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Se mitä Askaisista ei saa, 
sitä ei tarvita
Kesäisen lehtemme numeron teemana on tällä 
kertaa paikalliset yritykset sekä yrittäminen As-
kaisissa. Mutta miksi juuri yritykset? Elinvoimai-
sen yhteisön taustalla, tai sen seurauksena syntyy 
yleensä monenlaista yritystoimintaa. Paikallisilla 
yrityksillä on asukkaita työllistävä vaikutus tuo-
den mukanaan hyvinvointia yhteisölle.
 
Vaikka kylämme on pieni, niin silti meiltä löytyy 
toinen toistaan hienompia yrityksiä ja ammattitai-
toa moneen jopa kansainvälisellä tasolla. Erään 
kyläläisen sanoin ”Se mitä Askaisista ei saa, sitä 
ei tarvita”.
 
Ilahduttavasti olemme saaneet kylälle jälleen 
palveluitakin takaisin rohkeiden yrittäjien an-
siosta. Nyt meillä on kauan kaivatut kauppa ja 
ravintola jälleen avoinna, löytyy siivouspalvelua, 
pienimuotoista majoituspalvelua, pitopalvelu, 
koruja, lahjatavarapuoti ja paljon muuta. Muiste-
taan myös käyttää ja hyödyntää näitä palveluja!
 
Odotan tulevaisuudessa matkailupalvelujen li-
sääntyvän alueella ja kylällä. Saariston rengastie 
houkuttaa turisteja, ja kotimaan matkailun suo-
sion ennustetaan jatkossa nostavan suosiotaan 
entisestään. Nyt siis kaikki pohtimaan, millaisia 
matkailuun liittyviä yrityksiä voisimme tänne seu-
raavaksi perustaa?
 
Yrittäjämäiseen ajattelutapaan liittyen, olemme 
käynnistäneet maksullisen ilmoitusmyynnin leh-
teemme tänä keväänä. Tarkoituksena ei ole tehdä 
voittoa, vaan tuoda näkyvyyttä paikallisille yrityk-
sille samalla saaden lehden tekemiseen meneviä 
kuluja tasoitettua. Jatkossa lehden sivumäärää 
saattaa kasvaa entisestään, mikäli saamme ilmoi-
tusmyynnin polkaistua kunnolla käyntiin.
 
Kaunista kesää kaikille toivottaen,

Anu Taivalkoski

Marskin torilta maistuvat 
herkut kesäpöytään

 

Lauantaiaamuisin Marskin torilla liikkuu sankoin 
joukoin ihmisiä. Kesäinen auringonpaiste kan-
nustaa kyläläiset varhain liikkeelle. Torille kannat-
taakin tulla ajoissa, sillä silloin myyjillä on paras 
valikoima jäljellä. Askaisten torilla myydään pien-
tuottajien tarjoamaa, todellista lähiruokaa.
 Torikaupalla on pitkät perinteet kylällä. Nykyiset 
kauppiaat muistelevat aikaa 40 vuoden takaa, 
jolloin nykyisen torin paikalla oli hiekkakuoppa 
ja kauppaa käytiin ainoastaan juhannusaattona 
Askaistentien toisella puolella, Kartiontien alussa 
olevan entisen pankkirakennuksen pihalla. Ju-
hannusaatto kuuluu yhä nykyäänkin olevan vuo-
den paras kauppapäivä.
 Vuosiluvut ovat jo hämärän peitossa, mutta vain 
pari vuotta juhannustorin pidon jälkeen Askais-
ten kyläyhdistyksen edeltäjä, Askaisten kylätoi-
mikunta, tasoitti nykyään torin parkkipaikkana 
toimivan tienvierustan kentäksi, johon torikaup-
piaat saattoivat tuoda myyntipöytänsä lauan-
taisin. Uuden myyntipaikan myötä torikauppaa 
alettiin käydä kesäkaudella joka lauantai. Tällä 
tavalla kaupankäyntiä jatkettiin parinkymmenen 
vuoden ajan.
 Pekka Määttäsen ollessa Askaisten kunnanjoh-
tajana tehtiin määrätietoista markkinointityö-
tä Askaisten tekemisessä tunnetuksi marsalkka 
Mannerheimin syntymäkuntana. Yhtenä toimen-
piteenä Askaisten toria ehostettiin ja alettiin 2005 
kutsua Marskin toriksi. Näihin aikoihin toritoimin-
taa jatkettiin talviaikoina, jolloin kauppaa käytiin 
nykyisen Ritarituvan eli entisen Osuuspankin ker-
hohuoneessa.
 Kuntaliitos vuonna 2009 piirsi uuden Naantalin 
ja Maskun kuntarajan Askaisten halki, minkä jäl-
keen Askainen oli Maskun kylistä ainoa, jossa oli 



