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Maskun kunta tiedottaa 
Maskun kunta noudattaa kaikissa 
tilaisuuksissaan Lounais-Suomen 
aluehallintoviraston sekä THL:n ko-
ronaohjeistuksia. 

”Lounais-Suomen aluehallintovi-
rasto kieltää yli viidenkymmenen 
(50) henkilön yleisötilaisuudet ja 
yleiset kokoukset sisätiloissa. Mää-
räys on voimassa Varsinais-Suo-
men sairaanhoitopiirin alueella 
16.11.-16.12.2021. Toimijat voivat 
järjestää yli viidenkymmenen hen-
kilön tilaisuuksia ottamalla käyt-
töön koronapassin.”

Oman koronapassin löydät Omakan-
nasta kanta.fi ja voit ladata sen äly-
puhelimeesi tai esimerkiksi tulostaa 
sen paperille. 

Kunnanvaltuuston kokous 
13.12.2021 
Kunnanvaltuuston kokous järjestetään 
maanantaina 13.12.2021 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 8.12.2021. 

Kunnanvaltuuston pöytäkirja julkais-
taan yleisessä tietoverkossa viimeistään 
16.12.2021. Lisäksi pöytäkirja on luetta-
vissa kunnanvirastossa.

Taito Ylhäinen, kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja 

Itsenäisyyspäivän 
juhlallisuudet 2021 Maskussa
5.12.2021 klo 18.00 sytytetään 191 kyntti-
lää Askaisten ritaripuistossa 

6.12.2021 klo 10.00 Jumalanpalvelus As-
kaisten kirkossa 

Seppelten lasku Sankarivainajien muisto-
merkille ja Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkille

Ritaripuistojuhla (seppelten laskun 
jälkeen Askaisten Ritaripuistossa) 
Juhlapuhe, Timo Tolppanen 
Seppelten lasku 
Yhteisesti Maamme-laulu 

Tilaisuuden jälkeen on kahvitilaisuus 
Askaisten Seurakuntatalolla 

Klo 11.20 Seppelten lasku Lemun hautaus-
maalla 

Klo 12.00 Jumalanpalvelus Maskun 
kirkossa 

Seppelten lasku 

Klo 13.30 Itsenäisyysjuhlan kahvitilaisuus 
Maskun Hemmingin koululla

Koronapassi kysytään jokaiselta Maskun 
Hemmingin koulun kahvitilaisuuteen ja 
juhlaan osallistujalta 16 vuotta täyttä-
neeltä henkilöltä. Koronapassi pyydetään 
ottamaan esiin jo ennen tapahtumaovelle 
saapumista, jotta saamme joudutettua 
tapahtumapaikalle siirtymistä. 

Linjaus perustuu Lounais-Suomen alue-
hallintoviraston päätökseen, joka kieltää 
yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja ylei-
set kokoukset sisätiloissa, mutta jonka 

mukaan yli 50 henkilön tilaisuuksia voi 
kuitenkin järjestää ottamalla käyttöön 
koronapassin. Avin määräys on voimas-
sa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
alueella 16.11.-16.12.2021.

Klo 14.00 Juhlallisuudet Maskun 
Hemmingin koululla 

Tervehdyssanat, Maskun kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja Taito Ylhäinen 

Tanssiesityksiä
Turun seudun tanssioppilaitos (jazz 3): 
“Juhlatunnelmaa”
Koreografia: Viivi Hietanen ja ryhmä
Musiikki: Tape Five: Lil Rascal Theme
Turun seudun tanssioppilaitos (6–7 v.): 
”Iloa”
Koreografia: Viivi Hietanen 
Musiikki: Cirque du Soleil: Jeux D’Enfants 

Pianomusiikkia, Oona Tahkola 
H. Kaski: Yö meren rannalla op. 34 nro 1 
J. Sibelius: Souvenir op. 99 nro 3 

Juhlapuhe, Maskun kunnanvaltuutettu 
Rene Ahonen 

Kenttäpostin kertomaa 
Laulu: Tuija Saura 
Säestys: Elina Ukkonen 

Paremman Maskun tekijän palkitseminen 
ja yrittäjäpalkinnon luovuttaminen 
Maskun kunnanhallitus 

Musiikkia, Eetu Meriö ja Maija 
Antikainen 

Myrskyluodon Maija säv. Lasse 
Mårtensson 

Yhteisesti Maamme-laulu

Tilaisuuden juontaa nuorisovaltuuston 
varapuheenjohtaja Aaro Sivonen 

Noin klo 17.15–17.30 lähtee Partiolaisten 
soihtukulkue liikkeelle Maskun Hemmin-
gin tuvalta, kaikki halukkaat kulkueeseen 
mukaan

Juhlien järjestäjinä toimivat  
Maskun kunta, Maskun seurakunta, 

Louhisaaren Reserviläiset ry,  
Askaisten kyläyhdistys,  

Askaisten-Merimaskun Karjalaiset ry, 
Kolkankävijät ja 

Maskun Hemmingin tyttäret ja pojat.



