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Kunnanvaltuuston kokous 
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään 
maanantaina 7.12.2020 klo 18.00 al-
kaen Kurittulan koulussa, os. Opintie 10, 
Masku.

Kunnanvaltuuston kokous streamataan. 
Kokous löytyy kohdasta: 
https://www.masku.fi/kunta-ja-hallin-
to/viestinta-ja-kuntatiedote/kunnan-
valtuuston-kokoukset-youtubessa/ 

Asialista julkaistaan kunnan kotisivuilla 
viimeistään keskiviikkona 2.12.2020. 

Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkais-
taan yleisessä tietoverkossa 10.12.2020.

Maija Salo, kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja 

Itsenäisyyspäivän 
juhlallisuudet 2020 
Maskussa
Lauantaina 5.12.2020 klo 18.00 sytyte-
tään 191 kynttilää Askaisten Ritaripuis-
tossa.

Sunnuntaina 6.12.2020 klo 10.00 Juma-
lanpalvelus Lemun kirkossa ja seppelten 
lasku

Noin klo 11.20 seppelten lasku Askaisten 
hautausmaan muistomerkeille 

Noin klo 11.30 seppelten lasku Askaisten 
Ritaripuistossa

Klo 12.00 Jumalanpalvelus Maskun kir-
kossa

Noin klo 12.45 seppelten lasku Maskussa 

Klo 13.45 Itsenäisyyspäivän juhla kutsu-
vieraille Maskun seurakuntasalissa. Juh-
la striimataan ja on katsottavissa kunnan 
Youtube-kanavalta.

Ohjelmassa: 
Pianomusiikkia, Mackenzie Melemed, 
Finlandia 

Tervehdyssanat, Maskun kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Maija Salo 

Pianomusiikkia, Mackenzie Melemed, 
Sibelius: Idyll Op.24 No.6

Varhaiskasvatuksessa 
tapahtunutta 
Sataa sataa ropisee, pilipili pom. Varpai-
takin palelee, pilipili pom, mutta sehän 
ei Humikkalan perhepäivähoidon lasten 
syksyisiä puuhia ole haitannut.

Kerran kävelyretkellä nähtiin upeita pu-
naisia sieniä ja niistä innostuneina as-
karreltiin samanlaiset sienet. Tulevaan 
talveen on hyvä varautua pukeutumalla 
lämpimästi ja ajatella mukavia pehmeitä 
asioita tekemällä itselle hansikkaat tai 
oma halinalle.

Juhlapuhe, Oikeusneuvos Jussi Tapani 

Pianomusiikkia, Mackenzie Melemed, 
Myrskyluodon Maija 

Paremman Maskun tekijän palkitsemi-
nen ja yrittäjäpalkinnon luovuttaminen, 
Maskun kunnanhallitus 

Yhteislaulu, Maamme 

Klo 17.30 lähtee partiolaisten soihtukul-
kue Maskun Hemmingin Tuvalta, klo 
18.00 Maskun kirkon sankarihaudoilla

Juhlien järjestäjinä toimivat Maskun 
kunta, Maskun seurakunta, Louhisaaren 
Reserviläiset ry., Askaisten kyläyhdistys, 
Askaisten-Merimaskun Karjalaiset ry., 
Kolkankävijät ja Maskun Hemmingin 
tyttäret ja pojat.



Menovinkit

Maskun pääkirjaston 
näyttelyt joulukuussa 
Mikko Kanervamäen upeita puu-
sorvaustöitä on esillä pääkirjaston 
vitriineissä joulukuun ajan, tulkaa 
ihastelemaan! 

Pääkirjaston lehtilukusalin taka-
seinällä on Hemmingin koulun op-
pilaiden tekemiä taidokkaita Hem-
minki Maskulaisen muotokuvia, 
poiketkaahan katsomassa!

