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Elämää Askaisissa - Kesäkuu 2018

Kyläkauppa palaa Askaisiin
Rami Koivisto

Kyläyhdistys kävi toimittamassa uudelle kyläkauppiaalle kukkatervehdyksen. Yhdistys, kuten
varmasti koko kylä, toivottaa uuden kauppiaan
henkilökuntineen lämpimästi tervetulleeksi!
Runsas kaksi vuotta kylän raitilla oli selvästi hiljaisempaa kun vanha kyläkauppa lopetti. Pienenkin asian vuoksi piti matkata vähintään 7 km
päähän Lemuun. Kyläkaupan aukeaminen uudelleen on kyläläisille iso asia, sillä kyläkauppa
ei ole vain kauppa, vaan kohtauspaikka arjessa.
Kaikki lähti liikkeelle kun askaislaiset Sanna ja
Rami Käkönen ostivat OP:n vanhan pankkikiinteistön ja ryhtyivät muovaamaan siitä kyläkauppan
ympärille rakentuvaa pienimuotoista liikekeskusta.
Kauppiaaksi saatiin paikallinen Maria Lindström,
jolla oli toiveena saada kyläkaupan yhteyteen
kahvila. Uudet yrittäjät toivottavat kyläläiset ja
kesäasukkaat viihtymään Askaisten omaan kyläkauppaan ja vaikkapa kahville ostosten lomassa. Keittiössä valmistuvat myös maistuvat pizzat ja muuta purtavaa myös isompaan nälkään. Pertti Veräjänkorva ja Maria Lindström, sekä Kimmo Saarinen
Ritarituvalla on anniskeluoikeudet, joten voit valita
ruokajuomasi laajasta juomavalikoimasta tai pysäh- Ritarituvan aukioloajat
tyä vain terassille nauttimaan huurteisen lasillisen. Arkisin 6 - 21
Huonomman sään sattuessa voi rentoutua kabinetis- Lauantaisin 9 - 21
sa ja surffailla ilmaisen wifi:n kyydittämänä tai katsoa Pyhäpäivisin 10 - 18
kaveriporukalla telkkarista vaikka illan lätkämatsia.
Arkisin tarjolla myös lounaskeitto ja salaatti. Viikottain vaihtuva lounaslista löytyy Facebook -sivuilta.
Klikkaamalla kotisivuilla ritaritupa.fi Tarmon logoa pääsee lähikauppiaan sivuille, josta löyty- Kyläkauppa-päivä
vät niin tarjoukset kuin ajankohtaiset reseptitkin.
Askaisten Ritaritupa on mukana valtakunnalKiinteistössä toimii myös hoitola Lumi, jonka lisessa Kyläkauppapäivässä. Tarjolla ohjelmaa
omilla kotisivuilla voi varata ajan hierontaan, kas- kaikenikäisille, ruokamaistiaisia, tarjouksia ja
vo- tai jalkahoitoon. Ja rentouttavan hieronnan mukavaa yhdessä oloa. Samaan aikaan vieressjälkeen on hyvä piipahtaa Ritaritupaan kahville. sä Marskin Torilla vietetään Marskin MarkkinoiTulossa myös SmartPost- pakettiautomaatti ja näin ta klo 9-14 ja Avoimet Kylät päivää vietetään sapaketteja ei tarvitse hakea kanta-Maskusta asti. maan hengen vetoon. Askaisissa tapahtuu!
www.askainen.fi
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Askaisten kylän etujärjestö Maskun kunnan suuntaan. Tule mukaan – osallistumalla voit vaikuttaa.

Näin kyläyhdistys toimii
Talkoilla hoidamme oman kylämme ympäristöä
•
•
•
•

siivoamme tienvarsilta roskat
pidämme huolta Ritaripuiston siisteydestä
Marskin torin ja sen ympäristön hoito
järjestämme erilaisia tapahtumia.

