman seurassa

• saavat tunnin ilmaisen välinevuokrauksen Himoksen 
vuokraamosta. Lumilaan tarvitaan voimassaoleva alue-
lippu.

Ilmoittautuminen: 29.12. klo 8.00–12.2. klo 18.00 
osoitteessa www.masku.fi/sahkoinen-asiointi/ 

Pe 24.2. Lasten retki Superparkiin,  
Heselle ja Myllyn Finnkinoon.
Retki 1.–6.-luokkalaisille pe 24.2.
Hinta: 40 €/lapsi, sisaralennus 10 € sisältää Superparkin, 
Hesen hamppariaterian, leffalipun, kuljetuksen ja vakuu-
tuksen.

Aikataulu:

• Lähtö klo 9.00 Askaisten koulu
• Klo 9.15 Lemun paloasema
• Klo 9.30 Maskun Hemmingin koulun linja-autotasku

Paluu leffan jälkeen kotiin (leffa alkaa klo 14 Raisiossa)

Ilmoittautuminen: 9.1. klo 8.00–19.1. klo 18.00 
osoitteessa www.masku.fi/sahkoinen-asiointi/ 

45 nopeinta mahtuu mukaan.

La 25.-26.2. 
Talviloma LAN-tapahtuma
25.–26.2. klo 18.00–09.00 pelaillaan jälleen 
LAN-pelitapahtuman merkeissä. Tapahtuma kestää yli 
yön, ja ohjelmassa on mm. turnajaisia, kavereiden ja 
ohjaajien kanssa pelailua, syötävää ja yhdessä hen-
gailua. Tapahtumasta voi lukea lisätietoja hyvinvointi-
palveluiden ja nuorisopalveluiden some-kanavista 
lähempänä ajankohtaa.

Novellikoukku
Maskun pääkirjasto, ti 28.2. klo 17.30
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1.3. 2.3.
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Maskun  

pääkirjasto 9.30

Maskun 
konserttisarja: 
Elokuvapäivä, 
Lemun kirkko

Työikäisten treenit  
1.3.–30.4.

Lemun kirjaston näyttely:  
Metsän henki ja elämä

7.3. 8.3.
  Kirjasto-
muistoja, 

Lemun kirjasto 
18.00

 Satutunti,  
Lemun kirjasto 

10.00

13.3. 15.3. 17.3.
 Lukupiiri, 
Maskun  

pääkirjasto 17.30

 Satutunti, Maskun pääkirjasto 9.30
 Loruhetki, Maskun pääkirjasto 

10.00
 Kulttuurikupposet, Kaislakoti 

13.00

 Satutunti, 
Askaisten kirjasto 

9.30

22.3.

27.3. 28.3. 29.3.

Pääsiäis-
kemut, Lemun 
kirjasto 14.00

Pääsiäis-
askartelua, 

Maskun 
pääkirjasto 

17.30

 Novellikoukku, 
Maskun  

pääkirjasto  
17.30

 Satutunti, 
Maskun  

pääkirjasto 9.30

Työikäisten treenit 1.3.–30.4.
10 kerran treenit maalis–huhtikuun aikana haluamillesi 
tunneille/kuntosalille. Henkilökohtaiselle tunnisteellesi 
ladataan 10 sisäänpääsyä MaskuGymin tiloihin, tee varaus 
haluamallesi ryhmäliikuntatunnille ajanvarausjärjestel-
mästä MaskuGym, ajanvaraus (avoinna 24 h). Päätät itse 
milloin ja miten haluat liikkua.

Hinta 40 €, sisältää 10 kerran vapaavalintaisen ryhmälii-
kuntatunnin/kuntosalin sekä ladattavan ovitunnisteen. 

Varaa oma treenipassisi 
www.masku.fi/sahkoinenasiointi/treenipassi
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Suvi Ritvanen: Metsän henki ja elämä
Lemun kirjasto, 2.–29.3. 
Raumalta kotoisin oleva ja nykyään Raisiossa asuva Suvi Ritvanen maalaa intuitiivista hyvän energian taidetta. Metsän 
henki ja elämä -näyttelyn teemana on luonto. Luonto hengittää, lainehtii, synnyttää, kasvaa, kukoistaa, kuolee. Kaikki 
luonnossa palaa kiertokulkuun. Luonto tarjoaa myös ihmiselle ravinnon ja paikan olla yhteydessä elämän henkeen. 

Instagram: @healingartsuvi

Maskun konserttisarja: Elokuvapäivä
Lemun kirkko, to 2.3. klo 18.00
Satuja ja tarinoita – uruilla säestettyjä mykkäelokuvia koko 
perheelle.

Maaliskuun konsertissa nähdään kolme lyhyttä satuun tai 
tarinaan perustuvaa klassikkomykkäelokuvaa, joita säeste-
tään uruilla. Tapahtumaan on vapaa pääsy ja sen kesto on 
n. 45 minuuttia. Maskun konserttisarjan järjestävät yhteis-
työssä Maskun seurakunta ja Maskun kunta.

Vapaa pääsy!

Tutustu Maskun tapahtumiin tapahtumakalenterissa! tapahtumat.masku.fi

Satutunti
Maskun pääkirjasto, 
ke 1.3. klo 9.30
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Novellikoukku
Maskun pääkirjasto, ti 28.3. klo 17.30

Satutunti
Maskun pääkirjasto, pe 29.3. klo 9.30

Kirjastomuistoja
Lemun kirjasto, ti 7.3. klo 18–20
Tule mukaan keskustelemaan ja kertomaan omia ko-
kemuksia Lemun kirjaston menneiltä vuosilta. Mukana 
kirjaston pitkäaikainen kirjastonhoitaja Armi Jaakkola ja 
nykyinen kirjastonhoitaja Riikka Närvä-Haaksi.

Kahvitarjoilu.

Satutunti
Lemun kirjasto, ke 8.3. klo 10

Lukupiiri: 
Jhumpa Lahiri – Missä milloinkin
Maskun pääkirjasto, ma 13.2. klo 17.30–19

Satutunti
Maskun pääkirjasto, ke 15.3. klo 9.30

Loruhetki
Maskun pääkirjasto, ke 15.3. klo 10

Kulttuurikupposet: Yhteislaulua
Kaislakoti, Lemu, ke 15.3. klo 13.00–14.30

Satutunti
Askaisten kirjasto, pe 17.3. klo 9.30–10.00

Pääsiäiskemut
Lemun kirjasto, ke 22.3. klo 14–18
Pääsiäiskemuissa kuullaan tarina Pasi-kanista, askarrel-
laan pääsiäiskoristeita ja istutetaan rairuohoa. Kemuihin 
saa pukeutua teeman mukaisesti. 

Mehu- ja keksitarjoilu. Tapahtuma on maksuton.

Pääsiäisaskartelua
Maskun pääkirjasto, ma 27.3. klo 17.30–19
Askarrellaan pääsiäisen tunnelmissa kirjaston Eijan kans-
sa. Kirjasto tarjoaa ohjeet, ohjauksen ja materiaalit. 

Ilmoittaudu etukäteen Eijalle, p. 044 7388 193/ 
eija.pelkonen@masku.fi
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Huhtikuu
TIISTAI PERJANTAIKESKIVIIKKO LAUANTAI SUNNUNTAIMAANANTAI TORSTAI
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1.4.
 Teatterimatka 

Poriin

1.-8.4.  
Pyhän  
matka

Lemun kirjaston näyttely: Voimaa valosta

Amazing Race koko huhtikuun ajan

Vanhemmuuden viikko 24.–30.4.

4.4.
 Pehmojen 

pääsiäinen,  
Maskun 

pääkirjasto

12.4.

19.4.17.4. 21.4. 22.4.

13.4. 14.4. 16.4.
 Satutunti,  

Lemun kirjasto 
10.00

 Kulttuurikupposet, Vappurieha – 
askarrellaan omat vappunaamarit ja 
syödään vappumunkit

 Loruhetki, Maskun pääkirjasto 
10.00

 Lukupiiri, 
Maskun 

pääkirjasto 17.30

 Perheiden 
yökirjasto

 Patikkaretki 
Teijon kansallis-

puistoon

 Turku 
1600-luvulla 

-luento, Lemun 
kirjasto 18.00

 Satutunti, 
Askaisten kirjasto 

9.30

Maskun 
konserttisarja: 

Blues Ones, Mas-
kutalo 18.00

25.4. 26.4. 27.4. 29.4.
 Novellikoukku, 

Maskun  
pääkirjasto 17.30

 Harry Potter 
-ilta, Lemun 
kirjasto 16.00

 Nuoriso-
palveluiden 

pakun 
Wappurieha,  

Lemupark 17.00

 Muksis,  
Seikelän koulu 

14.00



Tapahtumat24 Maskun kevät

Amazing Race Masku 2023
Huhtikuun ajan kunnan eri osiin on kätketty rasteja, joita 
bongaamalla voit voittaa huikeita palkintoja! Amazing 
Race Masku starttaa lauantaina 1.4., ja rastit ovat haet-
tavissa koko huhtikuun ajan.

Lataa älypuhelimeesi QR koodinlukija ja lue 
QR-koodi puhelimesi kameralla -> kamera näyttää 
linkin, jonka avulla saat vihiä seuraavasta rastista. 

1. rastin löydät hyvinvointipalveluiden postilaatikosta 
osoitteesta Hallintotie 2, Masku

Rastikohteet on valikoitu helposti saavutettaviksi. Seu-
raavan rastin löydät edellisen rastin vihjeestä. Amazing 
race Masku -rasteja löytyy yhteensä 10 kpl. Viimeiseltä 
rastilta löydät ohjeet arvontaosallistumiseen. Palkintoina 
mm. kylpylälahjakortti, kuntosalikortti ja Masku-tuotteita. 
Voittajille ilmoitamme henkilökohtaisesti.

Teatterimatkan aikataulu

9.15 Lähtö, Maskun Hemmingin koulu
9.30 Nousiaisten Henrikin koulu  
11.15–12.30 Ruokailu, Ravintola Satakunta  
13.00 Näytös alkaa (kesto 2 h, sis. väliajan)
15.00 Lähtö kotiin näytöksen jälkeen

Hinta 73 €/hlö sisältää matkan, lipun ja ruoan.

Teatterimatka  
Porin teatteriin
la 1.4.
Vie Meren Tuoksuun on musiikillinen 
tarina rakkaudesta ja elämän rajalli-
suudesta. Dramatisoitu konsertti vie 
katsojat meren äärelle Lasse  
Mårtensonin rakastettujen klassi-
koiden, kuten Myrskyluodon Maija, 
Laiskotellen ja Kaikki paitsi purjehdus 
on turhaa siivittäminä. 

Konserttia säestää Henrik  
Wikströmin johtama viisihenkinen 
orkesteri ja näyttämöllä nähdään koko 
Porin Teatterin ensemble, jota tähdit-
tää vierailija Ami Aspelund!

Alkuruoka: täyteläinen bataattisosekeitto. Pääruoka 
1: ylikypsää häränrintaa, punaviinikastiketta, hunaja-
paahdettuja kasviksia, parmesan-perunakakkua tai 
pääruoka 2: voissa paistettua lohta, hollandaisekasti-
ketta, hunajapaahdettuja kasviksia, parmesan-peruna-
kakkua. Jälkiruoka: suklaamousse ja tuoreita marjoja.

