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Yhdessä

Askaisten Martat

Tämän vuoden ensimmäisen Askastelaisen teemana on yhdistykset. Yhdistys- ja seuratoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet. Näin myös
meillä Askaisissa. Kylässämme toimii tälläkin
hetkellä yli kymmenen aktiivista yhdistystä,
joista osa esittäytyy tarkemmin tässä numerossa. Mikä parasta, paikalliset yhdistykset tekevät
myös yhteistyötä keskenään esimerkiksi tapahtumien ja kyläportaalin muodossa.
Yhdistysmisvapaus kuuluu kansalaisen perusoikeuksiin ja kytkeytyy sananvapauteen. Yhdistysmisvapaudella on turvattu oikeus perustaa
yhdistys luvallisen tarkoituksen toteuttamista
varten, kokoontua ja käyttää sananvapautta.
Yhdistystoimintaa säädellään yhdistyslailla, ja
sen toimintaa määrittävät tietyt kriteerit. Toiminnan tulee olla määriteltävissä yleishyödylliseksi,
ja sen tulee toimia yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseksi. Yhdistys ei saa tuottaa taloudellista voittoa.
Toisille yhdistystoiminta saattaa näyttäytyä
jäänteenä menneestä maailmasta tai ylimääräisenä taakkana muun arjen kuormituksen lisäksi.
Itselleni yhdistyksissä toimiminen tarjoaa, usein
toki lisätyötä, mutta myös jotain muuta suurempaa; nimittäin arvokkaan kokemuksen yhdessä
tekemisestä ja yhteisöllisyydestä. Yhdistystoiminnan kautta voi saada onnistumisen kokemuksia, uusia tuttavuuksia sekä oppia asioita.
Muualta muuttaneena verkostoituminen ja
muihin kyläläisiin tutustuminen yhdistystoiminnan kautta on ollut minulle tärkeä asia. Koska
sukulaiseni asuvat kaukana pohjoisessa, on
yhdessä tekeminen auttanut paljon perheemme kylään kotiutumisessa. On virkistävää, että
kiireisessä nykymaailmassa, jossa usein tulee
miettineeksi monenkin asian merkityksellisyyttä
ja tarpeellisuutta, on kuitenkin olemassa asioita joiden parissa voi tuntea tekevänsä tärkeää
työtä yhteisön hyväksi.
Lehden sivuille on koottu välähdyksiä hienoa
työtä tekevien paikallisten yhdistysten toiminnasta. Kaikki eivät mahtuneet mukaan vielä
tähän numeroon, joten jatkossakin saatte lukea
lisää vireästä yhdistyselämästä kylällämme. Kaikki rohkeasti mukaan, jokaiselle löytyy varmasti
mielekästä tekemistä kylän yhdistys- ja harrastetoiminnasta!

Askastelaista marttaenergiaa on ollut liikkeellä jo yli sata vuotta,
sillä Askaisten Martat
on perustettu vuonna 1916. Marttaliiton teeman mukaan elämä on parasta itse tehtynä,
ja sitä noudattaen yhdistyksen toiminta
suunnitellaan jäsenten toiveiden mukaan.
Marttailtojen aiheet voivat käsitellä vaikkapa terveyttä, puutarhanhoitoa, kierrätystä,
ruuanlaittoa, yleensä arkielämään liittyvä
aiheita. Olemme opiskelleet erityisruokavalioita ja maistelleet viinejä, tutustuneet
muotiin vaateliikkeessä ja käyneet linturetkellä. Askartelu ja käsityöt kiinnostavat
myös, olemme esimerkiksi rakentaneet
hyönteishotelleja ja tänä vuonna kudomme
sukkia lahjoitettavaksi uusille äideille. Illoissa voi olla vetäjänä ulkopuolisia asiantuntijoita tai opastamme toinen toisiamme.
Järjestämme erilaisia tapahtumia ja osallistumme kylän yhteisiin rientoihin. Kurkkumarkkinoille teemme lähes maankuuluja
kurkkusäilykkeitä ja Martan päivän laulajaisista on tullut kesäinen perinne. Marttojen
matkassa pääsee myös reissaamaan, teemme esimerkiksi teatteriretkiä ja syksyisin
risteilemme toiminnan suunnittelun merkeissä. Lähiseutuihin tutustumme pyöräillen
ja ensi kesäksi on piknik suunnitteilla.
Marttaillat järjestetään yleensä kylän yhteisessä kokoontumispaikassa Pakanpirtissä.
Tapahtumista ilmoitamme Maskulaisessa ja
facebook-sivullamme.
Martaksi voi ryhtyä kuka tahansa, jopa
miehet, sillä toiminnassamme on mukana
marttejakin ja myös lapsijäseniä. Voit toki
olla osaava emäntä, jolta sujuu parinsadan
hengen kahvitus käden käänteessä, mutta
toisaalta voit myös kaivata arkijärkisiä neuvoja perheesi elämän helpottamiseen. Tai
kenties olet näppärä somepäivittäjä tai digiosaaja, joka voi opastaa muitakin. Martoista
voit löytää uusia ystäviä ja uudisasukkaana
päästä mukaan kylän elämään. Marttailla voi
niin aktiivisesti kuin haluaa.
Marttaillat ovat kaikille avoimia, joten aina
voi käydä katsomassa, löytyisikö tästä uusi
harrastus. Tule kanssamme luomaan uutta
sisältöä seuraavaan satavuotishistoriikkiin!