Kunnanviraston aukioloajat 
joulu-/tammikuussa
Kunnanvirasto
• on suljettuna itsenäisyyspäivänä 
6.12.2021.
• sulkeutuu joulun viettoon torstaina 
23.12. klo 13.00.
• on suljettuna ajalla 24.12.2021 – 
2.1.2022.
• sulkeutuu keskiviikkona 5.1.2021 
klo 13.00.
• on suljettuna ajalla 6.1. – 9.1.2022.

Rakennusvalvonta tiedottaa
Maskun kunnan rakennusvalvonnan 
käyttämät ohjelmistot uudistuvat ja 
vaihtuvat joulukuun 2021 aikana.

Käyttöön tulevat Trimble Solutions säh-
köiset palvelut, eli mm. rakennuslupien 
sähköinen hakukanava muuttuu.

Muutoksen tarkka ajankohta ei ole vielä 
selvillä, mutta tiedotamme asiasta mah-
dollisimman pian.

Rakennusvalvonta

Maskun Vesihuolto Oy 
tiedottaa
Vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelu on 
suljettuna joulun aikaan 23.12.2021 - 
2.1.2022 välisen ajan. Yhteydenotot liit-
tymissopimuksiin, vesilaskuihin ja vesi-
mittareiden noutoon tulee siis ajoittaa 
kyseisen ajankohdan ulkopuolelle. 

Vesihuollon vikapäivystys päivystää nor-
maalisti numerossa 040 8428 687 myös 
joulun pyhien aikana.

Maskun Vesihuolto Oy 

Aluevaalit 2022
Aluevaalien aikataulut
Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on 
sunnuntai 23.1.2022. Kotiäänestykseen 
ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 
16. Ennakkoäänestys kotimaassa järjes-
tetään 12. – 18.1.2022. 

Vaalien ulkomainonta
Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa 
5.1.2022. 

Ennakkoäänestyspaikat
Kunnassa ennakkoäänestyspaikkoina 
toimivat kunnanvirasto sekä Lemun lä-
hikirjasto.

Kunnanvirasto, os. Keskuskaari 3
ke 12.1. – pe 14.1. klo 9.00–16.00 
la 15.1. – su 16.1. klo 10.00–14.00 
ma 17.1. klo 9.00–16.00 
ti 18.1 klo 9.00–18.00 

Lemun lähikirjasto, os. Askaistentie 142
to 13.1. klo 14.00–20.00 
la 15.1. klo 10.00–14.00 
ma 17.1. klo 10.00–15.00 
ti 18.1 klo 10.00–18.00

Varsinainen vaalipäivä 23.1.2022
Hemmingin koulu klo 9.00–20.00
Lemun lähikirjasto klo 9.00–20.00 

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toi-
mii hallintojohtaja Maija Löfstedt, puh. 
044 7388 221, maija.lofstedt@masku.fi. 

Lisätietoa: https://vaalit.fi/aluevaalit 

Vaalit tullaan järjestämään tammikuus-
sa 2022 epidemiatilanteen edellyttämil-
lä järjestelyillä.

Äänestäjille jo tutuksi tulleet varotoimet, 
kuten käsihuuhde, maski ja väljempi jo-
notus, ovat käytössä tarvittaessa myös 
aluevaaleissa.

Keskusvaalilautakunta

Kenkiin asennettavat 
liukuesteet 
Maskun kunta jakaa liukuesteitä kaikille 
65 vuotta täyttäville ja niille tätä van-
hempien ikäluokkien edustajille, jotka 
eivät ole vielä saaneet liukuesteitä. Liu-
kuesteiden jako on kertaluontoinen.

Liukuesteet kiinnitetään kannan alle tar-
ran avulla. Liukuesteitä on kolmea ko-
koa; M (-39), L (40-) ja tarvittaessa XL. 
Liukuesteet noudetaan henkilökohtai-
sesti palvelupisteestä (osoite Keskuskaa-
ri 3, Masku) kunnanviraston aukioloai-
koina henkilötodistusta esittämällä.

Maskun kunta

Asukasbudjetti Masbu
Masbu on lyhenne Maskun kunnan asu-
kasbudjetista. Asukasbudjetti on osa 
kunnassa käynnistettyä osallistumisen 
kehittämistä, ja sitä kutsutaan myös 
osallistavaksi budjetoinniksi.

Masbussa on neljä vaihetta. Ehdotus-
vaiheessa on tilaa luovuudelle ja yhteis-
työlle. Ehdotuksissa tarvitaan erityisesti 
kuntalaisten panostusta, koska tavoit-
teena koko Masbussa on kehittää kun-
taamme kuntalaisten ehdoilla.

