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Keskiaikaisen Maskun kymmenen vuoden välein pitämät 
syntymäpäiväjuhlat ovat tarjonneet kuntalaisille monenlai-
sia tapahtumia sekä toimintoja ympäri pitäjää  Varsinais- 

Suomen väkiluvultaan suurin maalaiskunta on totisesti näyttänyt 
elinvoimaisuutensa ja varmasti hyvinvointinsakin myös kuntarajo-
jen ylitse 

Kunnan hyvinvointipalveluille yhä jatkuva juhlavuosi on ollut toki 
työntäyteinen, mutta kaikin puolin erittäin antoisa 

Keväällä jaetussa 790-juhlavuoden tapahtumakalenterissa oli me-
noa ja meininkiä joka lähtöön  Tapahtumakalenteri on vielä tuos-
takin matkan varrella koko ajan täydentynyt  Vaikka pääsin itse 
käymään vain murto-osassa tapahtumista, voin kyllä ilolla todeta, 
että Maskusta on moneksi  Kannattaa ehdottomasti ottaa sään-
nölliseen käyttöön myös kunnan kotisivuille linkitetty tapahtuma-
kalenteri tapahtumat masku fi  

Kesän kääntyessä syksyyn monet tauolla olleet perinteiset toimin-
not palaavat jälleen ohjelmaan  Tästä hyvinvointipalvelujen op-
paasta löydät suuren osan niistä  Ota toki myös yhteyttä, jos sinulla 
on kehitysideoita palvelujemme parantamiseksi  Yhteystietomme 
ovat tässäkin lehtisessä nimenomaan yhteydenpitoa varten 

Hyvinvointia syksyyn kaikille!

Aki Simola
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

MASKU 790 
VUOTTA – 
tapahtumia ja 
toimintaa

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

Hyvinvointipalveluiden toimisto  
Hallintotie 2, 21250 Masku  Puh  044 7388 204  Asiointi toimistolla sopimuksen mukaan.  
Sähköposti: hyvinvointipalvelut@masku fi
Hyvinvointipalvelujen sihteeri/toimisto: puh  044 7388 204 

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 
liikuntahalli  Tilojen avaimet 

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  
Armi Jaakkola
Lemun kirjasto
Puh  044 7388 145
armi jaakkola@
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

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

Armi jää eläkkeelle alkusyksystä 2022, 
uusi kirjastonhoitaja aloittaa Lemussa 
syyskuussa.

Hankekoordinaattori

Tanja Hakamäki
Puh  044 7388 389
tanja hakamaki@
masku fi



Hyvinvointipalveluiden tarjoamat palvelut 
järjestetään huomioiden tämänhetkiset 
viranomaisrajoitukset ja -ohjeistukset  
On tärkeää huolehtia käsihygieniasta, 
nou dat taa turvavälejä ja pysyä pois-
sa tapahtumista ja kirjastosta, mikäli 
esiintyy oireita  Muutokset ovat mahdol-
lisia, ja niistä tiedotetaan osoitteessa  
tapahtumat masku fi sekä somessa ja 
Maskulainen-kuntatiedotteessa 

Kirjastot, nuokkarit, 
harrastetilat ja 
sisäliikuntapaikat

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: Etsivä nuorisotyöntekijä 
Vivica Silfverberg

IG: @etsiva_vivica

Snapchat: etsiva_vivica

FB: Etsivä nuorisotyöntekijä 
Sirkku Huhti

IG: @etsiva_sirkku

Snapchat: etsiva_sirkku

IG: @nuorten_tyopaja_mynamaki 

FB: Nuorten työpaja Mynämäki
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Avustukset
Hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain 

avustuksia liikunta-, kulttuuri- ja nuoriso- 
ja harrastetoimintaan  Kaikkien avustusten 

tiedot, aikataulut ja hakuohjeet löytyvät 
täältä: www masku fi/avustukset
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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–to klo 8–20,  
pe–su klo 10–18 

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 

Heinäkuussa maanantaisin suljettu 

Maskun pääkirjasto
Keskuskaari 3, 21250 Masku
p  044 7388 255 

Avoinna elokuussa ma, ti & to klo 12–19, 
ke klo 11–16 ja pe klo 11–15  La suljettu

Avoinna 1 9  alkaen ma-to klo 12–19,  
pe klo 11–15, la klo 10-14 

Arkipyhien aattoina avoinna klo 10–14

KIRJASTOT
POIKKEUKSIA KIRJASTOJEN  
AUKIOLOAJOISSA  

Pyhäinpäivän aattona 4 11  Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto ovat  
avoinna klo 10–14  Pyhäinpäivänä 5 11  Maskun pääkirjasto on kiinni   
Askaisten omatoimikírjastoon pääsy kirjastokortilla 10–18 

Itsenäisyyspäivän aattona 5 12  Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto 
avoinna ja Askaisten lähikirjastossa henkilökunta läsnä klo 10–14   
Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjastokortilla 8–20  

Itsenäisyyspäivänä 6 12  Maskun pääkirjasto ja Lemun kirjasto on suljettu   
Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjastokortilla klo 8–20 

Aatonaattona 23 12  Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto ovat suljettu  
Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjastokortilla klo 10–18 

Jouluaattona 24 12  Maskun pääkirjasto on suljettu  Askaisten 
omatoimikirjas toon pääsy kirjastokortilla klo 10–18 

26 12  Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto on suljettu, eikä Askaisten 
lähikirjastossa ole palveluaikaa  Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjasto-
kortilla klo 8–20 

Uudenvuodenaattona 31 12  Maskun pääkirjasto on suljettu   
Askaisten oma toimikirjastoon pääsy kirjastokortilla klo 10–18 

Loppiaisaattona 5 1  Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto avoinna  
klo 10–14  Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjastokortilla 10–18  

Loppiaisena 6 1  Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto suljettu   
Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjastokortilla klo 10–18 

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 noutami-
sen kirjastosta 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 pääkir-
jastossa on pieni kokoelma omia 
lautapelejä, ja Vaski-varauksen 
kautta pelejä saa tilattua omasta 
lähikirjastosta noudettavaksi  Lau-
tapelin laina-aika on kaksi viikkoa 
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POP UP -KIRJASTOPALVELUT  

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

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

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

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

Lemussa Armiin:  
armi jaakkola@masku fi tai  
044 7388 145

Maskun nuorisotiloilla Brankkarilla, 
Askaisten Pakanpirtissä ja Lemun 
Wanhassa Oskarissa järjestetään toi-
minnallisia, avoimia iltoja nuorille  
läpi vuoden  Tervetuloa nuokkarille!

NUOKKAREIDEN AUKIOLOAJAT 
SYKSYLLÄ 2022
Pikkunuokkari = 3 –6 -luokkalaisille 
Isojen nuokkari = 13–18-vuotiaille

Pakanpirtti  
(Pakankuja 1, Askainen)
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 00–21 00

Lisätiedot ja mahdolliset  
muutokset:
www masku fi/nuorisotilat
Instagram: @masku_nuokkarit &  
@maskun_hyvinvointipalvelut
Facebook: Maskun hyvinvointipalvelut

KIRJANVAIHTOHYLLY PÄÄKIRJASTOSSA JA LEMUN LÄHIKIRJASTOSSA   

Asiakkaat voivat kierrättää omia kirjojaan  Tuo ja vie, maksutta!

TOIMINNALLISET 
AVOIMET 
NUORTENILLAT

PROMENTOR-kielikurssit verkossa!    

Opiskele vaivattomasti kieliä Promentor-verkkokielikurssien avulla  Palvelussa 
on 18 suomenkielistä kurssia, joiden avulla voit kohentaa kielitaitoasi tai ope-
tella kielen alkeita  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 varauskerralla 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!    

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

10.8. alkaen: 
Ma–pe klo 16–22 
La–su klo 10–18

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

Lemun urheilutalo,  
Askaistentie 228, 21230 Lemu
Varaukset ja tiedustelut:  
Jyri Jylhä 044 7388 382/ 
jyri jylha@masku fi

HARRASTE  -
TILAT 

Harrastetilojen käyttö vuorot 
ja vuokrat:  
www.masku.fi/vapaa-aika/ 
harrastustoiminta/tilat/

YKSITYISTEN SALIVUOROT HAUSSA:
Seuroilta jääneitä salivuoroja on haettavana Maskun kunnan liikuntasaleihin 
Hinta 50 €/syyskausi + avainpantti/-tunniste 50 €   

VAPAANA OLEVIA SALIVUOROJA VOI TIEDUSTELLA:
hyvinvointipalvelut@masku fi tai puh  044 7388 224  

Haettavat salivuorot: 

Askaisten koulun liikuntasali
Lemun urheilutalo
Lemun koulun liikuntasali 

Seikelän koulun liikuntasali
Tammenahjon koulun liikuntasali
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Syyskuu
TIISTAI PERJANTAIKESKIVIIKKO LAUANTAI SUNNUNTAIMAANANTAI TORSTAI

LAPSET JA PERHEET NUORET AIKUISET IKÄIHMISET
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Muista 
ilmoittau-

tumiset 
syysloman 

retkille!

Syyskuun näyttely Lemun lähikirjastossa:  
Paula Ehrman: Ritarit turnajaisissa

Syys-lokakuussa Maskun pääkirjastolla 
Maskun intarsiakangasnäyttely 

Kirjoita kirje kirjastolaiselle,  
Maskun pääkirjasto 1 –30 9 

 Satutunti,  
Askaisten kirjasto 

9 30
Live-säestetty 
mykkäelokuva, 
Maskutalo 18 00

6 9 

27 9 29 9 

7 9 10 9 
 Lukukoira,  

Lemun kirjasto 
18 00

 Novellikoukku, 
Maskun  

pääkirjasto 17 30

 Nuorisotyön 
paku liikkeellä – 

Rillaillaan
 Lukukoira, 

Lemun kirjasto 
18 00

 Satutunti,  
Maskun pääkirjasto 9 30

 Loruhetki,  
Maskun pääkirjasto 10 00

 Lukulemmikki,  
Maskun pääkirjasto 17 45

Lemust’ 
leippä 

-markkinat 
12 00

14 9 17 9 
 Satutunti,  

Lemun kirjasto 
10 00

 Hyvinvointi-
messut,  

Nouste Areena 

19 9 23 9 24 9 22 9 21 9 
 

Kirjailijavieraana 
Kari Häkämies, 

Maskun  
pääkirjasto 17 30

 Nuorisotyön 
paku liikkeellä 
– Miten koulus 

menee?