Yhteisesti ja tasapuolisesti kaikille touhukkaita
talvipäiviä toivotellen,
Anu Taivalkoski

Askaisten Martat
Seija Tuunanen, puheenjohtaja 0400 647 809
Outi Hyöky, sihteeri 044 0180 545

Terveisiä Kudontapiiristä!
Keskiviikkoiltaisin kirjaston piha on pysäköity
tiiviisti täyteen, kun innokkaat kutojat suunnistavat tarmokkaina lempiharrastuksensa pariin
ja tapaamaan toisia taitoniekkoja. Kellarissa
kokoontuu Raisio Opiston ryhmä Kangaspuilla kaunista kotiin, ohjaajanaan Anna Alaranta.
Koko vuoden kurssi maksaa 62 euroa. Juuri nyt
työn alla on monenmoista taidokasta työtä – liinaa punapoiminta -tekniikalla, kaitaliinaa, joululiinaa ja ryppyhuivia. Ja tietysti mattoja monine
hienoine kuvioineen ja tottakai pyyheliinoja
– pellavaisista käsipyyhkeistä hienoihin kylpypyyhkeisiin. Puissa syntyy myös vilttejä, pannunalusia ja keinutuolinmattoja.
Kurssi on täpösen täynnä – 15 harrastajaa, mutta kangaspuita on vain kymmenet, joten ihan
koko vuotta eivät kaikki pääse kutomaan. Näin
on ollut jo ainakin 30 vuotta. Moni tumpeloinen
aloittelija (myös tämän kirjoittaja) on loputtoman kärsivällisten kurssikavereidensa ansiosta
päässyt perille kutomisen saloista ja saanut
sukkulan viuhumaan. Vaikkei olisi aiemmin edes
oleskellut samassa huoneessa kangaspuiden
kanssa.
Varsinainen opettaja on paikalla keskiviikkoiltaisin, mutta paikka on käytössä koko ajan – kudontaan hurahtanut voi ahkeroida vaikka joka
päivä yötä myöten, jos inspiraatio oikein pahasti
iskee eikä puista malta olla erossa. Kudontapiiri

on tiivis, iloinen ja lämmin porukka.
Yhteishenkeä nostatetaan yhteisessä kahvihetkessä, jonka tykötarpeet kukin vuoroviikollaan
kattaa pöytään. Kahvirahalippaan kilahtelu
tietää lisää mukavia yhteisiä hetkiä – tuloilla kustannetaan piirin omat ostosmatkat edullisiin ja
runsaisiin matonkudekauppoihin. Linja-autossa
on tunnelmaa! Silloin sitä päästään ihmeellisiin
paikkoihin penkomaan, kuten vaikkapa Urjalaan
tai Somerolle. Kesällä piirin porukka kokoontuu
Ritaritupaan yhteisiin kahvihetkiin.
Kudonta on ajan hermolla – se on ympäristöystävällinen harrastus, vanhat tekstiilit voi kierrättää. Yleensä luonnonmateriaali on paras, mutta
muillakin voi tehdä kokeiluja. Kudonta harrastuksena on muotia, joten uusien innokkaiden
kannattaa ilmoittautua syksyllä ajoissa. Heidät
otetaan sydämellisesti vastaan kellarissa.
Toimittanut

