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Johdanto

Mieli- ja muistikuvat ohjaavat ajatteluamme. Visuaalisilla 

viesteillä on 2000-luvun yhteiskunnassa valtava voima. 

Viestien ja tunnusten tulvassa Maskun kunnan tulee 

erottua muista kunnista ja toimijoista niin lähialueilla kuin 

maanlaajuisestikin. Selkeä visuaalinen kokonaisilme tukee 

kunnan viestintää ja markkinointia. Maskun tunnus ja 

graafi nen ilme luovat pohjan yhtenäiselle ja tunnistettavalle 

viestinnälle. Graafi sten ohjeiden avulla pidämme yllä uutta 

ilmettä tarkasti ja yhdenmukaisesti. 

Tiina Työntekijä
Kirjanpitäjä

tiina.tyontekija@masku.fi 
Tel +358 2 4388 200
Gsm + 358 40 572 345

www.masku.fi   
Keskuskaari 3, 21250 Masku

�������������
�����������

������������������
�����������������

��������������������
������������

���������������������
�������������������
��������������������������

�������������
�����������

������������������
�����������������

��������������������
������������

���������������������
�������������������
��������������������������

�������������
�����������

������������������
�����������������

��������������������
������������

���������������������
�������������������
��������������������������

�������������
�����������

������������������
�����������������

��������������������
������������

���������������������
�������������������
��������������������������

Johdanto
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Maskun kunnan tunnus muodostuu tekstilogosta, joiden ympärille 

kohoaa kaksi erikokoista kaarta. Tunnuksen muotoilussa on huomioitu 

kolmen kunnan yhdistyminen uudeksi Maskuksi. Kaaret voi nähdä iloisena 

poutapilvenä, M-kirjaimena tai esimerkiksi kahtena yhteen liittyvänä 

kätenä, jotka suojelevat kuntaa.Tunnuksen sinivihreä värimaailma 

1.1 Tunnus

symboloi meren ja maan yhtymäkohtaa. Tunnus viestii dynaamisesta, 

vuorovaikutteisesta ja luonnonläheisestä kunnasta, joka pitää hyvää 

huolta kuntalaisistaan.  Tunnuksen mittasuhteita ei saa muuttaa.  Tunnus 

tulee toisintaa aina sähköisistä originaaleista.
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Tunnuksen erottuvuuden takaamiseksi kaikissa tilanteissa tulee jättää 

ns. suoja-alue tunnuksen ympärille. Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa 

tekstiä, valokuvia tai muita graafisia elementtejä. Suoja-alue tulee 

huomioida myös jos tunnus sijoitetaan lähelle peruspinnan reunaa.

1.2 Tunnuksen suoja-alue  
ja mittasuhteet

Suoja-alue Mittasuhteet

1 X
1,5 X

0,3 X

Ylläolevissa kuvissa on esitetty suoja-alueen minimimitat ja 

tunnuksen eri osien, logon ja liikemerkin, keskinäiset mittasuhteet.
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Maskun kunnan visuaalisen ilmeen päävärinä toimii raikas taivaansininen 

ja sen rinnalla pirteä ruohon vihreä. Sininen viestii suomalaisuudesta, 

rauhallisuudesta, merestä, uskottavuudesta ja pysyvyydestä. Vihreä taas tuo 

kunnan ilmeeseen nuorekkuutta, dynaamisuutta, kasvua ja luonnonläheisyyttä.

Värit tukevat mielikuvaa nuorekkaasta ja inhimillisestä, mutta määrätietoisesta 

ja luotettavasta kunnasta. Leipäteksteissä käytetään värinä harmaata ja 

valkoinen tuo tärkeänä värinä painotuotteisiin ilmaa ja tilaa. 

1.3 Värit

Vihreä

PMS 376 C

CMYK: 45, 0, 100,

RGB: 127, 213, 0

HEX # 7FD500

Sininen

PMS 641 C

CMYK: 100, 0, 0, 20

RGB: 0, 51, 169

HEX # 0033A9

Harmaa

PMS 11 C

CMYK: 0, 0, 0, 70

RGB: 109, 110, 113

HEX # 6D6E71

Maskun kunnan tunnusväreinä käytettävät sininen ja vihreä on määritelty 

ensisijaisesti PantoneTM-värijärjestelmän sävyinä: sinisen värin koodi on PMS 

641 ja vihreän PMS 376. PantoneTM-värejä käytetään painotuotteissa aina 

kun se on mahdollista. Tunnusvärien PantoneTM- ja neliväri- eli CMYK-arvot 

on esitetty ohessa. Väreille on määritelty myös RGB-arvot sekä www-

sivuilla käytettävät HEXarvot. On huomattava, että PantoneTM- ja CMYK-

värijärjestelmien tuottamat värisävyt poikkeavat toisistaan jonkin verran. 

