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Askainen. Suomen paras maa.
Osallistuin Louhisaaren kartanon kummituskierrokselle toissa viikolla ja yllätyin. En siksi, että kierros oli hyvin käsikirjoitettu ja näyttelijöiden puvut
olivat huolella mietittyjä. Enkä myöskään siksi, että
liput kauhukierrokselle ovat olleet loppuun myytyjä jo tovin aikaa. Yllätyin, koska huomasin kaikkien
kierroksella olleiden todella nauttineen näkemästään ja kokemastaan. Täällä meillä pienessä Askaisten kylässä.
Kävellessäni parkkipaikalta kohti lyhdyin valaistua
kartanon pihaa, jossa seuraava muutaman kymmenen ihmisen joukkio odotti malttamattomana
kierrokselle pääsyä, ymmärsin jotain joka sai vahvistuksen kävellessäni tähtikirkkaassa syysillassa
pois kartanolta kierroksen päätyttyä.
Tajusin, että meillä on käsissämme helmi. Saamme asua paikassa, jossa ainutlaatuisella tavalla
yhdistyvät kulttuurihistoriallinen miljöö sekä kaunis
luonto. Oma kylämme, jonka hienoutta ei usein
arjen keskellä tule sen kummemmin pohdittua, on
paikka jollaista ei taatusti löydy koko Suomesta.
Eikä ehkä koko maailmasta.
Kylällämme on jo kaksi kertaa kokoontunut kylän
asukkaista koostuva sekalainen seurakunta kylän
kehittämisestä kiinnostuneita asukkaita. Jatkossa
kokoontumiset järjestettäneen kyläyhdistyksen
alaisuudessa. Askaisiin on lähivuosina muuttanut
useita ”uudisasukkaita”, jotka yhdessä ”alkuasukkaiden” kanssa muodostavat dynaamisen joukon.
Arvostan yhtä lailla kauemmin paikkakunnalla
asuneiden tuntemusta paikallisesta elämästä ajalta
ennen Ritaritupaa kuin täällä asuvien ja tänne
muuttaneiden eri ammattilaisten tietotaitoa.
Tässä paikassa ja meissä asukkaissa on valtavasti
potentiaalia. Voimme kehittää kyläämme sekä täällä tarjottavia palveluita haluamaamme suuntaan.
Askainen voi olla ja siitä voi tulla paikka, jonne halutaan tulla pidemmänkin matkan takaa. Kuten nyt
kummituskierrokselle tulevat ovat tehneet. Harmi
vain, että tätä bisnestä pyörittävät naantalilaiset.
Tässä käsillä olevassa Askastelaisen syysnumerossa teemana on kauhu ja kummitukset. Mukana on
allekirjoittaneen artikkeli kyseisestä kummituskierroksesta, koululaisten kirjoittamia hurjia muodonmuutostarinoita, Päivi Kivikon juttu Mannerlahdesta ja kaikille hyödyllistä tietoa Askaisista.
Hyytävää syksyä kaikille lukijoille: paikallisille,
muualta muuttaneille, mökkiläisille. Asukkaille ja
satunnaisille vierailijoille läheltä ja kaukaa.
Toivottaa,
Uudisasukas Anu Taivalkoski

MLL aloittaa perhekahvilatoiminnan
Askaisissa marraskuun lopulla
MLL Lemun yhdistyksen Perhekahvila on auki perjantaisin klo 9:30-12 Oskarin Helmessä Lemussa.
Marraskuun lopulla yhdistys avaa perhekahvilan
ovet myös Askaisissa. Perhekahvilaa tullaan pitämään Pakan Pirtissä 23.11, 30.11 ja 7.12.
Askaisten koululla järjestetään perheliikuntaa jokaisen kuukauden toinen torstai klo 17-18.
Yhdistys tarjoaa mahdollisuuden liikkua salissa ja
kokeilla erilaisia välineitä koko perheen kesken.
Liikkumaan pääsee tänä vuonna vielä to 8.11. ja
13.12.
Sunnuntai 4.11. klo 14.00-16.00 järjestetään
Isä-lapsi onkimistapahtuma Lemussa.
Keskiviikkona 7.11. klo 17.30-19.30 askarrellaan
isänpäivälahjoja Oskarin Helmessä.
MLL Lemun yhdistyksen Syyskokous pidetään
29.11. Klo 17:30 Oskarin Helmessä. Tällöin toiminnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus tulla kuuntelemaan mitä toimintaa ensi vuodelle on suunniteltu. Tarjolla pientä iltapalaa.
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista
löydät yhdistyksen nettisivuilta, lemu.mll.fi.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