Päivi Kivikko
Tutustu Raisio-opiston tarjontaan
https://opistopalvelut.fi/raisio/index.php

Harrastuksena hengenpelastus

Kuvassa yhdistelmäauto Hercules. Kuva ©Janne Lehtilä

Kokemuksia, kouluttautumista ja yhdessä tekemistä Askaisten VPK:ssa
Harvan harrastuksen parissa
voi sanoa konkreettisesti pelastaneensa henkiä. Askaisissa
asuvan Eetu Lehtisen harrastus, VPK, on sellainen.
Lehtisen palatessa kotiin
varsinaisesta leipätyöstään,
saattaa vapaa-ajalla tulla häly-

tys pelastuskeikalle. Keikkojen
sisältö voi olla mitä vain eläinten pelastamisesta kiipelistä
maastopalojen sammuttamiseen. Kesäisin avunpyyntöjä
tulee useammin kuin talvella.
-Monenlaista voi tulla vastaan
ja nähdä tehtävissä. Sitä kaikkea on vaikea kuvailla, tämä
on niin monisäikeistä, Askaisten VPK:n palopäällikkö Lehtinen kertoo.
VPK eli vapaaehtoinen pa-

Askaisten VPK:n harjoituksista. Kuva © Janne Lehtilä
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lokunta hoitaa palo- ja pelastustehtäviä vapaaehtoisesti
ja omalla ajallaan. Askaisiin
vapaapalokunta perustettiin
vuonna 1935. Palokuntatoiminta on kylässämme jatkunut yhtäjaksoisesti VPK:n
perustamisesta saakka, eli
tänä vuonna jo 84 vuoden
ajan. Askaisten VPK:n toiminnan tarkoituksena on toimia
pelastustehtävissä Askaisten
keskustassa ja sen lähialueilla
sekä tarvittaessa avustaa myös
naapuripalokuntia.
Vapaaehtoisilla palokunnilla
on usein sopimus aluepelastuslaitoksen kanssa pelastustehtävien hoitamisesta, jonka
vuoksi niistä käytetään myös
nimitystä sopimuspalokunta.
Askaisten VPK on sopimuspalokunta, joka toimii osana Varsinais-Suomen aluepelastuslaitosta. Askaisissa miehistön
käytössä oleva yhdistelmäauto
Hercules on pelastuslaitoksen
kalustoa.
Lehtinen aloitti palokunta-uransa heti kun kynnelle

Ossi Anttalainen varainkeruutöissä Marskin Markkinoilla
kykeni. Perheen ja suvun miehet olivat olleet toiminnassa
mukana aikaisemmin, joten
heidän esimerkkinsä kannustamana Lehtinen hakeutui

Yleisöä kokeilemassa ensiapua
itsekin pelastustoiminnan
pariin.
-Mukaan pääsee sitten, kun
pituutta on vähintään paloauton renkaan verran. Taisin olla

6-vuotias ja varvistaa hieman,
jotta pääsin mukaan nuorisojaoston porukkaan, Lehtinen
nauraa.
Harrastuksen voi aloittaa jo
kouluikäisenä nuorisojaoston
toiminnassa. Nuorisojaoston
toimintaa johtaa Marja Koponen. Hälytys- ja nuorisojaostojen lisäksi VPK:lla on omat
nais- ja veteraanijaostonsa,
jotka järjestävät omia kokoontumisiaan säännöllisesti muun
muassa vapaa-ajan toiminnan merkeissä. Kaikki jaostot
toimivat Askaisten VPK:n
yhdistyksen alaisena, jonka
puheenjohtaja on Ossi Anttalainen
Järjestö-, kilpailu ja nuorisotoiminnan lisäksi yhdistys
järjestää myös turvallisuuskoulutusta.
Tällä hetkellä kerran viikossa
www.askainen.fi

säännöllisesti harjoitteleva hälytysosasto kaipaa joukkoonsa
mukaan lisää rohkeita pelastajia. Toimintaan voi osallistua
omien kykyjensä ja elämäntilanteensa mukaan.
-Mukaan VPK:hon pääsee
kuka vain ikään ja sukupuoleen katsomatta. Mitään ei
tarvitse osata etukäteen,
kaikki opetetaan kursseilla
aivan alusta alkaen, Lehtinen
rohkaisee.
Toimittanut