Ilmoittautumislinkki avoinna  
masku.fi/sahkoinen-asiointi to 12.1.–to 16.2.  
Osallistumismaksu laskutetaan. Ilmoita nimi, osoite, 
puh.nro, s-posti ja mahdolliset ruokarajoitukset.  
Matka toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 40 hlöä. 

Teatterimatkan järjestävät Nousiaisten ja Maskun 
kuntien kulttuuritoimet.
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Tutustu Maskun tapahtumiin 
tapahtumakalenterissa! 
tapahtumat.masku.fi 

Pyhän hiihto- ja laskettelumatka
1.-8.4.
Majoitus: PyhäSuites43

Pyhän suositut huoneistot kahdella makuuhuoneella, omalla saunalla ja 
parvekkeella aivan Hotelli Pyhätunturin ja vuokraamon palveluiden vieressä. 
Mukava ja siisti klassikko. Hintaan kuuluu hotellin kuntosalin ja saunan käyttö. 
Huoneiston säilytystilat on suunniteltu talviharrastajan tarpeisiin: jokaisella 
huoneistolla on oma lukittava suksikaappi PyhäSuitesin yleisissä tiloissa. 
Käytettävissä on myös suksien huoltotila sekä pyykinpesukone.

Matkan hinnat:

5 hlöä/huoneisto hinta 425 €/hlö
4 hlöä/huoneisto hinta 475 €/hlö
3 hlöä/huoneisto hinta 560 €/hlö
2 hlöä/huoneisto hinta 725 €/hlö

Hintaan sisältyvät edestakaiset bussi-
kuljetukset Pyhälle, yksi lämmin ruoka 
päivässä, liinavaatteet ja loppusiivous, 
matkanjohtajan palvelut sekä hotellin 
kuntosalin vapaa käyttö.

Kuluton peruutus 15.2.2023 saakka.

Päivi Laine: Voimaa 
Valosta
Lemun kirjasto, 3.–27.4.
Päivi Laine on opiskellut luontoku-
vauksen perusteita ja Lemun kirjaston 
huhtikuun näyttely on hänen loppu-
työnsä luontokuvauksesta. Näyttely 
koostuu luontoaiheisista vastavaloku-
vista.

Pehmojen pääsiäinen
Maskun pääkirjasto, ti 4.4.
Kirjaston pehmot juhlivat pääsiäistä 
ja kutsuvat kaverit mukaan juhlimaan! 
Tuo pehmosi kirjastolle tiistaina 4.4. 
Hauskan illan ja yön jälkeen pehmot 
voi hakea kotiin ke 5.4.

Satutunti
Lemun kirjasto, ke 12.4. klo 10

Tiedustelut / Ilmoittautumiset:
hanna.pennanen@masku.fi tai p. 044 7388 242
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Veli Pekka Toropainen – 
Turku 1600-luvulla
Lemun kirjasto,  
to 13.4. klo 18–20
Veli Pekka Toropainen (FT), Suomen  
historian tutkija, kertoo, millaista 
elämä oli 1600-luvun Turussa ja sen 
lähialueilla. Toropainen on julkaissut 
aiheesta muun muassa teokset 13 
pyöveliä: Päätöntä menoa 1600-luvun 
Turussa ja 39 tarinaa 1600-luvun 
turkulaisnaisista. 

Kahvitarjoilu. 

Satutunti
Askaisten kirjasto,  
pe 14.4. klo 9.30–10.00

Lukupiiri:  
S suke Natsukawa –  
Kissa joka suojeli kirjoja
Maskun pääkirjasto,  
ma 17.4. klo 17.30–19

Loruhetki
Maskun pääkirjasto,  
ke 19.4. klo 10

Maskun konserttisarja: 
Blues Ones
Maskutalo, su 16.4. klo 18
Markku Innon Blues Ones kokoelman 
runoja lukee Valtteri Roiha ja bändi 
soittaa bluesia. 

Timo Saarinen, kitara, Kimmo Lilja, 
rummut, Esa Salminen, basso,  
Kimmo Gröhn, saksofoni, Valtteri 
Roiha, lausunta. 

Maskun konserttisarjan järjestävät 
yhteistyössä Maskun kunta ja Maskun 
seurakunta. Vapaa pääsy!

Lähde mukaan koko perheen voimin tutustumaan 
Mathildedalin ympäristöön, kiertämään Matildanjärven 
kävelylenkki, syömään kunnan tarjoamaa kotaevästä 
(huom! Linja-auto pysäköidään Teijon luontokeskuksen 
parkkipaikalle osoitteeseen Matildanjärventie 84, josta on 
matkaa kodalle n. 2,3 km)  ja vierailemaan oman makusi 
mukaan vaikkapa paikallisessa museossa tai ruukkikylässä.

Tarkempia tietoja alueesta ja patikointireiteistä löydät 
osoitteesta www.luontoon.fi/teijo/palvelut 

(Sivustolta löydät myös kartan, jonka avulla voit 
suunnitella ohjelmasi.)

Lähtö linja-autokuljetuksella Askaisten koululta klo 9.30,  
Lemun urheilu talon pihalta klo 9.45 ja Maskun Hemmingin 
linja-autotaskusta klo 10. Paluulähtö Matildanjärveltä  
klo 17. Retki on maksuton.

Koko perheen retki Teijon kansallispuistoon Matildanjärvelle
la 22.4.

Perheiden yökirjasto
Maskun pääkirjasto  
pe–la 21.–22.4.
Tervetuloa yöksi kirjastoon! Ota mu-
kaan perheesi (se, jonka kanssa asut, 
tai ihan kuka vaan, jonka perheeseen 
kuuluvaksi katsot), makuupussi tms. 
yöpymisvaruste, pehmolelu unikaverik-
si ja tietenkin eväät.

Voit osallistua myös pelkästään ilta-
ohjelmaan. Kirjaston lainauspalvelut 
eivät ole käytössä yökirjaston aikana.

Yöpyjien ilmoittautuminen alkaa 
3.4. klo 9.00 osoitteessa  
www.masku.fi/sahkoinen-asiointi

Tarkempi ohjelma julkaistaan lähem-
pänä tapahtumaa. Luvassa on ainakin 
satuhetkiä, hauskoja tehtäviä, tietovisa 
ja lukemista taskulampun valossa unta 
odotellessa.

Alle 15-vuotiailla on oltava oma aikui-
nen mukana.

Ilmoittautuminen auki ajalla 1.3. klo 8–17.3. klo 15 
osoitteessa www.masku.fi/sahkoinen-asiointi

Kulttuurikupposet: 
Vappurieha
Kaislakoti, Lemu,  
ke 15.4. klo 13.00–14.30

Vanhemmuuden 
viikolla
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Vanhemmuuden 
viikolla

Viikko 17 Vanhemmuuden viikko
Nuorisopalvelut järjestää viikolla 17 maskulai-
sille perheille vanhemmuuden viikon.
Vanhemmuuden viikon tarkoituksena on korostaa yhdes-
sä tekemisen tärkeyttä sekä vanhempien roolia lasten ja 
nuorten kasvattajina. Tärkeintä kuitenkin on, että teemavii-
kolla koetaan iloista yhdessäoloa! 

Novellikoukku
Maskun pääkirjasto, ti 25.4. klo 17.30

Lemuparkin  
Wappurieha
Lemupark, to 27.4. klo 17–19
Nuorisopalveluiden paku huristelee Lemuparkiin pitä-
mään Wappuriehaa klo 17.00–19.00! Tarjolla munkkeja 
ja simaa. Myös vanhemmat: tervetuloa!

Harry Potter -tapahtuma
Lemun kirjasto, ke 26.4. klo 16–19
Sukella taikuuden maailmaan! Ohjelmassa muun muassa: 
koettele taitojasi Potter-aiheisessa pakohuoneessa, tun-
nista taikayrtit ja niiden ominaisuudet, osallistu Dobbyn 
sukkapajaan, ja ota vastaan ennustus Punurmiolta... jos 
uskallat. 

Pakopeliin on ennakkoilmoittautuminen.  
Voit varata paikkasi soittamalla Lemun kirjastoon, 
numeroon 044 7388 145. Muu tapahtuma on kaikille 
avoin ja maksuton.

MUKSIS
Seikelän koulu 
(Lietsalantie 33, Masku), 
La 29.4. klo 14–16  
Tapahtuma koko perheelle. Ohjelmassa mm. 

• Kirjaston pop up ja tietovisa
• Maskutin ensiesiintyminen
• Virtuaalitodellisuus ja Gaming nurkka
• Sumopuvut ja pomppulinna
• Temppurata
• 4H:n ongintaa ja vappuaskartelua
• Kasvomaalausta
• Poniratsastusta
• Ilmapalloja
• Vanhempainyhdistyksen pienen rahan puffetti

Muutokset mahdollisia, seuraa: tapahtumat.masku.fi

Vanhemmuuden 
viikolla
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Kaikkien sanan 
ilmoittaneiden  

kesken arvotaan palkintoja.

Valokuvasuunnistus
Etsi näiden kuvien osoittamat paikat 29.4.–25.5. ja poimi 
paikoista talteen kuusi kirjainta, joista muodostuu sana.

Ilmoita se www.masku.fi/sahkoinen-asiointi.fi/  
viimeistään 28.5. klo 24.00 mennessä. Kuvien paikoilta 
löytyy myös QR-koodit, joiden takana lisätietoja paikoista.

Lisätietoja: maarit.lindstrom@masku.fi
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Toukokuu
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1.5. 4.5.
Haaste-
pyöräily-

kampanja alkaa, 
päättyy 31.8.

 Puutarhailta 
ja taimivaihto, 
Lemun kirjasto 

17.00

Valokuvasuunnistus 29.4.–25.5.

Lemun kirjaston näyttely: Luonnollista

Lasten kulttuuriviikko 29.4.–8.5.

8.5.

15.5.

22.5. 23.5.

30.5.

24.5.

17.5. 18.5. 19.5. 21.5.

10.5.
 Nuorisopalveluiden paku ja 

puutarhailta, Askaisten kirjasto 
15.00

Puutarhailta ja äidin auringon-
kukka, Maskun pääkirjasto 
16.00

 Lukupiiri, 
Riviera 17.30

 Kirjaston 
ympäriajot, 

Maskun  
pääkirjasto 16.00

 Novellikoukku, 
Maskun  

pääkirjasto 17.30

 Kansanlaulu-
ilta, Maskun 
pääkirjasto 
klo 18.00

 Prinsessat ja 
ritarit, Lemun 
kirjasto 14.00

 Loruhetki, 
Maskun  

pääkirjasto 10.00

  Retki 
Linnanmäelle

Retki  
Olkiluotoon

Maskun 
konserttisarja: 

Kansakoululauluja, 
Niemenkulman 
kylätalo 18.00

 Satutunti, Lemun kirjasto 10.00
 Kulttuurikupposet, Kaislakoti 

13.00
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Nimi

Osoite

Työpaikka Kylä

Sähköposti

Puhelin

Merkitse kilometreinä päivittäinen liikkumisesi pyörällä 
vapusta juhannukseen tai elokuun loppuun asti!

läpi vuodenläpi vuoden
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Pirjo Ristola: Luonnollista
Lemun kirjasto, 4.–30.5. 
Pirjo Ristola on turkulainen taiteilija, jonka teoksia on 
ollut esillä monessa paikassa aina ulkomaita myöten. 
Luonnollista-näyttely koostuu öljyväri-, akryyli- ja akvarelli-
maalauksista. Pääasiassa näyttelyn aihepiiri tulee luon-
nosta, mutta mukana on muun muassa kaupunkinäkymiä. 
Näyttelyn maalaukset ovat keskenään hyvin erilaisia sekä 
tunnelmaltaan että rakenteeltaan.