Samoin on luonnollista, että tunnusvärien sävyt voivat toistua erilaisina, kun 

ne painetaan erilaisille papereille.

Valkoinen

CMYK: 0, 0, 0, 0

RGB: 255, 255, 255

HEX # FFFFFF
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Maskun kunnan tunnuksen näkyvyyden takaamiseksi 

on varmistettava tunnuksen oikeavärisyys, ja kaikissa 

tilanteissa tulee huomioida tunnuksen ja taustan 

välinen riittävä kontrasti.  Tunnus esiintyy pääasiassa 

kaksivärisenä. Mustavalkoisen tunnuksen väriarvot 

ovat K=80 ja K=50. 

Ohessa näet esimerkkejä sallituista ja kielletyistä 

väriyhdistelmistä. Sallitut yhdistelmät perustuvat 

Maskun kunnalle määriteltyihin väreihin: sininen, 

vihreä, valkoinen ja musta. Tunnuksessa ei saa käyttää 

muita värejä. Kun pohjaväriin ei voida vaikuttaa 

käytetään tunnusta valkoisena tai mustana. 

1.4 Tunnuksen käyttö 
väripinnalla
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234256789
Gill Sans Regular
Gill Sans Std Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234256789
Gill Sans Bold
Gill Sans Std Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234256789
Gill Sans Italic
Gill Sans Std Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234256789
Gill Sans Bold Italic
Gill Sans Std Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234256789
Gill Sans Light
Gill Sans Std Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234256789
Arial
Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234256789
Arial Bold
Arial Bold

Maskun kunnalle määritelty typografia on tunnuksen ja tunnusvärien ohella 

tärkeä visuaalinen peruselementti, jonka yhtenäinen käyttö luo tunnistettavan 

ilmeen kirjoitetulle viestille. Kaikessa Maskun kunnan materiaalissa tulee 

käyttää ensisijaisesti Gill Sans -kirjasinperhettä ja sen leikkauksia: Regular, 

Bold, Italic, Bold Italic ja Light.

Arial-tekstityyppiä käytetään sähköisessä käyttöympäristössä, esim. 

officeympäristössä, sekä korvaavana kirjasimena kun Gill Sans -kirjasinta ei 

ole mahdollista käyttää.  Arial-kirjasin löytyy useimmista PC- ja Macintosh-

tietokoneista valmiina järjestelmään kuuluvana kirjasimena.

1.5 Typografia
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Maskun kunnan visuaalisen ilmeen tunnistettavuutta ja yhtenäisyyttä on 

vahvistettu suunnittelemalla Maskulle kaarielementti, joka kuvaa dynaamista 

kehitystä, sekä maan ja meren yhtymistä toisiinsa. Kaarielementti esiintyy 

johdonmukaisesti lähes kaikissa visuaalisissa sovelluksissa. Elementti muodostuu 

kahdesta limittäisestä kaaresta, jotka toistavat tunnuksen sinistä ja vihreää  

1.6 Kaarielementti

Kaaren maksimi leveys suhteessa korkeuteen

Kaaren minimi leveys suhteessa korkeuteen

1 X

1 X

7 X

5 X

väriä. Mustavalkoisen kaaren väriarvot ovat K=80 ja K=50.  Kaarien 

mittasuhteet toisiinsa nähden on vakioitu, mutta kaaren korkeutta 

suhteessa sen leveyteen saa muuttaa painopinnan mittojen mukaan. 

Niistä on valmistettu eps.-originaalitiedostot, joista kaarielementit 

tulee aina toisintaa.
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1.6.1 Kaarielementin käyttö

Kaarielentin käytöstä on tehty neljä erilaista variaatiota. Ensimmäinen matala 

alakaari on ensisijainen kaariversio, joka on käytössä paljon informaatiota 

sisältävissä materiaaleissa kuten käyntikortit, lomakkeet, lyhyet esitteet, 

tiedotteet, sekä lehdet. Korkea kaari on suurennus kaarielementin 

keskiosasta ja suunniteltu kansia varten ja käytössä materiaaleissa kuten 

PowerPoint, esitteet ja ohjeistot. 

Matala kaari alhaalla   Korkea kaari    Matala kaari ylhäällä negatiivisena Matala kaari ylhäällä 

Negatiivinen kaari on käytössä materiaaleissa, jotka sisältävät paljon 

informaatiota pienessä tilassa tai kun kaari toimii tekstin pohjana, kuten 

nettisivut ja esitteiden sisäsivut. Negatiivinen kaari tasapainottaa värikästä 

ja informatiivista taittoa tuoden siihen kuitenkin mukaan Maskun ilmeen. 

