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Hyvät jäsenemme,  

 
Seuraavassa ajankohtaista asiaa yhdistyksen tulevasta toiminnasta. Tervetuloa mukaan 
tapahtumiin ! Muut tapahtumat tiedotetaan myöhemmin erikseen, joten seuratkaa 
sähköpostia ja Maskulaista sekä seuran nettisivuja. 
 

Kevätkokous 
Seuran kevätkokous pidetään maanantaina 8.5. klo 17.30 Maskun seurakuntatalolla. Esillä 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen klo 18.30 alkaen Hulttio-kirjansa tiimoilta esillä 
ollut historioitsija, FT Teemu Keskisarja esitelmöi aiheesta ”Mannerheimin tie Louhisaaren 
paratiisista Haminan kadettikoulun kidutuskammioon”. Esitelmätilaisuus järjestetään 
yhteistyössä Maskun seurakunnan kanssa. Mahdollisuus ostaa em. kirjaa 
omakustannushintaan. 

 
Pihatalkoot Maskun museolla torstaina 27.4. klo 17 alkaen 

Kunnostamme museon pihaa ja sisäänkäynnin edustalta viime kesänä paljastettua kiveystä. 
Tulevan hevospuomin laittoa ja paikan perustamista, rappusten kunnostusta ja 
perennapenkkien paikkojen suunnittelua. Kaikki mukavasta puuhastelusta innostuneet 
tervetulleita. 
 

Hemmingin Markkinat Kankaisissa sunnuntaina 21.5. klo 14-17 
Masku-Seura on jälleen mukana omalla osastollaan perinteisillä kevätmarkkinoilla 
Kankaisissa.  

 
Museon kesänäyttelyt 

Museo avautuu yleisölle jälleen kesäkuun alussa. Avajaistapahtuma tiistaina 6.6 klo 15-16, 
esiintyjänä kitaraduo Diamonds & Rust. Kohotetaan malja kesälle. 
Kesänäyttelyissä tänä vuonna mm:  
6.6 – 29.6 Liveä! Pekka Karenmaan musakuvia vuosien varrelta.  
1.7. – 27.8 ”Se ihana kesä”, Riitta Nylanderin akvarelleja ja grafiikkaa. 
 
Museotuvassa koko kesän ajan kestikievarin ruokapöytä -näyttely sekä näyttelytilan 
vitriineissä puhelimia viimeisen sadan vuoden ajalta Pekka Karenmaan kokoelmasta. 
Museolta voi käydä ostamassa myös seuran kustantamia kirjoja sekä muita 
kannatustuotteitamme, kuten isännänviirit, kortit, pinssit jne 
 

Konsertti ja yleisöluento 5.7.2017 
 
Marja-Kaisa Korkalan ”Marian puutarhassa” konsertti Maskun kirkossa 5.7.2017 klo 19.00 ja 
tämän jälkeen ruusuaiheinen ja keskiajan luostaripuutarhaa ja puutarhan historiaa 
käsittelevä yleisöluento Rosariumissa (sateen sattuessa seurakuntatalolla). 

 
Perinteiseen tapaan kesäkahvila sunnuntaina 23.7. Kaiturin tilalla klo 12-16 

 
Masku-Seura pitää jälleen kesäkahvilapäivää Kaiturin tilalla Pakaisissa. Ohjelmassa on seuran 
toiminnan esittelyä ja erilaisia aktiviteetteja. Paikalla maskulaisia käsityön taitajia ja vanhaa 
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kalustoa, eri muodoissaan.... Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa. Tervetuloa 
viettämään mukavaa kesäpäivää.  
 
 
Kannattaa seurailla tapahtumia aika ajoin nettisivuiltammekin osoitteessa  www.masku-
seura.fi. Postia voi lähettää osoitteella postia.seuralle@masku-seura.fi 
 
Maskun tapahtumia myös Facebookissa "Kulttuuri- ja maisemamatkailijan Masku" 
 

MASKU-SEURA RY 
 

 
Tatu Kulmala 
puheenjohtaja 
tatu.kulmala@kolumbus.fi          

 
 

Masku-Seura ry:n johtokunta 2017: 
     
Tatu Kulmala  (puheenjohtaja) p. 050 520 5353         
Arja Karo  (varapuheenjohtaja)  p. 040 833 8344 
Jouko Santala  (sihteeri)  p. 044 306 6521 
Heikki Niittymäki 
Teija Nylund 
Antero Pulli 
Sinikka Saukkola 
Soile Virtanen 
Raija-Leena Äähälä 
 
 

JÄSENMAKSULASKU VUODELLE 2017 
 

10 euroa / henkilö    
Jos maksat samalla kertaa usean henkilön jäsenmaksun, merkitkää viestikenttään, ketä 
jäseniä maksu koskee. 
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