Anu Taivalkoski

Katso lisää!

askaistenvpk.fi

Askaisten-Merimaskun Karjalaseura ry
Tiistain Bingo-illat
Askaisten Työväentalolla eivät varmasti ole
jääneet huomaamatta
kyläläisiltä ja ohikulkijoilta. Monet tuntuvat
silti tietävän vain vähän
järjestäjästä. Tilaisuuksien takana on aktiivinen, yli 100
jäsenen Askaisten-Merimaskun
Karjalaseura ry.
Karjalaisten mielenkiintoiseen
maailmaan auttoi tutustumaan seuran sihteeri ja rahastonhoitaja Tiina
Janger, joka toimii myös Karjalan
Liiton Varsinais-Suomen aluevastaavana. Askaisten väestönmuodostuksessa karjalaisilla on niin suuri
merkitys, että aiheesta on hyvä tietää muutakin kuin karjalanpiirakat,
karjalan vaakuna, värikkäät kansallispuvut sekä niiden aina reippaat ja
iloiset kantajat.
Sotien jälkeen v. 1944 Askaisiin
sijoitettiin huomattava määrä karjalaisia heidän kotiseutujensa jäädessä uuden rajan taakse. Askaisiin
muuttaneiden lähtökuntina olivat
pääasiassa Uusikirkko, Koivisto ja
Kuolemajärvi, jonka kauniin merenrantakylän mukaan on nimetty
Askaisten keskustan lähellä oleva Seivästöntie. Karjalaiset toivat
värikkään ja eläväisen kulttuurinsa
merkittäväksi osaksi askaislaista
elämänmenoa muodostaen sodan
jälkeen jopa n. 30 % Askaisten väestöstä.
Askaisten-Merimaskun Karjalaseura ry perustettiin vuonna 1948 vaalimaan karjalaisia perinteitä satojen
muiden paikallisten karjalaseurojen
tavoin. Toiminta on ollut aktiivista
koko yli 70-vuotisen historian ajan.
Edelleen karjalaisia perinteitä pidetään arvossa, mutta tapahtumia
ja toimintaa on laidasta laitaan niin
paikallisesti kuin yhteistyössä muiden karjalaseurojen kanssa. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita muutkin
kuin seuran jäsenet.

Itsenäisyyspäivän kahvitilaisuudesta. Kuva Rami Koivisto
Tälle vuodelle on luvassa mm. laivaristeilyä, teatterimatkaa, rantailtaa, kesäretkeä, tarinailtoja ja joulujuhlaa. Tapahtumista tiedotetaan mm. Facebookissa ja kuntatiedotteessa. Karjalaisten vuosittainen päätapahtuma on tänä
vuonna Hämeenlinnassa pidettävät Karjalaiset Kesäjuhlat,
johon osallistuu 13 000 - 15 000 karjalaista eri puolilta
Suomea.
Ensi kerralla kun tien vieressä näkyy Bingo-kyltti tai muu
opaste Karjalaisten järjestämään tilaisuuteen, kannattaa
poiketa tutustumaan. Saatat pian löytää itsesi iloisesta
karjalaisesta seurasta.
Toimittanut
Jussi Örn

Kysy lisää!
Voit liittyä seuraamme soittamalla 040 744 3601 tai sähköpostilla tiina.o.janger@gmail.com

www.askainen.fi

MLL järjestää lapsiperheille toimintaa
Askaisissa ja Lemussa
MLL Lemun yhdistys piti
viime vuoden lopulla perhekahvilaa Askaisissa. Suuren
suosion saanut perhekahvila
jatkuu Askaisissa myös keväällä.
Perhekahvila on lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka.
Vanhemmat voivat jakaa kokemuksiaan, järjestää toimintaa
ja samalla lapset saavat leikkiseuraa. Toiminnan suunnitteluun pääsevät mukaan kaikki
halukkaat.
Perhekahviloiden ohjelmaan
kuuluu mukavaa yhdessäoloa,

rupattelua ja välillä erilaista
ohjelmaa. Perhekahvilassa on
tarjolla kahvia, teetä ja mehua
sekä pientä purtavaa. Tarjoilu
on ilmainen Lemun MLL:n jäsenille, ei jäsenille kahvimaksu
2€/perhe.
•