Tango -
kuningatar 

Jaana Pöllänen 
(Maskun 

seurakunta)

Masku  
esiintyy: Alli 

Kivijärvi, Maskun 
pääkirjasto 18 00

Lukupiirin kirjoina 
Häkämiehen Linnan 

hämähäkki & 
Kaksoiselämää

 Lajikokeilu: 
ratsastus

 Satutunti, 
Maskun pää-
kirjasto 9 30

 Kulttuuri-
kupposet:  
grillausta, Kaisla-
koti Lemu 13 00

 Luku-
lemmikki,  
Maskun pää-
kirjasto 17 45

Tulossa 
syksyllä: 
kirjaston 

Harry Potter 
-iltapäivä-

kerhot
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Syyskuun näyttely Lemun lähikirjastossa 1 9 –30 9

Paula Ehrman: Ritarit turnajaisissa
Paula Ehrman on raisiolainen harrastajamaalari, joka on maalannut öljyväreillä 
yli 40 vuotta  Mieluisinta hänelle on aina ollut henkilökuvien maalaaminen  Tä-
mänkertaiseen näyttelyyn Paula on saanut innoitusta mm  Turun linnan turnajai-
sista ja Turun keskiaikamarkkinoista 

Syys-lokakuun näyttely Maskun pääkirjastossa
Maskun pääkirjastossa on syys-lokakuussa nähtävillä Maskun intarsiakankaa-
seen liittyvä Masku 790 -juhlavuoden näyttely, joka toteutetaan yhteistyössä 
Maskun seurakunnan kanssa  Aikataulu ja tarkemmat tiedot näyttelystä julkais-
taan alkusyksystä osoitteessa tapahtumat masku fi sekä kuntatiedote Maskulai-
sessa 

Kirjoita kirje kirjastolaiselle!
Maskun pääkirjasto, 1 –30 9 
Kirjoita kirjastolaiselle ja jätä kirje lastenosastolla olevaan postilaatikkoon  Vas-
taamme kirjeisiin, ja voit noutaa vastauskirjeen viikon kuluttua  Muista allekirjoit-
taa oma kirjeesi, jotta tiedämme, kenelle osoitamme vastauksen 

Satutunti
Askaisten kirjasto, pe 2 9  klo 9 30
Satutunnille on vapaa pääsy  Lapsen mukana on oltava häntä valvova aikuinen  
Satuja lukee Mari Tyni 
Syksyn satutunnit Askaisten kirjastossa: 2.9. / 7.10. / 4.11. / 2.12.

Elokuvapäivän etkot: 
Tri Caligarin kabinetti 
-mykkäelokuva, live-
säestys: äänitaiteilija 
Atte Häkkinen
Maskutalo, Seurantalontie 2, 
Masku, pe 2 9  klo 18
Äänitaiteilija Atte Häkkinen loihtii 
äänimaiseman ja musiikin vuonna 
1920 ensi-iltansa saaneeseen saksa-
laiseen kauhuelokuvaklassikkoon, Tri 
Caligarin kabinettiin  Tapahtumaan on 
vapaa pääsy, tervetuloa!

Atte Häkkinen on äänitaiteilija ja 
kokeellinen muusikko, joka on töis-
sään yhdistellyt ääniohjelmointia ja 
elektronisia instrumentteja  Häkkinen 
on keikkaillut kokeellisen musiikin 
parissa vuodesta 2009 lähtien niin 
soolona kuin erilaisissa kokoonpanois-
sakin  Mukaan on mahtunut elokuvien 
ja runojen säestystä, keikkoja taide-
näyttelyissä ja installaatiossa sekä 
esiintymisiä useissa eri maissa ja 
lukuisilla musiikki- ja taidefestivaaleil-
la  Häkkinen oli myös mukana yhtenä 
taiteilijana Huoneiden kirja -suurteok-
sessa ja teki äänisuunnittelun nukke-
teatteritaiteilija Maija Westerholmin 
huoneeseen numero 26 

Elokuvan kesto on 71 minuuttia 
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Lukukoira Etti
Lemun kirjasto, ti 6 9  klo 18 00–19 00
Lukukoira Etti kyläilee Lemun kirjastossa syksyllä 2022:

ti 6.9. / to 29.9. / ti 11.10. / to 3.11. / ti 22.11. / to 8.12

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 

Lukulemmikki
Maskun pääkirjasto, ke 7 9  klo 17 45–18 45
Suomen Karva-Kaverit ry:n lukulemmikki Elsa-koira vierai-
lee 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 syksyn aikana:  
7.9. / 21.9. / 5.10. / 19.10. / 2.11. / 16.11. / 30.11.

Markkinaemäntänä toimii Terhi Jokila  

Ohjelmassa mm. 

Ämmät äänessä on kolmen naisen yhteenliittymä 
Loimaalta  Trio kapuaa lavalle mukanaan vaihte-
leva repertuaari soittimia: on milloin kannel ja 
kontrabasso, milloin pyykkilauta ja puulusikat –  
tai nämä kaikki  Takuuvarmasti aina laulu raikaa, 
kitara soi ja nauru helskyy  Ämmät äänessä tuunaa 
perinnettä niin musiikissaan kuin pukeutumises-
saan, eikä ota itseäänkään niin vakavasti  Luvassa 
on iloista menoa, kansanmusiikkia, trion omaa 
tuotantoa sekä ikivihreitä 

Lemust’ leippä -markkinat
Lemun urheilutalo ja urheilu kenttä (Askaistentie 228, Lemu), la 10 9 2022 klo 12–15
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Satutunti
Maskun pääkirjasto,  
ke 7 9  klo 9 30
Satutunnille on vapaa pääsy  
Lapsen mukana on oltava häntä 
valvova aikuinen  Satutunti 
pidetään ulkona aina sään 
salliessa  Satuja lukee Mervi 
Nikula 

Syksyn satutunnit Maskun pää-
kirjastossa 7.9. / 21.9. / 5.10. /  
19.10. / 2.11. / 16.11. / 30.11.

Loruhetki vauvoille ja 
taaperoille 
Maskun pääkirjasto,  
ke 7 9  klo 10–10 30
Lorutellaan kirjaston Eijan kanssa kerran 
kuussa keskiviikkoisin klo 10–10 30    
7.9. / 5.10. / 9.11. / 7.12. 

Tuokiossa lorutellaan, leikitään ja lauletaankin! 
Ota lapsellesi mukaan pehmoinen alusta 

Ilmoittaudu mukaan: eija pelkonen@masku fi 
tai 044 7388 193

Taidetta ja kattauksia sisällä urheilutalossa
Taidetta ja Kattauksia tuo markkinoillle Myrsky, Wisteria ja Syksy  -kokonaisuudet  Osastolla on myös myyntipiste taiteelle 
ja keramiikalle  Maalaukset: Johanna Karvonen  Keramiikka: Marjo Heinonen-Tuomi ja Hanna Kurikka 

Yhdistysten seuraava palaveri Lemun urheilutalolla maanantai-
na 22.8 klo 18.00. Kaikista mukana olevista yhdistyksistä edustus 
paikalle  Jaetaan paikat ja sovitaan talkoista (to 8 9  klo 18 tai kovan 
sateen sattuessa pe 9 9  klo 18) 

Ulkona olevia myyntipaikkoja (kentällä ja sen ollessa märkä, ei ole 
mahdollista päästä autolla viereen) voivat varata yksityiset maskulai-
set www masku fi/sahkoinen-asiointi/ ajalla ti 23 8  klo 8 00–5 9   
klo 22 00  Paikan hinta on 20 € ja sen koko on 3 x 3 m  Sähköä ei 
valitettavasti ole tarjolla  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa 
se tuote, jota on myymässä  Etusijalla ovat maskulaiset yhdistykset ja 
tapahtuman luonteen mukaiset tuotteet 

Satutunti
Lemun kirjasto,  
ke 14 9  klo 10
Satutunnille on vapaa pääsy  
Lapsen mukana on oltava häntä 
valvova aikuinen  

Syksyn satutunnit Lemun 
lähikirjastossa:
14.9. / 12.10. / 9.11. / 14.12. 

Elinvoimaa arkeen -hyvinvointipäivä/Hyvinvointimessut
Nouste Areena, Nousiainen, la 17 9  klo 11–15
Hyvinvointipäivä tuo Nouste Areenalle liikuntaa, kulttuuria, ravitsemusasiaa ja paljon muuta! Näytteilleasettajina on joukko 
Nousiaisten, Maskun ja Mynämäen alueen hyvinvointitoimijoita, ja ohjelmassa on tietoiskuja, musiikkia, luentoja ja messutun-
nelmaa hyvinvoinnin ja harrastusten näkökulmasta  Päivä on suunniteltu erityisesti työikäisille  Tapahtumaan on vapaa pääsy, 
lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lähiseudun toimijat voivat ilmoittautua mukaan esittelemään hyvinvointiin liittyvää toimintaa tai tuotteita  Tapahtuma on mak-
suton myös näytteilleasettajille, ja sitovia ilmoittautumisia otetaan vastaan to 18 8 2022 saakka 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen näytteilleasettajille: bit.ly/elinvoimaa-arkeen

Tapahtuman järjestävät Nousiaisten, Maskun ja Mynämäen kunnat sekä Perusturvakuntayhtymä Akseli ja Arkeen voimaa -hanke 

Sienineuvontaa, Lemun leipää, lukevin lomalainen -palkintojen jako, 
poistokirjojen myyntiä ja paljon muuta!
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Syyskuun  
tapaamiskerralla 
KARI HÄKÄMIES 

KIRJAILIJA-
VIERAANA Maskun 

pääkirjastossa

Lukupiiri
Maskun pääkirjasto,  
ma klo 17 30–19
Maskun pääkirjaston lukupiirissä 
keskustellaan kerran kuussa 
kuukauden kirjasta  Lukupiiriä 
vetää kirjaston Eija  Tervetuloa 
uudet ja vanhat!

Kirjailijavieras: Kari Häkämies
Maskun pääkirjasto,  
ma 19 9  klo 17 30–19
Häkämiehen 12  romaani Linnan hämähäkki, 
joka on poliittisen trillerisarjan avausosa, 
ilmestyi tämän vuoden kesäkuussa  Syksyllä 
ilmestyy myös toinen kirja Epäpyhä liitto, joka 
on kirjoitettu yhteistyössä Rosa Meriläisen 
kanssa  Yhteiskunnallisena vaikuttajana 
tunnettu Häkämies hyödyntää kirjoissaan tai-
tavasti vahvaa tietämystään ja kokemustaan 
politiikasta 

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Kirjasto tekee varaukset lukupiirikirjoihin   
Kirjan voi tulla lainaamaan pääkirjaston tiskiltä 

Syksyn 2022 lukupiirikerrat ja -kirjat:

22 8  Snellman, Anja: Kaikkien toiveiden kylä  
 (poikkeuksellisesti Rosariumissa sään salliessa)

19 9  Häkämies, Kari:  
 kirjat Linnan hämähäkki ja Kaksoiselämää

17 10  Huovinen, Eero: Äitiä ikävä

14 11  Souldakova, Anna: Mitä männyt näkevät

12 12  Juha Mäntylä (toim ):  
 Joulukalenteri: Hotelli Sylvia
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Satutunti
Maskun pääkirjasto,  
ke 21 9  klo 9 30

Lukulemmikki
Maskun pääkirjasto,  
ke 21 9  klo 17 45–18 45

Kulttuurikupposet
Kaislakoti, Lemu,  
ke 21 9  klo 13 00–14 40
Kulttuurikupposille Kaislakodin tiloihin 
ovat tervetulleita kaikki ikäihmiset  
Ohjelmassa on kuukausittain vaihtuvia 
teemoja, jumppahetkiä, aivojumppaa, 
kahvittelua ja mukavaa yhdessäoloa  
Tervetuloa mukaan!

Teemat syksyllä 2022:

21 9   Grillausta, jos sää sallii

19 10  Jumppaa aivoille ja jäsenille

16 11  Askartelua

21 12  Joulu

Novellikoukku
Maskun pääkirjasto,  
ti 27 9  klo 17 30
Koukutu tarinoihin! Tervetuloa leppoi-
saan kuunteluhetkeen pääkirjastoon! 
Novellikoukussa kirjaston Eija tai 
halutessaan joku osallistujista lukee 
novelleja tai muita lyhyitä tarinoita  
Kuuntelijat voivat samalla tehdä kä-
sitöitään, mutta mukaan voi toki tulla 
myös pelkästään kuuntelemaan!

Novellikoukkuun toivotaan ilmoittau-
duttavan joko kirjaston tiskille tai 
sähköpostitse eija pelkonen@masku fi, 
mutta mukaan voi tulla myös ilmoit-
tautumatta 

Novellikoukkukerrat syksyllä 2022: 
30.8. / 27.9. / 25.10. / 29.11.