k
Puutarhatöitä Askaisissa
suorittaa
Luonnon Hoivatar

Sirpa Tonder-Vainio
o40 700 6188
sirpa@luonnonhoivatar
www.luonnonhoivatar.fi

Muodonmuutos- tarinoita koululta

800 g tomaatteja + n. 1 litra vettä
TAI 800 g kuorittuja säilyketomaatteja
1 sipuli
2 punaista paprikaa
3 punaista chiliä
6 valkosipulinkynttä
1 tl suolaa
mustapippuria myllystä
1/2 dl etikkaa
1 pkt hillomarmeladisokeria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jos käytät tuoreita tomaatteja, kalttaa eli kuori tomaatit ensin.
Leikkaa tomaattien pintaan ristikkäisviilto ja
kasta ne kiehuvassa vedessä, kunnes kuori
alkaa irrota.
Nosta tomaatit työlaudalle, poista kuori ja
leikkaa kuutioiksi tai lohkoiksi.
Poista samalla kannat.
Silppua sipuli.
Poista paprikoista siemenet ja leikkaa pieniksi
kuutioiksi.
Hienonna chilipaprikat ja valkosipulinkynnet.
Laita kattilaan kaltatut/säilyketomaatit, sipuli,
paprikakuutiot, hienonnettu chili, valkosipulit,
suola ja mustapippuria.
Anna kiehua miedolla lämmöllä puolisen
tuntia.
Lisää etikka ja hillomarmeladisokeri ja keitä
noin viisi minuuttia.

Purkita hieman jäähtynyt hillo hyvin pestyihin
lasipurkkeihin.
Askaisten Martat
Seija Tuunanen, puheenjohtaja 0400 647 809
Outi Hyöky, sihteeri 044 0180 545

Muodonmuutos sammakoksi
Alan kutistua. Iholleni alkaa kasvaa paiseita. Sormeni väliin kasvaa räpylät. Huomaan että olen kontallaan. Yhtäkkiä eteeni lentää kärpänen. Huomaan
että kieleni alkaa kasvaa ja venyy kärpästä kohti.
Lurps! Kärpänen hävisi suuhuni. En olisi halunnut
maistaa kärpästä mutta maistan kumminkin. Nam!
Päätin lähteä metsään etsimään lampea. Löysin
ison lammen ja päätin muuttaa sinne. Katsoin vettä
kunnes huomasin peilikuvani. Tajusin että olen
sammakko.
Laura Juva 3.lk
Muodonmuutos
Alan kutistua. Alan pitämään outoa ääntä. Ihon
väri muuttuu vihreäksi. Käsien ja jalkojen väliin
tulee räpylät ja ihooni tulee rupia. Suu levenee ja
silmät muuttuvat pieniksi. Korvat kutistuvat pois.
Pyydän apua mutta kukaan ei vastaa koska kurnutan. Sisäelimeni alkavat muuttua. Tunnen sen kun
limaiset madot möyrivät sisääni. En olisi uskonut
että minusta tulee rupisammakko. Muodonmuutoksen jälkeen olen ollut veden äärellä ja syönyt
vain äyriäisiä ja etanoita.
Minttu Mäntylä 4.lk

Piirustus: Lilja Taivalkoski

Paholaisen hillo

Muodonmuutos
Minä alan kutistua. Kun olen kutistunut vähän
pienemmäksi kuin kenkä. Minä alan muuttua
ruskeaksi ja limaiseksi. Silloin minä pelästyn. Sitten varpaitteni väliin kasvaa räpylät. Kun näytän jo
sammakolta niin minun kieli pitentyy ja puhetaitoni
lähtee. Sitten minun tekee mieli mennä uimaan ja
syödä kärpäsiä. Kun olen uinut ja syönyt niin menen rakentamaan minulle veden viereen suureen
lehtikasaan onkalon. Onkaloon kerään heinää,
lehtiä, ruokaa ja teen salakäytävän. Kun kaikki on
kerätty niin menen nukkumaan. Sitten kun olen
nukkunut niin huomaan että osaan hyppiä. Kun
olen hyppinyt tarpeeksi niin menen nukkumaan.
Viljami Palonen 4.lk

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

Jääkenttä
Talvella Askaisten koulun pihan kaukalo jäädytetään luistelua varten.

Askaisten srk-talo
Pakanpirtti
Askaisten työväentalo
Kartanon kahvila, Louhisaari
Pikisaaren saunatilat
Askaisten Helmenranta
Ritaritupa

Kuntorata, Askaistentie 576
Valaistulla 1500 m kuntoradalla on talvella
sään salliessa hiihtolatu. Tällöin reitillä on vain
hiihtäminen sallittu.