vireää toritoimintaa. Vuonna 2012 Askaisten onnis-
tui saada EU:n maaseudun kehittämisrahaston tu-
kea, jonka avulla torialue saatettiin asfaltoida sekä 
rakentaa torille kunnollinen katos myyjiä varten. 
Katoksen Askaistentien puoleisen päädyn yhtey-
teen tehtiin torikioski. Viimeisimpänä parannukse-
na vuonna 2017 torikioskin yhteyteen rakennettiin 
asiakastila, jossa voi kahvi-
tella säästä riippumatta.
 Jos haluaa tietää, mitä As-
kaisissa tapahtuu, kannat-
taa viipyä torikahviossa 
lohileivän, pullan ja kahvi-
kupillisen ajan. Kahviossa 
kohtaavat vanhat ja nuoret, 
minkä seurauksena keskus-
telu soljuu luontevasti aihe-
piiristä toiseen, kylän asiois-
ta valtakunnallisiin asioihin. 
Torikahviosta löytyy paras tieto ainakin Askaisten 
säätilasta, historiasta, kylälle muuttaneista ja viime 
aikaisista sekä tulevista tapahtumista.
 Kesäkaudella torikahviota pyörittää Askaisten Visa 
ry ja tuotto menee urheiluseuran hyväksi. Syksystä 
kevääseen vastuu kahviosta on Askaisten kyläyhdis-
tys ry:llä.
 Toisinaan Marskin torilla järjestetään myös erilaisia 
tapahtumia kuten Askaisten Marttojen järjestämä 
Martan-päivän laulutapahtuma ja kirpputoreja.
 
Myyjät
Torilla on useita myyjiä, jotka ovat viihtyneet pöytien 
takana jo vuosia, mutta uusia mahtuu myös hyvin 
mukaan. Vapaita toripaikkoja voi tiedustella Pertti 
Veräjänkorvalta. Haastattelupäivänä toukokuussa 
pääsimme juttelemaan seitsemän myyjän kanssa.
 
Tuire Engblom
Torin lähettyvillä asuva Tuire on aloittanut tänä ke-
väänä omien leipomusten myynnin. Erikoisuute-
na taikinajuureen leivotut spelttileivät, sämpylät 
ja ruisleivät. Kaikki myynnissä olevat tuotteet ovat 
luomua. Kokemusta löytyy kahvilatuotteiden myyn-
nistä ja pitopalvelusta yli parinkymmenen vuoden 
ajalta, viimeisimpänä Ruissalon Kasvitieteellisen 
puutarhan kahviosta.
 
Kaarina Kaamanen
Kaarina on ollut torilla useita vuosia keväisin ja ke-
säisin myymässä kukkia sekä taimia. Myytävät tuot-
teet tulevat Livonsaarelta. Kevään ja alkukesän suo-
situin ostos on orvokki, joka on helppohoitoinen 
ja kestää hyvin säätilan vaihtelua. Marja-aikaan on 
myös mansikoita ja muita marjoja myynnissä.

Sanna, Kaarina ja Pertti Malin
Malinin perhe on harjoittanut torikauppaa 1980-lu-

vulta lähtien. Valikoimassa on nykyään mm. itse lei-
vottuja sämpylöitä, pullaa ja pikkuleipiä. Osa tuot-
teista on gluteenittomia. Ruokapöytään Malineilta 
saa vaikkapa graavi- tai savukalaa, silakkalaatikkoa, 
kurkkusäilykkeitä, hilloja tai Livonsaaren hunajaa.

Leila Lehtola
Leilan leivonnaisista on saatu nauttia Askaisissa jo 
kylätoimikunnan (Askaisten kyläyhdistys Ry:n edel-
täjä) perustamisesta eli 1980-luvun alusta lähtien. 
Suosituimpia tuotteita ovat pikkupizzat, pullat ja 
kääretortut. Myynnissä on lisäksi itse kasvatettua 
perunaa, juureksia ja vihanneksia sekä Rekolan ka-
nalan munia.
 
Irmeli ja Pertti Veräjänkorva
Veräjänkorvat ovat myös olleet rikastuttamassa to-
rikaupan valikoimaa pitkään. Alun perin torilla on 
oltu myymässä omia tuotteita 1990-luvulta lähtien. 
Muutaman välivuoden jälkeen torilla on vietetty lau-
antaiaamut taas jo yli viiden vuoden ajan. Myynnis-
sä on itse tehtyjä leivonnaisia, kylmäsavulohta sekä 
tilauksesta jouluruokia tai vaikka vappuna munkke-
ja. Kurkkusäilykkeetkin kuuluvat valikoimaan, mutta 
suosion takia niitä on harvoin enää kevätkaudella 
jäljellä.

***

Askaisten vanhan Keskipiirin koulun 
yläkerrassa on mahdollista majoittua 
kesäaikaan. Entisessä veisto- ja voi-

mistelusalissa sekä kirjastohuoneessa on 
tilaa useammalle yöpyjälle, kuitenkin 

vain yhdelle ryhmälle kerrallaan.