Matala yläkaari on käytössä otsikkopaikkana paljon informaatiota sisältävissä 

erikoismateriaaleissa kuten graafi nen ohjeisto.
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2.1 Kirjelomake A4 

11 mm

9 mm

Osoitetiedot
Gill Sans Regular 9 pt 
Riviväli 10 pt 
Tasaus vasemmalle
Viivan paksuus 1 pt

40 mm

14 mm

31 mm

7 mm

5 mm
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2.2 Kirjekuori C5

9 mm

10 mm 46 mm

5 mm
186 mm

33 mm

15 mm

Yhteystiedot
Gill Sans Regular 8 pt 
CMYK 100, 0, 0, 20. Riviväli 9 pt,
Tasaus vasemmalle, viiva 1 pt64 mm

3 mm

5 mm

33
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2.3 Kirjekuori C4

11 mm

12 mm 50 mm

5 mm
265 mm

47 mm

15 mm

Yhteystiedot
Gill Sans Regular 10 pt 
CMYK 100, 0, 0, 20. Riviväli 11 pt,
Tasaus vasemmalle, viiva 1 pt92 mm

3 mm
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2.4 Kirjekuori E5

9 mm

18 mm 34 mm

5 mm
180 mm

33 mm

15 mm

Yhteystiedot
Gill Sans Regular 8 pt 
CMYK 100, 0, 0, 20. Riviväli 9 pt,
Tasaus vasemmalle, viiva 1 pt64 mm

3 mm

5 mm
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2.5 Kirjekuori B4 pussi

15 mm

24 mm 54 mm

20 mm286 mm

51 mm

25 mm

Yhteystiedot
Gill Sans Regular 10 pt 
CMYK 100, 0, 0, 20. Riviväli 11 pt,
Tasaus vasemmalle, viiva 1 pt 3 mm

5 mm

53 mm
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Tiina Työntekijä
Kirjanpitäjä

tiina.tyontekija@masku.fi 
Tel +358 2 4388 200
Gsm + 358 40 572 345

www.masku.fi   
Keskuskaari 3, 21250 Masku

Tiina Työntekijä
Accountant

tiina.tyontekija@masku.fi 
Tel +358 2 4388 200
Gsm + 358 40 572 345

MASKU MUNICIPALITY www.masku.fi   

Keskuskaari 3, 21250 Masku, FINLAND

2.6 Käyntikortit

Nimi 
Gill Sans Regular 15 pt CMYK 100, 0, 0, 20 Riviväli 18 pt

Titteli 
Gill Sans Bold Italic 11 pt  CMYK 0, 0, 0, 70 Riviväli 17 pt

Yhteystiedot 
Gill Sans Regular 10 pt CMYK 0, 0, 0, 70 Riviväli 12 pt

WWW-osoite Gill Sans Regular 10 pt Postiosoite Gill Sans Regular 9 pt

50 mm

90 mm

6,5 mm

6 mm 23 mm

10 mm

5 mm

16 mm

3,5 mm

Toinen puoli vastaavasti englanniksi.
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2.7 Lähete A5

Vastaanottaja

Viesti

Lähettäjä

tiedoksi

allekirjoitettavaksi

hyväksyttäväksi

lausunnolle

palautettava

Keskuskaari 3, 21250 Masku
Puh. (02) 4388 200 Fax (02) 4320 464

maskunkunta@masku.fi  www.masku.fi 

Tekstikentät 
Gill Sans Regular 11 pt 
CMYK 100, 0, 0, 20
CMYK 0, 0, 0, 70

Viivat 0,5 pt, CMYK 0, 0, 0, 30

Yhteystiedot 
Gill Sans Regular 9 pt, riviväli 12 pt

210 mm

148 mm

38 mm12 mm

7 mm

30 mm

170 mm
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2.8 Lähete A4

Tekstikentät 
Gill Sans Regular 12 pt 
CMYK 100, 0, 0, 20
CMYK 0, 0, 0, 70

Viivat 0,5 pt, CMYK 0, 0, 0, 30

Yhteystiedot 
Gill Sans Regular 9 pt, riviväli 12 pt

210 mm

90 mm

38 mm12 mm
29 mm

30 mm170 mm

210 mm
38 mm12 mm

170 mmKeskuskaari 3, 21250 Masku
Puh. (02) 4388 200 Fax (02) 4320 464

maskunkunta@masku.fi  www.masku.fi 

168 mm

65 mm37 mm
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3.1 PowerPoint-pohja