Marskin tori on auki joka lauantai klo 9-12 (talvisin klo 10-12). Oman kylän ihmiset myyvät tuotteitaan. Vieraatkin ovat tervetulleita myyjiksi.
Kiinnostuitko kyläyhdistystoiminnasta? Liity
mukaan Askaisten kyläyhdistykseen! Ilmoita
liittymisestäsi aky@askainen.fi tai käy Marskin
Torin kahviossa täyttämässä liittymiskuponki.

Askastelaine- lehti

Tämä ensimmäinen Askastelaine- lehti jaetaan
joka talouteen Askaisissa. Ajatuksena on koota
yksiin kansiin Askaisten alueella toimivia palveluita ja yrityksiä, kyläyhdistyksen ohjelmaa, ja
lisätä yleistä tietoa Askaisista.
Irtonumeroita saatavilla Marskin Torin kioskista.
Irtonumeroiden tuotto käytetään Askaisten
kyläyhdistyksen toimintaan kyläläisten hyväksi.

Askaisten Ritaripuisto on entisen Askaisten kunnan kunnanjohtajan ajatuksena syntynyt muisto- ja
matkailukohde Askaisten kirkon välittömässä
läheisyydessä.
Askaisten kyläyhdistyksen tärkeänä tehtävänä on
hoitaa talkootyönä Ritaripuiston aluetta pitämällä
puisto siistinä.
Itsenäisyyspäivänä kyläyhdistys on hankkinut
jokaisen ritarin kivelle sytytettävä kynttilän.
Ritaripuistoon saapuu kävijöitä kaukaa ja samalla
kertaa monet poikkeavat Askaisten aateliskirkossa
ja Louhisaaren kartanossa.

Askainen

Askainen (ruots. Villnäs) on entinen Suomen
kunta, joka nykyään on osa Maskua Varsinais-Suomen maakunnassa. Askaisten ja Lemun kunta
liittyivät Maskuun 1. tammikuuta 2009. Uuden
kunnan vaakunaksi valittiin aiempi Askaisten vaakuna.
Tänä päivänä Askainen on vireä maaseututaajama, jonka asukkaat haluavat elää väljästi maaseudun rauhassa.

Iha uus askastelaine

Askaisten kyläyhdistys antaa jokaiselle Askaisten
alueella syntyvälle vauvalle vauvabodyn, jossa
teksti ”Iha uus askastelaine”.
Tällä pienille tulokkaille jaettavalla huomionosoituksella halutaan muistaa uusia kyläläisiä.

Nähtävyyksiä

Louhisaaren kartanolinna, Louhisaarentie 229
Ti-su klo 11-17, suljettu juhannusaattona
Museon sisätiloihin pääsee tutustumaan ainoastaan oppaan johdolla
Yleisöopastukset tasatunnein
Pääsymaksu 9 / 6 / 3 e
Askaisten kirkko, Askaistentie 38
Louhisaaren kartanon kappelikirkoksi 1600-luvulla
rakennettu kirkko
Avoinna 3.7.-13.8. ti-su klo 12-17
Hautausmaalla C. L. Engelin suunnittelema Mannerheim-suvun hautakappeli
Askaisten ritaripuisto, Askaistentie 785
Mannerheim-ristin ritareiden kunniaksi pystytetyt
191 muistokiveä sekä Kunniakivi.

www.askainen.fi
Sisällöntuotto:
Askaisten kyläyhdistys ry
aky@askainen.fi

SEURAAVA NUMERO ILMESTYY
SYYSKUUSSA! YRITTÄJÄ! HALUAISITKO ILMOITUKSEN ASKASTELAISEEN? OTA YHTEYTTÄ 050 5707 212.
Aineisto 31.8. mennessä

Kokous- ja juhlatiloja Askaisissa
•
•
•
•
•
•
•

Palvelut

Askaisten Ritaritupa, Askaistentie 751
Ma-pe klo 06-21
La klo 09-21 ja su klo 10-18
Kyläkauppa, kahvila-ravintola