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 Kolkankävijät

Harrastukset
Partio
Eri ikäisten ryhmiä 7-vuotiaista ylöspäin kokoontuu Askaisten seurakuntatalolla maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Lisää tietoa
ryhmistä ja ajoista löytyy lippukunta Kolkankävijöiden nettisivuilta.
Askaisten VPK
Miehistö harjoittelee maanantaisin klo 19-21
Askaisten palotallilla, vanhan kunnantalon
alakerrassa (Ritarintie 1). Nuoriso-osaston
harjoitukset ovat maanantaina klo 17.15-18.45.
Naisosasto kokoontuu joka toinen kuukausi. Lisätietoja Marja Koposelta numerosta 044 544
1609.
Askaisten Martat
Marttojen facebook-sivulta ja Maskulaisesta
löytyy tietoa marttailloista ja tapahtumista.
Bingo
Askaisten-Merimaskun Karjalaiset ry järjestää
bingoa Askaisten työväentalolla tiistaisin klo
18.

Ulkoilu ja liikunta
Askaisten koulu, Askaistentie 700
Koulun pihalta löytyvät hiekkakenttä, multiareena ja frisbeegolf.

Nurmikenttä, Iiroistentie
Jalkapallomaalit
Leikkipuistot
• Haapaniemi
• Puistola
• Kielotie
• Askaisten koulun piha
Kuntosali Askaisten koululla, Askaistentie 700
Kuntosali on avoinna klo 06-22 avaintunnisteella. Tiistaisin klo 19-22 on naisten vuoro.
Henkilökohtaiset avaintunnisteet voi noutaa
kunnan vapaa-aikapalveluista (Askaistentie
142, Lemu) 20 e panttia vastaan. Syyskauden
(1.9.-31.12.) hinta on 25 e / 20 e.
Pikisaaren virkistysalue, Pikisaarentie 148
Uimaranta meren rannalla. Sauna vapaasti
lämmitettävissä joka päivä klo 10-22. Kokoustila varattavissa, puh. 040 577 2944
SÄBÄÄ TARJOLLA! Keräämme porukkaa
tiistaisin pelaamaan Askaisten koulun liikuntasaliin klo 18-20 säbää. Ensimmäinen kerta TI
23.10. KLO 18-20. Konkarit ja aloittelevat aikuiset (niin miehet kuin naiset) tervetulleita!
Takuuvarma keino saada hiki pintaan! Mukaan
tarvitset sisäpelikengät ja oman mailan - vaihtoehtoisesti pelimailan saa ensi alkuun lainaan
myös kaverilta tai koululta.
Pelit järjestetään, mikäli osallistuneita väh. 6 /
vuoro. Ilmoita itsesi 040 5780265 Laura Suvanto tai 044 3869162 Marko Koskelainen.
Naisten jumppa
Raisio-opiston järjestämää monipuolista jumppaa koulun liikuntasalissa maanantaisin klo
19-20.15. Ohjaajana Satu Haapala. Ilmoittautumiset Raisio-opiston nettisivuilla.
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Perheliikuntaa Askaisten koulun liikuntasalissa
MLL:n Lemun yhdistys järjestää perheliikuntaa
Askaisten koululla jokaisen kuukauden toinen
torstai klo 17-18. Tämän vuoden viimeiset kerrat ovat 8.11. ja 13.12.
Lasten ja perheiden liikuntaa koululla
Sirke Viljanen ohjaa liikuntaryhmiä koulun salissa keskiviikkoisin:
•
•
•

klo 14.15–15.15 Freegym 6–12-vuotiaille
klo 15.15–16.15 Perhesirkus 1–6-vuotiaille
klo 16.15–17.15 Temppujumppa 3–6-vuotiaille

Vapaita paikkoja voi tiedustella Maskun hyvinvointipalveluiden toimistosta.
Lavis
Jaana Fagerholm-Lehtonen ohjaa Lavis-lavatanssijumppaa Askaisten koululla keskiviikkoisin klo 19-20.
Seurakunnan päiväkerho
3-6-vuotiaiden lasten päiväkerho kokoontuu
seurakuntatalolla tiistaisin klo 13-16 ja torstaisin klo 9.30-12.30. Ilmoittautumiset seurakunnalle.
Seurakunnan perhekerho
Perhekerho kokoontuu seurakuntatalolla torstaisin klo 8.30-11.30. Kerhoon voi osallistua,
kun itselle sopii. Ei ilmoittautumista.

Syyskausi päättyy 28.11. ja kevätkausi alkaa
9.1. Ilmoittautumiset Raisio-opiston nettisivuilla.
TULOSSA TANSSILIIKUNTAA
Loppusyksyn sunnuntai-iltapäivisin Lemun
urheilutalolla on luvassa askaislaisten järjestämää tanssiliikuntaa. Aikuisten tunnilla heittäydytään eri tanssilajien tunnelmiin rennosti
ja rempseästi tanssitekniikkaa unohtamatta.
Luvassa myös showtanssitunti 7-10 vuotiaille. Ohjaajana toimii Meiju Vuorela Raision
Jumppareista. Aloituspäivä ja kellonajat löytyvät lähiaikoina mm. Elämää Askaisissa -facebook-ryhmästä. Lisätietoa saa myös sähköpostilla osoitteesta orn.kaisa@gmail.com.