Puutarhailta ja taimivaihto
Lemun kirjasto, to 4.5. klo 17–20
Istahda keskustelemaan puutarhanhoidosta kahvin äärellä. 
Esillä puutarha-aiheista kirjallisuutta ja mahdollisuus tuoda 
omia pistokkaita taimivaihtoon. Auttisten puutarha myy 
kirjaston pihalla kesäkukkia klo 17–19. 

Kirjasto tarjoaa kahvit. Tervetuloa!

Nuorisopalveluiden paku huristelee 
puutarhailtaan Askaisten kirjastolle
ma 8.5. klo 15–18
Perusta oma lavakauluspuutarha Askaisten kirjaston pihal-
le. Nuorisopalvelut tarjoaa sinulle lavakauluksen, mullat ja 
siemenet.  Voit myös istuttaa orvokin äidille. Auttisten puu-
tarha sponsoroi kukat ja tykötarpeet. Auttisten puutarha 
myy kirjaston pihalla kesäkukkia klo 15-18. 

Puutarhailta
Maskun pääkirjasto ma 8.5. klo 16–19
Istuta äidille auringonkukan siemen. Kirjasto tarjoaa tykö-
tarpeet. Ruohosen puutarha myy kirjaston edessä kukkia ja 
hunajaa, ja Annelta voit kysyä mieltä askarruttavia kysy-
myksiä puutarhanhoidosta.

Satutunti
Lemun kirjasto, ke 10.5. klo 10
Satutunnille on vapaa pääsy. Lapsen mukana on oltava 
häntä valvova aikuinen.

Kulttuurikupposet: Kevään merkit
Kaislakoti, Lemu, ke 10.5. klo 13.00–14.30

Lukupiiri: Leena Krohn – Tainaron
Riviera, ma 15.5. klo 17.30–19

Loruhetki
Maskun pääkirjasto ke 17.5. klo 10
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Helatorstain retki Linnanmäelle
to 18.5.
Retken hinta:
55 €/ranneke ja sisäänpääsy sekä kuljetus
15 €/pelkkä kuljetus

Retken aikataulu:
Klo 10.30 Askaisten koulu
Klo 10.15 Lemun urheilutalon piha
Klo 10.30 Maskun Hemmingin linja-autotasku

Paluulähtö Linnanmäeltä klo 18.

Ilmoittautuminen ja retken maksu: 6.4. klo 8.00–27.4. 
klo 18.00 www.masku.fi/sahkoinen-asiointi.fi/

45 nopeinta mahtuu mukaan. Retki järjestetään, mikäli 
vähintään 25 ilmoittautuu mukaan.

6.-luokkalaiset ja vanhemmat mukaan ilman huoltajaa, 
nuoremmat huoltajan kanssa.

Retki Olkiluotoon
pe 19.5.
Lähtö klo 8.30 Maskun kunnanviraston edestä

Ohjelma:

10.00 Saapuminen Olkiluotoon, Vierailukeskus

• Henkilöllisyystarkistus
• Kahvi/tee/kahvileipä

10.30 Yhtiön esittely                                            
11.30 Aluekierros:

• Vierailu voimalaitosjäteluolaan (VLJ-luola) 
(Alle 7-vuotiaat eivät pääse luolaan.)

• ONKALO®-näyttely
13.00 Tutustuminen Sähköä uraanista -tiedenäyttelyyn      
13.30 Vierailu päättyy

Mukaan Olkiluotoon tarvitaan:

Henkilöllisyyden tarkistaminen
• Aikuiset: ottakaa mukaan ajokortti, passi,  

henkilökortti tai kuvallinen Kela-kortti. 
• Alle 18-vuotiailta hyväksytään myös mopokortti tai kuva-

ton KELA-kortti.

Klo 14.00 ruokailu Vuojoen kartanossa 

Raikasta salaattipöydästä, paikallista Leskisen perunaa ja 
broileria, possun sisäfileetä tai lohta kermaisessa kastik-
keessa, sekä jälkiruoka ja kahvi/tee.

Hinta matkalle: 30 €, sisältää kaiken.

Ilmoittautumislinkki avoinna to 6.4.–to 27.4.  
masku.fi/sahkoinen-asiointi

Olkiluodon henkilöllisyystarkistuksia varten ilmoittautumi-
sen yhteydessä tulee ilmoittaa mm. henkilötiedot: kansa-
laisuus, henkilötunnus, nimi, syntymäpaikkakunta, työnan-
taja ja puhelinnumero.

Tutustu Maskun tapahtumiin 
tapahtumakalenterissa! 
tapahtumat.masku.fi 
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Lasten kulttuuriviikko 
29.4.–8.5.
Ohjelmassa mm.

• La 29.4. MUKSIS, koko perheen tapahtuma Seike-
lässä. Maskutin ensiesiintyminen.

• Ti 2.5. Äitienpäiväaskartelua poistokirjoista Le-
mun kirjastossa

• Ke 3.5. retki Veraisten laavulle

• Ma 8.5. lavaistutukset ja orvokkien istutukset 
äideille Askaisten kirjastossa

• Ma 8.5. Auringonkukan siemenien istutusta 
tuunattuun purkkiin äideille. Ruohosen puutarha 
paikalla.

• Nukketeatteria Lemun ja Askaisten kirjastoissa

• Sadutusta ja loruhetki pääkirjastossa

• Seurakunnassa tapahtuu lapsille

Yhdistykset ja järjestöt ovat tervetulleita mukaan 
järjestämään viikoille ohjelmaa. Jos yhdistyksellä on 
joku tapahtuma jo tälle ajankohdalle, mielellämme 
mainostamme myös sitä ja siitä voi laittaa vaikka 
sähköpostia: maarit.lindstrom@masku.fi

Maskun konserttisarja: 
Kansakoululauluja
Niemenkulman kylätalo, su 21.5. klo 18
Niemenkulman lauluillassa lauletaan monipuolisesti 
koululauluja useilta vuosikymmeniltä. Lauluiltaa vetää 
kanttori Joni Poutanen. Tapahtuma sopii koko perheelle 
ja on hyvä mahdollisuus omien koulumuistojen jakamiseen 
vaikka yli sukupolvien! Maskun konserttisarjan järjestävät 
yhteistyössä Maskun seurakunta ja Maskun kunta.

Vapaa pääsy!

Kirjaston ympäriajot 
Maskun pääkirjasto, ma 22.5. klo 16–19
Kirjaston kesälukukampanja starttaa! Kirjaston edustalla 
kivoja toiminnallisia pisteitä.  Loru- ja satutuokiot klo 17, 
17.30 ja 18. Tapahtuman toimintoihin osallistumisesta saa 
ensimmäisen lukumerkinnän kesälukukampanjaan.

Novellikoukku
Maskun pääkirjasto, ti 23.5. klo 17.30

Prinsessat ja ritarit -tapahtuma
Lemun kirjasto, ke 24.5. klo 14–16
Pukeudu prinsessan, prinssin tai ritarin asuun ja tule kir-
jastoon! Voit muun muassa askarrella miekan tai kruunun 
ja ottaa selvää mikä on ritari- tai prinsessanimesi. Ohjel-
massa myös satumainen disko. 

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

Kansanlauluilta
Maskun pääkirjasto, ti 30.5. klo 18–19
Tervetuloa kirjaston Eijan johdolla laulamaan yhdessä 
kansanlauluja!
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Tapahtumia läpi kevään

Omaa taidetta näytille
Onko sinulla kotona tekemääsi taidet-
ta, jota haluaisit tuoda muidenkin kat-
seltavaksi? Ota yhteyttä vaikkapa säh-
köpostilla: maarit.lindstrom@masku.fi. 
Näyttelytiloja löytyy Maskun pääkirjas-
tosta, Lemun kirjastosta ja kesäaikaan 
Maskun museolta.

Raisio-opisto
Raisio-opisto on Raision kaupungin 
ylläpitämä vapaan sivistystyön oppi-
laitos. Raisio-opisto tarjoaa kaikille 
avoimia opiskelu- ja harrastusmah-
dollisuuksia Raision kaupungin sekä 
Maskun, Ruskon, Mynämäen ja Nousi-
aisten kuntien alueilla.

Tarjolla Maskussa mm. Sirkuskoulua 
Maskutalolla, digiopetusta Maskun 
pääkirjastossa, kudontaa kudontati-
loissa ja monipuolisia liikuntaryhmiä 
kunnan liikuntatiloissa.

Katso tarkemmin:  
www.opistopalvelut.fi/raisio

Lisätietoja: Opiston toimisto 
opisto@raisio.fi tai puh. 044 797 1266
Toimisto on avoinna ma–pe klo 9–15.

Masku esiintyy
Masku esiintyy on Maskun kunnan uusi tapahtumasarja, johon voivat hakea 
mukaan kaikki nykyiset ja entiset maskulaiset, joilla on jotakin esitettävää. 
Avauskesänä 2022 sarjassa mm. kuultiin musiikkia, ihmeteltiin taikatemp-
puja ja tutustuttiin argentiinalaiseen tangoon. Tervetuloa mukaan!

Masku esiintyy -sarjan esiintyjähaku on jatkuvasti auki täällä:  
bit.ly/masku-esiintyy-haku

Talviliikkuja-kampanja 10.1.–31.3.2023! Lue lisää s. 35 >>>

Tule mukaan Maskun 
sukkaralliin!
Kudo ja suunnittele oma Masku-aihei-
nen villasukka ja osallistu kilpailuun. 

Kilpailussa sarjat: alle 18-vuotiaat 
(lapset ja nuoret) ja yli 18-vuotiaat 
(aikuiset).

Toimita sukat maaliskuun 2023 
loppuun mennessä johonkin Maskun 
kirjastoista. Liitä mukaan sukan nimi 
ja siihen liittyvä tarina sekä yhteystie-
tosi ja kilpailusarja. Huomioithan, että 
sukkamallin tulee olla osallistujan itse 
suunnittelema.

Sukat kuvataan ja julkaistaan seuraa-
vassa hyvinvointipalvelujen esitteessä. 
Lisäksi sukat ovat esillä huhtikuussa 
pääkirjaston ikkunassa ja toukokuussa 
Lemun lähikirjaston ikkunassa. Kunta-
laiset saavat äänestää voittajan, joka 
palkitaan Maskun päivillä Rivieralla 

Halutessaan kilpailusukat voi lahjoit-
taa hyvinvointipalveluille. Lahjoitetut 
sukat ovat kaupan Maskun päivillä 
ja sukista saatu tuotto lahjoitetaan 
hyväntekeväisyyteen.