Askaisten srk-talo
Pakanpirtti
Askaisten työväentalo
Kartanon kahvila, Louhisaari
Pikisaaren saunatilat 10-22 joka päivä
Villa Töllinkäinen
Ritaritupa

Yhdistystoimintaa Askaisissa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Askaisten vpk
Askaisten Martat
Askaisten kyläyhdistys
Askaisten kurkkuseura ry
Askainen-Merimasku Karjalaseura ry
Lemu-Askainen Metsästysseura Jahti ry
Askaisten koulun vanhempainyhdistys ry
Askaisten Visa urheiluseura
Partio

Marskin Tori
La klo 09-12
Lähialueen tuotteita, kahvio
		
Kirjasto, Askaistentie 764 A
Ma ja ke klo 15-19
To klo 12-16
Pyhien aattoina klo 10-14
Louhisaaren kartanon kahvila, Louhisaarentie 229
Joka päivä klo 10.30-17
Lounas päivittäin klo 12-15

Harrastusmahdollisuudet

Askaisten koulu, Askaistentie 700
Liikuntasali. Pihalla hiekkakenttä, multiareena ja
frisbeegolf

Auttisten puutarha, Auttistentie 35
Kukkia, mansikan itsepoimintaa, polttopuuta
Ma-pe 9-19
La-su 10-15

Nurmikenttä, Iiroistentie
Jalkapallomaalit, höntsäpesistä kerran viikossa
Iiroisten kentällä

Hoitola Lumi, Askaistentie 751
Hieronta- ja kosmetologipalvelut

Kuntosali Askaisten koululla, Askaistentie 700
Avoinna klo 06-22 avaintunnisteella
Tiistaisin naisten vuoro klo 19-22
Henkilökohtaiset avaintunnisteet noudettavissa
vapaa-aikapalveluista (Askaistentie 142, Lemu)
20 e panttia vastaan. Kesäkauden 1.6.-31.8. Hinta
15/10 e

Vesipiste, Askaisten tori
Kioskirakennuksen seinästä noudettavissa juomavettä joka päivä. Toimii euron kolikoilla.
Rinki-ekopiste, Vesiläntie 6
Lasin, paperin, metallin ja kartongin keräyspiste
Matonpesupaikka, Kartiontie

Hyvinvointi Marski
Järjestää erilaisia treenitunteja mm. Askaisten koululla. Hinta 5 e / kerta

Hattarakone vuokrattavissa

Haastepyöräily
10 km pyöräilyn jälkeen voi tehdä merkinnän
Haastepyöräily-kampanjan kirjauslaatikolla
• Askaisisten laatikot 24.6. asti: Keskustan ilmoitustaulu toria vastapäätä
• Velkuan tienristeys

Pomppulinna vuokrattavissa

Askaisten koulun vanhempainyhdistys Askiko
vuokraa hattarakonetta hintaan 30 eur.
MLL Lemu vuokraa pientä pomppulinnaa alle kouluikäisten iloksi. Hinta 20 e / vrk, la-su 40 e

Pikisaaren virkistysalue, Pikisaarentie 148. Uimaranta meren rannalla. Sauna vapaasti lämmitettävissä joka päivä klo 10-22. Kokoustila varattavissa,
puh. 040 577 2944
Leikkipuistot
• Haapaniemi
• Puistola
• Kielotie