Otsikko

• Sa aperribus pere furordi 

• Casdam corte rei pondactnimmo 

• ltisse noniquam mur

• Ehenat vehente estis bontemed 

• Cupimussa ret estrebem pultis 

• Alibut renestr 
Kannen otsikko

Kannen alaotsikko
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3.2 Ilmoitukset

Ilmoitusten koko vaihtelee. Ohessa muutama esimerkki-ilmoitus. Logon mittasuhteiden ja käytön 

ohjeistukset luvusta 1. 2 ja kaaren ohjeistus luvusta 1.6. Otsikot Gill Sans Bold CMYK 100, 0, 0, 20, 

väliotsikot Gill Sans Regular CMYK 100, 0, 0, 20 ja leipäteksti Gill Sans Regular CMYK 0, 0, 0, 70.  

Kaaressa toistuu Maskun www-osoite ja sähköposti. Leipäteksti juoksutetaan tasauksella tai oikealla 

liehupalstalla ilmoitusen koon ja palstojen lukumäärän mukaan. Ilmoituksen yläosaan pyritään jättämään 

mahdollisuuksien mukaan tyhjää tilaa logon ja otsikon väliin.

Ex ea at vullandreet 
Olputpatin henis am incin vulputpatis nullam 

venismolum nullametummy nonsequisl ex 

ercidunt niam diam, vel ese vullam ent utpat. 

Ut ea feugiamcommy nonsequat lamcor 

summy nostissi.

Num ad modolorerat 

Vel ipsum erat. Met, sequisc iliquat. Uptatisl ut 

nulla commy nullaorper augait, vel enim irilit 

lobore con ut laor suscidunt nummy nos eu 

feuis alis nim velessectet num zzriusto del in 

eumsandiamet luptat ipit pratue corper alisi 

bla faccummod dolor sisisis alis alis accum 

eu feumsan henim dolor irit aliqui el eniat 

lore magnisl ullan ut Ex ea at. Vullandreet 

ulputpatin henis am incin vulputpatis nullam 

venismolum nullametummy nonsequisl ex 

ercidunt niam diam, vel ese vullam ent utpat. 

Ut ea feugiamcommy 

Nonsequat lamcor summy nostissi. Num ad 

modolorerat vel ipsum erat. Met, sequisc 

iliquat. Uptatisl ut nulla commy nullaorper 

augait, vel enim irilit lobore con ut laor 

suscidunt nummy. 

Alis nim velessectet num 
zzriusto del in eumsandiamet. 

www.masku.fi 
maskunkunta@masku.fi 
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3.3 Esitteet

Lorem 
ipsum dolorem

Eu facilis moloree atle 

nullum lorem ipsum 

doloret. Eu facilis 

moloree atle nullum 

lorem i

Eu facilis moloree 

atle nullum lorem 

ipsum doloret.

Lorem ipsum dolore
commoluptat, sit velit dio ex erit lutet, sit nonseq 

Liquis accum verci ea commolore tet wis alismdolum 

alis nisl irit velenit aute vullaor si el ut utationullum 

qui blaorem nibh ercidui eu feu feugue ming essit vulla 

faccum quisseq uismolore dolore eriustrud tem vercillut 

utatismolore diat, vent laore consent venis num nit lutat 

iusci bla feui ex eugiametue min heniat. Ibh eu facilis 

nos nullum irilissent laortionsed min hendre moloree 

tuercip suscipis niat irilluptat elenibh eummodoIgna 

feu faccummod min etue ercil eummolore minim am, 

sequatie tat atie essismodio core commy nonsecte 

tionsed magnim vel dolore facing eraestie velit enit, 

si. eummolore minim am, sequatie tat atie essismodio 

core commy nonsecte tionsed magnim vel dolore facing 

eraestie velit enit, si. eummolore minim am, sequatie tat 

atie essismodio core commy nonsecte tionsed magnim 

vel dolore facing eraestie velit enit, si.

Tet utpat wis ex eugait ut ver si.

Deleniam at. Ex eugait nulland

Lum ercil ea ad modignit.Ud tio consequam, 

con utatismod min enim etum deliquis 

autate molutat, se moleniam, conulla

Lorem ipsum dolore
commoluptat, sit velit dio ex erit lutet, sit nonseq 

Liquis accum verci ea commolore tet wis alismdolum 

alis nisl irit velenit aute vullaor si el ut utationullum 

qui blaorem nibh ercidui eu feu feugue ming essit vulla 

faccum quisseq uismolore dolore eriustrud tem vercillut 

tionsed magnim vel dolore facing eraestie velit enit, 

si. eummolore minim am, sequatie tat atie essismodio 

core commy nonsecte tionsed magnim vel dolore facing 

eraestie velit enit, si. eummolore minim am, sequatie tat 

atie essismodio core commy nonsecte tionsed magnim 

vel dolore facing eraestie velit enit, si.