Nähtävyyksiä

Louhisaaren kartanolinna, Louhisaarentie 229
Kartano on avoinna toukokuun puolivälistä
elokuun loppuun. Puutarhaan on vapaa pääsy
ympäri vuoden.
***
Askaisten kirkko, Askaistentie 38
Louhisaaren kappelikirkoksi 1600-luvulla
rakennettu kirkko. Hautausmaalla C. L. Engelin
suunnittelema Mannerheim-suvun hautakappeli.
***
Askaisten ritaripuisto, Askaistentie 785
Mannerheim-ristin ritareiden kunniaksi pystytetyt 191 muistokiveä sekä Kunniakivi.

Seurakunnan kokkikerho
Kokkikerho 3.-6.-luokkalaisille pidetään tiistaisin klo 17-18.30. Vapaita paikkoja voi kysyä
seurakunnalta.
Seurakunnan kaiken maailman kerho
Alakouluikäisille neljä kertaa vuodessa järjestettävässä Kaiken maailman kerhossa on joka
kerralla oma kansainvälinen teemansa ja usein
paikalla myös vierailija kyseisestä maasta. Vuoden viimeinen kerho pidetään 5.12. klo 14.3016.30 Askaisten seurakuntatalolla. Ilmoittautuminen viimeistään 2 päivää ennen kerhoa
Maskun seurakunnan nettisivuilla.

KURKKUMARKKINAT ASKAISISSA JO VUODESTA 1984

Kankaankudontaa
Raisio-opiston kurssi ”Kangaspuilla kaunista
kotiin” kokoontuu keskiviikkoisin klo 18-20.15
Askaisten kudontatilassa (Askaistentie 764).
www.askainen.fi

Louhisaaren taitavasti kaupallistetut kummituksetVisit Naantalin kummituskierros on taidolla toteutettu
elämys
Jokainen Askaisissa asuva tietää, että Louhisaaren kartanossa kummittelee. Moni kyläläisistä, kuten siellä työskentelevä henkilökuntakin, on saattanut jopa itse törmätä kartanon
huoneissa haahuileviin henkiolentoihin tai aistia tiloista hohkaavan erikoisen tunnelman.
Kenties joku on kuullut kartanon asuinkerroksesta askelia, vaikerrusta tai ovien pauketta tai
nähnyt märkiä askelia kellarin portaissa.

Kuva: Esko Keski-Oja/Visit Naantali

Kartanon ikkunoista kurkistelee tämän tästä kalpeita kasvoja, joiden omistajat ovat
menneet manan majoille jo satoja vuosia sitten. Puutarhassa öisin vaeltava vanha rouva on monelle vanha tuttu samoin
kuin öisin vaikertava kakluuniin muurattu vanhan ukko-Flemingin nuori vaimo.
Niin, kartanossa siis tosiaan asuu henkiolentoja, kuten hyvin tiedämme. Louhisaarta
voi hyvin kutsua ”elämän ja kuoleman kartanoksi”, kuten Louhisaaren kummituskierroksen mainiosti käsikirjoittanut Niina Repo
on dramatisoinut. Kartanon kummitukset
eivät ole meille askastelaisille mikään varsinainen uutispommi. Uutisen aihetta löy-

tyy sen sijaan siinä tavassa, millä naantalilaiset
naapurimme ovat hienosti onnistuneet nämä
kalpeat kylämme vaeltajat kaupallistamaan.
Kierrokselle tullessa tulija saapuu kartanolle lyhdyin valaistun kujan läpi. Kartano on valaistuna näyttävä, menneen ajan tunnelman
voi aistia hämärässä aivan toisella tavalla kuin
päivänvalossa. Pihalla odottaa muitakin kierrokselle tulijoita, osa on tullut selvästi kauempaakin juuri tätä varten paikalle. Pian raskas
ovi aukenee ja vanhanaikaiseen asuun puettu palvelijatar pyytää vierailijoita sisään salaperäiseltä vaikuttavan kartanon sisätiloihin
Osallistujat toivotetaan tervetulleiksi ja kierros alkaa. Sisältö perustuu tarinalle, jonka läpi
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osallistujia kuljetetaan kartanon huoneissa.
Oppaan johdattelemana tutuksi tulevat niin
Flemingit kuin Mannerheimitkin, joiden mahtisuvut kartanossa ovat majailleet menneinä
vuosisatoina. Tarinan höysteeksi kierroksen
oppaat sekä siihen osallistuvat näyttelijät ovat
pukeutuneet aikalaisasuihin, sekä sonnustautuneet asiaankuuluvin maskeerauksin. Kierros koostuu opasjohtoisesta tarinoinnista
yhdistettynä näytelmällisiin pieniin kohtauksiin, jotka liittyvät oppaan kertomaan, huone
huoneelta tarinallisesti etenevään juoneen.
Mieleeni jäi erityisesti vaikuttavasti näytelty karun kaunis kohtaus, jossa vanhan Flemingin tiedettävästi kaltoin kohtelema nuori Anna-vaimo
kuvailee tuntojaan kuoleman hetkellä. Yksinkertainen monologi jää kaikumaan huoneeseen
ja tallentuu mieleeni pitkäksi aikaa. Tarinoiden mukaan Anna oli siis nääntynyt kuoliaaksi
mustasukkaisen aviomiehensä komeroon lukitsemana. Veikkaan, että sen sijaan monelle
muulle osallistujalle kierroksen huipentuma on
lopuksi kellarikerroksessa tapahtuva kierroksen päätös. Tästä en kuitenkaan paljasta enem-

