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Maskun kunnanvirasto 
tiedottaa aukioloista joulu-/
tammikuulta
Kunnanvirasto 
- sulkeutuu joulun viettoon 23.12.2020
klo 13.00.
- on suljettuna ajalla 24.12.2020 –
3.1.2021.
- sulkeutuu tiistaina 5.1.2021 klo 13.00.
- on suljettuna keskiviikkona 6.1.2021.

Toivotamme kaikille 
kuntalaisille ja 

yhteistyökumppaneillemme
hyvää joulua 2020

ja onnellista uutta vuotta 2021!

Kunnan tämän vuoden joulukortti-
rahat on ohjattu MLL Maskun Jou-
lupuu -keräykseen sekä MLL Lemun 
Hyvä Joulumieli -keräykseen.

Maskun kunnan 
veroprosentit vuodelle 2021
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokoukses-
saan 9.11.2020: 

Kunnan tuloveroprosentti säilyy ennal-
laan 20,75 %

Kiinteistöveroprosentit
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95
- vakituisen asuinrakennuksen veropro-
sentti 0,41
- muiden kuin vakituisten asuntojen ve-
roprosentti 1,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen veropro-
sentti 0,00
- rakentamattoman rakennuspaikan ve-
roprosentti 3,00

Maskun kunta

Kaavoituskatsaus 2020
Katsaus kunnassa vuoden 2020 aikana 
hyväksytyistä, vireillä olevista ja lähiai-
koina vireille tulevista kaavoitusasioista 
ja niihin liittyvistä kunnan päätöksistä 
on esillä tutustumista varten Maskun 
kunnanviraston palvelupisteessä, osoite 
Keskuskaari 3, 21250 Masku, viraston 
virka-aikana sekä kunnan kirjastoissa 
kirjastojen aukioloaikana. 

Kaavoituskatsaus löytyy myös kunnan 
kotisivuilta www.masku.fi kohdasta 
Asuminen ja ympäristö – Yleistä kaavoi-
tuksesta ja maankäytöstä.

Kunnanhallitus

ARA julistaa haettavaksi 
asumisneuvonta-avustukset
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
(ARA) myöntää vuonna 2021 yhteensä 
0,9 miljoonan euron edestä avustuksia 
asumisneuvojatoimintaan, mikäli edus-
kunta osoittaa vuoden 2021 talousarvi-
ossa tarkoitukseen määrärahavaltuu-
den. Vuoden 2021 määräraha koskeva 
haku on auki 7.12.2020 - 15.1.2021. Lisä-
tietoja avustuksesta ja sen hakemisesta 
löytyy ARAn sivuilta: https://www.ara.
fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset 

Hakemukset tulee toimittaa ARAlle 
määräpäivään mennessä osoitteeseen: 
Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti 
tai kirjaamo.ara@ara.fi. Huomioittehan, 
että mikäli hakijana on järjestö tai yh-
teisö, tulee hakemuksiin liittää kunnan 
lausunto.

Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARA



Menovinkit
Näyttely Askaisten 
vanhan kirjaston ikkunoissa 
Askaisten vanhan kirjaston ikkunoissa 
on esillä Raision opiston kudontapiirin 
töitä. Lisäksi viereisissä vanhan nuok-
karin ikkunoissa esillä Askaisten kyläyh-
distyksen tekemä jouluikkuna. 

Lemun lähikirjastossa nähtävillä  
Mervi Vuolaksen Jouluiset korttitalot 
ihailtavana ja ilahduttamassa myös ik-
kunan takaa.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa 
Liikuntatoimi tiedottaa
Koronasta johtuvan liikuntaryhmien 
keskeytykset syyskaudella 2020 korva-
taan kevätkaudella 2021 heti kun koro-
natilanne sallii. Seuraathan ilmoittelua 
Maskulaisesta.

Askaisten kirjaston asiakaspalvelu  
Askaisten lähikirjastossa ei ole asiakas-
palvelua ajalla 22.12.2020 - 3.1.2021. 
Loppiaisena 6.1.2021 kirjasto on kiinni.