Tiedustelut ja varaukset Airbnb:n kautta
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Oksasen yrittäjäpariskunta 
työllistää itsensä myös se-
songin ulkopuolella. Auttis-
ten puutarhassa Askaisissa 
vuoden kiireisin sesonki al-
kaa olla pian käsillä. 

 Puutarhan ovi käy tiuhaan pi-
täen paikalliset puutarhurit 
Hanna ja Tapani Oksasen kii-
reisinä. Yritystoimintaan kuu-
luu kesäkukkamyynnin lisäksi 
mansikan myyntiä itsepoimin-
tana sekä muuta viljelytoimin-
taa omilla peltoalueilla. Useat 
asiakkaista saapuvat ostamaan 
kesäkukkansa Askaisista kau-
empaakin. 
- Suurin osa asiakaskunnas-
tamme on kesäasukkaita tai 
muualta tulevia. Meillä on va-
kioasiakkaita monen vuosi-
kymmenen takaa, Tapani Ok-

sanen vahvistaa. 
 Puutarhan kasvihuoneiden 
kukkaloisto on nyt kauneim-
millaan, ja kukkapöydät not-
kuvat tasaisina riveinä hehku-
vista kasviriveistä ja värikkäistä 
amppeleista. Kauneus kätkee 
taaksensa kuitenkin lukemat-
tomia työtunteja, tietoa ja 
ammattitaitoa. Oksaset teke-
vät kaiken alusta saakka itse 
työllistäen pariskunnan lisäksi 
satunnaisesti ainoastaan kau-
siapulaisen. Pariskunta aloitti 
yritystoiminnan ostamalla tilan 
sekä ensimmäisen kasvihuo-
neista vuonna 1998. Toinen 
kasvihuone rakennettiin vuon-
na 2003. Aluksi myynti tapah-
tui Turussa kauppatorilla.
- Myimme torilla vuoteen 2008 
saakka, jonka jälkeen siirryim-
me kokonaan kotimyyntiin. 

Syynä muutolle oli automar-
kettien lisääntynyt kukkamyyn-
ti, sekä jo silloin puheissa esiin-
tyneet torin remonttiaikeet. 
Askainen on markkina-aluee-
na pieni ja syrjäinen, mutta 
etujamme ovat toiminnan mo-

Auttisten puutarhan kukkiva kesä

Kuva: Anu Taivalkoski

Kuva: Anu Taivalkoski
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nipuolisuus sekä myymiemme 
tuotteiden korkea laatu, Tapa-
ni Oksanen kertoo.
 Puutarhalla eletään erilaisten 
sesonkien mukaisesti vuoden 
ympäri. Tammikuu on ainoa hil-
jaisempi kuukausi, mutta usein 
silloinkaan ahkerat puutarhurit 
eivät ehdi lomailemaan. Hel-
mikuussa otetaan hyötöön 
pääsiäiskukkien sipulit. Hyö-
töön ottamisella tarkoitetaan 
sitä, että sipuleita pidetään 
kasvihuoneessa tietyssä läm-
pötilassa, jonkin verran ennen 
niiden kukkimisaikaa. Maalis- 
huhtikuussa myydään kukkaan 
puhjenneita pääsiäiskukkia ja 
kasvatetaan jo kesäkukkien 
taimia. Tukkukaupoista oste-
tut taimet ja pistokkaat kasva-
tetaan omissa kasvihuoneissa 
komeiksi kukiksi.
 Kesäkukkien myyntisesonki 
käynnistyy ilmoista riippuen 
vapun tienoilla. Touko- kesä-
kuun vaihteessa eletään kii-
reisintä aikaa, jolloin kesäkuk-
kasesonki on kuumimmillaan. 
Mansikkasesonkia eletään hei-
näkuussa, josta suoraan siirry-
täänkin syksyn peltotöihin ja 
sadonkorjuuseen. Joulukukki-
en taimien kasvatus alkaa tä-

män jälkeen, ja joulukuu myy-
dään joulukukkia. 
 Puutarha-alan yrittäjyys ei 
ole pelkkää kasvien hoitoa 
ja myyntiä. Vaikka nykyään 
useissa työvaiheissa käytetään 
automaatiota ja tietokonea-

vusteista tekniikkaa apuna, tar-
vitaan monessa työvaiheessa 
edelleen puutarhurin ammat-
titaitoa. Kasvien kastelu hoi-
detaan kastelupöytien avulla, 
ja taimet istutetaan astioihin 
työtä nopeuttavan istutusko-
neen avulla. Kasvihuoneiden 
lämpötilaa ja muita kasvuolo-
suhteita, kuten lannoitusta 
optimoidaan myös tekniikan 
avulla. Koneiden käyttö, huol-
to ja ohjaaminen vaatii kuiten-
kin työtä, perehtymistä ja jat-
kuvaa valmiudessa olemista. 
- Viime vuonna olimme uutta 
vuotta viettämässä Tukholmas-
sa, kun kännykkä alkoi hälyttä-