pää, jotain jääköön myös hämärän peittoon.
Kierroksen järjestäjä Visit Naantali on mielestäni onnistunut mainiosti kierroksen suunnittelussa, markkinoinnissa ja toteutuksessa. Kierrokset
ovat olleet erittäin suosittuja, moni kierroksista
jopa loppuunmyytyjä. Kauhu ja kummitukset
ovat asioita, jotka kiehtovat ihmisiä. Omasta
arjesta poikkeavat mystiset tai mielikuvitukselliset asiat kiinnostavat ja saavat etsimään
uusia elämyksiä, jollainen kummituskierroskin
ehdottomasti oli. Suosittelen kokemusta lämpimästi kaikille kauhun ystäville, ja muillekin.
Meidän tulisi ehdottomasti ottaa oppia rakkaista naapureistamme naantalilaisista elämysten tuotteistajina. Kyllä Kultarannassa osataan.
Onhan meillä Askaisissa toki perinteikkäät
Kurkkumarkkinat ja kaikkea. On Ritaripuistoa,
Pikisaarta ja Marski. Mutta miten tuotteistaa ja
paketoida elämyksiksi tämä kaikki, yhtä hienosti ja houkuttelevasti kuin kummituskierros
naantalilaisten toimesta kotinurkillamme on
toteutettu? Siinä meillä riittääkin pohtimista seuraavissa kylän kehittämiskokouksissa.
Anu Taivalkoski

Mannerlahden tunnelmissa
Meille kaikille on tuttu Askaisissa merenrannalla sijaitseva kaunis Mannerlahden leirikeskus ja sen hieno keltainen päärakennus. Sen
vehreässä englantilaistyylisessä puistossa on
mukava kiivetä ikivanhoja kiviaskelmia ja leikkiä olevansa kartanon herrasväkeä, ihan kuin
brittiläisessä tv-sarjassa. Voi kuvitella kartanon
väen asustamassa tiluksiaan ja käyskentelemässä ympäriinsä arvokkaan näköisenä. Vanha
talo uinuu kesäisen vihreässä maisemassaan ja
meri liplattelee hiekkarantaan. Usein rakennuksen täyttää kuitenkin nauru ja puheensorina
seurakunnan pitäessä siellä tilaisuuksiaan. Voi
vain arvailla, kuinka moni ihminen on paikassa
asunut ja elänyt, kokenut ilojaan ja surujaan.
Vielä useampi on siellä vieraillut leireilemässä
tai muissa merkeissä piipahtanut paikalla.
Harva kuitenkin tietää, että viehättävä rakennus omaa pitkän ja vaiheikkaan historian.
1870-luvulla Carl Robert Mannerheim – tulevan Marskimme isä – osti Hannulan tilukset
saadakseen asuinpaikan sukulaisilleen eli
äidilleen riittävän läheltä Louhisaarta. Päärakennusta suunniteltiin. Rantakin oli riittävän