•

•

•

•

Askaisten perhekahvila
on avoinna perjantaisin
klo 10-12 Pakan Pirtissä
(Pakankuja 1)
Askaisten lisäksi Perhekahvila on auki tiistaisin
klo 10-12 Oskarin Helmessä Lemussa (Askaistentie 139)
Askaisissa järjestetään
myös perheliikuntaa jokaisen kuukauden toinen
torstai klo 17-18
Yhdistys tarjoaa mahdollisuuden liikkua salissa ja
kokeilla erilaisia välineitä
koko perheen kesken.
Liikkumaan pääsee Askaisten koululla to 14.2,
14.3, 11.4 ja 9.5.
Lemun koululla on perhe-

liikuntaa jokaisen kuukauden viimeinen sunnuntai
klo 10-11:30. Lemussa
kevään liikuntakerrat ovat
24.2, 31.3 ja 28.4.
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista löydät
yhdistyksen nettisivuilta, lemu.
mll.fi. Nettisivuilta löytyy mm.
tarkempaa tietoa perhekahviloiden kevään ohjelmasta.
Yhdistä voi seurata myös
Facebookissa, MLL Lemun
paikallisyhdistys.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Puheenjohtaja

Tiina Kosonen
mll.lemun.yhdistys@gmail.com

Eläkeliiton Lemu-Askainen-Velkuan yhdistys
Eläkeliiton Lemu-Askainen-Velkuan yhdistys toimii
eläkeläisten etujen valvojana
sekä järjestää monipuolista
vapaa-ajan ohjelmaa
Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläisjärjestö. Järjestö
valvoo ikäihmisten etuja sekä
tarjoaa palveluja sekä mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon. Varsinais-Suomen piiriin
kuuluu 45 yhdistystä, joista
yksi on Lemu-Askainen-Velkuan vuonna 1995 perustettu
yhdistys. Jäseniä yhdistyksessä on n. 350 kappaletta.
Yhdistyksen tarkoituksena on
eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien etujen valvominen,
sekä heidän turvallisuutensa
ja hyvinvointinsa edistäminen.
Toimintaa ohjaavia arvoja ovat
muun muassa oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteisvastuullisuus.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen
monipuolisia mahdollisuuksia
liikuntaan ja yhdessäoloon.
Yhdistyksellä on kaksi kertaa
viikossa oma kuntosalivuoro Lemussa ja Askaisissa.
Bocciaa pelataan säännöllisesti, keilaillaan sekä pelataan
ulkopelejä kesäisin Livonsaaren seurojentalon pihalla. Lisäksi yhdistys järjestää
tapaamisia Askaisten Olkkarissa sekä kahvitilaisuuksia
kuukausittain.
Monipuoliseen koulutustarjontaan kuuluu muun muassa
nettiopastus. Erilaiset yhteiset
retket ja kulttuuritapahtumat,
juhlat sekä matkat luovat mieleenpainuvia kokemuksia ja
elämyksiä osallistujille. Yhdistyksen jäsenet voivat lisäksi
hyödyntää jäsenistölle kuuluvia tuote-etuja sekä alennuksia yhteistyöyrityksissä.
www.askainen.fi

Jäseneksi voi liittyä kuka
tahansa 15-vuotta täyttänyt
henkilö. Jäsenten ei tarvitse
olla eläkkeellä olevia, eikä
paikkakuntalaisia; kaikki kiinnostuneet voivat osallistua ja
tulla mukaan toimintaan!
Jäsenmaksu vuonna 2019 on
10e, joka sisältää jäsenlehden
EL-Sanomat.
Mukaan voit liittyä ottamalla
yhteyttä:
Jäsensihteeri

Raija Lahdenranta

040 8435524
raija.lahdenranta@dnainternet.net
Voitte myös ottaa yhteyttä
muihin hallituksen jäseniin.