•

Askaisten koulun piha
www.askainen.fi

www.askainen.fi

KURKKUMARKKINAT ASKAISISSA
JO VUODESTA 1984

A

skaisten elinkeinotoimikunnan
kokouksessa 20.6.1983 pohdittiin
Askaisten
kunnan
kehittämistä. Ajatuksena tuli
ilmi Askaistenpäivän järjestäminen. Asia jäi hautuumaan
ja seuraavana vuonna Askaisten kylätoimikunta sai ehdotuksen kurkkumarkkinoiden
järjestämisestä. Ehdotus tuotiin elinkeinotoimikunnan kokoukseen, joka alkoi järjestää
ensimmäistä Askaistenpäivää.
Ensimmäiset markkinat järjestettiin 18.8.1984 Askaisten
koulun pihalla.Vuonna 1986
aloitettiin koululaisten kurkunkasvatuskilpailu.
Jokaiselle
lapselle jaetaan koulussa kurkunsiemen, ruukku ja turvetta
johon siemen kylvetään, sekä
kasvatusohjeet. Syksyllä kurkkumarkkinoilla palkitaan paras
kasvattaja, joka on saanut kappalemäärältään eniten kurkkuja. Kilpailu jatkuu edelleen
Maskun kouluissa. Samana
vuonna ovat koululaiset piirtäneet kurkkuaiheisen piirustuksen ”Kurkku miten vaan”.
Elinkeinotoimikunta luopui
markkinoiden järjestämisestä
vuonna 1987 ja järjestämisvastuu siirtyi kurkkumarkkinatoimikunnalle. Koulun sisätiloissa
oli näyttelyitä, Louhisaaren linnaan oli vapaa pääsy markkinapäivänä ja Livonsaaren seurojentalolla oli markkinatanssit
talotoimikunnan järjestämänä,
jotka jatkuvat yhä. Mainon-

takin alkoi tehota, sillä yleisöä tuli vuosi vuodelta lisää.
Askainen julistautui virallisesti
1988 kurkkupitäjäksi. Askaisissa tuotettiin yli miljoona kiloa
kurkkua joka oli yli 10 % koko
Suomen kurkkutuotannosta.
Seuraavana vuonna valittiin
ensimmäinen ”Kurkunleikkaaja”. Kurkunleikkaaja on henkilö,
joka on edistänyt kotikuntansa tunnettavuutta ja omaleimaisuutta yli kuntarajojen.
10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi toteutettiin monivuotinen haave julkaista kurkkuruokakirja. Kirjan ohjeet ovat
Askaisista ja osa ohjeista on
kilpailujemme näyttävä värillinen kansi. Kurkkukirja saavutti
suuren suosion ja jo seuraavana vuonna piti ottaa lisäpainos.
Vuonna 1993 Kurkkumarkkinatoimikunta lakkasi olemasta ja perustettiin yhdistys,
jolla oli tarvittava vastuu toiminnan laajetessa. 1.4.1993
pidettiin kokous, jossa perustettiin Kurkkumarkkinat r.y.
Koulun piha-alue oli tullut liian
pieneksi, joten seuraavat mark-

www.askainen.fi

kinat järjestettiin Louhisaaren
kahvilan piha-alueella. Samana
vuonna Askaisten Visa järjesti
ensimmäisen Kurkkuhölkän.
Vuonna 2000 markkinapaikka vaihtui Askaisten keskustan tuntumassa olevaan Onni
Muurisen peltoon. Vettä satoi
taivaan täydeltä mutta asiakkaat eivät olleet unohtaneet
markkinoita sääolosuhteista
huolimatta. Seuraavat markkinat järjestettiin tien vastakkaisella puolella Pöyhösen pellolla jossa ne ovat edelleen.
Vuonna 2008 Askaisten Kurkkumarkkinat r.y. nimi muuttui
Askaisten Kurkkuseura r.y:ksi.
Lisätietoja:
Pertti Veräjänkorva

040 540 2709
www.kurkkumarkkinat.fi
NÄHDÄÄN TAAS MARKKINOILLA LA 11.8. KLO 10-15

Askaisten koulun sanomalehtiviikon uutisointia
Talonmies juuttui ilmastointiputkeen - Sauli
Niinistö kutsuttiin hätiin

Tässä kuvassa talonmies on juuri rysähtänyt oppilaan pulpetin päälle.