Eu facilis 
moloree atle nullum
commoluptat, sit velit dio ex erit lutet, sit nonseq 

Liquis accum verci ea commolore tet wis alismdolum 

alis nisl irit velenit aute vullaor si el ut utationullum 

qui blaorem nibh ercidui eu feu feugue ming essit vulla 

faccum quisseq uismolore dolore eriustrud tem vercillut 

utatismolore diat, vent laore consent venis num nit lutat 

iusci bla feui ex eugiametue min heniat. Ibh eu facilis 

nos nullum irilissent laortionsed min hendre moloree 

tuercip suscipis niat irilluptat elenibh eummodoIgna 

feu faccummod min etue ercil eummolore minim am, 

sequatie tat atie essismodio core commy nonsecte 

tionsed magnim vel dolore facing eraestie velit enit, 

si. eummolore minim am, sequatie tat atie essismodio 

core commy nonsecte tionsed magnim vel dolore facing 

eraestie velit enit, si. eummolore minim am, sequatie tat 

atie essismodio core commy nonsecte tionsed magnim 

Deleniam at. Ex eugait nulland

Lum ercil ea ad modignit.Ud tio consequam, 

con utatismod min enim etum deliquis 

autate molutat, se moleniam, conulla

Esitteissä toistuvat kaarielementin muodot kuvien rajauksessa. Taitossa suositaan 

reiluja näyttäviä kuvia, joiden seuraksi lisätään muutamia pienempiä kuvia tuomaan 

runsauden tunnetta. Tekstit sijoitetaan valkoiselle pohjalle. Kuvien väleihin jätetään 

yhtenevä valkoinen rako. Kannen kaarielementti jatkuu aina takakannen puolelle.
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3.4 Kuntatiedote 
     Maskulainen

Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 MASKU
Vaihde (02) 4388 200, faksi (02) 4320 464
Avoinna: 31.5. saakka ma, ke–pe klo 9–16 ja
ti klo 9–17.30. 1.6. alkaen ma–pe klo 9–16
www.masku.fi

Maija Löfstedt
hallintojohtaja, tiedottaja, puh. 044 7388 221

Koti ja vapaa-aika

2

Koti ja vapaa-aika
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vastaan jatkuvasti ja avustuksia myönnetään
niin kauan kuin määrärahat riittävät.
Hakemuslomakkeita ja lisätietoja avustuksista
saa tekniseltä osastolta, puh. 4388 233 ja
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
sivustoilta www.ara.fi.

Kunnanhallitus

Kylärahan jako

Vuoden 2009 talousarvioon on varattu 5 000
euroa kylän kohentamiseen talkoovoimin
kylätoimikunnan suunnitelmien mukaisesti.
Rahaa hakevan toimivan kylän tai kylätoimi-
kunnan tulee laatia suunnitelma siitä mitä
tehdään ja miten rahat aiotaan käyttää.

Jätetyistä hakemuksista tekninen lautakunta
valitsee jonkin tai useampia hankkeita toteu-
tettaviksi kuluvan vuoden aikana. Tavoitteena
tulee olla kylän kannalta merkittävän yhteisen
hankkeen toteuttaminen pääasiassa talkoo-
työnä, jolloin kunta maksaisi materiaalihankin-
toja. Kylien ja kylätoimikuntien kylärahahake-
mukset suunnitelmineen tulee toimittaa
tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään
27.3.2009.

Tekninen lautakunta

Yksityistieavustukset

Aikaisemman käytännön mukaisesti Maskun
kunta on varannut määrärahat yksityisteiden
kunnossapitoa ja peruskorjausta varten.
Peruskorjausavustusten hakemisesta on ohje
tielautakunnan 14.6.2005 kokouksen pöytä-
kirjassa pykälä 26, joka on luettavissa interne-
tissä kunnan kotisivujen päätöksentekosivuilta.

Lomakkeita on saatavissa kunnanvirastosta ja
kunnan nettisivuilta/lomakkeet.
Kunnossapitoavustusta aikaisemmin saaneille
tiekunnille on hakemuslomakkeet toimitettu
postitse. Avustuksia on haettava viimeistään
3.4.2009.