Korvatunturin tontut 
vierailevat 
Tontut Korvatunturilta vieraile-
vat taas Maskun kirjastoissa. Tänä 
vuonna pääsee jokainen lapsi osal-
listumaan Tonttuakatemian alkeis-
kurssille (aikuisillakin lupa osal-
listua). Kurssi suoritetaan ulkona 
(säävaraus) ja jokainen kurssilai-

nen tarvitsee mukaansa taskulam-
pun. Tontut ottavat myös vastaan 
kirjeitä Joulupukille ja ne toimite-
taan perille Korvatunturille pikapi-
kavauhtia. 

Maskun pääkirjasto 
ma 7.12. klo 18-19 
Lemun lähikirjasto  
ti 8.12. klo 18-19 
Askaisten lähikirjasto 
ke 9.12. klo 8-19 

Lemun lähikirjastossa 
satuhetki
Jouluinen satuhetki Lemun lähi-
kirjastossa keskiviikkona 9.12. al-
kaen klo 10.00.

Joulumarkkinat 
Joulumarkkinat järjestetään sun-

nuntaina 13.12. klo 14.00 – 17.00 
Maskun Teatterin ympäristössä, 
os. Seppäläntie 290, Masku. 

Helmiharmonikat soittavat jou-
luista musiikkia klo 14.30, 15.30 ja 
16.30. 

Myyjien ilmoittautumiset ja lisätie-
dot: maskun.teatteri@gmail.com 
tai puh. 044 515 0091 

Paikkamaksu 10 €, maskulaisten 
lasten ja nuorten kulttuuritoimin-
taan. 

Tulethan paikalle vain terveenä, 
käytäthän käsidesiä ja kasvomas-
kia (jos mahdollista). Koronatilan-
ne saattaa aiheuttaa muutoksia, 
seuraa ilmoittelua.



Kunta on sitoutunut suojaamaan palveluidensa 
käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuo-
ja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua 
verkkosivuillamme osoitteessa www.masku.fi

Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku
www.masku.fi
Maija Löfstedt, hallintojohtaja, tiedottaja, 
puh. 044 738 8221

Jakeluongelmat: 
Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 17.12.2020, 
yhdistysten aineistopäivä 9.12.2020 klo 9.00 
mennessä.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa 
Lemun urheilutalon myyjäiset 
13.12.2020 on tänä vuonna 
PERUTTU!

Kunnan nuorisotilat joululomalle
Kunnan nuorisotilat jäävät joululomalle 
perjantaina 18.12.2020. Hyvää joulua ja 
parempaa tulevaa vuotta kaikille! 

Nuorisotilojen ovet avautuvat jälleen 
11.1.2021. 
Pysykää terveinä!

Poistokirjat joulupakettiin
Kirjastoissa on hyväkuntoisia poistokir-
joja, jotka ovat haettavissa maksutta. 
Näin kirjan elämä jatkuu ja ilahduttaa 
varmasti myös paketin saajaa.
 
Maskun kirjastojen poikkeusauki-
oloajat 

Maskun pääkirjasto: 
Suljettu la 5.12., 23. - 27.12. ja 
31.12.20 - 1.1.21 
Avoinna ke 30.12. klo 10-14 

Lemun kirjasto: 
Suljettu 24. - 27.12. ja 31.12.20 - 3.1.21 

Askaisten kirjasto 
Ei asiakaspalvelua 22.12.20 - 3.1.21

Maskun Vesihuolto Oy 
tiedottaa
Maskun Vesihuolto Oy siirtyy 31.12.2020 
alkaen kalenterivuosittaiseen laskutuk-
seen. Vesihuoltolaitos lähettää laskut asi-
akkailleen edelleen neljä kertaa vuodessa, 
jatkossa aina 31.3., 30.6., 31.10. ja 31.12. 
päivämäärillä. Vuodenvaihteessa 31.12. 
lähetetään kuluneen vuoden tasauslas-
ku ja muut laskutukset ovat arviolasku-
ja. Laskutettavat neljännesvuosittaiset 
kaudet säilyvät ennallaan ja ne ovat yhä 
tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, hei-
nä-syyskuu ja loka-joulukuu. Asiakkailta 
pyydetään jatkossa mittarilukemat jou-
lukuun alussa tasauslaskuja varten. Jos 
asiakkaalta on jo pyydetty mittarilukema 
syksyn 2020 aikana, pyydämme seuraa-
van lukeman vasta joulukuussa 2021. 
Maskun Vesihuolto Oy:n toimisto auttaa 
kaikkiin laskutukseen liittyvissä asioissa. 