Kuva: Albert Vallunen / vallunen.fi

syvä merenkulkuun. Niinpä rakennettiin oikein
iso ja hieno englantilaistyylinen huvila, Hannulan kartanon päärakennukseksi. Naantaliin oli
helppo kulkea laivalla ja Louhisaari oli lähellä.
Merihän oli ennen vanhaan paljon syvempi
kuin nyt. Kauniiseen huvilaan muutti Eva Mannerheim sekä muutamia muita suvun naisia.
Mannerlahden huvila, silloinen Uusi-Hannula
oli aika erilainen paikka kuin Louhisaari. Se oli
vihreä ja luonnonläheinen ja tarjosi mahdollisuuden vetäytymiseen ja asioiden pohdiskeluun luonnon helmassa, mikä siihen aikaan oli
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herrasväen huippumuotia. Valitettavasti talousvaikeudet ajoivat Marskin isän Carl Robert
Mannerheimin luopumaan Hannulan tilasta
ja niinpä kaunis merenrantahuvilakin täyttyi
uudesta väestä
Omistajaperheet vaihtuivat aikojen saatossa
usein. Hannulan tilalla harjoitettiin monenlaista työtä ja tointa. Omistajina oli liikemiehiä,
jotka puuhasivat liikeasioissaan ja antoivat tilan
palvelijoiden hoitoon. Palvelijat ja torpparit
ahersivat töissään pelloilla ja hoitivat karjaa.
Puutarhan hoito oli aina tärkeää ja erityisesti
harjoitettiin kauppapuutarhatoimintaa. Porkkanat, punajuuret, lantut, omenat, mansikat ja
tietysti kurkut kasvoivat tiluksilla. Niitä myytiin
Turun torilla asti säännöllisesti. Tietysti myös
kesävieraita kestittiin. Hannulassa oli myös
täysihoitola sekä astmaparantola. Höyrylaiva
toi ihmiset paikalle! Ajatella, että vielä v. 1913
saattoi kesällä arkiaamuisin seilata Veräjänkorvan rannasta höyrypurrella Turkuun. Historian
monet rankat vaiheet koskivat myös Hannulaa
ja sen kaunista päärakennusta. Sisällissodan aikana kylässä liikkui sotilaita ja taloista pidätettiin isäntiä. Hannulastakin vietiin korvauksetta
tavaraa, mm. hevonen, aseita ja elintarvikkeita.
Suojeluskunta järjestäytyi Hannulassa turvatakseen epävakaita oloja.
Ennen sotia, v. 1938 vanha päärakennus 3,5
ha maa-alueineen sekä 250 metrin merenrantoineen myytiin pois Hannulasta ja sen ostivat
Askaisten ja Merimaskun kunnat. Rakennuksesta tehtiin nyt kunnalliskoti. Sinne muutti
asumaan vanhempia ihmisiä sekä muutoin sairastelevaista, köyhää ja raihnaista väkeä. Tuohon aikaan ihmisten oli vaikea vanhemmiten
pärjätä vaatimattomissa oloissaan ja toimitella
arkisia askareitaan, jotka olivat paljon raskaampia kuin nykyajan koneistetuissa oloissa. Hannulan vanhasta huvilasta tuli oikein mukava
asuinpaikka isolle joukolle ihmisiä. Kauniissa ja
rauhallisessa rantamaisemassa oli ihanteellista
viettää elonsa ehtoopäiviä. Eikä siellä makoiltu
sängyissä, vaan toimitettiin kaikenlaista pientä
askaretta, jotta koko joukolle saatiin ruokaa
pöytään. Monet askaislaiset työskentelivät vanhainkodissa ja paikasta on monella lämpimiä
muistoja. Asuipa työntekijöitä myös paikanpäällä. Vasta huoli tulipalosta ja avuttomista
ihmisistä sokkeloisessa puutalossa sai historian
lehden taas kääntymään.
Paikka myytiin Maskun sekä Lemu-Askaisten
seurakunnille 1982. Rakennuksesta ryhdyttiin

heti perustamaan leirikeskusta. Onpa Mannerlahdessa pidetty jopa kirkkohallituksen kokouskin, v. 1991 toukokuussa. Leirikeskuksesta
on monella askaislaisella jännittäviä muistoja
katolle kiipeämisistä, tupakanpoltosta ja sängynpohjien raapustelusta sekä muista kolttosista, joita nuoret ovat tehneet kautta aikojen
valmistautuessaan astumaan aikuisuuteen.
Entäs sitten kummitukset? No, kyllähän niitäkin on Mannerlahdessa leirikeskuksen aikana nähty ja kuultu. Vanhan rouvan tiedetään
hiippailleen käytävillä useaankin otteeseen
leiriläisten nukkuessa huoneissaan. Ja vaikka
se vielä olisi unen häivettä – niin varmasti tiedetään, että kun viimeinen suomalainen Mannerheim-suvun jäsen kuoli, niin samaan aikaan
Mannerlahden ullakolla katkesi paksu hirsi.
Edellisenä päivänä oli kaikki ullakolla vaikuttanut olevan kunnossa.
Sellaista monenmoista on vanha talo nähnyt
– ihmisten vaihtumista ja uusien saapumista
paikalle, historian havinaa, iloa ja surua. Kenties vanha rouva Mannerheim edelleen silloin
tällöin astelee puistossaan kesäyön vihreässä
hämärässä tai käyskentelee leirikeskuksen komeissa huoneissa, viivähtää hetken muistoissaan ja käy samalla tarkastamassa paikat, että
onko hänen rakkaasta Hannulastaan pidetty
huolta. Onneksi meidän ei tarvitse huolestua,
sillä seurakunnan ahkerat työntekijät varmasti
hoitavat hommansa niin hyvin, ettei vanhanrouvan usein tarvitse tarkastuskäynneillään
piipahtaa.
Kirjoituksen lähteenä on käytetty teosta Carl
Mannerheimin Uusi-Hannula Askaisissa: kartano – kunnalliskoti – leirikeskus. (Tekijät Laukkanen – Vallunen – Aarlahti.)
Päivi Kivikko
Kuva: Albert Vallunen / vallunen.fi
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Balladi Louhisaaresta
(Into Kolkkala 1973)
On rantatörmälle rakennettu
kartanolinna niin upea.
Sen vaiheet varhaiset unohdettu,
niistä kukaan ei tietää saa.
On julmuutensakin ehkä ollut,
niin kulkee perimätietoja.
Ei niitäkään ole kirjoitettu
kuulutettu ei kirkossa.
Kun linnanherra taas laivallansa,
kauaksi lähti kulkemaan,
niin jälleen rakkaimman puolisonsa,
jätti linnaansa suremaan.
Kun vihdoin saapui hän matkaltansa,
niin uskoi juoruhun kavalaan
ja silloin syyttömän puolisonsa,
sulki sellihin kuolemaan.
Ja Louhisaaresta Mannan suuntaan
viel kulkevi pirun veren tie,
siel talonpojan ja voudin kesken,
kiista jostakin tullut lie.
Kun tämän tietää sai linnanherra
hän riensi kiireesti paikalle.
Ja sapelillansa talonpojan
kaulan siinä hän katkaisee.
On Louhisaaressa orjatiensä,
on pirun kivi ja kamari,
kun häijyn valtiaan makuuhuone,
nimen sai pirunkamari.
Kivelle varrella lehtokujan,
kun usein haltija levähti,
niin sitäkin väki koko ajan,
pirun kiveksi nimitti.