Askaisten koululla 12.4.2018
torstaina kello 9.30 talonmies oli korjaamassa ilmastointiputkea.
Samaan
aikaan 3-4 luokan oppilailla oli matematiikan tunti.
Talonmiehellä oli ollut syntymäpäivät, joten hän oli
syönyt hirveästi kakkua ja
karkkia ja suklaata ja sipsejä.
Oppilaat ihmettelivät, miksi ilmastointikanavasta kuului
kolinaa. Sitten ilmastointikanavasta kuului rysähdys ja talonmies putosi 3-4 luokan lattialle. Oppilaat säikähtivät ensin,
mutta sitten he parveilivat
talonmiehen ympärillä ja ihmettelivät, mitä hän siellä teki.
Opettaja kutsui presidentti
Sauli Niinistön, koska poliisit
eivät osanneet hoitaa hommaa. Sauli Niinistö tuli salamana Askaisten koululle. Sauli
Niinistö jutteli talonmiehen
kanssa uudesta laista joka menisi näin: “Talonmies ei saa korjata putkia syömisen jälkeen
eikä myöskään kiivetä katolle.”

Talonmies ei aluksi suostunut
lakiin, mutta pitkän taivuttelun jälkeen hän suostui siihen.
-”No siellä oli vähän ahdasta ja pölyistä ja jännittävää,
mutta koska olen rohkea niin
selvisin.” Talonmies kertoo.
Onneksi hän säästyi suuremmilta kolhuilta ja murtumilta,
vain yksi pieni mustelma tuli.
Putken korjaamisessa meni
viikko ja kaikki tunnit pidettiin
pihalla. -”Se oli todella pelottavaa kun talonmies rysähti
maahan, mutta onneksi Sauli
Niinistö hoiti homman. Onneksi oli aurinkoista ja pihalla
oli muutenkin kivaa.”
Toimittajat
Saimi Vihervaara, Taika Taivalkoski ja Eliel Käkönen
Askaisten Sanomat 14.4.2018.

Luvattomia eläinvieraita koulussa
Krokotiili, apina ja kameleontti tulivat Askaisten koulun
takapihalle syömään mustikoita. Se tapahtui 5. kesäkuuta viime viikon maanantaina.
Krokotiili, kameleontti ja apina olivat karanneet Marskin
torin käärmenäyttelystä. Käärmenäyttelyn pääjohtajan lemmikki oli apina, joka karkasi krokotiilin ja kameleontin mukana.
Oppilaat näkivät krokotiilin,
apinan ja kameleontin mennessään välitunnille. Eläimet
sekosivat koulun takapihalla
ja oppilaat juoksivat pakoon.
Rehtori pyysi oppilaat sisälle ja samaan aikaan eläimet
yrittivät tulla koulun sisälle.
Eläinpoliisit tulivat hakemaan
eläimet takaisin käärmenäyttelyyn. Sitten oppilaat saivat
jatkaa välituntia rauhallisesti.

Krokotiili syö mustikoita apina ja
kameleontti kiipeilevät. Kuva Viljami
Palonen

Toimittajat
Venla Sainio,Viljami Palonen
ja Lotta Koivisto
Askaisten Sanomat 27.4.2018.
--------------------------------------

--------------------------------------

Askaisten koulussa toimii esiopetus ja luokat 1-6.

Askaisten koulun vanhempainyhdistys
www.askainen.fi/portaali/yhdistykset/askiko-ry

Askaisten koulu
Askaistentie 700
21240 Askainen
www.askaistenkoulu.com

www.askainen.fi

Kioskikatos valmistui

tustöiden
suorittamiseksi.
Viime vuonna kyläläiset rakensivat
Sommarinvuoren
leikkikentän kahdelle sivulle
lisää aitaa. Tänä vuonna tarkoitus on kunnostaa Puistolan
alueen leikkikenttää rakentamalla uusi laatikko hiekkaleluille. Maskun kunta vastaa
itse leikkivälineiden kunnosta
ja materiaaleista. Askaisten
kyläyhdistys suorittaa varsinaista työtä vaativia asioita.