Muistutamme vielä, että vesimittariluke-
mia voi milloin vain ilmoittaa kulutuswe-
bin kautta ja ne huomioidaan seuraavassa 
laskutuksessa. Kirjautuminen os. https://
www.kulutus-web.com/masku. 

Maskun Vesihuolto Oy 

Liikuntatoimi tiedottaa 
Urheiluseurojen ohjaajapalkkiot ajal-
ta 1.6. - 31.12.2020 ovat haettavina 
10.1.2021 mennessä osoitteessa: Mas-
kun kunta/liikuntatoimi Askaistentie 
142 21230 Lemu tai sähköpostitse: hy-
vinvointipalvelut@masku.fi 

Hemmingin liikuntahalli ja kunto-
sali
Hemmingin liikuntahalli ja kuntosali 
ovat suljettuina joulun ja loppiaisen vä-
lisen ajan 24.12.2020 - 6.1.2021. 

Tilat avoinna 7.1.2021 alkaen: ma-pe 
16.00 - 22.00 ja la-su klo 10.00 – 18.00



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset
ASKAISTEN MARTTOJEN 
pikkujoulut jäsenille la 5.12. klo 15 
seurakuntakodilla. 
Lämpimästi tervetuloa!

MASKUN MAAMIESSEURA RY:N 
sääntömääräinen syyskokous pidetään 
14.12.2020 klo 18 Niemenkulman koululla, 
osoitteessa Kelhoistentie 4, Masku. 
Esillä sääntömääräiset asiat.  
Tervetuloa!                                                                     Johtokunta

NAISTEN ITSEPUOLUSTUSKURSSI 
13.12 klo 13–15.30 Lemun koululla. Kurssin hinta 20€. 
Kurssin järjestää Saariston Taekwondo Park ry

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Martti Koivisto 
040 743 1266
martti.t.koivisto@luukku.com 

MLL MASKU
PERHEKAHVILASSA TAPAHTUU 
pe 4.12. jouluisia laululeikkejä ja pe 11.12. 
vauvakahvila. Paikkana tuttu Humikkalan 
maja perjantaisin klo 9–11. 
Tervetuloa niin tutut kuin uudet kävijät!

JOULUPUU -KERÄYS järjestetään K-Market Maskussa 
27.11.–5.12.! Voit hakea paikallisen lapsiperheen toivekortin 
joulupuusta ja toimittaa sen pakettiin kiinnitettynä 5.12. men-
nessä takaisin kuusen alle. Perinteinen hyvänmielen keräys 
toteutetaan yhteistyössä Maskun seurakunnan ja sosiaalitoi-
men kanssa. Lisätietoa valtakunnallisesta keräyksestä joulu-
puu.org.

MLL LEMU
PERHEKAHVILA Lemun 
kirjaston salissa klo 9–11.
• Pe 11.12. vapaata leikkiä
• Pe 18.12. Kauden päätös/joulutunnelmaa
Vuoden viimeinen PERHELIIKUNTA torstaina 10.12. 
klo 17–19 Askaisten koululla. 
Luvassa pihaleikkejä ja liikuntaa multiareenalla.

MASKUN VIHREÄT
Pikkujoulut Askaisten 
Ritarituvalla pe 11.12. klo 18. Nautitaan hyvästä seurasta ja 
tarjoiluista avoimen keskustelun lomassa. Ota mukaan myös 
kaverisi. Kaikille osallistujille pienet yllätyslahjat!

Lämpimästi tervetuloa!