Laitetaan yhdessä sukat pyörimään!

Lisätiedot: tanja.hakamaki@masku.fi 
tai maarit.lindstrom@masku.fi

KULTTUURIA
Maskun 
kulttuurikasvatusohjelma
Maskussa on valmisteltu kevään 2022 
kulttuurikasvatusohjelmaa, jota pilo-
toidaan kaikissa Maskun kouluissa ja 
varhaiskasvatusyksiköissä lukuvuoden 
2022–2023 aikana. Kulttuurikasvatus-
ohjelman tarkoituksena on tuoda tai-
de- ja kulttuurielämyksiä kaikkiin Mas-
kun kouluihin ja varhaiskasvatukseen 
säännöllisesti ja yhdenvertaisesti.

Kulttuurikasvatusohjelmalla vahvis-
tetaan lukutaitoa, osallisuutta sekä 
maskulaisten lasten ja nuorten paikal-
lisidentiteettiä. Tavoitteita ovat muun 
muassa taiteenlajien esitteleminen 
monipuolisesti ja laadukkaiden kult-
tuurisisältöjen tuominen osaksi ope-
tusta ja kasvatusta. 

Kulttuurikasvatusohjelma tuo kouluihin 
iloa ja elämyksiä!

Tutustu kulttuurikasvatukseen: 
www.bit.ly/kulttuurikasvatusmasku
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TALVILIIKKUJA SUORITUSKORTTI
Merkitse kilometreinä päivittäinen liikkumisesi ajalta 10.1.–31.3.2023,  
seuraavilla liikkumistavoilla:

Tarkempia tietoja 
www.liiku.fi/
talviliikkuja

hiihto = H, kävely = K, sauvakävely = SK, juoksu = J, lumikenkäily = LK, 
potkukelkkailu = PK, luistelu = L, retkiluistelu = RL, pyöräily = P,  
maastopyöräily = MP tai soveltava liikunta = SL
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Työpaikka Kylä
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kaikki yhteensä:



Nuoret
Nuokkaritoiminta
Maskussa on 3 nuorisotilaa: Brankkari (Paloasemantie 6, 
Masku), Wanha Oskari (Askaistentie 139) ja Askaisten van-
han pankin pääty (Askaisten Holvin kabinettitila).

Avoimissa, toiminnallisissa nuortenilloissa nuorella on mah-
dollisuus viettää vapaa-aikaa ystävien kanssa, jutella ohjaa-
jien kanssa ja osallistua erilaisiin teematapahtumiin.

Tulevan kevään tavoitteenamme on myös tavoittaa vanhem-
pia ja tehdä nykyisestä nuorisotilatyöstä heille tutumpaa. 
Nuorisotiloissa tullaan järjestämään vanhempainiltoja, joiden 
tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan Maskun nuorisotilojen 
Instagram-tilillä (Maskun_nuokkarit) ja hyvinvointipalveluiden 
Facebook-sivulla sekä kuntatiedote Maskulaisessa ja osoit-
teessa tapahtumat.masku.fi.

Toiminnalliset, avoimet nuortenillat
Maskun nuorisotiloilla Brankkarilla, Askaisten Pakanpirtissä 
ja Lemun Wanhassa Oskarissa järjestetään toiminnallisia, 
avoimia iltoja nuorille läpi vuoden. Tervetuloa nuokkarille!

Nuokkareiden aukioloajat keväällä 2023:

Pikkunuokkari = 3.–6.-luokkalaisille nuorille
Isojen nuokkari = 13–18-vuotiaille

ASKAISTEN NUOKKARI (Askaistentie 751)

Maanantai
Pikkunuokkari 14.30–16.30 
Isojen nuokkari 17.00–20.00
Keskiviikko
Isojen nuokkari 17.00–20.00

LEMUN WANHA OSKARI (Askaistentie 139, Lemu)

Tiistai
Pikkunuokkari 15.30–17.30
Isojen nuokkari 18.00–20.00
Torstai
Isojen nuokkari 18.00–21.00

KERHOTILA BRANKKARI (Paloasemantie 6, Masku)

Torstai
Isojen nuokkari 18.00–21.00 
Perjantai
Isojen nuokkari 19.00–22.00

Lisätiedot ja mahdolliset muutokset:
www.masku.fi/nuorisotilat
Instagram: @masku_nuokkarit &  
@maskun_hyvinvointipalvelut
Facebook: Maskun hyvinvointipalvelut
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Maija Saarela 
koulunuoriso työntekijä 
p. 044 7388 195 
maija.saarela@masku.fi maijakoulussa

Maskun nuorisokortti-
hakemus nyt netissä! 
Täytä maksuttoman nuorisokortin 
hakemus netissä huoltajan kanssa! 
Kortilla olet oikeutettu käyttämään 
Maskun kunnan tai Turun seutukun-
nan nuorisopalveluita, mm. nuoriso-
tiloja – ilman nuorisokorttia ei siis 
nuokkarille pääse. 

Nuorisokorttihakemuksen löydät 
skannaamalla QR-koodin tai  
menemällä osoitteeseen:  
bit.ly/nuorisokortti_masku

Nuorten tieto- ja 
neuvontapiste MAPU
osoitteessa Hallintotie 2.

AVAJAISET 27.1. KLO 14−17

Nuorten tieto- ja neuvontapisteeltä 
saat ohjaajilta apua esimerkiksi yh-
teishaussa, kesätöiden hakemisessa, 
nuorisokortin hakemisessa tai ihan 
missä vaan mieltä askarruttavassa 
asiassa. Tule käymään!

Tieto- ja neuvonpiste avoinna 
helmi–huhtikuussa:
keskiviikkoisin ja perjantaisin 
klo 13–16 (hiihtolomalla suljettu).

Liikkuva nuorisotyö
Nuorisopalvelut myös liikkuu nuorten luokse hyvinvointipalveluiden paketti-
autolla! Tarjoamme erilaisia teem a iltoja eri puolilla kuntaa, esimerkiksi grillaus-
iltoja, rantapäiviä, peli-iltoja jne.

Kevään pakettiauton illat seuraavasti:

• Ma 20.2. paku huristelee Rivieran Isonkiven rantaan klo 16.  
Ohjelmassa pulkkamäkeä, makkaraa, lämmintä mehua yms.

• To 27.4. paku huristelee Lemuparkiin vapputunnelmissa klo 16–19.  
Tarjolla simaa ja munkkia! Koska kyseessä on vanhemmuuden viikko,  
myös vanhemmat ovat tervetulleita paikalle!

• Ma 8.5. paku huristelee Askaisten kirjastolle klo 15–17 mukanaan lavakauluk-
set, mullat ja siemenet. Tule kasvattamaan oma puutarhasi.

• Lisäksi paku huristelee kerran kuussa perjantai-iltaisin ympäri kyliä. 
Tarkemmat päivät ilmoitetaan somessa.

Koulunuorisotyö
Koulunuorisotyöntekijä Maija Saarela aloitti Maskussa syksyllä 2021. Koulunuoriso-
työntekijä on osa nuorisopalveluiden porukkaa, ja hänen työpisteensä löytyy Maskun 
Hemmingin koulusta. Koulunuorisotyöntekijä toimii yläkouluikäisten nuorten kanssa 
yläkoulussa. Lisäksi vastuualueeseen kuuluu 5.–6.-luokkalaisten oppilaiden kanssa 
työskentely.

Koulunuorisotyöntekijän tehtäväalueeseen kuuluvat mm. ennaltaehkäisevä perus-
nuorisotyö kouluaikana, tukioppilastoiminta, seiskaluokkien ryhmäytykset, kiusaa-
mista ehkäisevä Kiva koulu -toiminta, välituntitoiminta, työskentely koulun hyvin-
vointityöryhmässä, läksykahvilat, päihdekasvatus, oppilaskuntatoiminta sekä koulun 
teema- ja retkipäivät. Lisäksi koulunuorisotyöntekijä tekee kohdennettua nuorisotyö-
tä kouluissa. Koulujen lomien aikana koulunuorisotyöntekijä on tavattavissa perus-
nuorisotyön puolella kuten nuorisotyön tapahtumissa ja retkillä. 
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Maskun kunnan nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuusto toimii maskulaisten nuorten 
asioiden megafonina. Mikäli sinulla on ajatuk-
sia, ideoita tai ehdotuksia maskulaisten nuorten 
toiminnan lisäämiseksi ja parantamiseksi, ota 
yhteyttä nuorisovaltuustoon!

Löydät meidät instagramista:  
maskunnuorisovaltuusto
Sähköpostiosoite:  
nuorisovaltuusto@masku.fi

Lisätietoja: Aada Hakula puh. 040 8644 602

Nuorisovaltuusto 2022-2023:

Aada Hakula puheenjohtaja
Heli Stenroos, sihteeri
Saara Liljavirta
Otto Honkasalo
Edith Sukari
Sonja Lumiainen
Miisa Heilimö

Nuvan lajikokeilut
Nuorisovaltuusto järjestää keväällä 2023 aiemman syksyn tapaan 
erilaisia lajikokeiluja 13-18-vuotiaille nuorille. Tarkemmat tiedot 
tullaan tiedottamaan kevään Maskulaisissa. Seuraa tiedottelua!

Muistathan myös, että nuorisovaltuuston pelikassi kaikille masku-
laisille nuorille löytyy Maskun pääkirjastosta. Kuittausta vastaan 
voit lainata itsellesi tai kaveriporukallesi tennismailoja ja -palloja, 
lentispalloja, jalkapalloja, koripalloja tai slackline-temppuliinan. 
Välineiden käyttö omalla vastuulla.

Vertti-toiminta eli nuorten vertaistiedotus

Nuorten ehdotus- ja 
palautelaatikko
Nuori hei! Ole osana nuorisopalveluiden kehi-
tystä! Anna palautetta nykyisistä palveluista, joi-
ta käytät (esim. nuokkari) tai ehdota jotain uutta 
ja kivaa tai sinulle tärkeää.

Kysely on täysin nimetön, yksi avoin vastauskenttä, voit vastata 
useasti. Vastaukset näkevät vain kunnan nuorisotyöntekijät.
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Vivica Silfverberg
p. 044 435 5363  
vivica.silfverberg@nousiainen.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä 
Vivica Silfverberg

etsiva_vivica

Oletko 16–29-vuotias nuori ja juuri nyt syystä tai  
toisesta koulutuksen tai työn ulkopuolella? 

• Nuorten työpaja tarjoaa monipuolista ryhmätoimintaa 
sekä yksilöllistä ohjausta ja tukea.

• Toiminta elää ketterästi jokaisen osallistujan omien 
tavoitteiden ja toiveiden mukaan. 

• Viikoittaisia valmennuspajoja on kuusi;  arjentaidot-, 
koulutus- ja työnhakupajat, työvalmennuspaja sekä tai-
de-, luonto- ja liikuntatoimintaan keskittyviä pajoja.  Yksi 
pajapäivä kestää 4 tuntia ja voit osallistua 2-5 pajapäi-
vään viikossa tarpeesi mukaan.

• Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien nuorisopal-
velut vastaavat toiminnan kustannuksista. Toimintaan 
osallistuminen on täysin maksutonta nuorelle itselleen. 