Lukukoira Etti
Lemun kirjasto,  
to 29 9  klo 18 00–19 00

Maksuton 
lajikokeilu
nuorille:  
ratsastus
Mynämäki, ke 21 9 
Maskun nuorisovaltuusto haluaa tarjota maskulaisille nuorille mahdollisuuden tutustua ratsastukseen! Nuorisovaltuusto 
tarjoaa ratsastuksen ja kuljetuksen, eli et tarvitse mukaan kuin itsesi  Lähtö klo 17 15 Maskun Hemmingin koulun linja-
auto taskusta ja paluumatkalle lähtö n  klo 20  Ratsastus tapahtuu kahdessa 7 henkilön ryhmässä ja yksi ryhmä kerrallaan 
ratsastusvuorossa 

Ilmoittautumislinkki löytyy osoitteesta www masku fi/sahkoinen-asiointi/ ajalla 1 9 klo 8 00–9 9  klo 15 00   
14 nopeinta ilmoittautujaa mahtuu mukaan  Ei osallistumismaksua!

Masku esiintyy:  
Alli Kivijärvi
Maskun pääkirjasto,  
to 22 9  klo 18
Alli Kivijärvi esittää harmonikka-
musiik kia  Tervetuloa kuuntelemaan!

Tangokuningatar 
Jaana Pöllänen
la 24 9 
Tangokuningatar Jaana Pölläsen 
konsertti, yhteistyössä Maskun seura-
kunta, kunta ja vanhusneuvosto 

Tarkemmat tiedot ja bussikuljetus-
ilmoittautuminen Maskun seurakun-
nan kautta  Tapahtumasta ilmoite-
taan tarkemmin mm  Maskulaisessa 
alkusyksystä 

Tutustu Maskun 
tapahtumiin uudessa 
tapahtumakalenterissa! 
tapahtumat masku fi 
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Lokakuu
TIISTAI PERJANTAIKESKIVIIKKO LAUANTAI SUNNUNTAIMAANANTAI TORSTAI

LAPSET JA PERHEET NUORET AIKUISET IKÄIHMISET
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1 10 
 Lajikokeilu: 

Airsoft

Lokakuun näyttely Lemun lähikirjastossa:  
Puiset aarteet

Syys–lokakuun näyttely Maskun pääkirjastossa: 
Maskun intarsiakankaan valokuvanäyttely

4 10 5 10 7 10 9 10 
 Kirjavinkkaus 

aikuisille,  
Maskun  

pääkirjasto 18 00

  Satutunti, 
Maskun pääkirjasto 

9 30
 Loruhetki, 

Maskun pääkirjasto 
10 00

 Satutunti, 
Askaisten kirjasto 

9 30

Tomi  
Paldanius,  

Maskutalo 18 30

12 10 14 10 15 10 
 Satutunti,  

Lemun kirjasto 
10 00

 Yötön yö 
5 –7 -luokka-

laisille,  
Mannerlahti

 Yötön yö 
5 –7 -luokka-

laisille,  
Mannerlahti

17 10 18 10 19 10 21 10 20 10 22 10 
 Lukupiiri, 
Maskun  

pääkirjasto 17 30

 Syysloman 
retki 

Valokarnevaaliin 
Linnanmäelle

 Satutunti, 
Maskun pääkirjasto 

9 30
  Kulttuurikup-
poset: Jumppaa, 
Kaislakoti Lemu 

13 00

 Syysloman 
lanit

 Syysloman 
lasten  

päiväretki 
Raisioon

 Syysloman 
lanit

Masku 790 
-Konsertti, 

Maskun 
seurakuntatalo 

18 00

24 10 26 10 29 10 30 10 25 10 27 10 28 10 
 Kauhukäytävä, 

Maskun  
pääkirjasto

24 10 –31 10 

 Novellikoukku, 
Maskun  

pääkirjasto 17 30

 Kauhukäytävä  Kauhukäytävä  Kauhukäytävä Kauhukäytävä  Kauhukäytävä  Kauhukäytävä

 Kauhukäytävä
31 10 
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Lemun lähikirjaston näyttely
3 10 –28 10 :
Puiset aarteet  
”Puu  Vankka, tuttu, turvallinen, taipui-
sa, rakas inspiraation lähde ” Puiset 
aarteet -näyttely esittelee kahden pai-
kallisen taiteilijan luovuuden tuloksia, 
joissa puu esittää pääroolia  

Esperanza Suárez maalaa akvarelleja 
mm  vanhoista puisista rakennuksista 
niin Naantalin vanhassa kaupungissa 
kuin Maskun maalaismaisemassa  

Reija Lindqvist puolestaan tekee 
puisia korurasioita  Jokainen Ain Jotta 
-korurasia on uniikki ja omaa oman 
mietelauseen tai ajatelman 

Maksuton lajikokeilu 
nuorille: airsoft
Turku, la 1 10  klo 11 00–15 00
Maskun nuorisovaltuusto tarjoaa 
maskulaisille nuorille mahdollisuuden 
tutustua Airsoftiin  Lähde siis mukaan 
pelipäivään! Nuorisovaltuusto tarjoaa 
pelipäivän, täyden varustesetin ja 
kyydityksen paikalle, eli et tarvitse 
mukaan kuin itsesi  Lähtö klo 10 15 
Maskun Hemmingin koulun linja-
auto taskusta ja paluumatkalle lähtö 
Turusta klo 15 00 

Ilmoittautumislinkki:  
www masku fi/sahkoinen-asiointi/ 
ajalla 1 9  klo 8 00–15 9  klo 15 00  
25 nopeinta ilmoittautujaa mahtuu 
mukaan  Ei osallistumismaksua!

Kirjavinkkaus aikuisille
Maskun pääkirjasto,
4 10  klo 18 00
Hyviä kirjavinkkejä aikuisille! Vinkka-
reina sekä kirjaston työntekijöitä että 
asiakkaita  Tule kuulolle ja poimimaan 
vinkit omaan makuusi! Tarjolla pientä 
purtavaa 

Satutunti
Maskun pääkirjasto,  
ke 5 10  klo 9 30

Tomi Paldanius: Suuret klassikot soolokitaralla
Maskutalo, su 9 10  klo 18 30
“Fingerstyle-kitaroinnin mestari Tomi 
Paldanius näytti, mistä osaava soitta-
minen on tehty...” Näin kirjoitti Salon 
Seudun sanomien kulttuuritoimitus 
monien muiden lehdistöarvioiden 
tapaan  Tomi Paldaniuksen ominta-
keinen tyyli on valloittanut monien 
sydämet ympäri Suomen ja maailman  
Paldanius soittaa tunnetuiden kappa-
leiden melodiat, soinnut, bassolinjat ja 
jopa kitarasoolot samanaikaisesti 

Monet Paldaniuksen sovittamat hitit 
ovat sosiaalisessa mediassa saavut-
taneet kymmeniä miljoonia katse-
lukertoja eri kitaristien soittamina  
Vuonna 2005 Youtubeen ladattu Bon 
Jovin Livin’ On A Prayer sovitus on 
yksi Youtuben ensimmäisiä suosittuja 
kitarakappaleita  Se valittiin “Best 
of Youtube” -artikkeliin Total Guitar 
lehdessä  Sovituksen innoittamana 
kitaransoittajat ympäri maailmaa 
alkoivat soittamaan Tomin sovituksia  
Yksi heistä on korealainen Sungha 
Jung, joka nousi tuntemattomuudes-
ta yhdeksi Youtuben kirkkaimmista 
tähdistä 

Konsertissa kuullaan suomalaisia ja 
kansainvälisiä klassikoita  Luvassa 

mm  Lapin Kesä, Finlandia, Myrsky-
luodon Maija, Bohemian Rhapsody ja 
Samba Pa Ti 

Liput 10 € ovelta tai ennakkovaraus-
lomakkeella osoitteessa  
www tomi paldanius com (ennakko-
varaus ei edellytä ennakkomaksua ja 
aikaa varauksen tekoon menee alle 
minuutti) 

Loruhetki vauvoille ja 
taaperoille 
Maskun pääkirjasto,  
ke 5 10  klo 10–10 30

Satutunti
Askaisten kirjasto,  
pe 7 10  klo 9 30
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Satutunti
Lemun kirjasto,  
ke 12 10  klo 10

Yötön yö
Mannerlahti, Askainen,  
14 10 –15 10 
Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten 
nuorisopalvelut järjestävät yötapah-
tuman 5 –7 -luokkalaisille Askaisten 
Mannerlahden leirikeskuksessa   
Yötapahtuma alkaa pe 14 10  klo 17 30 
ja päättyy lauantaina 15 10  klo 12 00  
Mukavaa yhdessäoloa ja jännää teke-
mistä  Hinta 20 € sisältää ohjauksen, 
yöpymisen ja ruuat  Paikan päälle 
saavutaan omilla kyydeillä 

Ilmoittautumislinkki löytyy osoitteesta 
www masku fi/sahkoinen-asiointi/ 
ajalla 6 9  klo 8 00 –22 9   
klo 15 00  9 nopeinta maskulaista 
mahtuu mukaan!

Syysloman retki Valokarnevaaliin Linnanmäelle
ti 18 10 
Hinta 50 € sisältää kuljetuksen ja rannekkeen, jolla pääsee huvipuisto-
laitteisiin  

Pelkkä kuljetus ja sisäänpääsy huvipuistoon 15 € (ei laiteranneketta) 

Aikataulu:

Lähtö klo 13 30 Askaisten koulu, klo 13 45 Lemun urheilutalon piha,  
klo 14 00 Maskun Hemmingin koulun linja-autotasku  Paluulähtö Lintsiltä 
klo 22 00  Kuudesluokkalaiset ja vanhemmat voivat lähteä retkelle ilman 
huoltajaa, nuoremmat huoltajan kanssa  

Ilmoittautumislinkki löytyy osoitteesta  
www masku fi/sahkoinen-asiointi/  
ajalla 6 9  klo 8 00–22 9  klo 15 00   
45 nopeinta mahtuu mukaan 

Lukupiiri: Eero Huovinen 
– Äitiä ikävä
Maskun pääkirjasto,  
ma 17 10  klo 17 30–19 

Satutunti
Maskun pääkirjasto, ke 19 10  klo 9 30

Kulttuurikupposet: Jumppaa aivoille ja jäsenille
Kaislakoti, Lemu, ke 19 10  klo 13 00–14 40
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Masku 790 
-konserttisarja:  
Syksyn lehdet – 
Ukrainalaista ja 
suomalaista lied-
musiikkia
Maskun seurakuntatalo, 
la 22 10  klo 18 00
Esiintyjinä Volodymyr 
Andrushchak, baritoni &  
Niilo Autio, piano

Novellikoukku
Maskun pääkirjasto,  
ti 25 10  klo 17 30

Syysloman lanit
Pääskyrinne, 21 10 –22 10 
Yön yli LAN-Party-pelitapahtuma 
7 –9 -luokkalaisille nuorille  Laneilla 
voit mm  osallistua turnajaisiin ja 
voittaa palkintoja, pelailla kaverien 
tai uusien samanhenkisten pelaaji-
en kanssa, sekä uppoutua virtuaa-
litodellisuuteen ja testata Oculus 
Quest 2 VR-laseja  Tapahtuma on 
ilmainen ja alkaa perjantaina 21 10  
klo 18 Pääskyrinteessä hyvinvoin-
tipalveluiden tiloissa (Hallintotie 
2, Masku) ja päättyy seuraavana 
aamuna klo 9  Yön aikana nuoriso-
palvelut tarjoavat pientä purtavaa 

Tapahtumaan tarvitaan oma pelitietokone, näyttö ja näihin kuuluvat johdot ja 
laitteet 

Ilmoittautumislinkki ja tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta  
www masku fi/sahkoinen-asiointi/ ajalla 1 10 –14 10   
Tapahtumaan mahtuu mukaan 10 nopeinta! 