Vuodelle 2022 varoja on varattu yhteen-
sä 100.000 euroa. Lisäksi varat jakau-
tuvat osin maantieteellisesti, siten että 
Askaisiin ja Lemuun on varattu kum-
paankin 10.000 euroa, ja Kanta-Mas-
kuun 40.000 euroa. Tämän lisäksi ns. 
villillä kortilla koko kunnan alueelle on 
käytettävissä vielä 40.000 euroa.

Ehdotuksia ei erityisemmin rajoiteta, 
mutta suunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon, että Masbu on rajallinen, ja eh-

dotusten tulee täyttää tietyt kriteerit.

Ehdotuksia tehtäessä tulee huomioida 
seuraavat kriteerit:
• Ehdotuksen tulee olla toteutettavissa 
maksimissaan 10.000 eurolla
• Ehdotus on kertaluontoinen
• Ehdotus ei saa pyrkiä korvaamaan 
kunnan lakisääteistä tehtävää
• Toteutuskohde pitää pystyä toteutta-
maan kunnan alueella ja tehtäväalueella 
(ei voi kohdistua esimerkiksi yksityiselle 
alueelle tai yksityisen toimijan toimin-
taan)
• Ehdotuksen pitää olla linjassa Suomen 
lainsäädännön, kunnan toiminnan, pää-
tösten, kaavan sekä suunnitelmien kans-
sa.
• Ehdotuskohteita voidaan yhdistää, mi-
käli ne ovat lähellä toisiaan 

Aikataulu:
Ehdotukset – 31.12.2021 mennessä
Karsinta – Tammikuu 2022
Äänestys – Helmikuu 2022
Toteutus – Vuoden 2022 aikana

Ehdotusten tekeminen:
Ideointia ja ehdotuksia on jo aiemmin 
kerätty ulkoilu- ja virkistysalueiden 
osalta Viima-alustalla. Samaa alustaa 
käytämme myös Masbussa. Alustalla on 
jo valmiina aiempia ideoita, joten voit 
jatkaa niiden tiimoilta, tai ehdottaa ko-
konaan uusia.

Ehdotuksia voi toki tehdä myös pape-
rilomakkeella, jonka voit ladata alla ole-
van linkin kautta, tai käydä noutamassa 
paperiversion kirjastoista tai kunnanvi-
rastolta. Myös paperiset ehdotukset siir-
retään Viima-alustalle.

Tutustu Masbuun tarkemmin kunnan 
verkkosivuilla www.masku.fi/masbu 
Lisätietoja Masbusta antaa elinvoima-
päällikkö Lauri Hyttinen, puh. 044 7388 
338, lauri.hyttinen@masku.fi 

Tontti myynnissä? Kerro siitä 
meille
Tonttimyynti on ollut kunnassa todella 
vilkasta, ja osa asuinalueista alkaa olla 
kunnan tonttien osalta lähes kokonaan 
myytynä.

Tarjoamme nyt myös yksityisille ton-
tinmyyjille mahdollisuutta markkinoida 
asemakaava-alueilla olevia tonttejaan 
kunnan verkkosivuilla.

Esimerkin omaisesti on Kajamon ja Kal-
lelan osalta tontteja jo lisätty palveluun.

Joten, jos sinulla on tontti myynnissä, il-
moita siitä meille. Linkin ilmoittamiseen 
löydät osoitteesta www.masku.fi/tontit 

Lisätieoja antaa elinvoimapäällikkö Lau-
ri Hyttinen, puh. 044 7388 338, lauri.
hyttinen@masku.fi 



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

Tietosuojaselosteeseemme voitte 
tutustua verkkosivuillamme osoitteessa 
www.kunta.fi

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 16.12.2021, yhdistysten 
aineistopäivä 8.12.2021 klo 9.00 mennessä.

Menovinkit
Askaisten omatoimikirjasto on 
avoinna 6.12.2021
Itsenäisyyspäivänä 6.12. Maskun pää-
kirjasto ja Lemun kirjasto on suljettu. 
Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kir-
jastokortilla klo 8–20.

Kirjaesittely Lemun 
lähikirjastossa 
Kirjaesittely järjestetään tiistaina 
7.12.2021 klo 18.00 

Tiina Pihlajamäki kertoo uunituoreesta 
kirjastaan Kadonnut Turku. Häntä on 
haastattelemassa Pirjo Oksa. Tervetu-
loa kuuntelemaan, kyselemään tai vaik-
ka tekemään hankintoja pukinkonttiin. 
Tarjolla kaffetta!

Lukukoira Etti Lemun 
lähikirjastossa 
Lukukoira on paikalla torstaina 9.12. klo 
18.00–19.00. Varaathan oman lukuai-
kasi etukäteen (15 min/lukija) kirjastolta 
puh. 044 7388 145.

Myyjäiset Lemun urheilutalolla 
sunnuntaina 12.12.2021 
ON PERUTTU!