Työpajalla on maanantaisin myös avoin toiminta Startti. 
Paikalle voi tulla aluksi ihan katselemaan, saamaan apua, 
vaikka arkisiin juttuihin, työn ja tukien hakuun sekä viettä-
mään aikaa yhdessä muiden kanssa. Toimintaan voi tulla 
mukaan pitkin vuotta aina silloin kun itselle sopii. Ensim-
mäiselle kerralle on hyvä ilmoittautua viestillä 
p. 044 435 6952.

Startti maanantaisin työpajalla klo 10–14,  
Kirkkokatu 4, Mynämäki. 

Sinä 15–29-vuotias nuori, sua varten on ihminen,  
joka kuuntelee!

Pohditko tulevaisuudensuunnitelmiasi? Oletko vailla 
opiskelupaikkaa, työtä tai toimeentuloa, olet yksinäinen tai 
suunta on muuten hukassa? Yksin ei tarvitse kohtaamiasi 
haasteita ja ongelmia pyöri tellä. Neuvomme ja autamme, 
etsimme yhdessä ne asiat, jotka sinua eniten innostavat 
ja motivoivat. Hoidetaan yhdessä myös paperiviidakot, 
hakemushässäkät ja raha-asioiden järjestelyt. Autamme 
kaikissa käytännön asioiden hoitamisessa ja tulemme 
mukaan, vaikka virastoihin. Yksin ei tarvitse pohtia koska 
apua on saatavilla!

Etsivä nuorisotyö on aina maksutonta, luottamuk sell ista 
ja sinulle täysin vapaaehtoista. Voit olla itse yhteydessä 
etsivään tai ohjau tua asiakkaaksi yhteistyötahojen kautta. 
Myös huoltaja, ystävä tai lähipiiri voivat olla nuorisotyönte-
kijöihin yhteydessä huolen herätessä.

Ota rohkeasti yhteyttä, täällä ollaan just sua varten!

Kuntien Etsivien yhteinen uusi sähköposti: 
etsivat@nousiainen.fi

 Lisätietoja ja yhteydenotot
044 435 6952
tyopaja@mynamaki.fi

Seuraa meitä somessa
nuorten_tyopaja_mynamaki 
Nuorten työpaja Mynämäki
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VIIKKOKALENTERILiikunta
MAANANTAI

 TASAPAINO 1
klo 9.30–10.30 Maskutalo

 ELÄKELÄISTEN KUNTO-
SALIHARJOITTELU: 

klo 10–12  
Askaisten kuntosali

 ELÄKELÄISTEN KUNTO-
SALIHARJOITTELU: 

klo 10–12 Lemun kuntosali 

 SENIORILEIDIT 
klo 15.20–16.30  

Hemmingin liikuntahalli

 ELÄKEMIESTEN  
KUNTOKLUBI

klo 15.20–16.20 Hemmingin 
liikuntahallin monitoimitila

 ELÄKELÄISTEN KUNTO-
SALIHARJOITTELU:

klo 15.30–16.30  
Hemmingin kuntosali

 LIIKUNTAKIPINÄ- 
STARTTIKURSSI
Ma klo 17.30–18.30

 KEHONHUOLTO- JA  
VENYTTELYTUNTI

klo 17.30–18.30 Tammen ahjon 
päiväkodin liikuntatila

 KAHVAKUULATREENI  
klo 18–19 Tammenahjon 

koulun liikuntasali

 TANSSILLINEN 
WORKSHOP TYÖIKÄISILLE
klo 18–20 Askaisten koulun 

liikuntasalissa

TIISTAI

 SENIORIJUMPPAA  
klo 10 ja BOCCIAA jumpan 
jälkeen. Lemun urheilutalo.

 TASAPAINO 4
klo 10–11 Lemun urheilutalo

 TASAPAINO 2
klo 11.30–12.30 Maskutalo

 VAUVA- JA NAPERO 
SIRKUS/2–12 KK  

klo 16.15–17 
Lemun koulun liikuntasali

 VAUVA- JA NAPERO 
SIRKUS/LAPSET 1–3 V.  

klo 17–17.45 
Lemun koulun liikuntasali

 VAUVA- JA NAPERO 
SIRKUS/LAPSET 3–6 V.  

klo 17.45–18.30 
Lemun koulun liikuntasali

 AVOIN SÄHLYVUORO
klo 17–19 Kurittulan koulun 

liikuntasali

 PAKAISTEN JUMPPA-
RYHMÄ

klo 18–19 Pakaisten vanhalla 
koulu

 KUNTOSALICIRCUIT
klo 18–19.30 Hemmingin 

kuntosali

 TANSSIX
klo 19.45–20.45 

Lemun koulun liikuntasalissa

KESKIVIIKKO

 TASAPAINO 2
klo 10–11 Niemenkulman 

kylätalo

 ELÄKELÄISTEN 
OMATOIMINEN PELIVUORO 

klo 15.15–16.30 
Hemmingin liikuntahalli 

 ELÄKELÄISTEN 
KUNTOSALIHARJOITTELU:

 klo 15.30–16.30 
Hemmingin kuntosali 

 FYSIOPILATES  
ALKEIS/KEVYT 

klo 17–17.55 Tammenahjon 
päiväkodin sali

 PARITANSSITUNNIT
klo 18–19.15 Tuunaamo

 FYSIOPILATES JATKO 
klo 18–18.55

Tammenahjon päiväkodin sali

 FYSIOPILATES JATKO II 
klo 19–19.55

Tammenahjon päiväkodin sali

 TANSSIX
klo 19.45–20.45 

Lemun koulun liikuntasalissa

TORSTAI

 ELÄKELÄISTEN 
KUNTOSALIHARJOITTELU: 
klo 10–12 Askaisten kuntosali

 ELÄKELÄISTEN 
KUNTOSALIHARJOITTELU: 

klo 10–12 Lemun kuntosali

 VIRELAVIS
klo 11–12 Maskutalo

 ELÄKELÄISTEN 
KUNTOSALIHARJOITTELU:

klo 15.30–16.30 
Hemmingin kuntosali

PERJANTAI

 SENIORIJUMPPAA
JA BOCCIAA

klo 14–16 Askaisten koulun
liikuntasali

LAUANTAI

 AVOIN JA MAKSUTON 
PERHELIIKUNTAVUORO 
klo 14.30–16 Hemmingin 

liikuntahallin monitoimitila

LAPSI- JA PERHELIIKUNTA

NUORTEN LIIKUNTA

TYÖIKÄISTEN LIIKUNTA

ELÄKELÄISTEN LIIKUNTA

Katso  
nuorten liikunta 

sivulta 42! 
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Pelaajia kaivataan – kaikille avoimet ja 
maksuttomat pelivuorot
• Sählyä miehille +25v maanantaisin klo 20.00–21.30 

Hemmingin liikuntahallilla.  
Tied: maskuliinit(at)gmail.com

• Sählyä ti klo 18.30–20 +15 vuotiaille Askaisten koulun 
salissa. Tied: petri.gottschalk(at)gmail.com

• Perhesählyä ti klo klo 17–19 Kurittulan koulun 
liikuntasalissa. Tied: Marie Hedman p. 040 5657 212, 
Kevätsateenkoti ry

• Lentopalloa +16v Lemun koulun salissa perjantaisin 
18.30–20.00 

• Sählyä naisille ja miehille + nuorille Lemun koululla 
lauantaisin 13–14.30.  
Tied: petri.makinen(at)vslaatoitus.fi. 

• Naisten sähly pe klo 20–21.30 Hemmingin 
liikuntahallilla. Tied: anu.kankarjarvi(at)gmail.com

• Lentopalloa miehille Tammenahjossa keskiviikkoisin 
klo 19.30–21. Tied: maskuliinit(at)gmail.com

• Koripallovuoro nuorille keskiviikkoisin klo 16–17 
Kurittulan koulun liikuntasalissa. Tied: p. 050 4418 180.

Ryhmien aloitus vko 3, ellei muuta mainita

Ilmoittautumislinkki kevätkauden liikunta-
ryhmiin aukeaa 16.12. osoitteessa:

www.masku.fi/sähköinenasiointi/ 
kevään2023liikuntaryhmät 

Ilmoittautumisen yhteydessä kurssi- ja ryhmämaksuista voi 
maksaa heti tai valita maksutavaksi laskun.

Kunkin liikuntakurssin ensimmäinen kerta on tutustumis-
kerta, jonka jälkeen asiakas sitoutuu ryhmän toimintaan ja 
laskutukseen. Mahdolliset osallistumisperuutukset heti tu-
tustumiskerran jälkeen hyvinvointipalvelut@masku.fi. Mikäli 
peruminen tapahtuu myöhemmin kevään aikana, voidaan 
kurssi- tai ryhmämaksu palauttaa ainoastaan lääkärintodis-
tusta vastaan.

Yksityisten salivuorot haussa:
Seuroilta jääneitä salivuoroja on haettavana Maskun kun-
nan liikuntasaleihin 2.1.2023 alkaen. 

Vakiovuoron (1h) hinta 50 €/kevätkausi + avainpantti/ 
-tunniste 50 €. 

Hemmingin liikuntahallin ja Kurittulan liikuntasalin hinnat 
erillisen hinnaston mukaan.

Vuorot ovat käytettävissä 9.1.–2.6.2023 asti. 

Maskussa on otettu käyttöön sähköinen varauskalenteri 
salivuorojen varaamisen ja maksamisen helpottamiseksi. 
Salivuorojen varaus tehdään osoitteessa  
https://masku.timle.fi/. Kun valitsemasi vuoro on hyväk-
sytty, saat paluu postilla sähköisen sopimuksen. Sopimuk-
senteon yhteydessä tulee maksaa haettava salivuoro. 
Maksutavoista voit valita itsellesi sopivimman 
(valittavana mm. korttimaksu, pankkimaksu ja lasku).

Mikäli tarvitset liikuntatilaan avaimen, voit noutaa sen 
Maskun Hemmingin koulun liikuntahallin (Myllymäentie 
127, 21250 Masku) valvojalta Hannu Viinikaiselta arkisin 
klo 16.00–21.30 salivuoron maksukuittia vastaan.  

Kauden aikana vakiovuoroihin saattaa tulla muutoksia tai 
mahdollisia yksittäisiä peruutuksia. Peruutuksista ilmoi-
tamme sähköpostilla.

Ohjeet Timle-varauskalenterin käyttöön löydät sivulta 
https://www.masku.fi/vapaa-aika/liikuntapalvelut/
sisaliikunta/

Haettavat salivuorot:  

Askaisten koulun liikuntasali 
Lemun koulun liikuntasali  
Seikelän koulun liikuntasali 
Tammenahjon koulun liikuntasali

LIIKUNTARYHMÄT,  
KEVÄT 2023
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MIHI-liikuntaa Maskussa
Nuorille (13–19-vuotiaille) on  lähes rajattomasti liikun-
tamahdollisuuksia! Rekisteröidy MIHI-sivustolla ja nauti 
monipuolisista ja maksuttomista liikuntaeduista. Voit 
koska tahansa mennä tunneille mukaan. Luo omat MI-
HI-tunnukset ja liiku maksuttomasti milloin sinulle sopii. 
Maskun ryhmäliikuntatunnit ovat kaikille MIHI-rekisteröi-
tyneille maksuttomia. Muista ilmoittaa ohjaajalle nimesi ja 
MIHI-numerosi paikan päällä.  

www.mihi.fi

MIHI MASKUSSA:

• MIHI-palveluun kirjautumalla voit osallistua maksutta 
ohjattuihin liikuntaryhmiin! Tutustu liikuntakalenteriin: 
www.masku.fi /liikuntapalvelut/liikuntakalenteri ja 
valitse, mihin ja milloin haluat osallistua. Ilmoita ohjaa-
jalle nimesi ja MIHI–numerosi paikan päällä.