1.1.2021 jälkeen uudet asiakaspalvelu-
ajat: ma klo 13-19 ja ke klo 10-16. Oma-
toiminen kirjaston käyttö ma-to klo 
8-20, pe-su klo 10-18.

Lemun lähikirjastosta 
Lemun lähikirjasto toivottaa asiakkail-
leen oikein mukavaa joulunodotusta ja 
joulua.

Ja haluaa vielä tiedottaa, että Lemun 
lähikirjaston ikkunoissa joulukirjat näy-
tillä - vielä on valikoimaa jäljellä lainat-
tavaksi.
Myös vielä hyviä poistokirjoja/vaihto-
kirjoja pakettiin kääräistäviksi - käyttä-
kää hyväksi. 

Viimehetken kirjeet joulupukille voi pu-
dottaa “Joulupukin postilaatikkoon”, 
joka on kirjaston terassilla kirjaston au-
kioloaikoina.

Maskun kirjastojen 
poikkeusaukioloajat 

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

Kirjaston väki toivottaa kaikille 
rauhallista joulua!

Kiitos kaikille 
Hyvinvointipalveluiden 
ankkajahtiin osallistumisesta!
Maskun osalta eniten ankkakätköjä löy-
si Jonna Hukari perheineen. Hukarin 
perheelle lähtee postissa S-ryhmän lah-
jakortti.

Lisäksi osallistuneiden maskulaisten 
perheiden kesken arvoimme S-ryhmän 
lahjakortteja ja onni suosi seuraavia:
Tiina Lehtonen perheineen
Jyrki Lumiainen perheineen
Ville Ruusunen perheineen

Myös heille lähetetään lahjakortit pos-
titse.



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

Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua 
verkkosivuillamme osoitteessa www.kunta.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 14.1.2021, 
yhdistysten aineistopäivä 
(poikkeuksellisesti tiistai) 5.1.2021 klo 9.00 
mennessä.

Raisio-opisto tiedottaa
Huom! Kaikissa kursseissa 
koronavaraus. 
Aikataulumuutokset mahdollisia.

Tiedustele myös vapaita paikkoja lii-
kuntakursseille.

Alkavia kursseja: 
Musiikilliset runomatkat, Lemu
La 16.1. klo 16.00–17.30 Lemun kirjas-
to
Musiikilliset runomatkat yhdistävät 
klassisen musiikin mestariteoksia ja 
Satu Haapalan runoja. Kuulemme kol-
me tuttua teosta: Felix Mendelssohnin 
Hebridit-alkusoiton, Bedrich Sme-
tanan Moldaun ja Joaquin Rodrigon 
Concierto de Aranjuezin. Teokset saa-
vat uusia sävyjä, kun elämän eri puolia 
kuvaavat runot on sovitettu musiikin 
kulkuun. Satu Haapala.

Kuntopiiri kahvakuulalla, Askainen
Ti 12.1. klo 17.30 Askaisten koulu
Kuntopiiriharjoittelua hyödyntäen ke-
honpainoa ja kahvakuulaa. Sopii nai-
sille ja miehille, myös nuorille yli 15 v. 
Mukaan kahvakuula ja alusta.

Digiajan sukututkimus, jatkokurssi 2, 
Masku
Ma 18.1. klo 18 Hemmingin koulu
Tietoa sukututkimuksesta digitoitujen 
asiakirjojen avulla: 1700-luvun kir-
joitustyylistä, sotilasrullista, tuomio-
kirjoista, siirtolaisuudesta, Suomen 
Asutuksen Yleisluettelosta. Oma kan-
nettava mukaan.

Omat digikuvat kirjaksi, Askainen
Alk. 19.2. klo 17.00 Askaisten koulu
Opit siirtämään kuvat kamerasta tai 
kännykästä omalle kannettavalle, li-
säksi harjoitellaan tiedostojen hal-
linnan perusteita ja laaditaan omista 
kuvista valokuvakirja, jonka voit halu-
tessasi tilata omakustanteisesti kirjan 
valmistajalta. Vinkkejä kuvien turval-
liseen säilyttämiseen (esim. varmuus-
kopiointi ulkoiselle kovalevylle). Oma 
Windows-kannettava mukaan.