Tervetuloa tunnelmoimaan 
joulukiireiden keskellä fingers-
tyle-kitaristi Tomi Paldaniuk-
sen jouluiseen musiikkihetkeen. 

Paldanius on esiintynyt amma-
tikseen vuodesta 2017 alkaen, 
joskin ura musiikin parissa al-
koi jo kauan ennen, hänen val-
mistuttuaan klassisen kitaran-
soiton opettajaksi.

Mainetta Suomessa ja maail-
malla niittänyt Paldanius soittaa 
klassikkohittejä menneiltä vuo-
sikymmeniltä. Repertuaariin 
kuuluu muun muassa Queenin, 
Santanan, Sibeliuksen, Ennio 
Morriconen ja monen muun 
rakastetun esittäjän kappaleita. 
Joulun ajan konsertissa kuul-
laan myös tunnettuja joululau-
luja kuten esimerkiksi Walking 
In the Air ja Sylvian joululaulu. 

Jouluinen kitarakonsertti 
Lemun lähikirjastossa

Lippuja à 10 € kitarakonserttiin saa ovelta.

Hyvinvointipalvelut tiedottaa 
Nuorisovaltuustomyönteinen 
kunta -sertifikaatti Maskuun
Maskun kunnan nuorisovaltuustolle 
on myönnetty Nuorisovaltuustomyön-
teinen kunta -sertifikaatti sunnuntaina 
21.11.2021 Suomen nuorisovaltuustojen 
liitto ry:n XXIV liittokokouksessa. 

Nuorisovaltuustomyönteisessä kun-
nassa nuorisovaltuuston tila on vakaa 
ja kunta tarjoaa hyvän perustan nuo-
risovaltuuston toiminnalle. Kunnassa 
on lisäksi nuorisovaltuustotoiminnan 
vaikuttavuutta tukevia rakenteita, joi-
ta käytetään ja kehitetään aktiivisesti. 
Nuorisovaltuusto kokee, että nuorisoval-
tuustolla on hyvät toimintaedellytykset 
ja resurssit vaikuttaa sekä kuulla kunnan 
muita nuoria. 

Jotta kunta voi saada sertifikaatin, kaik-
kien seuraavien ehtojen tulee täyttyä: 
- Nuorisovaltuusto on kunnanhallituk-
sen asettama. 
- Nuorisovaltuustolla on toimintasääntö. 
- Nuorisovaltuusto on saanut perehdy-
tystä toimintaansa kauden alkaessa. 
- Nuorisovaltuustolla on lautakunta-

edustaja kaikissa lautakunnissa (poislu-
kien vaali- ja tarkastuslautakunta). 
- Nuorisovaltuusto on edustettuna kun-
nanvaltuustossa 
- Nuorisovaltuustolla on suora aloiteoi-
keus kunnanvaltuustoon. 
- Nuorisovaltuustolla on riittävät resurs-
sit toimintansa pyörittämiseen. 

Kunta viestii nettisivuillaan nuoriso-
valtuuston ajantasaisista kuulumisista, 
kokoonpanosta, esityslistoista ja pöy-
täkirjoista sekä nuorisovaltuuston sekä 
ohjaajan yhteystiedoista. 

Nuorisovaltuusto on osallistunut ser-
tifikaatin hakemiseen ja toimittaa lau-
sunnon, josta käy ilmi, kuinka nuo-
risovaltuusto kokee voivansa vaikuttaa 
kunnassa.

Onnea Maskun nuorisovaltuusto ja Mas-
kun kunta. 

Hyvinvointipalvelut 

Maskulaisen ulkoasu 
muuttuu
Maskulaisen ulkoasu muuttuu vuoden 
2022 alusta. Julkaisu toimitetaan tabloi-
dina (eli pienikokoisena uutislehtenä). 
Maskulaisessa tiedottavat edelleen sa-
mat toimijat: kunta, seurakunta sekä 
maskulaiset yhdistykset. Seuraa siis pos-
tiasi.



Seurat ja yhdistykset

Seurat ja yhdistykset

• Syyskokous pe 3.12. klo 12 Maskutalo. Vieraana piirihalli-
tuksen jäsen Terttu Kummila. Kokouksen jälkeen kahvit. 
• Karaoke tanssit pe 3.12. klo 13 Maskutalo. 
• Kk-tapaaminen ke 8.12. klo 12 Srk-sali. Vietämme yhteistä 
aikaa joulupuuron ja joululaulujen merkeissä
• Käsityökerho ja Tarinatupa pe 10.12. klo 13–16 Brankkari.

TONTTUPOLUN AVAJAISET 
Piuhan majan viereisellä pienellä metsäsaarekkeella 
11.12. klo 16–19. Ohjeet tonttupolun kiertämiseen 
ovat leikkipuistossa. Ota oma taskulamppu mukaan.
Tonttupolku on kierrettävissä omatoimisesti ajalla 11.–19.12. 
Avajaisiltana myös 4H-yrittäjän pitämä joulukahvila avoinna 
Piuhan majalla. Tervetuloa! 