LC-MASKUN 
perinteinen JOULUKUUSIMYYNTI 
SUNNUNTAINA 20.12. 
KLO 12–14 kunnantalon edessä

TULOSSA PAKAISTEN 
KYLÄYHDISTYKSEN 
perinteinen kuusenmyynti 
tapahtuma 20.12. 

OLETKO HUOLISSASI LÄHEISESI 
ALKOHOLIN KÄYTÖSTÄ
–AL-ANON VOI OLLA RATKAISU 
ONGELMAAN.

Al-Anonin (Varsinais-Suomen) auttava puhelin päivystää 
ma, ti ja to klo 19–21 numerossa 02 2452 255.
Lähin ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin 
klo 19 Raisiossa Alhaistentie 5:ssä (AA:n tila).
Lisätietoa asiasta löydät osoitteesta www.al-anon.fi. 

ONKO ALKOHOLI SINUN 
TAI LÄHEISESI ONGELMANA 
– AA VOI AUTTAA!
AA:n auttava puhelin päivystää joka päivä klo 10–21 
nro 050 4411 115. Lisätietoja www.vsaa.fi - sähköposti 
varsinais-suomi@aa.fi. Raittius on iloinen asia!
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut: Jeremias Oiva Elmeri Salminen, Uuno Kalevi Paltta, 
Rasmus Jussi Jeremias Jokila

Kuolleet: Pirkko Anneli Kangasluoma 77v., Kari Juhani Pietiläinen 72v., 
Irmeli Annikki Hangelin 63v., Pertti Juhani Muurinen 63v.

TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA! 

Maskun kirkko: 
 Su 06.12. klo 12 (huom! aika) itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. Kataja, Lustig. 
 Kirkon jälkeen lasketaan seppeleet sankarivainajien ja Karjalaan jääneiden muistokiville.
 Su 13.12. klo 10 III adventin messu. Henttinen, Kataja, Poutanen. Kirkkokahvit. 
 Kirkonmäen joulutapahtuma klo15–17.30, ks. erillinen ilmoitus.
 Su 20.12. klo 10 IV adventin messu. Leppäkari-Lindberg, Lustig. Kirkkokahvit.

Lemun kirkko:
 Su 06.12. klo 10 (huom! aika) itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. Kataja, Lustig. 
 Kirkon jälkeen lasketaan seppeleet sankarivainajien ja Karjalaan jääneiden muistokiville; n. klo 11.20 alkaen 
 seppelten laskut Askaisten hautausmaalla ja Ritaripuistossa.
 Su 20.12. klo 12 IV adventin messu. Leppäkari-Lindberg, Lustig. 

Askaisten kirkko:
 Su 6.12. n. klo 11.20 Askaisissa kirkkomaalla ja Ritaripuistossa kukkien laskut.
 Su 13.12. klo 12 III adventin messu. Henttinen, Lustig.

Seurakunnan toimii koronatilanteen 
huomioiden. Seuraamme tilanteen 
kehittymistä ja ohjeistuksia. Huomi-
oithan, että tämä voi tuoda muutok-
sia jopa nopealla aikataululla seura-
kunnan toimintaan.

Suosittelemme maskin käyttöä seu-
rakunnan tilaisuuksissa.

Kauneimmat Joululaulut 
-joulukalenteri netissä 
29.11.–25.12. 
facebook.com/maskusrk
 •Toteuttajina Maskun 
seurakunnan työntekijöitä ja 
vapaaehtoisia

Perinteinen Metsäkirkko pi-
detään to 10.12. klo 18 Veräjän-
korven mailla – opastus Lemussa 
Kairisten kylätietä eteenpäin. Seu-
rakunta pitää hartauden joululau-
luineen sekä tarjoaa makkarat ja 
mehut. Lemu-Askaisten Metsästys-
seura Jahti ja Kolkankävijät järjes-
tävät ulkoiset puitteet. 
Ota mukaan otsa- tai taskulamppu. 
Kaikenikäiset tervetuloa! 