Ilmoittautuminen: raisio.fi/opisto 
tai puh. 044 797 1266

Raisio-opisto

Kuulutus suunnitelman 
hyväksymispäätöksestä

Jonkkunen-Manta tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Masku
Nähtävilläoloaika: 16.12.2020 - 22.1.2021

Liikenne- ja viestintävirasto on 30.11.2020 päätöksellään TRAFICOM/507549/ 
05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman:  
Jonkkunen-Manta tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Masku.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti näh-
tävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset 
yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville 
asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallinto-
laki 62 a §). 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Erkki Mäkelä,  
puhelin 029 534 3822 ja etunimi.sukunimi@vayla.fi. 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. 
Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkko-
sivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset

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

Joulun tunnelman täydentää 
kaunis, 19.12. kaadettava aito 
kuusi. Myynnin tuotto hyvänte-
keväisyyteen maskulaisiin koh-
teisiin. Tarvittaessa järjestyy 
myös kotiin kuljetus.

Rauhaisaa Joulun aikaa 
toivottaa
LIONS CLUB Masku

ELÄKELIITON LEMU-ASKAINEN-
VELKUAN YHDISTYS 
Hiihtomatka Ylläkselle 19.–27.3.2021 
tiedustelut ja ilmoittautumiset 21.12. mennessä Lasse 
puh. 0400 881 949, Pirjo puh. 040 7070 409 

Yhdistys toivottaa Rauhaisaa Joulua ja 
Hyvää alkavaa vuotta 2021 lukijoille

JOULU ALKAA PAKAISISTA SU 20.12. KLO 11–15

• Joulukuusia suoraan viljelmältä 30 €/kpl, käteismaksu, 
mahdollisuus valita ja sahata itse!
• Korona tilanteen aiheuttamat mahdolliset muutokset:
https://www.facebook.com/pakainen

Tapahtumapaikkana Pakaisten vanhan koulun (Pietiläntie 6) 
viereinen kuusipelto.
Järjestäjänä Pakaisten kyläyhdistys ry

toivottaa kaikille jäsenilleen ja maskulaisiin 
koteihin Hyvää ja turvallista Joulun aikaa 
sekä Onnellista Uutta Vuotta 2021.

MLL LEMU
MLL Lemun yhdistyksen 
hallitus toivottaa kaikille 
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! 
Kevätkauden toiminnoista tulee tietoa verkkosivuille 
lemu.mll.fi sekä Facebookiin ja Instagramiin.

MLL MASKU
Hyvää joulua maskulaisiin 
lapsiperheisiin!

Lämmin kiitos myös vuoden yhteistyökumppaneille ja perhe-
kahvilan kävijöille! Joulupuu -keräys onnistui hyvin lyhyes-
tä keräysajasta huolimatta ja oman kuntamme vähävaraisiin 
lapsiperheisiin seurakunta ja sosiaalitoimi jakaa paketit. Kii-
tos että olit mukana!

Nähdään taas ensi vuonna! Perhekahvilan aloitusaika täs-
mentyy myöhemmin eli seuraa ilmoitteluamme.

MASKUN MAA-JA KOTITALOUSNAISET 
kiittää kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2021.

Jumppa Seikelän koulussa jatkuu 11.1.2021 klo 18.30–19.30 
mikäli koronatilanne sen sallii.

Kiitokset torivuodesta 2020. 
Marskin torin kevätkausi alkaa 16.1.2021.

AVUSTAJAKESKUS
(www.avustajakeskus.fi) 
välittää vapaaehtoisia ja 
koulutettuja avustajia liikunta-, näkö-, ja kehitysvammaisille 
henkilöille vapaa-ajantoimintoihin (esim. lääkärissä käynnit, 
virkistäytyminen). Asiakas korvaa vain avustajan matkakulut 
(suositus 7€).

Avustaja välitys: ma–to klo 9–12 ja ohjaus ja neuvonta 
ma–to 13-15, puh: 02 2518 549
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut: Iina Alisa Heikkilä 
 
Kuolleet: Kauko Kalervo Laine 94v., Agneta Eleonora Carpelan 93v., 
Olli Samuli Jokinen 88v., Lea Anneli Härmä 87v., Aino Alise Laine 86v. 