• Maksuttomat salivuorot omatoimiseen pelailuun, tutustu 
vapaisiin vuoroihin: https://masku.timle.fi/. 

• Kuntosalilaiteopastukset Hemmingin kuntosalilla. Aika-
taulu, jolloin personal trainer on paikalla löytyy kuntosa-
lin ovesta. 

• Naapurikuntien MIHI-liikuntavuorot ja -ryhmät ovat 
myös maskulaisten MIHI-sivustolle rekisteröityneiden 
käytössä, ja niihin voi tutustua osoitteessa www.mihi.fi

UUTTA! 
Maskulaisilla 13-19-vuotiailla nuorilla on mahdollisuus 
treenata MaskuGymin viikko-ohjelman tunneilla ke-
vätkaudella 2023. Tämä on nuorille täysin ilmaista! 

Tutustu ryhmäliikuntatarjontaan, luo itsellesi 
MIHI-tunnukset (www.mihi.fi) ja varaa paikkasi 
haluamastasi liikuntaryhmästä sähköpostilla: 
palvelu@maskugym.fi tai  
puhelimitse: 010 281939. 
Ilmoita nimesi, MIHI-numerosi ja mille tunnille/tun-
neille haluat osallistua sekä näiden ryhmien päivä-
määrät (pp/kk) ja kellonajat. 

Tiedustelut, liikuntasuunnittelija Hanna Pennanen, 
hanna.pennanen@masku.fi, p. 044 7388 242.

Kutsuntaikäisten TimeOut -toiminta 
Maskulaisilla kutsuntaikäisillä on mahdollisuus 
hankkia maksuton kuntosalikortti Maskun kunnan 
kuntosaliin palvelukseen astumispäivään asti.

Tiedustelut: liikuntasuunnittelija Hanna Pennanen,  
hanna.pennanen@masku.fi tai p. 044 7388 242.

LAPSI- JA PERHELIIKUNTA
Omatoimivuoro perheille
Avoin ja maksuton perheliikuntavuoro Hemmingin liikun-
tahallin monitoimitilassa lauantaisin klo 14.30–16. Katso 
mahdolliset vuoroperuutukset hallin ilmoitustaululta. Mikäli 
tilassa on erillisvaraus, avoin vuoro on peruttu. Ilmoittaudu 
hallin valvojalle.

Hyvinvointia liikkumalla
Kurittulan koulun liikuntasalissa tiistaisin klo 17–19. 
Hyvinvointia liikkumalla koko perheelle, lapset 10-vuoti-
aasta ylöspäin mukaan! Avoin ja maksuton sählyvuoro 
yhdessä pelaillen. Tervetuloa mukaan!

Tiedustelut Marie Hedman, 
puh. 040 5657 212,  
Kevätsateenkoti ry

Vauva- ja naperosirkus
Lemun koulun liikuntasalissa tiistaisin

• klo 16.15–17.00 vauvat 2–12 kk
• klo 17.00–17.45 lapset 1–3 v.
• klo 17.45–18.30 lapset 3–6 v.

Ohjaajana lastenliikunnan ohjaaja Sirke Viljanen.  
Hinta 40 €/kurssi, mikäli perheestä osallistuu 1 lapsi,  
50 € mikäli perheestä osallistuu 2 lasta ja 65 €, mikäli 
perheestä osallistuu 3 lasta. Mikäli perheestä osallistuu 
useampi lapsi, ilmoittaudu vanhimman lapsen iän mukaan. 

Vauva- ja naperosirkus on vauvan ja vanhemman yhteinen 
tunti, joka tarjoilee musiikin, laulujen ja leikkien lomassa 
motorista kehitystä tukevaa liikuntaa ja vahvistaa aikuisen 
ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Perheestä voi olla mu-
kana eri-ikäisiä sisaruksia. Vauvoille mukaan oma peite/
lattia-alusta.
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TYÖIKÄISTEN LIIKUNTA

LIIKUNTAKIPINÄ-starttikurssi 
työikäisille liikunnan aloittelijoille
Ma klo 17.30–18.30

Pienryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on löytää liikkumi-
sen ilo tutustuen eri liikuntalajeihin ja -mahdollisuuksiin. 
Ryhmä sopii erityisen hyvin mm. ylipainoisille, tuki- ja 
liikuntaelinvaivoja poteville sekä sohvaperunoille. Kurssille 
ei oteta hyväkuntoisia!

Kevätkauden kurssihinta 20 €.  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset liikuntasuunnittelijalle  
p. 044 7388 242 tai hanna.pennanen@masku.fi. 

Kahvakuulatreeni   
Ma klo 18–19 Tammenahjon koulun liikuntasali.
Ohjaajana Silja Ranta, hinta 40 €/12 kertaa. 

Kahvakuulaharjoittelu on hyvin monipuolista ja tehokasta 
toiminnallista treeniä, jossa eri lihasryhmien täytyy tehdä 
töitä samanaikaisesti erilaisissa liikkeissä, työnnöissä ja 
heilautuksissa. Siksi se onkin niin tehokasta. Kahvakuulalla 
harjoitteleminen pistää sekä sydämen hakkaamaan että 
lihakset polttelemaan. Kahvakuulatreeni kehittää niin 
voimaa, kestävyyttä kuin nopeuttakin: lihasvoima- ja 
kestävyys sekä hapenottokyky paranevat. Harjoitte-
lu on dynaamista ja motorisesti haastavaa. Kuulaa 
liikutellaan vartalon eri puolille välillä hyvinkin 
nopeasti ja voimakkaasti. Useissa kokonaisvaltai-
sissa liikkeissä koordinaatio ja tasapaino joutuvat 
koetukselle. Kahvakuulatreenistä saa hyvin raskasta 
ja sitä kehutaan monipuolisuudesta.

Kehonhuolto- ja venyttelytunti    
Ma klo 17.30–18.30 Tammenahjon päiväkodin liikun-
tatilassa. Ota oma jumppa-alusta ja vesipullo mukaan. 
Ohjaajana Essi Mickelsson. Hinta 40 €/12 kertaa. 

Tanssillinen workshop työikäisille
Ma klo 18–20 Askaisten koulun liikuntasalissa.  
Ohjaajana Jaana Fagerholm-Lehtonen. Maksuton.  
Ilmoittautuminen paikan päällä ohjaajalle.

Paritanssitunnit
Ke klo 18–19.15 Tuunaamolla 
(Kirkkotie 119, 23120 Mietoinen). 

Tunneilla käydään läpi perinteisiä lavatanssilajeja, tasona 
alkeis-alkeisjatko. Et tarvitse omaa paria etkä aiempaa 
kokemusta tanssimises ta, tunneilla on vapaaehtoinen 
parinvaihto. Tunti soveltuu kaikenikäisille.  
Ohjaajana Sanna Akkanen. Hinta 40 €/12 kertaa. 

Tanssix
Lemun koulun liikuntasalissa  

ke klo 19.45–20.45. Hauska tanssillinen tunti 
yksin tanssien. Tunti sopii kaikenikäisille ja 

-kuntoisille naisille ja miehille. Ohjaajana 
Sanna Akkanen. Hinta 40 €/12 kertaa. 

Sanna Akkanen

Jussi AuramoOuti Pohjanjoki

Marjaana Muurinen Hannu HakamäkiSilja Ranta Essi MickelssonSirke Viljanen



44 Maskun kevät

FysioPilates       
ALKEIS- JA KEVENNETTY RYHMÄ

ke klo 17.00–17.55 Tammenahjon päiväkodin salissa. 
Hinta 50 €/12 kertaa. Ohjaajana ft Outi Pohjanjoki. 

FYSIOPILATES JATKORYHMÄ I 

Ke klo 18.00–18.55 Tammenahjon päiväkodin salissa. 
Hinta 50 €/12 kertaa. Ohjaajana ft Outi Pohjanjoki.

FYSIOPILATES JATKORYHMÄ II 

Ke klo 19.00–19.55 Tammenahjon päiväkodin salissa. 
Hinta 50 €/12 kertaa. Ohjaajana ft Outi Pohjanjoki.

PhysioPilates on pilatesharjoittelua, johon yhdistyy 
fysioterapeuttinen osaaminen. Pilates-menetelmä lisää 
liikkuvuutta, tasapainoa ja lihasvoimaa koko vartalon 
alueella, mutta vahvistaa erityisesti syviä selkä- ja vatsali-
haksia. Tavoitteena on palauttaa selkärangan luonnollinen 
asento, poistaa kehon turhat jännitykset ja parantaa kehon 
hallintaa. Harjoittelun tulokset voi huomata jokapäiväises-
sä elämässä kipujen ja jäykkyyksien vähenemisenä sekä 
koko kehon olemuksen ryhdistymisessä sekä kevyempänä, 
helpompana liikkumisena.

PhysioPilates-tunnilla opitaan käyttämään kehon lihaksia 
ja niveliä tasapuolisesti, jolloin liian aktiiviset lihakset ren-
toutuvat ja keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat. 
Näin edistetään kehonhallinnan kautta omaa hyvinvointia, 
opitaan hallitsemaan oikeaa ryhtiä ja löytämään kehon ja 
mielen yhteys. Menetelmä sopii erinomaisen hyvin kai-
kenkuntoisille liikkujille iästä ja kunnosta riippumatta niin 
naisille kuin miehille.

Kuntosalicircuit
Ti klo 18–19.30 Hemmingin uudistetulla kuntosalilla.

Circuit on kuntosalilla tapahtuva ohjattu kiertoharjoittelu, 
joka kehittää aerobista kuntoa ja lihaskestävyyttä. Ohjaaja 
opastaa oikeat liikkeet ja tukee sinua treenissä. Circuitiin 
voivat osallistua niin aloittelijat kuin kovakuntoisetkin, sillä 
tehon voit itse säätää kunnollesi sopivaksi. Ota juomapullo 
mukaan sekä paksupohjaiset sisätossut. Kurssin kesto 12 
krt/40 €. Ohjaaja pt Jussi Auramo.

Pakaisten jumpparyhmä
Ti klo 18–19 Pakaisten vanhalla koululla, Pietiläntie 6.                

Tervetuloa liikkumaan iloiseen porukkaan juuri sinä! Et 
tarvitse aiempaa liikuntataustaa, ryhmä on avoin kaiken 
ikäisille ja kuntoisille naisille ja miehille, joilla on mahdolli-
suus osallistua päiväryhmään. 

Ohjaajana toimii Pakaisten oma aktiivi Marjaana Muuri-
nen. Ei ennakkoilmoittautumista. Ota mukaasi vesipullo, 
jumppa-alusta sekä liikuntaan soveltuva asu ja sisätossut 
+ reipas mieli.