Kirkonmäen joulu - tilaisuus 
järjestetään tänä vuonna ulkona 
su 13.12. klo 15-17.30.
Puuro- ja glögitarjoilu. Kau-
neimmat Joululaulut (KJ) klo 
15, 16 ja 17. Vapaaehtoinen ko-
lehti Suomen Lähetysseuran 
työn tukemiseen.  KJ lauletaan 
ulkona, joten pukeudu lämpi-
mästi ja ota otas- tai taskulamp-
pu mukaan, niin näet laulun 
sanat. Lapsille joulupolku. Tu-
lethan paikalle terveenä. Pide-
tään turvavälit sekä käytetään 
tarvittaessa maskia.

Tänä vuonna tapahtumassa ei 
ole myyjäisiä. Lähetystyö myy 
tuotteitaan Pop up -joulu-
puodissa to 17.12., johon voit 
tehdä ennakkotilauksen. 
Katso erillinen ilmoitus. 

Kirkonmäen

Joulu

S U  1 3 . 1 2  K L O  1 5 - 1 7 . 3 0

Glögi ja puurotarjoilu

Kauneimmat joululaulut
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Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Aikuiset: 
Maskun seurakuntatalossa: 
Kaffepaussi parill.viikkojen ke 
klo 9.30–11. Viim .kerta 9.12. Alkaa taas 
13.1.
Naisten raamattupiiri ke klo 18. 
Viim. kerta 9.12. Alkaa taas 13.1.
Omaishoitajat joululounas to 10.12. 
klo 12 Louhisaaren Kartanokahvilassa. 
Ilmoittautuminen Helille.
Seurakuntakerho to 3.12.klo 13-
14.30. Olemme jouluisissa tunnelmissa. 
Näppituntuma ti 8.12.klo 15-20 
Tutkimusmatkat Raamattuun
(mimmit ja miehet) ke 9.12. klo 18-20 
salissa.

Kirkkoherranviraston 
yläkerrassa:
Miesten raamattupiiri parill. viik-
kojen to klo 18.30 Jussintuvassa. Viim. 
kerta 10.12. Alkaa taas 14.1 

Lemussa:
Ompelupiiri pe klo 9.30.-12 rukous-
huoneella. Viim. kerta 11.12., puurojuh-
la. Alkaa taas 15.1.

Lapset ja perheet
Toimintamme on maksutonta, ellei toi-
sin mainita, esim. leirit. Tervetuloa mu-
kaan.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
www.maskunseurakunta.fi/tu-
le-mukaan/lapsille-ja-lapsiper-
heille.

Muskarit ja päiväkerhot ilmoittau-
tuneille. Tiedustele vapaita paikkoja: 
Elina Soini p. 044 722 5421

Muskareiden syyskausi on päättynyt. 
Ilmoittautuminen kevään 2021 muska-
reihin alkaa 11.1. klo 9.00

Perhekerhot, ei ilmoittautumisia. Syk-
syn viimeiset kerrat ovat vkolla 50, tont-
tulakit mukaan.
Maskun srk-talolla: ti klo 9.30-11.30 
srk-talon alakerrassa
Lemussa: ke klo 9.30-11.30 Lemun Ru-
koushuoneella
Askaisissa: ti klo 9.30-11.30 srk-talolla

Lapsiperheiden Jouluvaellukset Mas-
kun kirkolla kerhoryhmille 14.-17.12. 
välisenä aikana, lisätietoa ohjaajil-
ta. KAIKILLE AVOIN VAELLUS ke 
16.12. tasan klo 9.45. Lähtö Maskun 
seurakuntatalon pääovelta. 
Kesto 0,5h. Säävaraus. Aikuisille 
maskisuositus.

Alakoululaiset:
Koululaisten kerhot kokoontuvat vii-
meisen kerran ennen joululomaa viikol-
la 50 ja jatkuvat taas viikolla 2.