Haja-asutuslautakunta

Päivähoitotoimisto
on muuttanut

Uusi osoite 1.3.2009 alkaen on:
Hallintotie 2, 21250 Masku.
Päivähoitotoimiston aukioloajat
ma, ke–pe klo 9.00–15.00, ti klo 9.00–17.30.

Päivähoidon johtaja K irsi-Leena Hotinen,
puh. 4388 264 tai 044 7388 355.
Perhepäivähoidon ohjaaja Aila Kujala,
puh. 4388 238 tai 044 5338 490.
Kiertävä erityislastentarhanopettaja
Ilona Antila, puh. 4388 276 tai 044 7388 276.
Päivähoidon toimistosihteeri
Pia Kyrölä, puh. 4388 265 tai 044 7388 265.

Kunnalliset päivähoito-
paikat 1.8.2009 alkavalle

toimintakaudelle

Maskun kunnan kunnalliset päivähoitopaikat
ovat haettavina 1.8.2009 alkavalle toiminta-
kaudelle 31.3.2009 mennessä seuraavissa
päivähoitomuodoissa: päiväkotihoito, ryhmä-
perhepäivähoito ja perhepäivähoitajan kotona
tapahtuva perhepäivähoito.

Lisätiedot:
masku.fi/sosiaalipalvelut/lastenpäivähoito

Maskun päiväkoti: Päiväkodin johtaja
Asta Ryyti, puh. 4388 206 tai 044 7388 251
Nivolan päiväkoti, Satumetsän päiväkoti,
Tammenahjon päiväkoti, Pakaisten
päiväkoti, ja Päivänkakkaran päiväkoti:
Päivähoidon johtaja K irsi-Leena Hotinen,
puh. 044 7388 355
Lounatuulen päiväkoti: Päiväkodin johtaja
Hanna Rousku, puh. 050 3042 001
Perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito:
Perhepäivähoidon ohjaaja Aila Kujala,
puh. 4388 238
Esiopetusikäisten osapäivähoito:
Päivähoidon johtaja K irsi-Leena Hotinen,
puh. 044 7388 355
Päivähoitomaksut: Päivähoidon
toimistosihteeri Pia Kyrölä, puh. 4388 265

Päivähoito

Vapaa-aika tiedottaa

Hiihtolomalla tapahtunutta:
Liikuntatoimi järjesti luistelu- ja hiihtokoulut
esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille. Potkuja,
liukuja ja jääleikkejä kokeiltiin Kurittulan koulun
jäällä pikkupakkasessa ja keväisen auringon
paistaessa ja lämmittäessä. Maskutalon urheilu-
kentällä liikunnallista talvipäivää jatkoimme
hiihdon merkeissä. Lunta oli kentälle satanut
mukavasti, joten mahtavat ladut odottivat
käyttäjiä. Siinä kierros jos toinenkin sujahti
lapsilta nopeasti ja pian oli jo kokonainen
kilometri hiihdetty… Kasvot loistivat auringon
kanssa kilpaa :-) Päästiinpä mäenlaskuakin
kokemaan.

Hiihtoloman toisena päivänä toteutettiin
Hiihtis-retki Raisioon yhteiskuljetuksella.
Päivän aikana lapset saivat kokeilla valitsemiaan
lajeja, joita mm. olivat: curling, sirkustaiteilu,
taitoluistelu, jääkiekko, lentopallo ja hiihto,
välissä tietenkin ruokailua ja välipalaa. Päivän
suosikiksi nousi sirkustaiteilu.

Vapaa-aikatoimi järjesti hiihtoloma-
retken Himoksen laskettelukeskukseen.
Mukana oli reilu 40 henkinen joukko, joka
muodostui lähinnä perhekunnista. Ilahduttavaa
oli, että reilu puolet lähtijöistä oli uusia masku-
laisia Lemun ja Askaisten alueelta. Hienossa
talvisäässä vietettiin riemukas päivä ja matka-
laisten tunnelmia kuvasi Venlan (6 v) matkasta
tekemä runo: "Naurava aurinko nauraa niin,
että sen maha on ihan kippura."

Nappulahiihdot

Maskun kunnan nappulahiihdot järjestetään
Maskutalon kentällä perjantaina 6.3.2009 alkaen
klo 17.00. Ilmoittautuminen paikan päällä klo
16.30 alkaen. Kaikki sarjat T/P 3v–7v.