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

Leikkipuistot
• Haapaniemi
• Puistola
• Kielotie
• Askaisten koulun piha

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

Vapaa-aika ja ulkoilu
SÄBÄÄ TARJOLLA! Tule tiistaisin pelaamaan
Askaisten koulun liikuntasaliin klo 18-20 säbää.
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.
Askaisten koulu, Askaistentie 700
Koulun pihalta löytyvät hiekkakenttä, multiareena ja frisbeegolf.
Jääkenttä
Talvella Askaisten koulun pihan kaukalo jäädytetään luistelua varten.
Kuntorata, Askaistentie 576
Valaistulla 1500 m kuntoradalla on talvella
sään salliessa hiihtolatu. Tällöin reitillä on vain
hiihtäminen sallittu.
Nurmikenttä, Iiroistentie
Jalkapallomaalit

Kuntosali Askaisten koululla, Askaistentie 700
Kuntosali on avoinna klo 05-22 avaintunnisteella. Tiistaisin klo 19-22 on naisten vuoro.
Eläkeläisten omatoimivuoro on maanantaisin
ja torstaisin klo 11 alkaen. Henkilökohtaiset
avaintunnisteet voi noutaa kunnan vapaa-aikapalveluista (Askaistentie 142, Lemu) 20 e
panttia vastaan. Kevätkauden (1.1.-31.5.) hinta
on 25 e / 20 e.
Naisten jumppa
Raisio-opiston järjestämää monipuolista jumppaa koulun liikuntasalissa maanantaisin klo
19-20.15. Ohjaajana Satu Haapala. Ilmoittautumiset Raisio-opiston nettisivuilla.
Perheliikuntaa Askaisten koulun liikuntasalissa
MLL:n Lemun yhdistys järjestää maksutonta
perheliikuntaa Askaisten koululla jokaisen
kuukauden toinen torstai klo 17-18. Toiminta
on valvottua mutta ei ohjattua ja suunnattu
1-12-vuotiaille lapsille huoltajineen. Kevään
liikuntakerrat ovat 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5.
Lasten ja perheiden liikuntaa koululla
Sirke Viljanen ohjaa liikuntaryhmiä koulun salissa keskiviikkoisin:
• klo 15.15–16 Perhesirkus 1–6-vuotiaille
• klo 16–17 Temppujumppa 3–6-vuotiaille
Vapaita paikkoja voi tiedustella Maskun hyvinvointipalveluiden toimistosta.
Perhekahvila
MLL:n perhekahvila on lapsiperheiden avoin
kohtaamispaikka. Vanhemmat voivat jakaa
kokemuksiaan, järjestää toimintaa ja samalla
lapset saavat leikkiseuraa. Perhekahvila kokoontuu perjantaisin klo 10-12 Pakan Pirtillä
(Pakankuja 1).
Lavis®
Jaana Fagerholm-Lehtonen ohjaa Lavis®-lavatanssijumppaa Askaisten koululla keskiviikkoisin klo 19-20.

www.askainen.fi

Pikisaaren virkistysalue, Pikisaarentie 148
Uimaranta meren rannalla. Sauna vapaasti
lämmitettävissä kesäisin. Kokoustila varattavissa, puh. 040 577 2944

Bingo
Askaisten-Merimaskun Karjalaiset ry järjestää
bingoa Askaisten työväentalolla tiistaisin klo
18.

Seurakunnan päiväkerho
3-5 -vuotiaiden lasten päiväkerho kokoontuu
seurakuntatalolla tiistaisin klo 13-15.30 ja torstaisin klo 9.00-11.30. Ilmoittautumiset seurakunnalle.

Nähtävyyksiä

Seurakunnan perhekerho
Perhekerho kokoontuu seurakuntatalolla keskiviikkoisin klo 9.30-11.30. Kerhoon voi osallistua, kun itselle sopii. Ei ilmoittautumista.
Seurakunnan kokkikerho
Kokkikerho koululaisille pidetään tiistaisin klo
17-18.30. Vapaita paikkoja voi kysyä seurakunnalta.