Piuhan kyläyhdistys

LUNDAN KYLÄYHDISTYS RY
Kauneimmat joululaulut & joulujuhla Lundan majalla 
ti 7.12.21 klo 18
• tarjolla glögiä, joulutorttuja, riisipuuroa
• joulupukki vierailee, tervetuloa!

Srk ja Lundan kyläyhdistys ry

SPR LEMUN OSASTO 
myy Joululaatikoita ja Kuivakakkuja 
tilauksesta. Tilaukset ke 8.12. mennessä ja nouto Oskarin 
Helmestä su 12.12. klo 12–14. Myös kotiinkuljetus mahdollista 
Lemu-Askaisten alueelle su 12.12. klo 14 jälkeen (+5 €). 
Huom! Tuotteita valmistetaan rajoitettu määrä!
Tuotteet: 1l imelletty perunalaatikko 6€, 850g rasiassa lanttu- 
tai porkkanalaatikko 5€, 850g rasiassa bataattilaatikko 7€, Suk-
laarouhekakku 10€, Taateli- tai maustekakku 7€, Kuljetus 5€
Maksutavat pankkikortti ja käteinen. Kaikki tuotteet ovat 
vähälaktoosisia, laatikoita voi tilata myös gluteenittomina.
Tilaa tekstiviestillä tai soita 0402549547.

MLL Masku
PERHEKAHVILA toimii nykyisin 
Humikkalan ja Piuhan majoilla. Keskiviikko- 
ja perjantaiaamuissa mukavaa lapsiperheille 
soveltuvaa ohjelmaa 17.12. asti. Ohjelmassa mm. itsenäi-
syyspäivän juhlaa ja jouluisia puuhia. Tarkemmat kokoontu-
misajat ja -paikat löydät yhdistyksen Facebook -sivuilta.

JOULUPUU- JA HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYKSET järjes-
tetään perinteiseen tapaan K-market Maskussa 29.11.–11.12. 
Tule siis noutamaan vähävaraisen paikallisen lapsiperheen 
toivekortti tai ruokalahjakortti kuusesta ja palauta se osta-
maasi lahjaan kiinnitettynä kuusen alle koriin. Luethan tar-
kemmat ohjeet yhdistyksen Facebookista tai kotisivuilta. 
Yhteistyössä K-market Masku, Maskun seurakunta ja Perus-
turvakuntayhtymä Akselin lapsiperheiden sosiaalityö.

Amanda ja Juho Nivola -säätiön opintoraha-avustus
Maatalousalan opiskelijoille tarkoitettua opintoraha-avus-
tusta voi hakea 12.12.2021 saakka. Vapaamuotoi-sesta ha-
kemuksesta tulee ilmetä henkilön nimi, henkilötunnus, 
puhelinnumero ja hakijan tilinumero. Liitteeksi tarvitaan 
opintotodistus. Hakijan ei tarvitse olla Maamiesseuran jä-
sen. Toimita allekirjoitettu avustushakemus Maamiesseuran 
johtokunnalle lähettämällä se Merja Länsitalolle osoitteeseen 
mer-ja.lansitalo@hotmail.com. Avustus on tarkoitettu Kan-
ta-Maskun alueelta kotoisin oleville.  
Amanda ja Juho Nivola -säätiön opintoraha 
Maskun Maamiesseuran ja Maa- ja kotitalousnaisten jäsenet 
voivat hakea vuosittain Nivola-säätiön opintorahaa oman 
ammattitaidon kehittämiseen ja työhyvinvoinnin ylläpitoon. 
Ohjeet opintorahan hakuun löytyvät kevään jäsenkirjeestä. 
Ohjeet ja lomakkeen voi pyytää myös Lauri Katiskoskelta, ka-
tiskoski@gmail.com. Hakemus kuluvan vuoden opintorahas-
ta tulee toimittaa johtokunnalle 15.1.2020 mennessä.

MTK-MASKU RY:N JA 
MASKUN MAAMIESSEURAN 
syyskokoukset ti 14.12.2021 klo 18 alkaen 
Askaisten koululla, osoitteessa Askaistentie 700, Askainen.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Liiton edustaja ja metsäs-
tysseuran edustus paikalla. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Johtokunnat

MLL LEMUN YHDISTYS 
Perhekahvila perjantaisin klo 10–12 
Oskarin Helmessä (Askaistentie 139, Lemu). 
Ohjelmassa:
3.12. Vanhemmuuden aarrekartta. Pohditaan ja tehdään yh-
dessä oma aarrekartta kotiin. Mukana Otetaan koppi- hank-
keen Eeva Roisko ja kokemusvertainen. Tarjolla pullakahvit!
10.12. Jouluaskartelua
17.12. Pikkujoulut          Tervetuloa! 