Kunnon päivätanssit

järjestetään Kurittulan koulun liikuntasalissa
klo 14.30 –17.00. Järjestäjinä Maskun kunnan
liikuntatoimi ja Eläkeliiton Maskun yhdistys.
Tule yksin, kaksin tai porukalla pitämään kuntoa
yllä mukavan musiikin mukaan. Tervetuloa!
Tiedustelut: Maire Tammi puh. 4329 440 ja

050-3362 243 tai Hanna Pennanen
puh. 044 7388 242.
Kevään tanssit:
1. kerta 20.3. klo 14.30–17.00
2. kerta 3.4. klo 14.30–17.00
3. kerta 17.4. klo 14.30–17.00
Tansseihin vapaa pääsy!
Käynti liikuntasalin ulko-ovesta, alapihan
puolelta. Ota sisäkengät mukaasi.

Tilojen varauksista…

Lemun urheilutalon varaukset talonmies
Mari Viitaselta puh. 044 7388 382.
Wanhan Oskarin varaukset Maarit Lindströmil-
tä puh. 050 3248 519 ja kirjaston lehtilukusalin
tiedustelut Armi Jaakkolalta
puh. 050 5566 804.

Oskarin alakerran kokoontumis-, kahvio- ja
aulatilat sekä kirjaston lehtilukusali ovat kunta-
laisten käytössä. Tiloista ei peritä maksua
Maskussa toimivilta yhdistyksiltä ja yleishyö-
dyllisiltä yhteisöiltä. Wanhasta Oskarista
peritään muilta korvauksena 5,-/h, enintään
5 tunnilta päivässä.
Lehtilukusali on yhdistysten ja yhteisöjen
käytössä kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella.

Lemun lähikirjasto uudet
aukioloajat 1.3.2009 alkaen:

ma klo 12.00–16.00
ti klo 14.00–20.00
ke klo 10.00–15.00
to klo 14.00–20.00

Lemun uusi lukusali

on asiakkaiden käytössä kirjaston aukiolo-
aikoina; tervetuloa tutustumaan! Lehtilukusali
on yhdistysten ja yhteisöjen käytössä kirjaston
aukioloaikojen ulkopuolella. Kysele asiaa
Lemun lähikirjastonhoitaja Armi Jaakkolalta
puh. 050 5566 804.
Jos olet kiinnostunut pitämään tilassa näyttelyn,
esittelemään esim. keräilyharrastustasi tai jos
yhdistys haluaa esittäytyä tiloissa, niin ilmoit-
taudu Armi Jaakkolalle.

Lukuviikkoa vietetään
viikolla 12

Lemun lähikirjastossa pidetään silloin
satutunteja:
Ma 16.3. klo 9.30 ”DIA-SATUHETK I”

Ke 18.3. klo 9.30 ”LEIKK I-SATUHETK I”
Maanantaina 16.-3.2009 klo 18.30–19.30
”K irjavinkkejä aikuisille”. Vinkkejä antaa mm.
Ulla Rajala ja Eija Kurkilahti. Tervetuloa!

Lemun lähikirjaston muut kevään satutunnit
pidetään:
Ke 15.4. klo 9.30
Ke 13.5. klo 9.30

Satutunteja pääkirjastossa:

Pääkirjastossa tiistaisin 10.3 ja 23.3. klo 9.30.
Tervetuloa!

K irjastotoimi

Turun seudun
yrityspalvelukeskus
Potkuri tiedottaa

Miten ammatin- ja liikkeenharjoittajat täyttävät
veroilmoituksen?

Veroilmoituksen täyttö –
pienyrittäjän veroillat

Varsinais-Suomen verotoimiston asiantuntijoi-
den avustuksella tietoa, opastusta ja neuvontaa
veroilmoituksen täyttämiseen

• 10.3.2009 Raisio, klo 18.00–20.30, Raision
kaupungintalo, Nallinkatu 2, Valtuustosali

• 12.3.2009 Kaarina, klo 18.00–20.30,
Turun AKK , K iesikatu 3, luokka Maksimi

• 17.3.2009 Turku, klo 18.00–20.30, Turun 
ammattikorkeakoulu, Lemminkäisenkatu 20,
aulakerroksen luentosali

Tilaisuudet ovat maksuttomia.
Ilmoittautumiset 6.3.2009 mennessä:
johanna.laakkonen@ te-keskus.fi tai Potkurin
keskus, puh. 010 602 2600.

Tervetuloa!