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 kaiken maailman kerho
Alakouluikäisille neljä kertaa vuodessa järjestettävässä Kaiken maailman kerhossa on joka
kerralla oma kansainvälinen teemansa ja usein
paikalla myös vierailija kyseisestä maasta. Kerho kokoontuu tiistaina 5.3. klo 17-19 Askaisten
seurakuntatalolla. Ilmoittautuminen viimeistään 2 päivää ennen kerhoa Maskun seurakunnan nettisivuilla.

Harrastukset ja yhdistykset
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.

KURKKUMARKKINAT ASKAISISSA JO VUODESTA 1984

ILMOITA HARRASTUKSISTA TAI
TAPAHTUMISTA MAKSUTTA
RAMILLE NUMEROON 050 5707
212 tai rami@villabarbuto.com
Valokuvia Keskipiirin koulusta
Haluamme tutustua talomme historiaan ja etsimme
lainaksi/nähtäväksi vanhoja valokuvia kodistamme,
vanhasta keskipiirin koulusta. Toiveena olisi löytää niin
sisä- kuin ulkokuvia. Meitä kiinnostavat myös vanhat
koulukuvat, joissa näkyy ympäristöä.
Terveisin
Kaisa ja Jussi Örn
orn.kaisa@gmail.com 040 579 5460 (Kaisa)
040 664 6546 (Jussi)

www.askainen.fi

Keitä ovat Kolkankävijät?
Ja mitä partiossa todella
tehdään? Askaisissa toimii
tällä hetkellä virallisesti neljä
partioryhmää. Meduusat
(1.lk), Karhut (2.-3.lk), Kauriit
(4.lk) sekä Oravat (5.-6.lk).
1.-3. luokkalaiset partiolaiset
ovat sudenpentuja, 4-6. luokkalaiset seikkailijoita ja 6.-8.
luokkalaiset tarpojia. Tästä
vanhemmat ovat samoajia ja
vaeltajia.

vanhempi partiolainen. Ryhmänjohtaja keksii porukalle
ohjelmaa, esimerkiksi leikkejä
tai selviytymistaitoja. Harjoiteltuaan tietyn ajan jotain
asiaa, partiolainen voi saada
taitomerkin. Sen hän kiinnittää
partiopaitaansa, jota voi esitellä vaikka partioparaatissa.
Partioparaati on eri partioryhmien perinteinen näytös, joka
järjestetään aina keväällä
Turussa. Siellä partiolaiSamoajat, vaeltajat ja aikuiset set marssivat oman
saattavat osallistua partiotoilippukuntansa
mintaan esimerkiksi pitämällä kanssa ympäri Turun
ryhmiä, johtamalla leirejä ja
katuja rumpujen tahdisosallistumalla epäsäännöllises- sa.
ti järjestettävään ohjelmaan,
Askaisten, Lemun ja Velkuan
joka voi olla melkein mitä vain lippukunta on Kolkankävijät.
vaelluksesta pakohuoneeseen. Vuonna 1988 perustetulla
Nuoremmat pääsevät nauttilippukunnalla on jopa oma
maan partiosta koloilloissa ja
Kolkansaari, jossa järjestetään
leireillä.
vuosittain kesäleiri. Leirillä
Koloillaksi kutsutaan partiopääsee uimaan, saunomaan,
ryhmän tapaamista, jota johtaa syömään kolkkamössöä, naut-

timaan luonnosta sekä istumaan leiritulen ääressä makkaraa syöden ja jutustellen.
Partion kautta voi helposti
tutustua uusiin ihmisiin. Leireillä osallistujista tulee tiivis
porukka. Kun ollaan poissa
normaalista arjesta, lähellä
pyörivien henkilöiden kanssa
viettää aikaa väkisinkin, ja leirin
lopussa kaikki ovat tuttuja
toisilleen. Oman vartion
kanssa touhutessa
löytää myös yhteisen sävelen. Mikä
parasta, partioon voi
liittyä minkä ikäisenä
tahansa, eikä tarvitse edes
osata mitään valmiiksi. Ainoa
mitä tarvitsee on hyvä asenne!
Toimittanut