On Louhisaaressa monenlaiset,
käärmeetkin liikkuneet aikoinaan,
siel nähdä kummat sai kruunupäiset,
muutkin eläjät metsämaan.
Ja ainulaatuinen maailmassa,
taulu mi somisti käytävää,
ja siinä varoitus aikansa, että varokaa käärmeitä.
On väki lähtenyt Turun teille,
ja karjalaumat on hävinneet,
on tullut hiljaisuus tanhuville,
kaikki hiljalleen lahonnut.
Ja linna autio kummullansa,
jäi loistoaikojaan suremaan,
ei enää aallotkaan kuohuillansa,
hyväile kivijalkojaan.
Vaan vihdoin uuden sai isäntänsä,
tuo linna kauan jo kaipaama
sai rapparinsa ja maalarinsa,
entisyyttänsä muokkaamaan,
ja salaperäisten kamareiden,
jo ovet kaikille avattiin,
nyt linnan oppaita kuullessansa,
monet vaipuvat mietteisiin.
On linna saanut taas arvoansa,
tuo uljas kaunotar kummullaan,
maailman ääreltä turistinsa,
saapuvat sitä katsomaan.
Vaan menneisyytensä julma maine,
pois ehkä koskaan ei unohdu,
kun sukupolvesta sukupolveen,
aina tarinat uusiutuu.
Teoksesta: Louhisaaren herra ja Kankaisten
kukka.
Tekijä Ervo Vesterinen

Kuvasuunnistus
Seuraavat kuvat ovat pieniä yksityiskohtia kauniista kylästämme. Tunnistatko mistä kuvat on
otettu? Vastaukset voit lähettää osoitteeseen: askastelaine@gmail.com. Vastaamalla oikein
25.11. mennessä olet mukana yllätyspalkinnon arvonnassa.
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Palvelut Askaisten alueella
Askaisten Ritaritupa, Askaistentie 751
Kyläkauppa, kahvila-ravintola ja Smartpost.
Arkisin tarjolla on kotiruokalounas.
Ma-to klo 6-21
Pe klo 6-23
La klo 9-23
Su klo 10-18

Pomppulinna vuokrattavissa

MLL Lemu vuokraa pientä pomppulinnaa
alle kouluikäisten iloksi. Hinta 20 e / vrk, lasu 40 e.

Korupaja

www.niinannapertelyt.fi

Marskin Tori
La klo 09-12 (Talviaika 10-12)
Lähialueen tuotteita, kahvio
		
Kirjasto, Askaistentie 764 A
Ma klo 15-19
Ke klo 15-19
To klo 12-16
Pyhien aattoina klo 10-14

