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SYYSKOKOUS SEKÄ LUENTO
MASKUN MUINAISUUDESTA
Masku-Seuran syyskokous pidetään
keskiviikkona 9.11.2021 Maskun seura-
kuntatalolla klo 18.00. Käsitellään
sääntömääräiset asiat, mm. hyväksytään
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
valitaan jäseniä johtokuntaan. 

Kokouksen jälkeen klo 18.30 on kahvitarjoilu
sekä luento, aiheena: Maskun muinaisuus
kahden arkeologin kertomana. Kertojina
ovat arkeologit Janne Harjula ja Jere
Leppänen.
  
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Haluaisitko mukaan Masku-
Seuran johtokuntaan? Ota 
etukäteen yhteyttä ja kysele lisää! 

Tapahtumassa on myynnissä 
edullisesti kirjoja seuran 
varastoista!  (Käteismaksu.) 

Puheenjohtaja Marjukka Kulmala
marjukka.kulmala@kaiturintila.fi
puh. 050 5243278
Sihteeri Eeva-Riitta Gylén
er@gylen.net   puh. 040 5319537

LAPSET SEURAAVAT HUMIKKALAN
KALMISTON KAIVAUSTA VUONNA 1925
KUVA: SAKARI PÄLSI
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ROSARIUMKUULUMISIA
Kuntalaiset äänestivät Masbu-asukasbud-
jetoinnissa Rosariumin toteutettavien
kohteiden joukkoon. Vuokrasopimus
Rosariumin maa-alueesta Masku-Seuran
ja kunnan kesken on päättymässä 2023.
Rosariumin hoito on nykyisellään liian
työlästä ja se tulisi kunnostaa helppohoi-
toiseksi ja sellaiseksi, että kuntalaiset
pystyvät siitä nauttimaan.

Maskun Rosarium on Suomen ruusu-
seuran puheenjohtaja Michael Lutherin
mielestä Turun seudun hienoimpia.
Masbu-rahat saatiin niin myöhään, ettei
puutarhuria saatu täksi kesäksi, mutta
suunnitelmia on tehty yhteistyössä eri
tahojen kanssa, kuten Luken ruusuasian-
tuntijan Sirkka Juhanojan ja Hongiston
taimiston Mari Rankin kanssa. Rosariumin
kehittämiseen ovat paneutuneet myös
maskuseuralaiset, varsinkin Turun
yliopiston biologi Irma Saloniemi, sekä
konkarit Raija-Leena Äähälä ja Eija Buri-
Ajanko sekä talkoolaisina juoksuporukka
Team Raju. 

Osa rahasta on käytetty ylläpitoon, ja
pääosa käytetään suunnittelemiseen ja 
puutarhan uudistamiseen, joka alkaa nyt
lokakuussa. Työ alkaa siirtämällä kaivin-

KANSALLISPUVUN OHJE ETENEE
Teimme syyskuussa kotiteollisuusopettaja Anna-Liisa
Heinosen (kuvassa) kanssa kunnalle aloitteen Maskun
seudun kansallispuvun ohjeen päivittämisestä ja
myyntikuntoon saattamisesta. Kunta päättikin varata
tähän rahaa ensi- ja tuleville vuosille, joten pian
toivottavasti käsityöihmiset voivat taas valmistaa
pukua!
  

KAUPPANÄYTTELY JATKUU 
Masku-Seuran ja hyvinvointipalveluiden
näyttely Monenlaissi kaupoi Maskus oli
yleisömenestys: lähes 1000 kävijää.
Näyttely jatkuu ja laajenee ensi kesänä ja
pyrkimyksenä on koostaa kauppa-aiheista
julkaisua. Lisähaastatteluja, kuvia ja
esineitä kaivataan, ota yhteyttä Marjukka
Kulmalaan puh. 050 524 3278 tai Viivi
Virankoon puh. 040 537 7391.

Kunnassa on suunnitteilla kulttuuri-
kasvatusohjelma, johon museo on tulossa
käyntipisteeksi, eli kaikki nykyiset 7.-
luokat tulevat näkemään kauppanäytte-
lyn ensi keväänä.

 

koneella puutarhan reunaosista
pahimmin leviäviä ruusuja muualle, ja
supistamalla myöhemmin tehtyjä
puutarhan laajennuksia lähellä jokea.
Vapautuville paikoille ja kuolleiden
ruusujen tilalle siirretään laajennus-
alueilta poistettavia hyväkuntoisia ja
arvokkaita ruusulajikkeita.

Masku-Seura avittaa kuntaa hakemaan
hankerahaa Rosariumin uudistamisen
jatkamiseen.

KUVA: SALLA GAYE