Tunnit tulevat sisältämään: tuolijumppaa, keppijumppaa, 
kumpparijumppaa, tanssiliikuntaa ja venyttelyjä. (Ei kaik-
kea samalla tunnilla vaan vaihdellen.) Tarkoitus on liikkua 
oman kunnon ja kykyjen mukaan. Maksuton.

Ota rohkeasti yhteyttä liikuntasuunnittelijaan, mikäli tarvit-
set erityistä tukea: p. 044 7388 242.

Asahi-kurssi tulossa keväällä, seuraa 
ilmoittelua maskulaisesta
Asahi on Suomessa 2004 kehitetty terveysliikuntamuo-
to, joka on suunniteltu länsimaalaiselle ihmiselle. Asa-
hia kehittäessä haluttiin ottaa itämaisista lajeista mm. 
karatesta, taijiquanista, qigongista sekä yiquanista niiden 
terveysvaikutukset, kiteyttää ne mahdollisimman yksinker-
taisiin liikkeisiin ja perustella kaikki liikkeet länsimaisella 
liikuntalääketieteellä. 

Asahista kehitettiin laji, jossa olisi mahdollisimman matala 
aloituskynnys. Periaatteena oli luoda suomalainen terveys-
liikunta, jota kaikki voisivat harjoittaa iästä tai kunnosta 
riippumatta. Asahi on yksinkertaista, mutta kokonaisval-
taista ja tehokasta liikuntaa, joka auttaa ihmistä ylläpitä-
mään fyysistä terveyttään ja henkistä tasapainoaan. Vaikka 
liikkeet asahissa ovat yksinkertaisia, ovat lajin periaatteet 
syvällisiä ja ne pohjautuvat länsimaiseen ajatteluun ja 
lääketieteeseen. Asahi soveltuu kaikille ihmisille muun 
liikuntaharjoittelun ohjeen palauttavaksi ja liikkuvuutta 
lisääväksi harjoitusmuodoksi. 

Asahi on kehitelty vaikuttamaan erityisesti suomalaisten 
yleisimpiin ongelmiin, kuten selän ja niska-hartiaseudun 
kipuihin, tasapainon kehittämiseen sekä stressin syn-
nyttämien psykosomaattisten oireiden lievittämiseen ja 
ennaltaehkäisyyn.

Kevään laiteopastukset kunnan 
kuntosaleilla
seuraa ilmoittelua kuntatiedote Maskulaisesta sekä 
www.masku.fi/vapaa-aikajahyvinvointi/liikunta-
palvelut/liikuntakalenteri
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ELÄKELÄISTEN LIIKUNTA
Ilmoittautumiset ennakkoon:  
www.masku.fi/sähköinenasiointi/hyvinvointipalvelut/
kevät2023liikuntaryhmät tai  
hyvinvointipalvelut@masku.fi tai p. 044 7388 204.

Seniorileidit
Ma klo 15.20–16.30 Hemmingin liikuntahalli.  
Hinta 20 €/12 kertaa. Ohjaajana Essi Mickelsson.

Eläkemiesten kuntoklubi 
Ma klo 15.20–16.20 Hemmingin liikuntahallin monitoi-
mitila. Hinta 20 €/12 kertaa. Ohjaajana Jussi Auramo.

SenioriLeidien ja Eläkemiesten kuntoklubeilla liikutaan 
monipuolisesti oman kunnon mukaan. Tunti sisältää alku-
lämmittelyn ja lihaskuntoa ja tasapainoa kehittävän osion 
sekä loppuvenyttelyt/ loppurentoutuksen. Ota oma jump-
pa-alusta ja juomapullo mukaasi sekä sisällä liikkumiseen 
sopiva vaatetus. Halutessasi voit käyttää sisätossuja. 

Tasapaino 1
Ma klo 9.30–10.30 Maskutalolla.  
Hinta 20 €/12 kertaa. Ohjaajana Jussi Auramo.

Tasapaino 2
Ti klo 11.30–12.30 Maskutalolla.  
Hinta 20 €/12 kertaa.

Tasapaino 3
Ke klo 10–11 Niemenkulman kylätalolla.  
Hinta 20 €/12 kertaa. Ohjaajana Jussi Auramo.

Tasapaino 4
Ti klo 10–11 Lemun urheilutalolla seuraavina päivinä: 
17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 6.6. klo 10-11. Ohjaajana 
Jussi Auramo. Ei tarvitse ennakkoilmoittautua.

Tasapainoryhmissä harjoitetaan tasapainoa ja lihasvoi-
maa monipuolisesti ja hetki on samalla myös sosiaalisesti 
virkistävä tuokio. Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, joiden 
tasapaino ja/tai alaraajojen lihasvoima on jo hieman hei-
kentynyt.

VireLAVIS
To klo 11–12.00 Maskutalolla. Hinta 20 €/12 kertaa. 

Vire-Lavis on helppoa, hauskaa ja hikistäkin tanssillista 
liikuntaa, joka sopii kaikenikäisille. Tunnit toteutetaan 
pääosin istuen ja/tai seisten tuolista tukien. Osallistua voi 
myös pyörätuolia käyttävät. 

Eläkeläisten omatoiminen,  
maksuton kuntosaliharjoittelu: 
HEMMINGIN KUNTOSALI 
ma klo 15.30–16.30 
ke klo 15.30–16.30, huom! aloitus 8.2.
to klo 15.30–16.30 

LEMUN KUNTOSALI 
ma & to klo 10–12

ASKAISTEN KUNTOSALI 
ma & to klo 10–12

Eläkeläisten kuntosaliharjoittelun 
maksuttomat starttikurssit  

Ke klo 15.30–16.30 Hemmingin kuntosalilla. Paikkoja 
rajallinen määrä. Starttikurssin kesto on 3 kertaa. Kurssi 
pidetään seuraavina päivinä: 18.1., 25.1. ja 1.2. 

Ennakkoilmoittautuminen hanna.pennanen@masku.fi tai 
p. 044 7388 242. Ilmoittautuessasi ilmoita nimesi ja 
puh.numerosi sekä mahd. sähköpostiosoitteesi.

Askaisten kuntosalissa starttikurssi torstaisin  
klo 10–11 19.1., 26.1., 2.2. ja 9.2. SEKÄ 9.3., 13.4. ja 
11.5.

Lemun kuntosalille starttikurssi järjestetään, kun ilmoit-
tautuneita on vähintään 3. Ilmoittaudu maksuttomalle 
starttikurssille puh. 044 7388 242 tai sähköpostilla 
hanna.pennanen(at)masku.fi.  
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Kaatumisia ja liukastumisia voidaan ehkäistä, 
liikuntavalmentaja Hannu Hakamäki.

Kaatumisia ja liukastumisia voidaan ehkäistä 
hyvällä liikkumiskyvyllä. Säännöllisellä ja moni-
puolisella, aerobista kuntoa, lihasvoimaa ja 
tasapainoa harjoittavia osa-alueita sisältävällä 
liikunnalla pidät huolta hyvästä liikkumiskyvystä. 
Erityisesti ikäihmisille tasapaino- ja lihasvoima-
harjoittelu on tärkeää niin liikkumiskyvyn kuin 
kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta, mutta 
jokaisen, kenen tasapaino on heikentynyt, olisi 
tärkeää sitä harjoittaa. Harjoitus alkaa alkuläm-
mittelyllä ja jatkuu tasapainoharjoitteilla. Lopuksi 
harjoittelemme turvallista maahan menoa ja 
ylösnousun tekniikkaa.

Varustus: sisäliikuntaan soveltuva vaatetus, ei 
kenkiä. Järjestää Maskun kunnan liikuntapalve-
lut. Maksuton, ei tarvitse ennakkoilmoittautua.

Tervetuloa!

Paikat:

Hemmingin liikuntahallilla, monitoimitilassa 
keskiviikkoisin klo 15.30–16.30; 
1.2., 8.2. ja 15.2.

Lemun koulun liikuntasalissa maanantaisin 
klo 16–17; 30.1., 6.2. ja 13.2.

Eläkeläisten omatoiminen pelivuoro 
Hemmingin liikuntahallilla ke klo 15.15–16.30.  
Maksuton. Ei erillistä ilmoittautumista.  
Ota oma maila mukaan. 

Seniorijumppaa ja Bocciaa Lemussa 
ja Bocciaa Askaisten koulun 
liikuntasalissa 
Jumppa tiistaisin alkaen klo 10.00 Lemun urheiluta-
lolla. Bocciaa pelataan jumpan jälkeen Lemun urheiluta-
lolla sekä perjantaisin klo 14–16 Askaisten koulun liikunta-
salissa. 

Tiedustelut marita.saarinen46(at)gmail.com tai  
p. 040 7790 433.Ennakoi liukkaus – 

pysy pystyssä!
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Tapahtumia ja toimintaa ympäri vuoden

HARRASTAMISEN  
MASKUN MALLI
Vielä ehdit mukaan!

Vapaita harrastuspaikkoja on vielä jäl-
jellä! Voit tiedustella niitä hankekoordi-
naattorilta. Kaikki harrasteryhmät jatku-
vat viikolla 4.

Hankekoordinaattori on myös harrastu-
setsivä! Harrastamisen Maskun malliin 
kuuluu myös harrastusetsivätoimintaa. 
Etsivän tarkoituksena on auttaa lapsia ja 
nuoria löytämään mieluisaa vapaa-ajan 
tekemistä. Hänen kanssaan voidaan 
miettiä esim. erilaisia harrastusmah-
dollisuuksia ja tehdä lajikokeiluja. Etsivä 
jalkautuu kouluille ja harrastuspaikoille 
kuulemaan lapsia ja nuoria ja on linkkinä 
perheiden ja paikallisten harrastustoimi-
joiden kanssa.

Harrastusetsivään voi olla yhteydessä 
kaikissa vapaa-aikaan ja harrastustoi-
mintaan liittyvissä asioissa.

Tanja Hakamäki, hankekoordinaattori 
& harrastusetsivä, puh. 044 7388 389, 
tanja.hakamaki@masku.fi  
Lue lisää: www.masku.fi/ 
harrastamisen-maskun-malli

FB: harrastamisen maskun malli
IG: harrastamisen_maskun_malli

Valtti-ohjelmalla harrastamisen mahdollisuuksia 
erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille
Suomen Paralympiakomitean koordinoiman Valtti-ohjelman avulla pyritään 
löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. 
Haku 2023 Valtti-ohjelmaan ilmoitetaan alkuvuoden kuntatiedotteissa (Masku-
lainen). Asiasta voi kysyä lisää myös liikuntasuunnittelijalta:  
hanna.pennanen@masku.fi tai p. 044 7388 244

Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitse-
vat lapset ja nuoret, jotka eivät vielä ole löytäneet sopivaa liikuntaharrastusta. 
Valtti-ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin. Jois-
sain tapauksissa yksittäisellä lapsella tai nuorella voi olla kaksikin Valttia.