Perheliikunta Askaisten koulun liikuntasalissa 9.12. Klo 17-18 ja 
Lemun koulun liikuntasalissa 12.12. Klo 10-11:30. Tervetuloa!
Lisätietoa lemu.mll.fi ja yhdistyksen Facebook -sivulta.

MASKUN KATAJAN 
syyskokous järjestetään torstaina 19.12, 
klo.18.00 Hemmingin koulun kirjastoluokassa. 
Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Maskun vihreiden 
tapahtumia:
Tervetuloa talkoilemaan joulukortteja Maskun ikäihmisille:
• to 2.12. klo 18–20 Pakaisten koululla. Samalla Familia Rait-
tola kertoo, mistä aluevaaleissa oikein on kyse.
• su 12.12. klo 15–18 Lemun Oskarin helmessä. Samalla tietoa 
ja keskustelua osallistavasta budjetoinnista; esittelijänä Rami 
Käkönen.

Toreilla Maskun vihreitä aluevaaliehdokkaita ja 
joulukoristeiden kierrätyspiste:
• ti 14.12. klo 16–19 Askaisissa Pienen Erikoispuodin 
joulukadun avajaisissa
• la 18.12. klo 10–12 Askaisissa Marskin torilla 
”Sote tulee – minne menee maskulainen” -info- ja 
keskustelutilaisuus Maskutalolla la 8.1.2022 klo 14–17.

MASKUN MARTAT ry
Ma 13.12. 17.30–20. Humikkalan Majalla
Nyyttikestit ja arpajaiset
Myymme kannatusarpoja
Ota Mukaasi, Puurokulho, Lusikka, Kahvikuppi ja Asetti
Voit tuoda mukanasi tarjottavaa kohtuudella.
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Kirkkotiellä

Kirkolliset ilmoitukset

Kastetut:  Elias Unto Erkki Vähätalo, Iisak Erik Jyränti, 
Luka Elias Onni Högmander
 
Kuolleet: Usko Tapio Kuivalainen 86v., Soili Marita Lauren 79v., 
Matti Olavi Vuorinen 73v.

TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!  
 
Maskun kirkko: 
Maskun kirkossa pidettävät jumalanpalvelukset striimataan kotisivujen kautta nettiin.
Su 5.12.  klo 10 II adventin messu. Eivor Pitkänen, Henttinen, Poutanen, 
 Kirkkokahvit.
Su 12.12.  klo 10 III adventin messu. Kataja, Eivor Pitkänen, Poutanen. 
 Kirkkokahvit.
Su 19.12.  klo 10 IV adventin messu. Henttinen, Kataja, Virpi Metsätähti. 
 Kirkkokahvit.

Lemun kirkko:
Su 12.12.  klo 12 III adventin messu. Kataja, Poutanen.

Askaisten kirkko: 
Su 5.12.  klo 12 II adventin messu. Eivor Pitkänen, Poutanen.  
Su 19.12.  klo 12 IV adventin messu. Henttinen, Virpi Metsätähti.

TILAA LÄHEISELLESI 
JOULUTERVEHDYS !

Tilaa läheisellesi joululauluter-
vehdys Maskun seurakunnasta. 

Tarkemmat tiedot nettisivuilta. 
Soitamme ystävällesi puhelun ja 

kerromme, että olet halunnut muistaa 
häntä joululaululla.

Tilaus to 16.12.mennessä.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT -JUMALANPALVELUKSET 
Tapaninpäivänä 26.12. 
klo 10 Maskun kirkossa 
klo 12 Lemun kirkossa
Sunnuntaina 2.1. klo 12 Askaisten kirkossa
Loppiaisena 6.1. klo 16 Maskun kirkossa

KAUNEIMMAT JOULULAULUT KIRKOISSA
3. adventtisunnuntai 12.12. 2021, Maskun seurakuntatalon pihalla:
klo 15 LASTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT
klo 16 KAUNEIMMAT JOULULAULUT
klo 17 KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Puurotarjoilu seurakuntasalissa klo 14.30–17.30 
4. adventtisunnuntai 19.12.2021: 
klo 17 KAUNEIMMAT JOULULAULUT, Lemun kirkko 
klo 19 KAUNEIMMAT JOULULAULUT, Askaisten kirkko

 …SEKÄ KYLILLÄ
ti 7.12. klo 18 Lundan majassa, pientä tarjoilua.  
to 9.12. klo 13 Maskun seurakuntatalolla, pientä tarjoilua. 
ti 14.12. klo 9.30 Niemenkulman koululla, pientä tarjoilua. 
ke 22.12. klo 18 Mäntylässä Lemussa, tarjolla glögiä, makkaraa ja letunpaistoa. 
su 6.1. klo 16 Joululaulumessu & Joulurääppiäiset nyyttärimeiningillä 
Maskun seurakuntatalolla 

Kaikissa tilaisuuksissa kerätään kolehti Suomen Lähetysseuralle.
Voit myös maksaa Suomen Lähetysseuran tilille: 
FI25 8000 1600 0607 10, viitenumero: 1 074606 009763 573
tai MobilePaylla: 85290.