Lasten retki Raisioon
to 20 10 
Syysloman lasten retki 1 –6 -luokkalai-
sille  Ohjelmassa Hoplop-sisäseikkai-
lupuisto sekä elokuva Supermarsu 2 
uudessa Raision Finnkinossa 

Lähtö klo 9 45 Askaisten koulu,  
klo 10 00 Lemun urheilutalon piha ja 
klo 10 15 Maskun Hemmingin koulun 
linja-autotasku  Paluu lähtö elokuvan 
jälkeen (elokuva alkaa klo 13 30)  
Raisiosta kotia kohti 

Hinta 35 € sisältää kuljetuksen, 
Hoplopin sisäänpääsyn, ruokailun 
Hoplopissa sekä elokuvalipun pienen 
herkun kera  Ilmoittautumislinkki 
löytyy osoitteesta  
www masku fi/sahkoinen-asiointi/  
ajalla 6 9  klo 8 00–22 9  klo 15 00   
45 nopeinta mahtuu mukaan 

Tutustu Maskun tapahtumiin uudessa 
tapahtumakalenterissa! tapahtumat masku fi 

Kauhukäytävä
Maskun pääkirjasto, 24 –31 10 
Sopivan pelottava halloween-teemai-
nen kauhukäytävä kutsuu rohkeita 
seikkailijoita  Uskallatko astua sisään?
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Marraskuu
TIISTAI PERJANTAIKESKIVIIKKO LAUANTAI SUNNUNTAIMAANANTAI TORSTAI

LAPSET JA PERHEET NUORET AIKUISET IKÄIHMISET
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2 11 4 11 5 11 
 Satutunti, 
Maskun  

pääkirjasto 9 30

 Satutunti, 
Askaisten kirjasto 

9 30

 Masku esiintyy: 
Sudenkorento-

kuiskaaja & 
Korpinheimo, 

Askaisten holvi 
16 00

Marraskuun näyttely Lemun lähikirjastossa: 
Keraaminen runo

Marraskuun näyttely Maskun pääkirjastossa: 
Vanhoja rahoja

9 11 10 11 11 11 
 Loruhetki, 

Maskun pääkirjasto 
10 00

  Satutunti, Le-
mun kirjasto 10 00

 Runo- ja 
äänimeditaatio, 
Lemun kirjasto 

19 00

 Loruhetki,  
Lemun kirjasto 

10 00
 Runo- ja 

äänimeditaatio, 
Maskun pää-
kirjasto 19 00

 Loruhetki, 
Askaisten kirjasto 

10 00

14 11 
16 11 

20 11 
 Lukupiiri, 
Maskun  

pääkirjasto 17 30
 Satutunti, Maskun pääkirjasto 9 30
 Kulttuurikupposet: Askartelua,  

Kaislakoti Lemu 13 00

 
Lastentapahtuma, 

Maskutalo 14 00

21 11 

28 11 

23 11 25 11 22 11 

29 11 30 11 

24 11 26 11 
 Keple62-

tapahtuma, 
Maskun  

pääkirjasto 16 00

Joulu -
askartelu,  

Maskun  
pääkirjasto 17 30

 Lajikokeilu: 
keilaus

 Masku 790 
-konsertti,  

Lemun kirkko 
18 00

 Energialuento, 
Maskun  

pääkirjasto 18 00

 Novellikoukku, 
Maskun  

pääkirjasto 17 30

 Joulusatuhetki, 
Maskun  

pääkirjasto 9 30

 Masku 790 
-konsertti,  

Maskun kirkko 
18 00

 Masku 790 -konsertti,  
Askaisten kirkko 18 00

Joulunavaus
Lemussa

Joulunavausmarkkinat,
Askainen
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1 –30 11   
Vanhojen rahojen näyttely
Maskun pääkirjastossa 
yhteistyössä Maskun seura-
kunnan kanssa  
Masku 790 -juhlavuosi tuo Maskuun 
tapahtumia ja historiaa! Vanhojen 
rahojen näyttely kiertää kirkosta kirjas-
toon – tapahtuman tarkemmat sisällöt 
ja ajankohdat ilmoitetaan alkusyksystä 
osoitteessa tapahtumat masku fi ja 
kuntatiedote Maskulaisessa 

1 11 –30 11  Lemun lähikirjasto
Keraaminen Runo – 
marraskuun taidenäyttely 
Näyttelyn keramiikka ”kuvittaa” tut-
tuja runoja  Esineiden muoto, lasitus, 
maalaukset ja kuviointi kertoo runon 
sanomaa Lemun kirjastossa marras-
kuun ajan  

Keraamisten runoteoksien tekijöinä 
ovat Hanna Kurikka, Johanna  
Karvonen ja Marjo Heinonen-Tuomi 

VARSINAIS-SUOMEN 
RUNOVIIKON 
TAPAHTUMAT
MASKUSSA 4 –13 11 
1 11 –30 11  Keraaminen Runo 
-taidenäyttely Lemun lähi-
kirjastossa

La 5 11  klo 16 Askaisten Holvi
Masku esiintyy: Sudenkorento-
kuiskaaja & Korpinheimo / runoa 
& musiikkia

9 11 , 10 11 , 11 11  klo 10 00
Eijan loruhetket Lemun kirjas-
tossa, Maskun pääkirjastossa ja 
Askaisten kirjastossa  Tervetuloa 
toiminnalliseen lorutuokioon!

Ke 9 11  Lemun lähikirjasto  
klo 19–20 & to 10 11  klo 19–20 
Maskun pääkirjasto
Sadun ääni- ja runomeditaatio

Runoviikon loruhetki
Maskun pääkirjasto,  
ke 9 11  klo 10

Satutunti
Lemun kirjasto, ke 9 11  klo 10

Sadun ääni- ja 
runomeditaatio
Lemun lähikirjasto,  
ke 9 11  klo 19–20
Maskun pääkirjasto, 
to 10 11  klo 19–20
Hetki kevyille venyttelyille ja rentoutta-
van äänivärähtelyn vastaanottamiselle  
Voit kuunnella rauhoittavia runoja ja 
syvärentouttavaa ääntä joko istuen tai 
alustan päällä lattialla  Mukaan alusta 
ja lämpimät, joustavat vaatteet  Vapaa 
pääsy!

Runoviikon loruhetki
Lemun kirjasto, to 10 11  klo 10

Runoviikon loruhetki
Askaisten kirjasto,  
pe 10 11  klo 10

Satutunti
Maskun pääkirjasto,  
ke 2 11  klo 9 30

Satutunti
Askaisten kirjasto,  
pe 4 11  klo 9 30 Masku esiintyy: 

Sudenkorentokuiskaaja 
& Korpinheimo/runoa & 
musiikkia
Askaisten Holvi, la 5 11  klo 16
Sudenkorentokuiskaaja eli maskulai-
nen Veera Ruohomäki on sana- ja 
kuvataiteilija, jonka työskentely on 
monitaiteista  Hän on pitänyt useita 
yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yh-
teisnäyttelyihin vuodesta 2004 alkaen  
Veeran omin valokuvin kuvittama 
esikoisrunoteos Minä odotan myrskyä 
julkaistiin vuonna 2013  Korpinheimo 
eli yläneläiset lauluntekijät Karoliina 
Laakso ja Timo Kosonen ovat pitkän 
linjan muusikoita, jotka yhdistivät 
musiikilliset voimansa vuonna 2009  
Yhteisiä projekteja on ollut mm  tällä-
kin hetkellä toimiva bluesduo Twelve 
Bar Ravens  Molemmilla artisteilla 
on vahva tausta musiikin parissa, ja 
he ovat vuosien varrella esiintyneet 
erilaisissa kokoonpanoissa, keikoilla ja 
juhlatilaisuuksissa 
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Satutunti
Maskun pääkirjasto,  
ke 16 11  klo 9 30

Esiintymässä taikuri Joni Suvanto, ja lastenlauluja esittää ja laulattaa tru-
baduuri Hassusetä Martti Koivisto 

Joni Suvanto on taikuri, joka tarjoilee omaperäisellä otteellaan viihdyttävää 
ja hämmästyttävää ohjelmaa monenlaisiin tilaisuuksiin  Suvannon vahvuuk-
sia esiintyjänä ovat hetkessä eläminen, tilannetaju sekä hyväntahtoinen 
huumori  Suvanto on esiintyessään aina läsnä ja vahvasti vuorovaikutukses-
sa yleisön kanssa, mikä takaa, että yksikään show ei ole täysin samanlainen 

Astu tulevaisuuteen! Timo Parvelan ja Bjørn Sortlandin 
Kepler62-kirjasarja lähettää ryhmän lapsia löytöretkelle kohti tun-
tematonta planeettaa  Matka on täynnä vaaroja ja ihmeitä, joihin 
pääsee tutustumaan Maskun pääkirjaston avaruustapahtumassa 

Illan ohjelmassa on paljon teemaan liittyvää puuhaa ja ratkotta-
vaa  Hauskaa, jännää ja vähän opettavaistakin!

Mistä energiaa tulevaisuudessa 
-luento
Maskun pääkirjasto, ti 22 11  klo 18 00
Uusiutuvat ja vaihtoehtoiset energiamuodot 
puhututtavat ja herättävät paljon kysymyksiä  
Ilmastokriisin vastainen taistelu on johtanut 
energiajärjestelmän murrokseen, jota geopoli-
tiikka entisestään kiihdyttää  Tapamme tuottaa, 
siirtää ja käyttää energiaa muuttuu nopeasti  
Miten Suomen energiatarve tulevaisuudessa 
tyydytetään? Mitä tämä muutos merkitsee koti-
talouksille? Millä tavoin energiakansalainen voi 
aktiivisesti osallistua energiamurrokseen 

Aiheesta luennoi Turun AMK:in Uuden Energian 
tutkimusryhmän tutkija  Tapahtuman kesto on 
noin 1,5 h 

Tervetuloa kuuntelemaan ja esittämään mieltä 
askarruttavia energisiä kysymyksiä!

Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma Maskutalolla
Maskutalo, su 20 11  klo 14–16

Kepler62-avaruustapahtuma
Maskun pääkirjasto, ma 21 11  klo 16–19

Lukupiiri:  
Anna Souldakova –  
Mitä männyt 
näkevät
Maskun pääkirjasto,  
ma 14 11  klo 17 30–19

Kulttuurikupposet: 
Askartelua
Kaislakoti, Lemu,  
ke 16 11  klo 13 00–14 40
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Jouluinen satuhetki
Maskun pääkirjasto, ke 30 11  
klo 9 30

Maksuton lajikokeilu 
nuorille: keilaus
Raision keilahalli, 23 11 
Maskun nuorisovaltuusto haluaa 
tarjota maskulaisille nuorille mah-
dollisuuden tutustua keilailuun  
Teemme retken Raision keilailu-
keskukseen ke 23 11  Lähtö Mas-
kun Hemmingin koulun linja-au-
totaskusta klo 17 30  Keilailuvuoro 
kestää tunnin, jonka jälkeen paluu 
samaan paikkaan  Ilmoittautu-
mislinkki löytyy osoitteesta 
www masku fi/ 
sahkoinen-asiointi/  
ajalla 18 10  Klo 8 00–1 11   
klo 15 00  40 nopeinta ilmoittau-
tujaa mahtuu mukaan  

Masku 790 -konserttisarja:  
Jumalaisten laulujen puutarha
Maskun kirkko, to 24 11  klo 18 
Lemun kirkko, pe 25 11  klo 18
Askaisten kirkko, la 26 11  klo 18
Esiintymässä Volodymyr Andrushchak, baritoni; Vsevolod Sadovyj, soittimet

Joulunavaus
Lemun tori (Askaistentie 142, Lemu),  
la 26 11  
• klo 17 Kuusen valojen sytytys
• Klo 15–18 ”Päivä paloasemalla”, Lemun VPK
• Lemun kirjasto auki klo 15–18 

Askaisten joulunavausmarkkinat
Marskin tori, Askainen, la 26 11 
Askaisten lähikirjastossa avoimet ovet klo 9–12

Jouluista askartelua
Maskun pääkirjasto,  
ma 28 11  klo 17 30–19
Kirjaston Eijan kanssa askarrellaan joulun 
tunnelmaa  Kirjasto tarjoaa tarvikkeet, ohjeet ja 
ohjauksen, sekä tietysti glögiä ja pipareita 

Ilmoittaudu mukaan: eija pelkonen@masku fi  
tai 044 7388 193 

Novellikoukku
Maskun pääkirjasto,  
29 11  klo 17 30

Tutustu Maskun tapahtumiin uudessa 
tapahtumakalenterissa! tapahtumat masku fi 

Lähde 
kokeilemaan 

keilailua!
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Joulukuu
TIISTAI PERJANTAIKESKIVIIKKO LAUANTAI SUNNUNTAIMAANANTAI TORSTAI

LAPSET JA PERHEET NUORET AIKUISET IKÄIHMISET
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1 12 2 12 
 Tonttuilua, 

Lemun lähikirjasto 
17 30

 Satutunti, 
Askaisten kirjasto 

9 30

Joulukuun näyttely Lemun lähikirjastossa:   
Yhteisnäyttely – kuvataidetta ja runoja   
Tiltu Nurminen, Veera Ruohomäki ja  

Satu Haapala 

6 12 7 12 8 12 
Itsenäisyys-
päivän juhlat

 Loruhetki, 
Maskun  

pääkirjasto 10 00

 Pikkujoulut, 
Maskun pääkirjasto 

12 00
Joululaulu-

ilta, Maskun pää-
kirjasto 18 00

12 12 13 12 14 12 
 Lukupiiri, 
Maskun  

pääkirjasto 17 30

Masku 
esiintyy:  

Elisa Suopajärvi

 Satutunti,  
Lemun kirjasto 

10 00

21 12 22 12 
 Kulttuuri-

kupposet: 
Joulu, Kaislakoti 

Lemu 13 00

 Lajikokeilu: 
luistelu

POIKKEUKSIA KIRJASTOJEN  
AUKIOLOAJOISSA  

• 5 12  Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto 
avoinna  Askaisten lähikirjastossa henkilökunta 
läsnä klo 10–14  Askaisten omatoimikirjastoon 
pääsy kirjastokortilla 8–20  

• 6 12  Maskun pääkirjasto ja Lemun kirjasto on 
suljettu  Askaisten omatoimikirjastoon pääsy 
kirjastokortilla klo 8–20 

• 23 12  Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto 
ovat suljettu  Askaisten omatoimikirjastoon pääsy 
kirjastokortilla klo 10–18 

• 24 12  Maskun pääkirjasto on suljettu   
Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjasto-
kortilla klo 10–18 

• 26 12  Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto 
on suljettu, eikä Askaisten lähikirjastossa ole 
palveluaikaa  Askaisten omatoimikirjastoon pääsy 
kirjastokortilla klo 8–20 

• 31 12  Maskun pääkirjasto on suljettu   
Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjasto-
kortilla klo 10–18 

• 5 1  Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto 
avoinna klo 10–14  Askaisten omatoimikirjastoon 
pääsy kirjastokortilla 10–18  

• 6 1  Maskun pääkirjasto ja Lemun lähikirjasto 
suljettu  Askaisten omatoimikirjastoon pääsy 
kirjastokortilla klo 10–18 
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1 –30 12  Lemun lähikirjasto
Yhteisnäyttely – 
kuvataidetta ja runoja  
Tiltu Nurminen, Veera Ruohomäki ja 
Satu Haapala  

Luvassa myös monitaiteinen taideilta, 
seuraa ilmoittelua!

Tutustu Maskun 
tapahtumiin uudessa 
tapahtumakalenterissa! 
tapahtumat masku fi 

Pikkujoulumeininkiä kirjastossa! Tontut tekevät taas taikojaan, hoitavat 
joulusiivouksen, lukevat joulusatuja, auttavat joulutoivomusten teossa, 
lähettävät kirjeet Korvatunturille jne  – glögiä ja pipareita unohtamatta :)

Tonttuilua 
kirjastossa
Lemun lähikirjasto,  
to 1 12  
klo 17 30–19 30

Satutunti
Askaisten kirjasto,  
pe 2 12  klo 9 30

Itsenäisyyspäivän juhlat
ti 6 12 
Itsenäisyyspäiväjuhlan ohjelma tarken-
tuu esiintyjineen syksyn aikana 

Loruhetki vauvoille ja 
taaperoille 
Maskun pääkirjasto, ke 7 12  
klo 10–10 30

Pääkirjaston pikkujoulut
Maskun pääkirjasto, to 8 12  
klo 12 00–18 00
Hauskaa jouluista puuhaa koko per-
heelle  Tarjolla myös glögiä ja pipa-
reita!

Joululauluilta
Maskun pääkirjasto, to 8 12  
klo 18 00–19 00
Kirjaston Eijan johdolla nautitaan 
jouluisesta musiikista yhdessä laulaen  
Tervetuloa kaikki laulamaan!
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Omaa taidetta näytille
Onko sinulla kotona tekemääsi taidetta, jota haluaisit tuoda 
muidenkin katseltavaksi? Ota yhteyttä: maarit lindstrom@
masku fi  Näyttelytiloja löytyy Maskun pääkirjastosta, Lemun 
kirjastosta ja kesäaikaan Maskun museolta  Kuullaan!

RAISIO-OPISTO
Raisio-opisto on Raision kaupungin ylläpitämä vapaan sivis-
tystyön oppilaitos  Raisio-opisto tarjoaa kaikille avoimia opis-
kelu- ja harrastusmahdollisuuksia Raision kaupungin sekä 
Maskun, Ruskon, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien alueilla 

Tarjolla Maskussa mm  sirkuskoulua Maskutalolla, digiopetus-
ta Maskun pääkirjastossa, kudontaa ja monipuolisia liikunta-
ryhmiä 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 taikatemppuja ja tutustuttiin ar-
gentiinalaiseen tangoon  Tervetuloa mukaan!

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

MASKUN KULTTUURIKASVATUSOHJELMA
Maskussa on valmisteltu kevään 2022 kulttuurikasvatus-
ohjelmaa, jota pilotoidaan kaikissa Maskun kouluissa ja 
varhaiskasvatusyksiköissä lukuvuoden 2022–2023 aikana  
Kulttuurikasvatusohjelman tarkoituksena on tuoda taide- ja 
kulttuurielämyksiä kaikkiin Maskun kouluihin ja varhaiskasva-
tukseen säännöllisesti ja yhdenvertaisesti 

Kulttuurikasvatusohjelmalla vahvistetaan lukutaitoa, osalli-
suutta sekä maskulaisten lasten ja nuorten paikallisidentiteet-
tiä  Tavoitteita ovat muun muassa taiteenlajien esitteleminen 
monipuolisesti ja laadukkaiden kulttuurisisältöjen tuominen 
osaksi opetusta ja kasvatusta  

Kulttuurikasvatusohjelma tuo kouluihin iloa ja elämyksiä!

Lukupiiri: Juha Mäntylä (toim ) –
Joulukalenteri: Hotelli Sylvia
Maskun pääkirjasto, ma 12 12  klo 17 30–19

Masku esiintyy: Elisa Suopajärvi
Maskun pääkirjasto, ti 13 12  klo 18
Pianomusiikkia Lucian päivän iltana 

Satutunti
Lemun kirjasto, ke 14 12  klo 9 30

Kulttuurikupposet: Joulu
Kaislakoti, Lemu, ke 21 12  klo 13 00–14 40

Maksuton lajikokeilu nuorille: 
luistelu
Raision jäähalli, to 22 12  
Nuorisovaltuusto haluaa tarjota maskulaisille 
nuorille mahdollisuuden kokeilla luistelua Rai-
sion jäähallissa to 22 12  klo 18 00–19 00  Mas-
kulaisille on varattu tuolloin oma luisteluvuoro 
jäähallista (Huom! Ei mailoja)  40 nopeinta 
mahtuu mukaan  

Lähtö linja-autolla Maskun Hemmingin koulun 
linja-autotaskusta klo 17 30  Paluu vuoron 
jälkeen  

Ilmoittautumislinkki löytyy osoitteesta  
www masku fi/sahkoinen-asiointi/  
ajalla 1 12  klo 8 00–15 12  klo 15 00   
Ei osallistumismaksua!

Kulttuuria
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Koulunuorisotyö
Koulunuorisotyöntekijä Maija Saarela kuuluu hyvinvointi-
palveluiden organisaatioon, työpiste löytyy Maskun 
Hemmingin koulusta  Koulunuorisotyöntekijä toimii ylä-
kouluikäisten nuorten kanssa yläkoulussa  Lisäksi vas-
tuualueeseen kuuluu 5 –6 -luokkalaisten oppilaiden kanssa 
työskentely 

Koulunuorisotyöntekijän tehtäväalueeseen kuuluvat mm  
ennaltaehkäisevä perusnuorisotyö kouluaikana, tukioppi-
lastoiminta, seiskaluokkien ryhmäytykset, kiusaamista eh-
käisevä Kiva koulu -toiminta, välituntitoiminta, työskentely 
koulun hyvinvointityöryhmässä, läksykahvilat, päihdekas-
vatus, oppilaskuntatoiminta sekä koulun teema- ja retki-
päivät  Lisäksi koulunuorisotyöntekijä tekee kohdennettua 
nuorisotyötä kouluissa  Koulujen lomien aikana koulunuo-
risotyöntekijä on tavattavissa perusnuorisotyön puolella ku-
ten nuorisotyön tapahtumissa ja retkillä 

Maija Saarela 
koulunuoriso työntekijä 
p  044 7388 195 
maija saarela@masku fi 

maijakoulussa

Nuoret
Nuokkaritoiminta kunnassa
Katso nuokkareiden tarkemmat yhteystiedot ja aukioloajat 
lehden sivulta 7 

Liikkuva nuorisotyö
Nuorisopalvelut myös liikkuu nuorten luokse hyvinvointi-
palveluiden pakettiautolla! Tarjoamme erilaisia teemailto-
ja eri puolilla kuntaa, esimerkiksi grillausiltoja, rantapäiviä, 
peli-iltoja jne 

Kalenterista näet syksyn pakun huristeluillat  Tule mukaan!
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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 ohjaustaa ja tukea 

• Toiminta elää ketterästi jokaisen osallistujan omien tavoittei-
den ja toiveiden mukaan  

• Viikoittaisia valmennuspajoja on kuusi; arjentaidot-, koulutus- 
ja työnhakupajat, työvalmennuspaja sekä taide-, luonto- ja 
liikuntatoimintaan keskittyviä pajoja    

• Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien nuorisopalvelut 
vastaavat toiminnan kustannuksista 

Toiminta on nuorelle täysin maksutonta  Lisäksi toimintaan 
osallistuvat saavat lounaan ja kulu- ja matkakorvausta pajapäivi-
nä  Pajatoimintaan osallistuva työtön nuori saa työttömyystukea 
täysimääräisenä  Pajalle voi osallistua myös sairaspäivärahalla tai 
kuntoutustuella oleva nuori    

Työpajalla (Kirkkokatu 4, Mynämäki) aloittaa maanantaisin 5 9  
alkaen myös avoin toiminta Startti  (Kellonaika tarkentuu, alus-
tavasti noin klo 10–14 ) Toimintaan voi tulla mukaan pitkin syksyä 
aina silloin kun itselle sopii  Ensimmäiselle kerralle on hyvä 
ilmoittautua viestillä p  044 435 6952 

Olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet!  