Pakan Pirtti yhdistystysten käyttöön
Aikakapseli sijoitettiin anturaan
15.6.2017 seuraavaksi 50 vuodeksi

Siitä on kohta vierähtänyt jo
vuosi kun Marskin Torin kioskikatoksen anturaan sijoitettiin aikakapseli. Niin se aika
rientää, sanotaan. Aikakapseliin sijoitettiin muunmuassa uusin Vakka-Suomen Sanomat, Askaisten Marttojen
100- vuotishistoriikki, Askaisten koululaisten tervehdys.
Katoksen tarve ilmeni erityisesti tuulisella ja sateisella ilmalla. Toisinaan keli
meni niin huonoksi, että kioskissa sai olla itsekseen
asiakkaiden
puuttuessa.
Varsinaiset rakennustyöt sujuivat pitkälti poutasäässä ja
melko nopeasti uusi katos
alkoi saamaan muotoaan.
Viimeisenä
silauksena katoksen sisälle asennettiin
infrapunalämmittimet kylmiä kelejä vastaan.
Kyläläiset ovat ottaneet katoksen vastaan ilolla ja enää ei
tarvitse palella tuulessa ja tuiskussa - ainakaan katoksesssa.

Leikkikenttien kunnostus

Askaisten kyläyhdistys kunnostaa kunnan leikkikenttiä
ja järjestää talkoita kunnos-

Askaisten Martat ja Maskun
kunta solmivat viime vuonna vuokrasopimuksen Pakan
Pirtin hallinnoinnista. Pakan
Pirtti on kaikkien käytössä ilmaiseksi kokouksia varten
toimien
eräänlaisena kylätalona Askaisten Marttojen
toimiessa
vetovastuussa.
Pakan Pirtti tarjoaa hyvät puitteet esimerkiksi yhdistysten
hallitusten kokouksia varten.
Lisätietoja saat kysymällä Askaisten Marttojen Seija Tuunanen puh. 0400 647 809.

Mopotalli Askaisiin

Askaislaiset vanhemmat ja
4H-kerho ovat yhdessä ideoineet Askaisiin mopotallia nuorten kokoontumispaikaksi. Talliksi on varmistunut Askaisten
Olkkarin alakerrassa sijaitseva
autotalli, jonka nuoret remontoivat vanhempien avustuksella tallitoimintaan sopivaksi.
Toimintaa varten mopotalli
on luo järjestyssäännöt yhdessä vanhempien kanssa
ja toiminassa on aina tavoitettavissa
vastuuaikuinen.
Askaislaiset yritykset ovat
tulleet mukaan toimintaan tukemalla tarvittavan kaluston
hankkimisessa ja yhteistyötä
tehden. Mopotallista tulee hieno paikka nuorille ja he saavat
vastuuta omista asioistaan.
www.askainen.fi

Askaisten VPK siirtyy
Terveystalon kiinteistöön

Askaisten VPK saa uudet ja
nykyaikaiset tilat Askaisten Terveystalon kiinteistöstä ja samalla Maskun kunta rakentaa
uuden palotallin paloautoille.
Nykyiset monikäyttöiset sammutusautot ovat sen verran
isoja vanhaan kiinteistöön,
että tilat eivät yksinkertaisesti enää ole ajanmukaiset.
Askaisten VPK:lla on virkeää
nuorisotyötä ja nyt
VPK:n
uusi sijainti mahdollistaa entistä paremman näkyvyyden.