Joulukonsertit
• 5.12. klo 16 Lemun kirkko, 
Toivon tähti. Tuija Saura, Juha 
Simola, Elina ja Elias Ukkonen.
Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 e. Tuotto sotavete-
raaneille ja heidän puolisoilleen 
ja leskille Maskun alueella.
• 11.12. klo 18 Maskun kirkko, 
Ville Urponen, urut. Vapaa pääsy. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 e.

Tiedoksi omaishoitajille ja 
hoidettaville 
Lemun Martat yhdessä seurakunnan 
kanssa tarjoaa kaikille omaishoitajille 
ja hoidettaville joulukonsertin. Saat 
maksuttomasti ohjelman ilmoitta-
malla ovella, että olet omaishoitaja tai 
hoidettava. Valittavana on yksi edellä 
mainituista kahdesta konsertista.

Lahjoita jouluinen ruokakassi 
vähävaraiselle lähimmäisellesi 
Diakoniatyö jakaa ruoka-apua myös 

joulun alla. Hävikkiruuan lisäksi 
jaamme myös jouluista kuivaruoka-

tavaraa. Maskun seurakunnassa 
halutaan tänäkin vuonna antaa 

mahdollisuus auttamiseen. Seura-
kuntalaiset voivat ostaa ruokakasse-
ja, jotka jaetaan diakoniatyön kautta 

tarvitseville. Myös moni yritys on 
päättänyt antaa ruokakasseja. 

Osta haluamasi vapaasisältöinen 
ruokakassi ja tuo se seurakuntatalol-

le diakoniatyöntekijöille. Kasseja 
voit tuoda to 26.11 -ma 20.12 

välisenä aikana. 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 

tulee riittää joulun yli.  
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Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Maskun seurakunnan koronaohjeet 
17.11.–16.12.2021:

Kokoontumisten henkilömääriä 
ei tässä vaiheessa rajoiteta 

jumalanpalveluksissa ja 
kirkollisissa toimituksissa. 

Maskin käyttöä, hyvää käsihygieniaa 
ja turvavälejä suositellaan 

erittäin vahvasti.
Konserteissa ja kirkkojen 
kauneimmat joululaulut 

tilaisuuksissa EDELLYTÄMME 
koronapassin esittämistä. 

Sekä paperinen että mobiililaitteella 
esitettävä passi kelpaa. Lisäksi kasvo-
maskin käyttöä, hyvää käsihygieniaa 

ja turvavälejä suositellaan erittäin 
vahvasti.

Molemmat ohjeistukset perustuvat 
AVIn ja tuomiokapitulin määräyksiin 

ja ohjeisiin.

Aikuiset: 
Maskun seurakuntatalossa:  
Kaffepaussi parillisten viikkojen ke klo 10–
11.30 srk.talon alakerrassa kahvituvassa.
Naisten raamattupiiri keskiviikkoisin 
klo18.30-20.30 kahvituvassa.   
Miesten piiri  ti klo 9.30–11; tiedustelut 
Jouko Jaakkola p. 0400 794 340
Omaishoitajat joululounas Louhisaaren 
kartanon kahvilassa 15.12. Lähdetään kimp-
pakyydein Maskun kirkon kellotapulilta klo 
12.30. Ilmoittautumiset p. 044 4357536 vii-
meistään pe 10.12. 
Kirkkokuoro harjoitukset pääsääntöisesti 
to klo 18 salissa.  
Seurakuntakerho parittomien viikkojen 
to 9.12. klo 13–14.30 seurakuntasalissa. 
Huom paikka!  
Näppituntuma ke 8.12. ja 15.12. (paketoin-
titalkoot myyjäisiä varten) klo 14–19. Terma-
rissa. 
Mimmiraamis parillisten viikkojen ma klo 
18–20 kahvituvassa. Jos samalla viikolla Tut-
kimusmatkat Raamattuun, niin Mimmiraa-
mista ei pidetä sillä viikolla. 
Tutkimusmatkat Raamattuun ma 13.12. 
klo 18; Henttinen. Kahvitarjoilu. 
Maskun pappilassa:  
Naisten aamupiiri Maskun Pappilan salis-

sa joka tiistai klo 9.30–11 alk. 14.9

Kirkkoherranviraston yläkerrassa: 
Miesten raamattupiiri parillisten viikko-
jen to klo 18.30-20 Jussintuvassa.  
Omaishoitajien omatoiminen vertais-
ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 19.1.22.  
Humikkalassa: 
Naisten kammari ti klo 9.30–11; ilmoitus 
kokoontumisista tulee piirin oman viestinnän 
kautta; tiedustelut Pirkko Jaakkola p. 0405 
142 418 
Lemussa: 
Ompelupiiri perjantaisin. klo 9.30.-12. Le-
mun pappilassa. Huom, muuttunut paikka!
Kaislakerho (ent. Keskiviikkokerho) kerran 
kuukaudessa 15.12. klo 13-14.30 Kaislakodilla.  
Niemenkulmalla: 
Tiistaikerho tiistaisin klo 9.30-11.30 Nie-
menkulman kerhotilassa, avoin kaiken ikäi-
sille. (Kelhoistentie 4)