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

Pohditko tulevaisuudensuunnitelmiasi? Oletko vailla opiskelu-
paikkaa, 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 nuorisotyöntekijöihin yhteydessä 
huolen herätessä 

Ota rohkeasti yhteyttä, täällä ollaan just sua varten!

Vilhelmiina  
Eriksson-Tolkki
044 435 6952
tyopaja@ 
mynamaki fi

Jarkko

nuorten_tyopaja_mynamaki, 
Nuorten työpaja Mynämäki

Kuntien Etsivien yhteinen uusi sähköposti: 
etsivat@nousiainen fi

Sirkku Huhti
p  044 4355 209
sirkku huhti@nousiainen fi

Etsivä nuorisotyöntekijä 
Sirkku Huhti

etsiva_sirkku
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NUVA TIEDOTTAA! NUVA 
TIEDOTTAA! NUVA TIEDOTTAA!
Nuorisovaltuusto haluaa tarjota syksyn 2022 
aikana maskulaisille nuorille mahdollisuuden 
tutustua erilaisiin liikuntalajeihin  Syksyn lajit 
tulevat olemaan ratsastus syyskuussa, Airsoft 
lokakuussa, keilailu marraskuussa ja luistelu 
joulukuussa   Kalenteriosuuksien alta löydät tar-
vittavat tiedot kustakin retkestä erikseen 

Muistathan myös, että nuorisovaltuuston peli-
kassi kaikille maskulaisille nuorille löytyy Mas-
kun pääkirjastosta  Kuittausta vastaan voit laina-
ta itsellesi tai kaveriporukallesi tennismailoja ja 
-palloja, lentispalloja, jalkapalloja, koripalloja tai 
slackline-temppuliinan  Välineiden käyttö omal-
la vastuulla 

Maskun kunnan nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuusto toimii maskulaisten nuorten asioiden megafoni-
na  Mikäli sinulla on ajatuksia, ideoita tai ehdotuksia maskulais-
ten nuorten toiminnan lisäämiseksi ja parantamiseksi, ota yhteyt-
tä nuorisovaltuustoon!

Löydät meidät instagramista: maskunnuorisovaltuusto

nuorisovaltuusto@masku fi

Lisätietoja: Aada Hakula puh  040 8644 602

Nuorisovaltuusto 2022–2023:

Aada Hakula puheenjohtaja
Heli Stenroos, sihteeri
Venla Sainio, varapuheenjohtaja
Otto Honkasalo
Edith Sukari
Sonja Lumiainen
Jace Hellèn

Vertti-toiminta eli nuorten vertaistiedotus
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Liikunta

Liikuntaryhmät, syksy 2022,  
ryhmien aloitus vko 36, ellei muuta mainita 

Ilmoittautumislinkki syyskauden liikuntaryhmiin aukeaa 4 8  
www masku fi/sähköinen asiointi

Ilmoittautuminen on sitova, ja liikuntaryhmämaksu maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä  Valittavina ovat kortti- ja verkko-
pankkimaksutavat sekä lasku  Ilmoittautumisen voi halutessaan 
perua ensimmäisen ryhmäliikuntakerran jälkeen, jolloin maksu 
palautetaan  Ilmoittautumista ei voi perua enää myöhemmin 
muutoin kuin lääkärin todistuksella  Ilmoittautumisen peruminen 
ensimmäisen kokeilukerran jälkeen tapahtuu lomakkeella, joka 
löytyy osoitteesta www masku fi/sahkoinen-asiointi  Lomak-
keella ilmoitetaan liikuntaryhmä, jota peruminen koskee sekä 
tiedot maksun palauttamiseksi 
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LIIKUNTAKALENTERI
MAANANTAI

 TASAPAINO 1
klo 9 30–10 30 Maskutalo

 ELÄKELÄISTEN KUN-
TOSALIHARJOITTELU: 

klo 10–12  
Askaisten kuntosali

 ELÄKELÄISTEN KUN-
TOSALIHARJOITTELU: 

klo 10–12 Lemun kuntosali

 TASAPAINO 2
klo 11 30–12 30 Maskutalo 

 SENIORILEIDIT 
klo 15 20–16 30  

Hemmingin liikuntahalli

 ELÄKEMIESTEN  
KUNTOKLUBI

klo 15 20–16 20 Hemmingin 
liikuntahallin monitoimitila

 ELÄKELÄISTEN KUN-
TOSALIHARJOITTELU:

klo 15 30–16 30  
Hemmingin kuntosali

 LIIKUNNAN LUMO
ma klo 17–18

 KEHONHUOLTO- JA  
VENYTTELYTUNTI

klo 17 30–18 30 Tammen-
ahjon päiväkodin liikuntatila

 KAHVAKUULATREENI  
klo 18–19 Tammenahjon 

koulun liikuntasali

TIISTAI

 SENIORIJUMPPAA  
klo 9 30–10 30 ja BOCCIAA 

jumpan jälkeen klo 10 30 
alkaen  Vuoroviikoin Lemun 
urheilutalolla ja Askaisten 

koulun liikuntasalissa  Bocciaa 
pelataan Lemun urheilutalolla 

 PERHESIRKUS 
1–3-VUOTIAILLE  

klo 16–16 45 Tammenahjon 
koulun liikuntasali

 PERHESIRKUS 
3–6-VUOTIAILLE  

klo 16 45–17 30 Tammenahjon 
koulun liikuntasali 

 AVOIN LIIKUNTAVUORO
klo 17–19 Seikelän koulun 

liikuntasali

 TANSSILLINEN 
WORKSHOP TYÖIKÄISILLE
klo 18–20 Lemun urheilutalo

KESKIVIIKKO

 ELÄKELÄISTEN 
OMATOIMINEN PELIVUORO 

klo 15 15–16 30 
Hemmingin liikuntahalli 

 ELÄKELÄISTEN 
KUNTOSALIHARJOITTELU:

 klo 15 30–16 30 
Hemmingin kuntosali

 PARITANSSITUNNIT
klo 17–18 15 

Lemun urheilutalo  

 FYSIOPILATES  
ALKEIS/KEVYT 

klo 17 30–18 25 Tammenahjon 
päiväkodin sali

 FYSIOPILATES JATKO 
ke klo 18 30–19 25

Tammenahjon päiväkodin sali

 TANSSIX
klo 18 30–19 30  

Lemun urheilutalo

TORSTAI

 ELÄKELÄISTEN 
KUNTOSALIHARJOITTELU: 
klo 10–12 Askaisten kuntosali

 ELÄKELÄISTEN 
KUNTOSALIHARJOITTELU: 

klo 10–12 Lemun kuntosali

 VIRELAVIS
klo 11–12 30 Maskutalo

 ELÄKELÄISTEN 
KUNTOSALIHARJOITTELU:

klo 15 30–16 30 
Hemmingin kuntosali

 VAUVASIRKUS 
2–6-KUUKAUTISILLE

klo 15–15 45 Tammenahjon 
päiväkodin sali

 VAUVASIRKUS 
6–12-KUUKAUTISILLE  

klo 15 45–16 30 Tammenahjon 
päiväkodin sali

PERJANTAI

 SENIORIJUMPPAA
JA BOCCIAA

klo 14–16 Askaisten koulun
liikuntasali

LAUANTAI

 AVOIN JA MAKSUTON 
PERHELIIKUNTAVUORO 

klo 14–16 Hemmingin 
liikuntahallin monitoimitila

LAPSI- JA PERHELIIKUNTA NUORTEN LIIKUNTA TYÖIKÄISTEN LIIKUNTA ELÄKELÄISTEN LIIKUNTA

Kaikki ilmoittautumiset osoitteessa 
www masku fi/sahkoinen-asiointi, 

ellei toisin mainita 
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LAPSI- JA 
PERHELIIKUNTA
Omatoimivuoro/
perheliikunta
Avoin ja maksuton perheliikuntavuoro 
Hemmingin liikuntahallin monitoimi-
tilassa lauantaisin klo 14–16  Katso 
mahdolliset vuoroperuutukset hallin 
ilmoitustaululta  Mikäli MTT:ssä on 
erillisvaraus, avoin vuoro on peruttu  
Ilmoittaudu hallin valvojalle 

Hyvinvointia liikkumalla
Hyvinvointia liikkumalla koko per-
heelle – alakoulu- ja yläkouluikäiset 
lapset mukaan! Avoin ja maksuton 
liikuntavuoro yhdessä pelaillen ja 
leikkien Seikelän koulun liikuntasalis-
sa ti klo 17–19   

Tiedustelut Marie Hedman  
p  040 5657 212, Kevätsateenkoti ry 

Vauva- ja naperosirkus  
Tammenahjon koulun liikuntasa-
lissa tiistai- ja torstai-iltapäivisin 

• perhesirkus 1–3-vuotiaille  
ti klo 16–16 45 

• perhesirkus 3–6-vuotiaille  
ti klo 16 45–17 30 

• vauvasirkus 2–6-kuukautisille  
to klo 15–15 45 

• vauvasirkus 6–12-kuukautisille  
to klo 15 45–16 30

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 tuke-
vaa liikuntaa ja vahvistaa aikuisen 
ja lapsen välistä vuorovaikutusta   
Perheestä voi olla mukana eri-ikäisiä 
sisaruksia  

TYÖIKÄISTEN 
LIIKUNTA
Liikunnan lumo 
-starttikurssi 
työikäisille liikunnan aloittelijoille 
ma klo 17–18 

Pienryhmätoimintaa, jonka tavoittee-
na on löytää liikkumisen ilo tutustuen 
eri liikuntalajeihin ja -mahdollisuuk-
siin  Ryhmä sopii erityisen hyvin mm  
ylipainoisille, tuki- ja liikuntaelin-
vaivoja poteville naisille ja miehille  
Kurssihinta 20 € + mahd  sisäänpää-
symaksut  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset liikun-
tasuunnittelijalta p  044 7388 242 
tai hanna pennanen@masku fi  

Kahvakuulatreeni  
Ma klo 18–19 Tammenahjon koulun 
liikuntasali  
Ohjaajana Silja Ranta  Hinta 40 €/
kausi 

Kehonhuolto- ja 
venyttelytunti
Ma klo 17 30–18 30 Tammenahjon 
päiväkodin liikuntatilassa  
Ohjaajana Essi Michelsson  
Hinta 40 €/12 kertaa 

Tanssillinen workshop 
työikäisille
Ti klo 18–20 Lemun urheilutalolla  
Ohjaajana Jaana Fagerholm-Lehto-
nen  Maksuton 

Paritanssitunnit
Lemun urheilutalolla ke  
klo 17–18 15  Tunneilla käydään läpi 
perinteisiä lavatanssilajeja, tasona 
alkeis-alkeisjatko  Et tarvitse omaa 
paria etkä aiempaa kokemusta 
tanssimisesta, tunneilla on vapaa-

Kaikki ilmoittautumiset osoitteessa  
www masku fi/sahkoinen-asiointi, ellei toisin mainita 
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ehtoinen parinvaihto  Tunti soveltuu 
kaiken ikäisille  Ohjaajana Sanna 
Akkanen  Hinta 40 €/12 kertaa  

Tanssix
Lemun urheilutalolla  
ke klo 18 30–19 30  
Hauska tanssillinen tunti yksin 
tanssien  Tunti sopii kaikenikäisille 
ja -kuntoisille naisille ja miehille  
Ohjaajana Sanna Akkanen   
Hinta 40 €/12 kertaa 

FysioPilates alkeis/kevyt 
Ke klo 17 30–18 25 Tammenahjon 
päiväkodin salissa  Hinta 50 €/12 
kertaa  Ohjaajana Outi Pohjanjoki 

FysioPilates jatko 
ke klo 18 30–19 25
Tammenahjon päiväkodin salissa  
Hinta 50 €/12 kertaa  Ohjaajana 
Outi Pohjanjoki  FysioPilates on 
pilatesharjoittelua, johon on yhdis-
tetty fysioterapeuttinen osaaminen  
Ohjaajana toimii FysioPilates-koulu-
tuksen saanut fysioterapeutti 

ELÄKELÄISTEN 
LIIKUNTA
Aloitus 5.9. alkavalla viikolla, 
ellei muuta mainita.