Hiihto-/laskettelumatka Pyhätunturille pääsiäisenä 2009

Upea kelohirsimökki Pyhätunturilla rinteiden ja hiihtolatujen välittömässä läheisyydessä odottaa
maskulaisia Lapin retkeläisiä pääsiäistä viettämään.
Vapaa-aikatoimi järjestää koko perheen hiihtomatkan Pyhätunturille 4.4. –11.4.2009.
Majoitus 2 tai 4 hengen huoneissa, aivan hissien ja latujen vieressä. Lisää tietoa majoituksesta
täältä: http://www.pyha.fi/talvi/majoitus/hotellithuoneistohotellit/metallikero/

Hinta 330,-/hlö, 3–7 v 110,- alle 3 v. ilmaiseksi. Hinta sis. bussikuljetukset, majoituksen ja päivälli-
sen/vrk. Hiihdon ja laskettelun lisäksi luvassa mm: lumikenkäilyä, luistelua, pulkkamäkeä, nuotio-
hetkiä… Tiedustelut ja ilmoittautumiset; vapaa-aikatoimen päällikkö Jyrki Kangas, puh. 4388 241
tai 0440 701 871, liikuntatoimen ohjaaja Hanna Pennanen puh. 4388 242 tai 044 7388 242.
Pyhätunturin kotisivut osoitteessa www.pyha.fi
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Kajamo I asemakaava

Maskun kunnanvaltuusto on 16.6.2008 hyväk-
synyt Kajamo I asemakaavan. Kunnanvaltuuston
päätöksestä on tehty valitus Turun hallinto-
oikeuteen, joka on 11.12.2008 päättänyt, että
se ei tutki valitusta. Turun hallinto-oikeuden
päätöksestä on edelleen valitettu Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen (KHO), joka on 4.2.2009
antamassaan päätöksessä todennut, että vali-
ttaja on perunut valituksensa ja tämän vuoksi
lausuminen esitetyistä vaatimuksista raukeaa.

Kajamo I asemakaava on saanut
lainvoiman 4.2.2009.
Asemakaava koskee Kajamontien ja Ruskontien
pohjoispuolella sijaitsevaa metsäaluetta. Län-
nessä alue rajautuu Karhunpuiston asemakaa-
vaan ja pohjoisessa Kajamon Linnavuoreen ja
tekoaltaaseen.
Asemakaavalla muodostuvat korttelit
403–429 sekä lähivirkistys- ja katualuetta.

Maskussa 19.2.2009
Kunnanhallitus

Ympäristönsuojelu-
viranomaisen taksa

Maskun kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan
26.1.2009 hyväksyä ympäristönsuojeluviran-
omaisen taksan. Taksa tuli voimaan 1.3.2009.

Taksa on luettavissa Maskun kunnanvirastossa
virka-aikana sekä Maskun kunnan kotisivuilta
kohdasta Asuminen ja ympäristö – Ympäristön-
suojelu.

Jätehuoltomääräykset

Maskun kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan
26.1.2009 hyväksyä jätehuoltomääräykset.
Määräykset astuivat voimaan 1.3.2009.

Määräykset ovat luettavissa Maskun kunnan-
virastossa virka-aikana sekä Maskun kunnan
kotisivuilta Asuminen ja ympäristö – Jätehuolto.

Maskun kunta

Kunnan yleisavustukset
vuonna 2009

Kunnanhallitus on varannut 2.000,- seurojen
ja yhdistysten yleisavustuksiin vuonna 2009.
Avustushakemukset tulee jättää kunnanhalli-
tukselle osoitettuina 31.3.2009 mennessä.

Hallinto-osasto

Korjaus- ja energia-
avustukset vuonna 2009

ympärivuotisessa asuinkäytössä oleville
asuinrakennuksille ja asunnoille.

Kunnan myöntämät avustukset:
1. Avustukset vanhusväestön ja vammaisten

asuntojen korjaustoimintaan sosiaalisin 
perustein.

2. Avustukset kiinteistökohtaisen talous-
jätevesijärjestelmän parantamiseen.

3. Tarveharkintaiset pientalojen energia-
avustukset (toimenpiteet energiatalouden
parantamiseksi ja uusiutuvien energialähtei-
den käyttöönottamiseksi).

4. Avustukset asunto-osake-, kiinteistö- yms.
yhtiöille suunnitelmallisen korjaustoiminnan
edistämiseksi (kuntoarviot, kuntotutki-
mukset, perusparannustoimenpiteiden 
suunnittelu).

5. Energia-avustukset vähintään kolme asuntoa
käsittävien asuinrakennusten korjaamiseen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-
kuksen myöntämät avustukset:
1. Avustukset hissien rakentamiseen ja 

peruskorjaamiseen sekä liikuntaesteen 
poistamiseen.

2. Avustukset terveyshaittojen poistamiseen.

Korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy
3.4.2009. Määräaikaan mennessä avustushake-
mukset tulee jättää kunnanvirastoon,
Keskuskaari 3, 21250 Masku.
Terveyshaittojen poistamiseen ja rakennetta-
vien hissien osalta avustushakemuksia otetaan