Askaisissa: 
Miesten sauna- ja raamattuilta kerran 
kuukaudessa to 9.12. klo 18 Mannerlahden 
saunalla.

Lapset ja perheet 
Toimintamme on maksutonta, ellei toisin 
mainita, esim. leirit. Tervetuloa mukaan.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.
maskunseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsil-
le-ja-lapsiperheille.

Muskarit: Ilmoittautuminen kevätkau-
den muskareihin alkaa kotisivuillamme ma 
10.1.22 klo 9.00.
Päiväkerhot: Kysy vapaita paikkoja ohjaa-
jalta.
Perhekerhot. Ilmoittautuminen kotisivuil-
lamme, tarvitaan sekä uusilta että tutuilta per-
heiltä.  Lisätietoa ilm. jälkeen WhatsApp-ryh-
män kautta. Viimeinen perhekerho on ke 15.12.
Tammikuun kerhot jatkavat toimintaansa ma 
17.1.22 alkaen.
Askaisten seurakuntatalolla:  
Perhekerho Ma 9.30-11.30. 
(Askaistentie 832)
Lemun Pappilassa:  
Perhekerho ke 9.30-11.30. (Pappilantie 3) 
Maskun srk-talolla:  
Perhekerho  ti klo 9.30-11.30 srk-talon ala-
kerrassa (Maskuntie 71)
Nuppuset on ryhmä ensimmäisen lapsensa 
saaneille ja odottaville äideille. Tapaamme 
torstaisin klo 10.00-11.30 Maskun srk-talon 
alakerrassa.   
Koronarajoitukset saattavat vaikuttaa toi-
mintaan, seuraa ilmoitteluamme kotisivuilla 
ja Facebookissa: Maskun seurakunta Lapset 
ja perheet.  

Nuoret: 
Isoskoulutus
Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to Mas-
kun pappilassa klo 14-17. 
Nuorten avoimet ovet pappilassa ti klo 18-
20. 
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö 

Musiikki:
Kirkkokuoro harjoittelee pääsääntöisesti 
Maskun seurakuntatalon salissa. Voit tiedus-
tella seurakunnan soitonopetuksesta sekä 
kuoro- ja muusta musiikkitoiminnasta kant-
tori Joni Poutaselta p. 044 7225417, joni.pou-
tanen(at)evl.fi

Nuorten projektibändi 
starttasi syksyllä. Harjoituspäivä sunnuntai. 
Olitpa kokenut muusikko tai vasta kiinnos-
tunut soittamisesta tai laulamisesta, tule mu-
kaan tekemään musiikkia yhdessä. 
Tiedustelut: nuorisotyönohjaaja Juha Evilam-
pi, p. 044 722 5432, juha.evilampi(at)evl.fi

Kirkonmäen 
joulu 2021

Kauneimmat 
Joululaulut ja 
Joulupuuro 
12.12. Maskun 
kirkonmäellä
• Lasten Kauneim-
mat joululaulut 
Maskun kirkon-
mäellä klo 15
• Kauneimmat Joululaulut Maskun 
kirkonmäellä klo 16 ja 17
• Joulupuuro seurakuntatalolla 
klo 14.30-17.30
• Askartelupiste lapsille

Joulumyyjäiset 18.12. klo 11-13
Partion myyjäiset (HMTP ja Kolkankä-
vijät) partion kololla ja ulkona teltoissa 
Lähetysmyyjäiset Maskun seurakun-
tatalolla. 
Voit tehdä ennakkotilauksen 14.12. men-
nessä jouluruuista. Tarkemmat tiedot
nettisivuiltamme.

Tarvitsetko apua 
koronapassin saamiseen? 
Tule Maskun seurakuntatalolle torstai-
na 9.12. klo 15-16. Maskun seurakunnan 
työntekijät auttavat sinua. Tulostamme 
sinulle paperisen koronapassin sinun kan-
ta.fi -sivuilta ja autamme laittamaan äly-
puhelimeesi kuvan koronapassistasi. Ota 
mukaasi pankkitunnukset, jotta pääset 
kanta.fi -palveluun. Työntekijät eivät tule 
katsomaan sinun pankkitunnuksiasi, vaan 
saat itse käyttää tunnuksia työntekijän 
opastuksella. Tervetuloa!