Ilmoittautumiset ennakkoon:  
hyvinvointipalvelut @masku fi tai 
p  044 7388 204  

Seniorileidit 
Ma klo 15 20–16 30 Hemmingin 
liikuntahalli  Hinta 20 €/12 kertaa   
Ohjaajana Essi Michelsson 

Tasapaino 1
Ma klo 9 30–10 30 Maskutalo   
Hinta 20 €/12 kertaa   
Ohjaajana Jussi Auramo 

• Sählyä miehille +25v 
maanantaisin klo 20 15–21 45 
ja perjantaisin klo 20–21 30 
Hemmingin liikuntahallilla   
Tied :maskuliinit@gmail com

• Sählyä ti klo 18 30–20 +15 
vuotiaille Askaisten koulun 
salissa  Tied :  
petri gottschalk@gmail com

• Lentopalloa Askaisten koululla 
keskiviikkoisin klo 19 30–21 ja 
sunnuntaisin klo 17–19  Tied : 
petri gottschalk@gmail com 

• Sählyä naisille ja miehille 
+ nuorille Lemun koululla 
lauantaisin 13–14 30  Tied :  
petri makinen@vslaatoitus fi  

• Naisten sähly pe klo 20–21 30 
Hemmingin liikuntahallilla   
Tied :  
anu kankarjarvi@gmail com

• Lentopalloa miehille 
Tammenahjossa keskiviikkoisin 
klo 19 30–21   
Tied : maskuliinit@gmail com

PELAAJIA KAIVATAAN –
kaikille avoimet 
ja maksuttomat 
höntsäpelivuorot

Tasapaino 2
Ti klo 11 30–12 30 Maskutalo   
Hinta 20 €/12 kertaa   
Ohjaajana Essi Michelsson 

Eläkemiesten kuntoklubi
Ma klo 15 20–16 20 Hemmingin 
liikuntahallin monitoimitila   
Hinta 20 €/12 kertaa   
Ohjaajana Jussi Auramo 

VireLAVIS
To klo 11–12 30 Maskutalolla   
Hinta 20 €/12 kertaa  Ohjaajana 
Jaana Fagerholm-Lehtonen 
Vire-Lavis on helppoa, hauskaa ja 
hikistäkin tanssillista liikuntaa  Tunnit 
toteutetaan pääosin istuen ja/tai 
seisten tuolista tukien 

Eläkeläisten 
omatoiminen, maksuton 
kuntosaliharjoittelu:
HEMMINGIN KUNTOSALI
ma klo 15 30–16 30
ke klo 15 30–16 30
to klo 15 30–16 30

LEMUN KUNTOSALI
ma+to klo 10–12

ASKAISTEN KUNTOSALI
ma ja to klo 10–12

Eläkeläisten kuntosali-
harjoittelun starttikurssit  
Järjestetään, kun kolme ilmoittau-
tunutta/sali  Maksuton  Ilmoittaudu 
maksuttomaan laite opastukseen  
p  044 7388 242/Hanna Pennanen 
tai hanna pennanen@masku fi   

Eläkeläisten omatoimi-
nen pelivuoro 
Hemmingin liikuntahallilla  
ke klo 15 15–16 30  Maksuton   
Ei erillistä ilmoittautumista   
Ota oma maila mukaan  

Seniorijumppaa ja 
Bocciaa Askaisissa ja 
Lemussa vuoroviikoin  

Jumppa tiistaisin klo 9 30–10 30  
Bocciaa pelataan jumpan jälkeen 
klo 10 30 alkaen Lemun urheilu-
talolla sekä perjantaisin klo 14–16 
Askaisten koulun liikuntasalissa 

Kaikki ilmoittautumiset osoitteessa 
www masku fi/sahkoinen-asiointi, 

ellei toisin mainita 
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Mistä kisassa on kyse? 

Kävelykilometrikisa on niin yksilöille 
kuin joukkueille suunnattu leikkimieli-
nen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat 
kävelykilometrejään ja/tai -minuutte-
jaan ylös ja kartuttavat omaa tai oman 
joukkueensa kilometri- ja/tai minuut-
tisaldoa kisan aukiolon ajan  Vuonna 
2022 kisan ajankohta on 1 5 –31 9  Jos 
kisaan haluaa osallistua yksin, osallistu-
jan tulee perustaa oma yhden hengen 
joukkueensa  Useamman ihmisen jouk-
kue voi olla esimerkiksi työyhteisö, seu-
ra, yhdistys tai mikä vain muu porukka  

Kävelykilometrikisa on osa Tahko Pih-
kala -seuran ja Suomen Ladun Kävely-
kipinä -kampanjaa, joka haastaa kaikki 
suomalaiset kävelemään  Toukokuusta 
syyskuuhun kestävässä kampanjassa on 
kaksi osaa: yhdistysten ja kuntien jär-
jestämät paikalliset kävelytapahtumat 
sekä kaikkien halukkaiden kesken käy-
tävä kävelykilometrikisa  Tule mukaan ja 
osallistu omalla tavallasi  Kävely on tar-
peellista ja hyödyllistä kaikille ihmisille 
joka päivä! 

Osallistuminen kisaan on ilmaista ja 
mahdollista koko kampanjan keston 

ajan  Kilometrit ja/tai minuutit tulee 
kirjata viimeistään kahden päivän ku-
luessa kisan päättymisen jälkeen, jonka 
jälkeen kirjausmahdollisuus suljetaan  

Kävelykilometrikisan sarjat 

Kisassa on neljä sarjaa: yksilösarja, pa-
risarja, piensarja ja suursarja  Sarjaa ei 
valita erikseen, vaan se määräytyy auto-
maattisesti sen mukaan, kuinka monta 
ihmistä on ilmoittautunut joukkuee-
seen  Joukkue, jossa on 3–24 osallis-
tujaa, osallistuu piensarjaan ja joukkue, 
jossa on vähintään 25 osallistujaa, siir-
tyy suursarjan puolelle   

Yksilösarjan voittaja on se, joka on 
kävellyt enemmän kilometrejä tai mi-
nuutteja kuin muut yksilökisaajat  Voit-
tajajoukkue on sekä parisarjassa että 
pien- ja suursarjassa puolestaan se, 
jolla on kisan päätyttyä eniten kävely-
kilometrejä tai -minuutteja osallistujaa 
kohden  

Näiden lisäksi kisassa on kuntasarja  
Kuntasarjaan ei ilmoittauduta erikseen, 
vaan kuntien tulokset päivittyvät auto-
maattisesti sen perusteella, mitä kukin 
osallistuja valitsee kotikunnakseen  
Kuntasarjan tulokset suhteutetaan kun-
nan väkilukuun  Paras kunta on siis se, 
jossa kilometrejä asukasta kohden ker-
tyy eniten  

Joukkueen nimi: Maskun kunta 

Osallistumiskoodi: Masku123

Kävelykilometrikisa 2022 (1 5 –30 9 ) 

Tapahtumia ja toimintaa ympäri vuoden
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Kutsuntaikäisten TimeOut -toiminta 
Maskulaisilla kutsuntaikäisillä on mahdollisuus hankkia maksuton kuntosali-
kortti Maskun kunnan kuntosaliin palvelukseen astumispäivään asti 

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

MIHI-liikuntaa Maskussa
Nuorille (13–19-vuotiaille) on lähiseudulla lähes rajattomasti liikuntamahdol-
lisuuksia! Kirjaudu MIHI-sivustoilla ja nauti monipuolisista ja maksuttomis-
ta liikuntaeduista  Voit koska tahansa mennä tunneille mukaan, ei erillistä 
ilmoittautumista  Luo omat MIHI-tunnukset ja liiku maksuttomasti milloin 
sinulle sopii  Maskun ryhmäliikuntatunnit ovat kaikille MIHI-rekisteröityneille 
maksuttomia  Ilmoittaudu ohjaajalle MIHI-numerollasi paikan päällä   

MIHI MASKUSSA:

• MIHI-kirjautumalla osallistut maksutta ohjattuun liikuntapalvelutarjontaan 
(ilmoita ohjaajalle MIHI-numerosi)

• Maksuttomat salivuorot omatoimiseen pelailuun

• Kuntosalilaiteopastukset Hemmingin kuntosalilla (aikataulut, jolloin 
personal trainer opastaa löydät kuntosalin ovesta)

• Naapurikuntien MIHI-liikuntavuorot ja -ryhmät myös maskulaisten MIHI-
sivustolle rekisteröityneiden käytössä

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 hengityssairauk-

sien 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

Harrastamisen Maskun mallin tarkoituksena on mahdollistaa maskulaisille 
lapsille ja nuorille maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä  
Kerhotoiminnan järjestämisessä on kuultu lapsia ja nuoria ja toimintaa 
järjestetään kaikissa Maskun peruskouluissa  

Ilmoittautuminen harrastustoimintaan alkaa elokuussa  Lisätietoja kerho-
toiminnasta ja sen sisällöstä löydät Maskun kunnan kotisivuilta ja somesta 
(Facebook & Instagram: harrastamisen Maskun malli) 

Harrastamisen Maskun mallin hankekoordinaattori

Tanja Hakamäki,  
tanja hakamaki@masku fi,  
puh  044 7388 389

Harrastamisen 
Maskun malli jatkuu 
elokuussa 2022
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Sovellettu liikunta 
erityisryhmille 
Rajaton liikuntaopas kokoaa kaikki 
Turun seudun ns  rajattomien kuntien 
alueella toteutettavan soveltavan lii-
kunnan yksiin kansiin 
www.masku.fi/vapaa-aika/ 
liikuntapalvelut/ 
soveltava-liikunta/ 

Liikuntaryhmien tavoitteena on ter-
veyden, toimintakyvyn ja fyysisen kun-
non parantuminen ja ylläpysyminen, 
sosiaalisten kontaktien sekä ilon ja 
virkistyksen tuottaminen  Kaikki il-
moitetut ryhmät ovat avoimia kaikil-
le  Sinun ei tarvitse olla yhdistyksen 
jäsen tai asua tietyllä paikkakunnalla 
päästäksesi mukaan  Oppaan lop-
puosaan on koottu lista yhdistysten 
omille jäsenilleen järjestämästään lii-
kuntatoiminnasta 

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 

Elintapaohjaus
Elintapaohjauksella pyritään vaikutta-
maan kuntalaisten hyvinvointiin ja 
terveyteen ehkäisevän työn keinoin  
Tavoitteena on kannustaa kuntalaisia 
tekemään terveytensä kannalta entis-
tä parempia valintoja ja näin parantaa 
heidän hyvinvointiaan ja toimintaky-
kyään 