Kurkunkasvatuskilpailu käynnissä

Askaisten Kurkkumarkkinoiden perinteisiin kuuluu kurkunsiemenien vieminen Maskun
kunnan kouluihin ja haastaa
oppilaat kasvattamaan kesän
aikana mahdollisimman monta yli 3 cm mittaista kurkkua.
Perusteeelisten ohjeiden jälkeen oppilaat kylvävät kurkun siemenet purkkeihin, joissa kurkku kasvaa kunnes koulu
loppuu. Tämän jälkeen kasvatus jatkuu sisällä kunnes on turvallista jatkaa viljelyä taivasalla.
Mennyt toukokuu oli erittäin kuiva ja kurkun riittävästä
vedensaannista
on
pidettävä
hyvää
huolta.
Voittaja julkaistaan Askaisten kurkkumarkkinoilla lauantaina 11.8. Voittaja saa
kunniakirjan ja metrisen muovikurkun
kiertopalkintona.
Tänä vuonna kurkunsiemeniä
kylvettiin
purkkeihin jopa 590 kappaletta.
Näin perinteet säilyvät sukupolvelta toiselle ja kurkkumarkkinoita onkin järjestetty jo 34 kertaa aiemmin.
Jäämme jännityksella odottamaan millaisia kurkkusaalita
tänä vuonna on odotettavissa.

Askaisten kyläyhdistyksen hallitus toimintavuonna 2018
Pertti Veräjänkorva
Puheenjohtaja
Kairinen
040 540 2709
Jussi Örn
Varapuheenjohtaja
Manna
Sari Mäkiö
Sihteeri
Sommarinvuori
Leila Lehtola
050 352 2723

Seppo Vainio
Koivula
040 515 0315
Sirpa Tonder-Vainio
Koivula

Tapahtumat ja muut menot
9.6. Marskin markkinat
Klo 9-14 torimyyntiä ja ohjelmaa Askaisten torilla. Martat järjestävät Pakanpirtillä klo 9 alkaen
taimien vaihtoa, kahvia ja leivonnaisia
9.6. Ritaripuiston 11-vuotisjuhla
Kenttähartaus Ritaripuistossa klo 11.00, juhlapuhe sekä seppelten lasku.

Asko Tuunanen
Marskintie
Tiina Lilja
Manna

9.6. Avoimet kylät- päivä Marskin torilla markkinoiden yhteydessä

Rami Koivisto
Haapaniemi

9.6. Kyläkauppapäivä Askaisten Ritarituvalla

Puutarhatöitä Askaisissa suorittaa
Luonnon Hoivatar

Sirpa Tonder-Vainio

13.6. ja 20.6. Kesäpäivät perheille
Seurakuntatalon pihalla klo 9.30-13.00. Vapaata
leikkiä ja yhdessäoloa, seurakunnan lastenohjaajat paikalla. Grillausmahdollisuus, kahvia ja
mehua.
20.6. ”Kesäyön kauneimmat yhteislaulut”
Askaisten kirkossa klo 21.00. Kesäisiä virsiä ja
tuttuja suomalaissäveliä yhteislauluna.

o40 700 6188
sirpa@luonnonhoivatar
www.luonnonhoivatar.fi

HUOMIO!
MAINOSTILAA
TARJOLLA

4.7. ”Kitaraserenadi”
Askaisten kirkossa klo 21.00. Santeri Rautiainen
esittää musiikkia eri aikakausilta. Vapaa pääsy –
käsiohjelmat 10 e.
18.7. ”Kanteleitten helinää”
Askaisten kirkossa klo 21.00. Barbora Xu taituroi mm. historiallisen kiinalaisen kielisoittimen
parissa. Vapaa pääsy, käsiohjelmat 10 e.
26.7. Martan päivän laulajaiset
Yhteislaulutilaisuus Askaisten torilla.
1.8. ”Kesäyön kellot”
Askaisten kirkossa klo 21.00. TCYC Turun tuomiokirkon nuorisokuoro ja käsikelloyhtye Hups!
Vapaa pääsy, käsiohjelmat 10 e.
Kurkkuhölkkä ennen Kurkkumarkkinoita
11.8. Askaisten Kurkkumarkkinat
Aina elokuun toinen lauantai klo 10-15. Katso
lisää www.kurkkumarkkinat.fi
26.8. Varsinais-Suomen museopäivä
Vapaa pääsy Louhisaaren kartanoon. Kartanossa
voi kiertää omatoimisesti ilman opastusta

www.askainen.fi