Pihla Vihervaara

www.kolkankavijat.fi

Askaisten koulun vanhempainyhdistys - työtä koulun hyväksi
Askaisten koulun vanhempainyhdistyksen tarkoituksena
on tukea koulumme toimintaa
sekä oppilaiden hyvinvointia
kaikin tavoin. Yhdistys toimii
myös keskustelukanavana
kodin ja koulun välillä. Haluamme turvata perinteisen ja
viihtyisän koulun säilymisen
kylällämme, jonka katsomme
olevan tärkeä koko kunnalle
lisää asukkaita tuova elinvoimainen vetovoimatekijä.
Monien ihmettelemä nimilyhenne Askiko on jäänne
ajasta, jolloin Askaisten koulun
nimi vielä oli Askaisten Kirkonpiirin Koulu.
Aktiivisesti toimiva koululaisten vanhemmista koostuva
yhdistys kerää rahaa erilaisin
tavoin toteuttaakseen tavoitteitaan. Erilaisista myynti-

kampanjoista, kahvituksista,
tapahtumista sekä muista
tempauksista kertyneet varat
käytetään koululaisten hyväksi.
Tänä vuonna vanhempainyhdistys on esimerkiksi hankkinut koululle erilaisia materiaali- ja välinehankintoja. Kevään
aikana tuemme luokkaretkien
järjestämistä, bussikuljetuksia
uimahallireissuille, kustannamme teatteriesityksen, hankimme xylitol-pastilleja sekä
salapoliisikirjoja koululle.
Kevään ja tulevien vuosien
suuri projekti tulee olemaan
koulun pihan uudistaminen
turvallisemmaksi. Tästä lisää
infoa myöhemmin keväällä!
Askikon aktiivit toivottavat
kaikki koululaisten hyvinvoinnista ja kyläkoulun toiminnasta
kiinnostuneet mukaan osalwww.askainen.fi

listumaan! Yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista ja
kokouksista tiedotetaan yhdistyksen Facebook-sivuilla sekä
omassa WhatsApp-ryhmässä.
Ota yhteyttä akvanhempainyhdistys@gmail.com tai hallituksen jäseniin, jos haluat
mukaan ryhmään.
Puheenjohtaja

Anu Taivalkoski

TIESITKÖ?
Askiko hoitaa Louhisaaren
kartanon puutarhan omenapuita kevättalvisin suoritettavin hoitoleikkauksin.

Palvelut Askaisten alueella

Korupaja

www.niinannapertelyt.fi

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 11-18

Konstanhaantie 8, Askainen
Avoinna päivittäin
040 775 0858

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

Pitopalvelua
Jenni Helenius
050 363 5308
www.helmipidot.fi

Vesipiste, Askaisten tori
Kioskirakennuksen seinästä noudettavissa juomavettä joka päivä. Toimii 1 € kolikoilla.
Rinki-ekopiste, Vesiläntie 6
Lasin, paperin, metallin ja kartongin keräys.
Taksi
Saarisen Taksit Oy
040 022 7010

Hattarakone vuokrattavissa

Askaisten koulun vanhempainyhdistys vuokraa
hattarakonetta hintaan 30 eur.

Pomppulinna vuokrattavissa

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?

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

ENSI NUMEROSTA ALKAEN TÄMÄN KOKOINEN ILMOITUS
MAKSAA ASKASTELAISESSA 30
EUROA.
ILMOITA ENSI NUMEROSSA SOITTAMALLA RAMI/050 5707 212

www.askainen.fi

Menovinkit Askaisissa
Ma 11.2.
Alkaen klo 18.30 112-päivä paloasemalla
Paloautoajelua perheen pienimmille, turvallisuusaiheista valistusta, mahdollisuus osallistua miehistön harjoituksiin. Kahvitarjoilu.
Palovaroittimia myynnissä !

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

Askastelaine- lehti

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 asukkaiden ja kesäasukkaiden tarpeisiin.
Irtonumeroita saatavilla Marskin Torin kioskista.
Irtonumeroiden tuotto käytetään Askaisten kyläyhdistyksen toimintaan kyläläisten hyväksi.
Askastelaisen toimitus
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Su 3.3.
Laskiaisrieha koululla
Su 10.3.
Kyläyhdistyksen kevätkokous
Tervetuloa osallistumaan kyläyhdistyksen
kokoukseen!
Su 17.3.
Risto Räppääjä -elokuva koululla