Tarjontaa Auttisissa aina kesäkukista joulukukkiin. Kuva Anu Taivalkoski

mään ja herjaamaan vikakoo-
dia. Onneksi sukulainen pystyi 
käymään paikan päällä kuit-
taamassa hälytyksen, Tapani 
Oksanen kertoo.
 Tekniikan käyttö ja säätämi-
nen on ollut pariskunnan kes-
kinäisessä työnjaossa enem-
män Tapanin vastuulla. Hanna 
Oksanen kertoo vastaavansa 
sen sijaan enemmän visuaali-
sesta suunnittelusta, myynnis-
tä, ja asiakaspalvelusta. Vaik-
ka puutarhurit saavat tehdä 
työtään konkreettisesti kädet 
mullassa päivittäin, antaa työn 
monipuolisuus mahdollisuu-
den vaihteluun ja omaan va-
pauteen yrittäjänä. 
- Työtä riittää, mutta ala on kiin-
nostava ja antoisa. Aina tulee 
uusia kasveja ja muuta uutta 
ihmeteltävää. Kasvun ihmet-
tä on myös hauska seurata, ja 
nähdä tyytyväiset asiakkaat, 
Hanna Oksanen summaa.
 
Toimittanut
Anu Taivalkoski
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Ritarituvalla ja Louhisaaren 
kahvilassa ilkivaltaa
Ritarituvan kyläkauppias Maria 
Lindström, kiinteistön omista-
jat sekä henkilökunta kokivat 
ikävän yllätyksen äitienpäivä-
nä. Kaupan ikkuna oli rikottu ja 
sisälle oli murtauduttu. Sisältä 
oli varastettu muun muassa 
valkoinen valvontakamera. 
Kaarina Ylhäinen kertoi kylän 
Facebook-ryhmässä samanlai-
sia ikäviä uutisia myös Louhi-
saaren kahvilan osalta. Vorot 
olivat käyneet Louhisaaressa 
rikkomassa ikkunan ja varas-
tamassa tavaroita maaliskuun 
loppupuolella.
 
Koulun pihan remontti
Askaisten koulun vanhem-
painyhdistys sekä Askaisten 
koulu ovat käynnistäneet toi-
met koulun pihan remontoimi-
seksi. Nykyisellään koulun piha 
on vaarallinen, sillä aamuisin 
kouluun autolla lapsiaan pihal-
le tuoville vanhempien autoil-
le ei esimerkiksi ole kunnol-
lisia pysäköintipaikkoja, eikä 
valaistus ole riittävä pimeinä 
aikoina. Vanhempainyhdistyk-
sen tekemät muutossuunnitel-
mat ovat menossa käsittelyyn 
asioista päättäviin lautakuntiin 
lähiaikoina.

Sup-lautoja Pikisaareen
Pikisaaren uimarannalla on 
tänä kesänä mahdollista 
vuokrata Sup-lautoja 4e hin-
taan/30min, tai nuorisokortil-
la 2e/30min. Rannalla toimii 
tänä kesänä myös nuorten 
4H-yrittäjien kesäkioski 3.6.- 
11.8.2019 välisenä aikana. 
Rantasaunaa lämmitetään klo 
13-20 välillä.

Kirjaston lopetusuhka
Elämää Askaisissa- Facebook 
ryhmässä on tullut ilmi, että 
Askaisten kirjaston toimipis-
teen lakkauttamisesta on ollut 
puhetta kunnassa rakennuk-
sen huonosta kunnosta joh-
tuen. Kirjaston lainausmäärät 
etenkin lastenkirjojen osalta 
ovat kuitenkin olleet hyvät ja 
noususuhdanteessa. Ratkai-
sua asiaan mietitään. Kyläläi-
set toivovat kirjastopalvelujen 
säilymistä kylällä, sillä joillekin 
asukkaille muualle kirjastoon 
lähteminen saattaa olla kyn-
nyskysymys.

Matkailusovellus Askaisista

Suomen paras maa, Askainen, 
on saanut tänä keväänä oman 
matkailun mobiilisovelluksen-
sa. Ilmaisen Citynomadi-appli-
kaation avulla käyttäjä voi löy-
tää Askaisten ja Livonsaaren 
keskeisimmät, ja myös vähem-
män tunnetut vierailemisen ar-
voiset kohteet.

Koululla vieraita Italiasta
Toukokuun lopulla Askais-
ten koululla vieraili kolmen 
opettajan ja 9 lapsen ryhmä 
Italiasta Osimon kaupungis-
ta. Serendipita Scuola- yksi-
tyiskoulun opettajat halusivat 
tulla katsomaan paikan pääl-
le suomalaisten koulun arkea 
sekä tutustumaan suomalai-
seen kulttuuriin.