TERVETULOA SEURAAMAAN LÄHETYKSIÄMME NETISSÄ 
Maskun seurakunnan jumalanpalvelukset lähetetään nettiin suoratatoistona ilmoitettuna aikana - toistaiseksi ilman paikalla 
olevaa seurakuntaa. Yhteys löytyy Maskun seurakunnan Facebook sivulta: facebook.com/maskusrk sekä 
Maskun seurakunnan kotisivuilta: maskunseurakunta.fi. Jumalanpalvelukset ovat nähtävissä kotisivuillamme viikon ajan.  

Maskun kirkko:
 Su 20.12. klo 10 IV adventin messu striimattuna.  Leppäkari-Lindberg, Henttinen, Lustig. 
 To 24.12. klo 14–17 Jouluaatto. Kirkko auki hiljentymistä varten; 
 kirkon edustalla työntekijät tarjoavat glögiä ja joulupipareita 
 Pe 25.12. klo 8 jouluaamun sanajumalanpalvelus striimattuna. Henttinen, Poutanen.  
 klo 21 Kaiken kansan kynttiläkirkko striimattuna. Maskun partiolaiset.  
 La 26.12. klo 16 Tapaninpäivän joululaulujumalanpalvelus striimattuna. Henttinen, Poutanen. 
 Pe 01.01.   klo 18 uudenvuoden iltakirkko striimattuna. Leppäkari-Lindberg, Lustig. 
 Ke 06.1. klo 16 Loppiaisen joululaulujumalanpalvelus striimattuna.  Leppäkari-Lindberg, Lustig. 
 Ennakkotiedosta poiketen, tänä vuonna emme järjestä jouluisia rääppiäisiä. 
  
Lemun kirkko: 
 To 24.12. klo 14–17 Jouluaatto. Kirkko auki hiljentymistä varten; 
 kirkon edustalla työntekijät tarjoavat glögiä ja joulupipareita 
 Su 27.12. klo 10 sanajumalanpalvelus striimattuna. Kataja, Henttinen, Poutanen. 
 Su 10.01. klo 10 sanajumalanpalvelus striimattuna. Leppäkari-Lindberg, Kataja, Poutanen. 
 
Askaisten kirkko: 
 To 24.12. klo 14–17 Jouluaatto. Kirkko auki hiljentymistä varten; 
 kirkon edustalla työntekijät tarjoavat glögiä ja joulupipareita 
 Su 03.01.  klo 10 sanajumalanpalvelus striimattuna. Kataja, Leppäkari-Lindberg, Poutanen. 
 Su 17.01. klo 10 sanajumalanpalvelus striimattuna.  Henttinen, Leppäkari-Lindberg, Poutanen. 
 
HUOM! Koronan takia jumalanpalveluksiin saattaa vielä tulla muutoksia. Ilmoitamme niistä Vakka-Suomen Sanomissa ja 
kotisivuillamme. 

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!
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Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Koronatilanteen vuoksi aikuisten 
ryhmät ovat toistaiseksi tauolla. 
Seuraa ilmoittelua tammikuun 
ensimmäisessä Maskulaisessa 
(ilm. 14.1.). 
 

Aikuiset:  
Mikäli koronarajoitukset sallivat  
Naisten raamattupiiri alkaa taas 
ke 13.1 klo 18. 
Miesten raamattupiiri alkaa taas 
to 14.1 klo 18.30. 
 

Lapset ja perheet 
Toimintamme on maksutonta, ellei toi-
sin mainita, esim. leirit. Tervetuloa mu-
kaan. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
www.maskunseurakunta.fi/
tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiper-
heille. 
 
Muskarit ja päiväkerhot sekä 2v 
kerho ilmoittautuneille.  
Päiväkerhot jatkuvat joulutauon jäl-
keen Askaisissa ja Maskussa to14.1. 
Lemussa siirrytään Pappilaan ja ma aa-
mupv:n kerhoaika vaihtuu ti ap. Lemun 
aloituspvm. ilmoitetaan myöhemmin. 
 