Konstanhaantie 8, Askainen
Avoinna päivittäin
040 775 0858

Louhisaaren kartanon kahvila
Louhisaarentie 229
Avoinna päivittäin äitienpäivästä elokuun
loppuun. Muina aikoina sopimuksen mukaan. Talvikaudella juhlapalvelut tilauksesta.
A-oikeudet.
Isänpäivälounas su 11.11.2018, kattaukset
klo 12 ja klo 14.
Joulupöytä su 16.12.2018 klo 12-15.
Puh. 02 4312515 tai 044 2814252
ylhainen.louhisaarenkartano@dnainternet.
net
Auttisten puutarha, Auttistentie 35
Avoinna 28.11-24.12.
Ma-pe klo 9-18
La-su klo 10-15.
Myynnissä itsekasvatettuja joulukukkia ja
asetelmia sekä joulukuusia.
Hoitola Lumi, Askaistentie 751
Hyvinvointipalvelut ammattitaidolla.
Puh. 044 238 8877

Pitopalvelua
Jenni Helenius
050 363 5308
www.helmipidot.fi

Askaisten

Ritaritupa

Kyläkauppa, kahvila-ravintola ja Smartpost. Arkisin
tarjolla on kotiruokalounas.
Ma-to klo 6-21
Herkulliset pizzat!
Pe klo 6-23
Nouda tai syö paiLa klo 9-23
kan päällä!
Su klo 10-18
Tule käymään! Löydä kuusen takaa kauppa ja
SmartPost. Tiesitkö, että voit asettaa Ritarituvan
omaksi lähipostiksesi?

Vesipiste, Askaisten tori
Kioskirakennuksen seinästä noudettavissa
juomavettä joka päivä. Toimii 1 € kolikoilla.
Rinki-ekopiste, Vesiläntie 6
Lasin, paperin, metallin ja kartongin keräys.
Matonpesupaikka, Kartiontie
Kesäaikaan

Hattarakone vuokrattavissa

Askaisten koulun vanhempainyhdistys
vuokraa hattarakonetta hintaan 30 eur.
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Tapahtumat ja muut menot
Ti 23.10. klo 18.30 Marttailta Pakan Pirtillä
Tutustutaan perunaan ja valmistetaan perunaruokaa marttojen reseptien mukaan. Tilaisuus on
kaikille avoin.
To 25.10. klo 9-12 Haravointitalkoot kirkolla
Seurakunnan järjestämässä talkootapahtumassa
on kahvitarjoilu.
Askaisten kylän etujärjestö. Tule mukaan – osallistumalla voit vaikuttaa.

Näin kyläyhdistys toimii

Kyläyhdistys auttaa talkoovoimin pitämään kylän
elävänä ja ympäristön hoidettuna. Toimintamme
on monipuolista.
•
•
•
•

toritoiminnan ja kahvikioskin ylläpito
liputukset, siivoustalkoot, ympäristön hoito
tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen
kylän asioista ja tapahtumista viestiminen

Marskin tori on auki joka lauantai klo 9-12 (talvisin klo 10-12). Oman kylän ihmiset myyvät tuotteitaan. Vieraatkin ovat tervetulleita myyjiksi.

La 3.11. Retki jääkiekkomatsiin Turkuun
TPS-Lukko
Lähtö Askaisten keskustasta klo 15.30. Jokainen
hankkii liput itse ja Visa tarjoaa matkat. Ilmoittautumiset Karitalle 25.10. mennessä numeroon
040 553 3768.
Ke 7.11. klo 18:00 Tarinatuokio Askaisten VPK:n
kokoustilassa
Risto Nikkonen pitää esitelmän talvisodasta Askaisten-Merimaskun Karjalaiset ry:n järjestämässä, kaikille avoimessa tilaisuudessa.
To 8.11. klo 9.30 Satutunti Askaisten kirjastossa
Kirjastonhoitaja Mari Tyni lukee satuja.
To 8.11. klo 16-17.30
Ritaripuiston siivoustalkoot

Kiinnostuitko kyläyhdistystoiminnasta? Liity
mukaan Askaisten kyläyhdistykseen! Ilmoita
liittymisestäsi aky@askainen.fi tai käy Marskin
Torin kahviossa täyttämässä liittymiskuponki.

La 10.11. klo 14:00
Naurujoogaa koulun liikuntasalissa. Hinta 5 e
sisältää joogan ja kahvin. Järjestäjänä Askaisten
Martat. Tilaisuus avoin kaikille.

Askastelaine- lehti

La 1.12. Joulunavajaismarkkinat Marskin torilla

Tämä 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.
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Sisällöntuotto
Anu Taivalkoski, päätoimittaja
Kaisa ja Jussi Örn
Rami Koivisto, taitto
Päivi Kivikko
Kuvat Louhisaaresta, Esko Keski-Oja/Visit Naantali

La 1.12. Joulujuhlat Ritarituvalla
Su 2.12. klo 17:00
Joulun odotusta -konsertti Askaisten kirkossa
Askaisten VPK:n nuoriso-osaston järjestämässä joulukonsertissa esiintyvät Arto Nuotio sekä
NousisKot. Lippuja voi tiedustella Ossi Anttalaiselta, puh. 040 522 4016.
La 22.12. Joulumarkkinat Marskin torilla