Torilla ja Tuvalla kuultua  Italialaisten viikko Askaisissa 
sujui yli odotusten. Kyläläis-
ten yhteistyössä vieraille jär-
jestämä ohjelma sisälsi muun 
muassa saunomista ja uimista 
Mannerlahdessa sekä Pikisaa-
ressa, Piknikin Louhisaaressa, 
ratsastusta Vuorenrinteen tilal-
la, maistiaisia Pienessä Erikois-
puodissa ja jätskireissun Ritari-
tuvalla.

 Vieraat olivat tyytyväisiä vie-
railun antiin ja innostuneita 
kylästämme, joka otti vieraat 
lämpimästi vastaan. Koululai-
set saivatkin vastakutsun tulla 
puolestaan vierailulle Italiaan. 
Yhteistyö Serendipita Scuolan 
kanssa tuleekin jatkumaan var-
masti jossain muodossa tule-
vaisuudessa.

Uusi lastenmusiikkitapahtu-
ma Askaisiin

Marskin torilla järjestetään 
uusi lastenmusiikkitapahtuma 
Marskin markkinoiden yhtey-
dessä lauantaina 8.6.2019. 
Tapahtumassa esiintyy taikuri 
Joni Suvanto sekä Satu Sopa-
nen Lastenmusiikkiorkeste-
ri Loiskiksen kanssa. Paikalla 
myös muuta kivaa oheisohjel-
maa lapsille ja lapsenmielisille.
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Kokous- ja juhlatiloja Askaisissa
• 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

Huomioi mahdollinen kesätauko aikatauluissa

Askaisten koulu, Askaistentie 700 
Koulun pihalta löytyvät hiekkakenttä, mul-
tiareena ja frisbeegolf. Koulun liikuntasalissa 
voi pelata sählyä, koripalloa ja lentopalloa. 
Liikuntasalista löytyy myös hyppymonttu.

Jääkenttä
Talvella Askaisten koulun pihan kaukalo jäädy-
tetään luistelua varten.

Kuntorata, Askaistentie 576
Valaistulla 1500 m kuntoradalla on talvella 
sään salliessa hiihtolatu. Tällöin reitillä on vain 
hiihtäminen sallittu. Alueella on myös laavu ja 
nuotiopaikka.

Nurmikenttä, Iiroistentie
• jalkapallomaalit
• höntsäpesistä. Peliajat WhatsApp-ryhmässä 

Askaisten pesis

Kunnalliset leikkipuistot
• Haapaniemi
• Puistola
• Sommarinvuori
• Askaisten koulun piha

Kuntosali Askaisten koululla, Askaistentie 700
Kuntosali on avoinna klo 05-22 avaintunnis-
teella. Tiistaisin klo 19-22 on naisten vuoro. 
Eläkeläisten omatoimivuoro on maanantaisin ja 
torstaisin klo 11 alkaen. Henkilökohtaiset avain-
tunnisteet voi noutaa kunnan vapaa-aikapalve-
luista (Askaistentie 142, Lemu) 20 e panttia vas-
taan. Kesäkauden (1.6.-31.8.) hinta on 15 e/10 
e. 

Naisten jumppa
Raisio-opiston järjestämää monipuolista jump-
paa koulun liikuntasalissa. Jatkunee syksyllä.

Perheliikuntaa Askaisten koulun liikuntasalissa

Perhekahvila
MLL:n perhekahvila on lapsiperheiden avoin 
kohtaamispaikka. Vanhemmat voivat jakaa 
kokemuksiaan, järjestää toimintaa ja samalla 
lapset saavat leikkiseuraa. Perhekahvila ko-
koontuu perjantaisin klo 10-12 Pakan Pirtillä 
(Pakankuja 1).

Pikisaaren virkistysalue, Pikisaarentie 148
Uimaranta meren rannalla. Kesäkioski, sauna ja 
pukutilat avoinna su-ti klo 13-20. Saunamaksu 
1 eur/hlö tai 2 eur/perhe.

Seurakunnan järjestämää toimintaa
Maskun seurakunta järjestää vuoden mittaan 
lapsille, nuorille ja perheille erilaista toimintaa. 
Lisätietoja seurakunnalta.

5.6. ja 12.6. 
Seurakunnan Avoimet kesäpäivät perheille
Seurakuntatalon pihalla klo 9.30 alkaen. Sa-
teella ollaan sisätiloissa. Hauskaa yhdessäoloa, 
grillausmahdollisuus, seurakunta tarjoaa kah-
vin/teen/mehun.