15–20 % lapsista ja nuorista on vammaisia tai erityistä tukea tarvitsevia ja 
nämä lapset osallistuvat liikuntaan vähemmän ja harvemmin, kuin vammat-
tomat ja vain pieni osa heistä liikkuu ja harrastaa urheiluseurassa muiden 
kanssa. Syitä ovat soveltuvien ohjelmien, harrastuspaikkojen ja tiedon puute. 
Vammaiset lapset eivät tiedä mikä laji tai liikuntamuoto heille soveltuu, mistä 
sopiva harrastuspaikka löytyy, miten sinne pääsee ja voiko toimintaan mennä 
mukaan.

Valtti-ohjelma auttaa lapsia ja nuoria löytämään oman harrastuksen, jossa 
Valtti-tukihenkilö toimii saattajana harrastuksen pariin. Valtti-ohjelma toimii 
yhteistyössä perheiden, oppilaitosten, kaupunkien liikuntatoimien ja urhei-
luseurojen kanssa. Suosituimpia lajeja ovat olleet uinti, jalkapallo, keilailu, 
kuntosali, koripallo, ratsastus, kamppailulajit, tanssi ja voimistelu. Palautteen 
perusteella 54 % osallistujista on löytänyt Valtti-ohjelman avulla harrastuksen 
ja Valtti on lisännyt liikkumista 61 %:lla osallistujista.

Valtti-ohjelman hakijat voivat olla 6–23-vuotiaita lapsia ja nuoria. Ensisijal-
la ovat hakijat joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa 
harrastuksen löytymistä ja joilla ei entuudestaan ole säännöllistä liikuntahar-
rastusta. 

Ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin, joka toimii 
ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana. Tarkemmat 
tiedot ja kevään 2023 hakuajat maskulaisessa tai liikuntasuunnittelijalta han-
na.pennanen@masku.fi tai p. 044 7388 242.
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Liikuntaneuvonta 
Liikuntaneuvontapalvelu on LIIKU:n 
tuottamaa palvelua, jota on saatavilla 
Maskussa.    

Liikuntaneuvonta – mitä se on?

• kuntalaisille ilmainen neuvontapal-
velu, kestää keskimäärin 12 kuu-
kautta

• mukaan pääset terveyskeskuksen 
lääkärin tai hoitohenkilökunnan lä-
hettämänä

• tarkoitettu ensisijaisesti terveyten-
sä kannalta liian vähän liikkuville 
tai jonkin terveysriskin omaaville 
(esim. tyypin 2-diabetes)                

Liikuntaneuvonta on henkilökohtainen 
ja luottamuksellinen prosessi asiak-
kaan ja neuvojan välillä, jossa kes-
kustelun ja ohjauksen kautta pyritään 
parantamaan ihmisen elämänlaatua 
liikunta- ja ravitsemustottumuksien 
tarkentamisella.                      

Kysy lisää terveyskeskuksesi lääkäriltä 
tai hoitohenkilökunnalta.            

Liikunnalla on vaikutusta
• elämän laatuun
• verenpaineeseen
• sokeritasapainoon
• kolesteroliarvoihin
• astman ja muiden hengitys-

sairauksien hoitoon
• tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon
• mielenhuoltoon
• työssä ja vapaa-ajalla jaksamiseen
• painonhallintaan, ulkonäköön
• unen määrään ja laatuun
• ihmissuhteisiin
• rentoutumiseen, virkistäytymiseen          

Liikunnalla on vahvin olemassa oleva 
tutkimusnäyttö näihin kaikkiin asioi-
hin!

Lue lisää liikunta- ja elintapa-
neuvonnasta Liiku.fi-sivuilta!

Liikuntaneuvoja Inga Malinen,  
p. 044 417 1406,  
inga.luotonen@liiku.fi

MaTke – Maskun työkyvyttö myys -
eläkeläisten harrasteryhmä
Tiedustelut: Eeva Leppänen, p. 040 507 6309 tai  
eevaliisa5559@gmail.com 

Ehkäisevä päihdetyö Maskun kunnassa
Maskun kunnassa toimii monialainen ennaltaehkäisevän päihdetyön työryhmä. 
Ryhmä koostuu nuorisotoimen, oppilashuollon, opettajien, seurakunnan ja van-
hempainyhdistyksien henkilöstöstä. 

Työryhmän tehtävänä on:

1. huolehtia kunnan päihdeolo-
jen seurannasta ja niitä koske-
vasta tiedotuksesta;

2. huolehtia siitä, että päihde-
haittoja ja niiden vähentämistä 
koskevaa tietoa tarjotaan yksityi-
sille henkilöille ja koko väestölle;

3. lisätä ja tukea päihdehaittoja 
ehkäisevien toimien osaamista 
kaikissa kunnan tehtävissä;

4. esittää ja edistää ehkäise-
vän päihdetyön toimia kunnan 
hallinnossa, erityisesti sosiaali- 
ja terveydenhuollossa, sivistys-, 
liikunta- ja nuorisotoimessa 
sekä elinkeinotoimessa;

5. huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen 
poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen 
valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien 
yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien 
toimien kanssa.

Facebook: Masku Ept, Instagram: eptmasku

Sovellettu liikunta erityisryhmille
Rajaton liikuntaopas kokoaa kaikki Turun seudun ns. rajattomien kuntien yhteis-
työalueella toteutettavan soveltavan liikunnan yksiin kansiin.

www.masku.fi/vapaa-aika ja liikuntapalvelut/soveltava liikunta

Liikuntaryhmien tavoitteena on terveyden, toimintakyvyn ja fyysisen kunnon 
parantuminen ja ylläpysyminen, sosiaalisten kontaktien sekä ilon ja virkistyksen 
tuottaminen. Kaikki ilmoitetut ryhmät ovat avoimia kaikille. Sinun ei tarvitse olla 
yhdistyksen jäsen tai asua tietyllä paikkakunnalla päästäksesi  mukaan. Oppaan 
loppuosaan on koottu lista yhdistysten omille jäsenilleen järjestämästään liikun-
tatoiminnasta.
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Saattajakortti –
avustajan kanssa liikkumaan 
ja kulttuurin pariin

Turun seudun 11 kuntaa Kaarina, 
Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, 
Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, 
Sauvo ja Turku ovat ottaneet käyttöön 
yhteisen Saattaja kortin.

Saattajakortin tavoite on helpottaa 
vammaisen tai pitkäaikaissairaan lii-
kunnan ja kulttuurin harrastamista. 
Seudullisella Saattajakortilla yhte-
näistetään eri toimipaikkojen käytän-
töjä.

Kortti oikeuttaa yhden saattajan 
maksut tomaan sisäänpääsyyn kun-
tien määrittelemille liikuntapaikoille 
ja kulttuuripalveluihin. Uimahalleis-
sa, kunto- ja liikuntasaleissa sekä 
kulttuurikohteis sa toiminnan tulee 
olla kaupungin/kunnan järjestämää.

Turun seudun kunnissa asuvalla hen-
kilöllä, jolla on avustajan tarve, on 
mahdollisuus hakea Saattajakorttia 
oman kuntansa liikuntapalveluilta.

Kortin myöntää kunnan liikunta palve-
lut hakemuksen perusteella. Korttia 
anottaessa tulee esittää lääkärin tai 
fysioterapeutin lausunto. Näkövam-
maiset saavat kortin myös esittämällä 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset 
ry:n näkövamma kortin.

Kortti on avustettavan henkilökohtai-
nen ja se tulee esittää kassalla. Saat-
tajana voi toimia kulloinkin eri hen-
kilö. Kortti on voimassa määräajan, 
enintään kolme (3) vuotta kerrallaan.

Lisätiedot: 
hanna.pennanen@masku.fi tai  
p. 044 7388 242.

Kohteet, ulkoliikunta 
ja virkistysalueet

Tutustu 
Maskun tapahtumiin 

tapahtumakalenterissa! 
tapahtumat.masku.fi 

Askaisten kuntoportaat:
Askaisten kuntoportaat ovat valmistu-
neet – oletko jo käynyt kokeilemassa?

Kuntoportaat sijaitsevat Askaisten 
kuntoradan välittömässä läheisyydes-
sä, osoitteessa Askaistentie 576.

Kuhankuonon retkeilyreitistö     
Jos nautit patikoimisesta poluilla, hiihtämisestä, rauhal-
lisesta samoilusta, sienestämisestä tai marjastamisesta, 
on Kuhankuonon retkeilyreitistö sinulle oikea paikka. Polut 
kulkevat Etelä-Suomen oloissa poikkeuksellisen laajoilla 

ja yhtenäisillä metsäalueilla, kallioilla ja keidassoilla. Lähde 
retkelle!

Retkeilyreitistön uusilta nettisivuilta löydät tietoa ja opastusta Kuhankuonoon 
liittyen. Sivustolta löytyy myös ajantasaista tietoa mm. reiteillä tehdyistä huolto-
hommista ja tulevista tapahtumista. Sivujen kautta toivotaan lisäksi annettavan 
palautetta reitistön kehittämiseksi! https://kuhankuono.fi/ . 

PS. Reitistö on myös Facebookissa: Kuhankuonon retkeilyreitistö
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1. Hemmingin liikuntahalli, kuntosali 
2. Hemmingin pallokentät, jääkiekkokaukalo
3. Taponkedon jalkapallokenttä
4. Palloiluhalli
5. Jarkko Niemisen tenniskentät
6. Maskutalon urheilukenttä, pallokenttä
7. Kurittulan koulu, liikuntasali, pallokentät, 

jääkiekkokaukalo
8. Jääkiekkokaukalo, skeittialue,  

beach volley -kenttä
9. Tammenahjon koulu, liikuntasali, Elovena 

areena, jääkiekkokaukalo, jalkapallokenttä
10. Humikkalan kenttä
11. Rivieran virkistysalue, uimarannat, 

hiihtoladut, beach volley -kenttä, 
frisbeegolf, petankki, pingis

12. Kankaisten Golfpuisto
13. Piuhan pallokenttä
14. Kuhankuonon retkeilyreitistö,  

Suokullan reitti
15. Seikelän koulu, liikuntasali, pallokenttä, 

jääkiekkokaukalo
16. Vähä-Joumon virkistysalue, venelaiturit, 

beach volley -kenttä
17. Maanpään venelaiturit, uimaranta,  

beach volley -kenttä
18. Härmälän rotko
19. Niemenkulman kuntoportaat
20. Kuurnapään uimaranta
21. Oukkulanlahti
22. Kolkanpolun retkeilyreitistö
23. Kuntosali
24. Lemun urheilutalo ja urheilukenttä
25. LemuPark, pumptrack, skeittiramppi,  

katukoris, street workout
26. Koulun liikuntasali, kaukalo/tenniskenttä
27. Askaisten kuntorata, hiihtoladut,  

Askaisten kuntoportaat
28. Koulun liikuntasali, kuntosali, 

Jääkiekkokaukalo, Multiareena
29. Pallokenttä
30. Pikisaaren virkistysalue
31. Livonsaaren uimaranta
32. Pakaisten kerhokeskus

HIIHTOLADUT
Kohteissa 6, 11, 24 ja 27.

JÄÄKENTÄT
Kohteissa 1, 7, 9, 13, 15, 26 ja 28.
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8
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32

Latujen ja jääkenttien  
ajanmukaiset tiedot:

https://www.masku.fi/vapaa-aika/
liikuntapalvelut/ulkoliikunta/
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