2-vuotiaiden kerho alkaa ma 18.1 
Maskun srk.talolla klo 9.30-11. 
 
Muskareiden  ilm. kevätkaudelle alkaa 
ma 11.1. klo 9.00. Muskarit käynnistyvät 
vkolla 5. 
Lemun muskarit siirtyvät Pappilaan. 
Osoite: Pappilantie 3, Lemu 
 
Nuppuset on ryhmä ensimmäisen 
lapsensa saaneille ja odottaville äideil-

le. Kokoonnumme yhdessä pikkuisten 
kanssa Maskun srk-talon alakerrassa 
torstaisin klo 10.00-11.30. Ilmoittaudu 
mukaan. Kevätkausi alkaa to 21.1. 
 
Perhekerhot, ei ilmoittautumisia. Ke-
vätkausi alkaa vkolla 3, Lemun aloitusp-
vm. ilm. myöhemmin. 
Maskun srk-talolla: ti klo 9.30-11.30 
srk-talon alakerrassa 
Lemussa: ke klo 9.30-11.30 
HUOM! Paikka vaihtunut. 
Kokoonnumme Lemun Pappilassa. 
Osoite: Pappilantie 3, Lemu 
Askaisissa: ke klo 9.30-11.30 srk-talolla 

Alakoululaiset: 
Kerhot koululaisille jatkuvat Mas-
kussa ja Askaisissa viikolla 2. Lemun 
kerhot siirtyvät pappilaan ja aloituspäi-
vämäärä ilmoitetaan myöhemmin. 

Nuoret: 
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to 
Maskun pappilassa klo 14-17. Joulutau-
ko 21.12.-10.1. 
Uusi alku Festarit striimattuna la 
9.1. klo18-20.30. Kisakatsomo rajoituk-
sista riippuen joko seurakuntalon salissa 
/ pappilassa / etänä. Ilmoittaudu netti-
sivuilla mukaan viim.to7.1. 
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö 

Seurakunnan toimii koronatilan-
teen huomioiden. Seuraamme ti-
lanteen kehittymistä ja ohjeistuksia. 
Huomioithan, että tämä voi tuoda 
muutoksia jopa nopealla aikatau-
lulla seurakunnan toimintaan. 
 
Suosittelemme maskin käyttöä seu-
rakunnan tilaisuuksissa. 

Lahjoita jouluinen 
ruokakassi 
vähävaraiselle 
lähimmäisellesi 

Diakoniatyö jakaa ruoka-apua 
myös joulun alla. Hävikkiruuan 
lisäksi jaamme myös jouluista kui-
varuokatavaraa. Maskun seura-
kunnassa halutaan tänäkin vuonna 
antaa mahdollisuus auttamiseen. 
Seurakuntalaiset voivat ostaa ruo-
kakasseja, jotka jaetaan diakonia-
työn kautta tarvitseville. Myös moni 
yritys on päättänyt antaa ruokakas-
seja. 
Osta haluamasi vapaasisältöinen 
ruokakassi ja tuo se seurakuntata-
lolle diakoniatyöntekijöille. Kasseja 
voit tuoda ma 21.12. klo 10 asti. 
Soita ovikelloa, jos ovi on lukossa. 
Kassin voi jättää myös muissa ker-
hoissa ym, henkilökunnalle. Kassia 
koottaessa tulee huomioida, että 
kassit säilytetään huoneenlämmös-
sä ja päiväysten tulee riittää joulun 
yli.  
 

Kauneimmat Joululaulut 
-joulukalenteri netissä 
29.11.–25.12. facebook.com/maskusrk 

•Toteuttajina Maskun seurakunnan 
työntekijöitä ja vapaaehtoisia 

Joulupuoti lähetystyön hyväksi 
Maskun seurakuntatalolla  

Käsityöpajan tuotteita 
su 29.11–ma 21.12. seurakuntatalon 
eteisessä. Poikkea tekemään joululah-
jaostoksia. 

•Näppituntuman tekemiä käsitöitä ja 
askarteluja 