Haastepyöräily
23.6. asti voi jokaisen 10 km pyöräilyn jälkeen 
tehdä merkinnän Hastepyöräily-kampanjan kir-
jauslaatikolla. Askaisista löytyy kaksi laatikkoa:
• Askaisten tori
• Velkuantien risteys

Elämää Askaisissa
Askaisissa on lukuisia yhdistysten, seura-
kunnan ja Maskun kunnan järjestämiä akti-
viteetteja. Askaisissa arki kuluu kuin siivillä. 
Huomioithan mahdolliset kesätauot. As-
kaisten yhdistykset järjestävät yhteistyössä 
erilaisia tapahtumia pitkin vuotta. 
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Harrastukset ja yhdistykset

Huomioi mahdollinen kesätauko aikatauluissa

Partio
Eri ikäisten ryhmiä 7-vuotiaista ylöspäin ko-
koontuu Askaisten seurakuntatalolla maanan-
taisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Lisää tietoa 
ryhmistä ja ajoista löytyy lippukunta Kolkankä-
vijöiden nettisivuilta.

Askaisten VPK
Miehistö harjoittelee maanantaisin klo 19-21 
paloasemalla, vanhan kunnantalon alakerras-
sa (Ritarintie 1). Nuoriso-osaston harjoitukset 
maanantaisin klo 17.15-18.45. Naisosasto ko-
koontuu 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 
18.00

Urheiluseura Askaisten Visa
Yleisurheiluseura

Nähtävyyksiä 
Louhisaaren kartanolinna, Louhisaarentie 244
Avoinna 15.5.-31.8. 
Ti-su klo 11-17
Juhannusaattona 21.6. suljettu.

Opastukset suomeksi tasatunnein, englanniksi 
klo 11.45 ja ruotsiksi sunnuntaisin klo 13.45.
Ilmainen sisäänpääsy Kurkkumarkkinapäivänä 
10.8. sekä Varsinais-Suomen museopäivänä 
25.8.

***
Askaisten kirkko, Askaistentie 38
Louhisaaren kappelikirkoksi 1600-luvulla ra-
kennettu kirkko. Hautausmaalla C. L. Engelin 
suunnittelema Mannerheim-suvun hautakap-
peli.

Ovet auki yleisölle ja opas paikalla 2.7.-4.8. 
Ti-su klo 12-17
Avoinna myös kurkkumarkkinapäivänä 10.8.

***
Askaisten ritaripuisto, Askaistentie 785
Ritaripuiston muodostavat Mannerheim-ristin 
ritareiden kunniaksi pystytetyt 191 muistokiveä 
sekä Kunniakivi.

Musiikkikoulu Alkeisävel, Milan Varga
Musiikinopetusta ammattitaidolla omalla ky-
lällä. Pianon, trumpetin, huilun ja rumpujen 

soiton opetusta kotiopetuksena sekä syksystä 
alkaen myös Askaisten koululla. 

Kysy lisää numerosta: 050 539 8700  

Askaisten Ritaritupa

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

ASKAISTEN KURKKUMARKKINAT
JO VUODESTA 1984



Auttistentie 35, 21240 Askainen 
puh. 0500 528 539 

Aukioloajat 9.00-18.00 arkisin
10.00-15.00 viikonloppuna

w w w . k o t i p a l v e l u a u r e k s e l i . f i
K a t j a  K e i t a a n r a n t a ,  0 4 5 - 2 0 4 2 1 2 1

y - t u n n u s :  2 4 5 2 3 7 8 - 9  ( A u r e x e l  O y )

Palvelumme perushinta on 
37,20€/tunti (sis. alv 24%) 

Muistathan, että palvelumme 
oikeuttavat kotitalousvähennykseen.

KOTISIIVOUKSET 

KOTIAPU

REMONTTISIIVOUKSET

KOIRAN ULKOILUTUKSET

KOTIPALVELU AUREKSELI

www.facebook.com/pienierikoispuoti/ 
www.erikoispuoti.�
instagram: @pienierikoispuoti 
p. 0400 744 307

PIENI

ERIKOISPUOTI

Askaisten sydämessä palveleva erikoispuoti

avoinna 
PE 14-18
LA 10-15
SU 12-16

Suomessa käsintehtyä lahjaksi ja kotiin,
 kaikkea herkuista pyykkietikkaan, 

leluista säilykkeisiin 

www.facebook.com/pienierikoispuoti/ 
www.erikoispuoti.fi

instagram: @pienierikoispuoti 
p. 0400 744 307
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Palvelut Askaisten alueella
Marskin Tori
Lähialueen tuotteita ja kahvio.
Avoinna la klo 9-12, kesäaika

Pieni Erikoispuoti
Ekologisesti tuotettuja ruokatarvikkeita ja lah-
jatavaroita, uniikkeja käsityöläistuotteita sekä 
puhdasta luonnonkosmetiikkaa.
Pe klo 14-18
La klo 10-15
Su klo 12-16

Louhisaaren Kartanon Kahvila
Louhisaarentie 229
Kahvilatuotteita, lounasta, Louhisaaren juomaa 
ja lahjapuoti äitienpäivästä elokuun loppuun.
Ma-su klo 10.30-17 (lounas klo 12-15)
Muina aikoina sopimuksen mukaan. 