Elintapaohjauksen palvelutarjotin toi-
mii ammattilaisille elintapaohjaus-
työn tukena, ja palvelutarjottimelta 
kuntalaiset löytävät itselleen sopivia 
terveellisiä elintapoja tukevia palve-
luja 

www.masku.fi/vapaa-aika/
liikunta palvelut/elintapaohjaus/

Maskun työkyvyttö-
myys  eläkeläisten 
harrasteryhmä
Tiedustelut: Eeva Leppänen,  
p  040 507 6309 tai  
evalisa5559@gmail com

Tutustu Maskun 
tapahtumiin uudessa 

tapahtumakalenterissa! 
tapahtumat masku fi 



Tapahtumat

Kohteet, ulkoliikunta 
ja virkistysalueet
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16

17

20

21
22

23

1  Hemmingin  
 liikuntahalli, 
 kuntosali 
2  Hemmingin pallo- 
 kentät, jääkiekko- 
 kaukalo
3   Taponkedon jalka- 
 pallokenttä
4   Palloiluhalli
5   Jarkko Niemisen  
 tenniskentät

32

15  Seikelän koulu, liikuntasali, pallokenttä, 
 jääkiekkokaukalo
16   Vähä-Joumon virkistysalue, venelaiturit, beach volley -kenttä
17   Maanpään venelaiturit, uimaranta, beach volley -kenttä
18   Lemun urheilutalo
19   Urheilukenttä
20  LemuPark, pumptrack, skeittiramppi, katukoris, street workout
21   Koulun liikuntasali, kaukalo/tenniskenttä
22  Kuntosali
23  Kolkanpolun retkeilyreitistö
24  Askaisten kuntorata, hiihtoladut
25  Koulun liikuntasali, kuntosali
26  Jääkiekkokaukalo, Multiareena
27   Pallokenttä
28  Pikisaaren virkistysalue
29  Livonsaaren uimaranta
30  Kuurnapään uimaranta
31   Pakaisten kerhokeskus
32  Niemenkulman kuntoportaat 

30

18 1924

23

25

26

27

28

29

23

LIIKUNTAPAIKKOJEN 
KARTTA
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1
2
3

4

5
6

78

9

10

11

12

13

14

14

15

31

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 ulkoilualue, uimarannat, hiihtoladut, beach volley -kenttä,  
 frisbeegolf, petankki, pingis
12  Kankaisten Golfpuisto
13  Piuhan pallokenttä
14  Kuhankuonon retkeilyreitistö, Suokullan reitti

Kuhankuonon 
retkeilyreitistö           

Kevään aikana reitistön uudet net-
tisivut saatiin toimintaan! Toivotta-
vasti ne tuottavat teille ulkoilijoille 
ja retkeilijöille paljon lisätietoa eri 
osareiteistä ja auttavat teitä koh-
dentamaan retkenne kohti uusia 
kohteita  

Sivustolta löytyy ajantasaista tie-
toa mm  reiteillä tehdyistä huol-
tohommista ja tulevista tapah-
tumista  Myös aina tarpeellista 
palautetta reiteiltä, liittyi se sitten 
merkintöihin tai polttopuihin, toi-
vomme saavamme entistä hel-
pommin uusien sivujen kautta  
Tutustukaa siis uusittuun sivustoon 
https://kuhankuono fi/ 

PS  Olemme myös facebookissa:  
Kuhankuonon retkeilyreitistö
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ASKAISTEN RITARIPUISTO
Askaistentie 785, Askainen

Louhisaaren kartanolinnaan johtavan tien risteyksessä ja 
Askaisten aateliskirkkoa vastapäätä sijaitsevassa ritari-
puistossa on jokaisella 191 ritarilla Kurun mustaa graniittia 
oleva muistokivi, ja alueen keskuselementtinä on yhteinen 
Kunniakivi  Ritaripuisto tekee kunniaa Mannerheim-ristin 
ritareille, mutta samalla se on myös arvostuksen osoitus 
koko veteraanisukupolvelle, heidän saavutuksilleen sekä 
sille ajalle ja hengelle, jota he edustavat 

VÄHÄ-JOUMON VIRKISTYSALUE  
Vähä-Joumontie 70, Masku 

Vähä-Joumon virkistysalue on avoinna yleisövuorojen osal-
ta 6 6 –11 9 2022 keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 12–20 
(poikkeuksena uimakouluviikkojen keskiviikot 29 6  ja 6 7 , 
jolloin yleisövuoro on klo 17–20 sekä juhannuspäivä 25 6 , 
jolloin ei ole yleisövuoroa)    

Tiloja voi vuokrata muina päivinä 6 6 –11 9 2022 klo 10–16 
(päivävuoro) ja klo 17–21 (iltavuoro) sekä koko päivä (klo 
10–21)  Vuoroja varattavissa päivittäin vain yksi  Uima-
koulutoimintaan varataan päivävuorot ajalla 27 6 –8 7 2022  
(ma–pe)    

Tilan vuokraaja vastaa saunan lämmittämisestä (sähkö-
sauna)  Vuokraajan tulee lisäksi huolehtia siitä, että tilat 
siivotaan omien tilaan tuotujen tarvikkeiden osalta ja kaik-
ki käytössä olleet tekniset laitteet, valot ja ovet suljetaan  
Koskee myös ulkotiloja    

Tilojen vuokrana peritään päivävuoro/55 € (klo 10–16) ja 
iltavuoro/55 € (klo 17–21)  Koko päivän vuorosta (klo 10–21) 
peritään vuokrana 90 € (hinnat sisältävät alv  24 %)    

Tilaukset ja varaukset 
(vähintään vuorokautta ennen ajankohtaa)  

Maskun kunnan hyvinvointipalvelut; maanantaina,  
keskiviikkona ja perjantaina klo 17–21  
puh  044 7388 299 tai mieluimmin vaha-joumo@masku fi   

RIVIERAN VIRKISTYSALUE
Vanha Raumantie 410, Masku

Maskun Riviera on keidas keskellä luontoa, jossa voit viet-
tää aikaasi yksin tai yhdessä, pelaillen, ulkoillen tai vaikka 
uiden 
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NIEMENKULMAN KUNTOPORTAAT 
Ohensaarentie 762

Maskun Niemenkulman Martat käynnistivät KUNTOPORTAAT-hankkeen syksyllä 
2020  Halusimme tehdä kaikille avoimen lähiliikuntapaikan aktiivisessa käytös-
sä olevan Niemenkulman vanhan koulun kupeeseen  Rahoitusta saimme Leader 
Varsin Hyvästä  Talkootyöllä oli suuri merkitys toteutuksessa  Yhteistyötä tehtiin 
myös Maskun kunnan ja Hyvinvointipalveluiden kanssa   

Kuntoportaiden avajaiset pidettiin 14 8 2021  

NIEMENKULMA 
Niemenkulman alueella on kahdek-
san opastetaulua, jotka esittelevät 
alueen historialtaan tai luonnoltaan 
mielenkiintoisia kohteita  Taulujen 
sijainnit on merkitty oheiseen kart-
taan  Opastetaulujen teksteihin voi 
tutustua myös kyläyhdistyksen sivuilla  
www.niemenkulmankylayhdistys.fi

HÄRMÄLÄN ROTKO
Härmäläntie 221, Masku

Härmälän rotko on mielenkiintoi-
nen geologinen nähtävyys Maskun 
ja Naantalin rajalla  Mahtavan kallion 
kohtisuoraan halkaiseva rotko on 
korkeudeltaan parhaimmillaan pari-
kymmenmetrinen  Härmälän rotkon 
suuaukolla on matala, mutta laaja ra-
koluola  Myös itse rotkoon on syntynyt 
pieni luola, sekä rotkon jälkeiseen jyr-
känteeseen muutaman hengen men-
tävä vaikeakulkuinen rakoluola 

OUKKULANLAHTI
Opastus polun parkkipaikalle on viitoitettu Kustavintien ja Lemun Kirkkotien risteyk-
sestä  Oukkulanlahden luontoon voi tutustua Lemun Kaidanpään luontolavalta ja sen 
yhteydessä olevalta luontopolulta  Lintutornin yhteydessä on parkkipaikka ja tornille 
ohjattu polku  Kaidanpään tornille ja luontopolulle on matkaa Turusta 25 km  Turusta 
Kustaviin vievän tien (valtatie 192) varrelta matkaa on vajaa viisi kilometriä 

Alueella retkeiltäessä on tärkeää pysyä ohjatuilla poluilla ja teillä  Alueella liikkuvan 
on myös hyvä tietää, että perustetuilla luonnonsuojelualueilla on rauhoitusmääräyk-
siä, joiden mukaan mm  tulenteko, telttailu ja muu leirielämä on kiellettyä  Samoin 
kasvien ja kasvinosien kerääminen ja vahingoittaminen ovat kiellettyjä  Pääosalla 
luonnonsuojelualueiden rantaniityistä liikkuminen on kielletty 15 4 –15 7  välisenä ai-
kana 
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ASKAISTEN KIRKKO
Askaistentie 788, 21240 Askainen

Askaisten uusklassista tyyliä edustavan kirkon rakennutti 
Louhisaaren kartanon omistaja kenraalikuvernööri Her-
man Klaunpoika Fleming vuonna 1653 Louhisaaren kar-
tanon kappelikirkoksi  Louhisaari oli myöhemmin pitkään 
Mannerheim-suvun omistuksessa, ja myös marsalkka Carl 
Gustav Mannerheim on syntynyt siellä  Hautausmaalla on 
Mannerheim-suvun hautakappeli 

LEMUN KIRKKO
Monnoistentie 18, 21230 Lemu

Lemun keskiaikainen, Pyhälle Olaville pyhitetty harmaa-
kivikirkko on rakennettu 1450-luvulla  Lemu on aikonaan 
ollut osa Nousiaisten suurta muinaispitäjää, josta se erka-
ni omaksi hallinto- ja kirkkopitäjäkseen jo keskiajalla  Kun 
vanhaan emäpitäjään nousi piispakirkko, pystytettiin Le-
muun myös oma Olaville pyhitetty pyhäkkö 

Kirkossa on useita harvinaisuuksia, kuten ainoana maam-
me kirkoissa Mauno Särkilahden (Stjernkors) vaakuna, 
Martti Lutheria esittävä maalaus, vanha Raamattu sekä 
merkintä Marsalkka Mannerheimin osallistumisesta rip-
pikirkkoon  Kirkon viirissä vuosiluvut 1380, 1450 ja 1959  
Alttaritaulu on Von Beckerin maalaama Ylösnousemus vuo-
delta 1880 
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MASKUN HARMAAKIVIKIRKKO
Maskuntie 72, 21250 Masku

Maskun ensimmäinen kirkko sijaitsi samalla paikalla kuin 
nykyinenkin; sen rakennusvuosisadasta ei ole tarkkaa tie-
toa  Maskusta ja Maskun seurakunnasta on maininta paa-
vin kirjeissä vuosilta 1232 ja 1234  Ensimmäinen kirkko on 
ollut puinen ja se rakennettiin Maskun pitäjän viimeisen 
pakanallisen kalmiston kupeeseen Raatomäelle 

Tutkimus ajoittaa kivikirkon 1400-luvun lopulle (ks  Markus 
Hiekkanen: Suomen keskiajan kivikirkot 2007)  Vanhasta 
puukirkosta on tuotu nykyiseen kirkkoon kolme esinettä: 
puinen Johannes Kastajan patsas (1200-l ), kalkkikivinen 
kastemalja ja alttarilla oleva krusifiksi (kotimainen, 1400-l)  
Kirkko on pyhitetty Johannes Kastajalle ja Pyhälle Ursulalle 

Tutustu Maskun tapahtumiin 
uudessa tapahtumakalenterissa! 

tapahtumat masku fi 



JULKINEN TIEDOTE

www masku fi