Nuoret:
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to 
Maskun pappilassa klo 14-17.
Nuorten joulujuhla Maskun pappi-
lassa sekä ulkona to 17.12. Klo18. Ilmoit-
tautuminen whatsapp-ryhmissä / suo-
raan nuorisotyönohjaajalle.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö

Lahjoita jouluinen ruokakassi 
vähävaraiselle lähimmäisellesi

Diakoniatyö jakaa ruoka-apua myös 
joulun alla. Hävikkiruuan lisäksi 
jaamme myös jouluista kuivaruoka-
tavaraa. Maskun seurakunnassa ha-
lutaan tänäkin vuonna antaa mahdol-
lisuus auttamiseen. Seurakuntalaiset 
voivat ostaa ruokakasseja, jotka jae-
taan diakoniatyön kautta tarvitseville.
Osta haluamasi vapaasisältöinen ruo-
kakassi ja tuo se seurakuntatalolle 
diakoniatyöntekijöille. Kasseja voit 
tuoda pe 18.12. asti. Soita ovikelloa, 
jos ovi on lukossa. Kassin voi jättää 
myös muissa kerhoissa ym, henki-
lökunnalle. Kassia koottaessa tulee 
huomioida, että kassit säilytetään 
huoneenlämmössä ja päiväysten tu-
lee riittää joulun yli. 

Laulava joulukortti 
Tilaa laulava joulukortti maskulaiseen 
kotiin sukulaiselle, ystävälle tai vaikka 
itselle. Laulamme ulkona, emme siis 
tule sisälle. Tee tilaus viim. ma 7.12. 
(Ulla p. 050 4912 831 / ulla.hannik-
kala@gmail.com) Hinta 10 €, tuotto 
lähetystyölle. Kiitos tuesta! 

Joulupuoti lähetystyön hyväksi 
Maskun seurakuntatalolla 
1. Käsityöpajan tuotteita su 29.11–
ma 21.12. seurakuntatalon eteisessä. 
Poikkea tekemään joululahjaostoksia.
• Näppituntuman tekemiä käsitöitä ja 
askarteluja
2. Jouluruokatori ennakkotilausten 
perusteella to 17.12. seurakuntatalon 
pääovella. 
• Laatikoita L, G (Lanttu- ja porkkan-
alaatikko 0,85l 6 €/kpl, raakapakas-
tettu imelletty perunalaatikko 1,5l 10 
€/kpl) 
• Kaloja 8 €/0,4l (suutarinlohi, lasi-
mestarin silli, katajanmarjasilakka)
• Saaristolaisleipä L, 6 €/kpl
• Kuivakakkuja L, 8 €/kpl (kirsikka-, 
taateli- ja maustekakku)
• Karjalanpiirakoita L, 3 €/5 kpl
• Piimäjuusto L, 8 €/puolikas juusto
• Ternimaitoa 10 €/l (myydään pa-
kastettuna, max 2l/asiakas)
Tee ruokatilaus mielellään teks-
tiviestillä puh. 0400 823 596 vii-
meistään ma 14.12.

Kauneimmat Joululaulut 2020
 
Kauneimmat Joululaulut -juma-
lanpalvelukset (max 50 hlöä)
• 1. adventtisunnuntai 29.12. klo 10 
Maskun kirkossa
§ tilaisuuden jälkeen n. klo 11 syty-
tetään pappilan pihan joulukuuseen 
jouluvalot ja nautitaan glögiä ja pipa-
reita
• tapaninpäivänä la 26.12. klo 16 Mas-
kun kirkossa
• loppiaisena ke 6.1. klo 16 Maskun 
kirkossa
§ tilaisuuden jälkeen n. klo 17 joulu-
rääppiäiset nyyttärimeiningillä. Huo-
mioithan hygienian.
Tilaisuudet myös striimataan. Voit 
seurata niitä Facebookista (facebook.
com/maskusrk).

Maskun seurakunnan kirkoissa ei jär-
jestetä tänä vuonna varsinaisia Kau-
neimmat Joululaulut -tilaisuuksia 
koronaepidemian vuoksi!

Kauneimmat Joululaulut -jou-
lukalenteri netissä 29.11.–25.12. 
facebook.com/maskusrk
 •Toteuttajina Maskun seurakunnan 
työntekijöitä ja vapaaehtoisia