Auttisten puutarha, Auttistentie 35
Kukkia sesongin mukaan. Kesäisin myös mansi-
kan itsepoimintaa.
Ma-pe klo 9-18
La-su klo 10-15
  
Kirjasto, Askaistentie 764 A
Ma klo 15-19
Ke klo 15-19
To klo 12-16
Pyhien aattoina klo 10-14

Vesipiste, Askaisten tori 
Kioskirakennuksen seinästä noudettavissa juo-
mavettä joka päivä. Toimii 1 € kolikoilla.

Rinki-ekopiste, Vesiläntie 12
Lasin, paperin, metallin ja kartongin keräys.

Taksi
Saarisen Taksit Oy
040 022 7010

Matonpesupaikka, Kartiontie
Ohjeita matonpesupaikan käyttäjille:
• Altaat ympäristöineen tulee pitää siistinä 
• Altaissa saa pestä vain mattoja ja muita
• tekstiilejä, ei esimerkiksi auton osia
• Alue on vartioimaton
• Kuivauspuomeilla matoista valutetaan vesi
• pois, loppukuivaus tehdään kotona
• Jokaisen käyttäjän tulee itse huolehtia pe-

supaikan siisteydestä

Hattarakone vuokrattavissa 
Askaisten koulun vanhempainyhdistys vuokraa 
hattarakonetta tapahtumiin 30 eur/vrk

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

Askaisten Ritaritupa
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



www.askainen.fi

Yrityksiä Askaisissa
 
Oxygen Factory
Juha Halmekangas
Iiroistentie 33
Puh. 0400 630 060
Atk-laitteisto- ja ohjelmisto-
konsultointi
 
Automaalaamo Lehtola
Ismo Lehtola
Laaleistentie 68
Puh. 050 3778 663
Moottoriajoneuvojen huolto 
ja korjaus
 
Western rider
Terhi Jokila
Puh. 040 5011 880
Hevosten täysihoito- ja rat-
sastuspalvelut, hevosten 
kouluttaminen ja valmennus, 
tallipaikkojen vuokraus, he-
vostarvikkeiden ja hevosten 
osto ja myynti ja maahantuon-
ti
 
Helmipidot
Jenni Helenius
Välimaantie 6
Puh. 050 3635 308
Pitopalvelu
 
Louhisaaren
Kartanon Kahvila
Kaarina ja Taito Ylhäinen
Louhisaarentie 229
Puh. 02 4312 515, 050 5691 
475
Kahvila-ravintolat, majoitus
 
Akstek Oy
Anssi Helala
Merimaskuntie 881
Puh. 050 5119 687
Kiinteistönhuolto, rakentamis-
palvelut, koneurakointi

Ari Sampalahti
Karvatintie 112
Puh. 0400 922 401
Kiinteistönhoito

Kiinteistö- ja pihapalvelu 
Veräjänkorva Oy
Jyrki Veräjänkorva
Viluntie 185
Puh. 040 5772 944
Rakennuspaikan valmistelu-
työt
 
Monipalvelu Helenius
Tomi Helenius
Välimaantie 6
Puh. 050 3474 779
Maisemanhoitopalvelut
 
J. Suojanen
Juha Suojanen
Askaistentie 854
Puh. 040 5732 370
Tieliikenteen tavarankuljetus, 
kuljetuksia vaihtolava-autolla
 
Service Koskelainen Tmi
Jeremias Koskelainen
Härkhaantie 50
Puh. 040 8269 165
Veneiden talvisäilytykset ja 
pienhuollot
 
JST Kivelä Oy
Kantoniemenkuja 25
Puh. 0400 536 012
Veneiden talvisäilytykset ja 
pienhuollot
 
Veneveistämö 
Pekka Liukoinen
Joukantie 5
Puh. 0400 832 792
Laivojen ja veneiden korjaus 
ja huolto

Aurexel Life Sciences
Sanna-Maria Käkönen
Mikonluodontie 55
Puh. 044 9913 120
Liikkeenjohdon konsultointi, 
tieteellinen kirjoittaminen, 
kaupallistamisprojektit ja 
markkinointi.
 

Askaisten Helmenranta
Lisätietoja JST Kivelä Oy tai 
Tmi Soikku
Soili Kivelä
Kantoniemenkuja 41
Puh. 050 5588 151
Vuokrattava hirsihuvila
 
AK-Willpower Oy
Antti Keipi
Mikonluodontie 45
Puh. 02 4312 195
Muiden koneiden ja laitteiden 
vuokraus
 
Tuhkanen Hannu
Askaistentie 745
Metallintyöstökoneiden ja 
muiden konetyökalujen korja-
us ja huolto

Auttisten puutarha
Tapani ja Hanna Oksanen
Askaistentie 646
Puh. 0400 674 274
Kasvien viljely
 
Metsuripalvelu Walwe
Välimaantie 169
Puh. 040 5948 984
Metsätaloutta palveleva toi-
minta
 
Tmi Luonnon Hoivatar
Sirpa Tonder-Vainio
Välimaantie 192 f
Puh. 040 7006 188
Pihanhoitotyöt, puiden ja 
pensaiden hoitotyöt, kiinteis-
tönhuolto, kotisiivoukset
 
Toivasen Puutarha
Merimaskuntie 998
Puh. 02 4312 041
Maa- ja puutarhatalous
 
Heinonen J.O tmi
Janne Heinonen
Metsäkaarre 3
Puh. 050 5252 906
Maalaus- ja tapetointityöt

www.askainen.fi
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Jussi Latva
Sommarinvuorentie 16
Puh. 040 7258 707
Rakennuspaikan valmistelu-
työt
 
Kaivinkoneurakoitsija 
Teppo Kaamanen
Askaistentie 908
Puh. 0400 329 510
Maa- ja pohjarakentaminen

Rakennuspalvelu Saariset Oy
Tarja Saarinen
Vesiläntie 87
Puh. 040 5612 059
Asuin- ja muiden rakennusten 
rakentaminen
 
Rakennus & Siivous SHUX
Arnela Paraganlija-Petak
Vesiläntie 85
Puh. 040 7167 667
Rakennus ja siivousalan tehtä-
vät, muu rakennusten viimeis-
tely
 
Suominen Hannu
Soraistentie 30
Puh. 0500 531 411
Muu muualla luokittelematon 
erikoistunut rakennustoiminta

Irmelin Siivouspalvelu
Tuula Henriksson
Valttistentie 115
Siivouspalvelut, puutarhan 
siistimispalvelut, talonmies-
palvelut, asiointipalvelut
 
Kotipalvelu Aurekseli
Sanna-Maria Käkönen
Katja Keitaanranta 
Mikonluodontie 55
p. 045 204 2121
Kodinhoito- siivous ja hoiva-
palveluita 
 
Saarisen Taksit Oy
Kai Saarinen
Joukantie 5
Puh. 0400 227 010
Taksiliikenne

Tmi Soikku
Soili Kivelä
Kantoniemenkuja 25
Puh. 050 5588 151
Käsinpainetut tekstiilit ja gra-
fiikka
 
Hyvinvointi Marski
Nina Laine
Metsäkaarre 1
Puh. 045 1114 611
Hyvinvointipalvelut, liikunnan-
ohjaus
 
Hevonkeidas
Tiina Järvinen
Hannulan rantapolku 5
Erityistalli ja koulutuskeskus
 
Askaisten Ritaritupa Oy
Maria Lindström
Vesiläntie 87
Puh. 0407181785
Vähittäiskauppa ja ravitsemis-
toiminta
 
FunSense
Rami Käkönen
Mikonluodontie 55
Puh. 040 506 9944
Erityislasten terapiatuotteiden 
verkkokauppa
 
Mannankylässä
Tiina Lilja
Mannantie 5, 21240 Masku
Puh. 040 7688 106
Lasten asusteiden myynti, 
käsityöt, lastenhoito
 
Pieni Erikoispuoti
Askaistentie 751
Marika Viitanen
Puh. 0400 744 307
Ekologisesti tuotettujen lah-
jatavaroiden sekä paikallisten 
käsityöläistuotteiden vähittäis-
kauppa.
 
MassBaster
Kanervatie 7 
Janne Mäkiö
Puh. 0400 924 171

janne.makio@gmail.com
Tapahtumatuotanto, av-suun-
nittelu, kitaran ja bassonsoi-
ton opetus

Tmi Niinan Näpertelyt
Niina Valve
Konstanhaantie 8
Puh. 040 7750 858
Jäljitelmäkorujen ja muiden 
vastaavien tuotteiden valmis-
tus ja myynti

Siivouspalvelu Happy Clean
Sara Koskinen
Mäntytie 2
Puh. 045 118 8895
 
Klassinen Kylpyhuone
Kaisa Örn
Askaistentie 1095
Kylpyhuonekalusteiden maa-
hantuonti ja verkkokauppa
 
ToyBox
Jussi Örn
Askaistentie 1095
Lelujen ja harrastevälineiden 
verkkokauppa
 
Alkeisävel
Milan Varga
Puistolantie 12
Puh. 050 539 8700
Musiikin opetus
 
Mediakingit oy
Ville Klami
Kanervatie 4
Puh. 050 5346153
Mainos- ja viestintäpalvelut, 
valokuvaus

Yritystiedot on kerätty Mas-
kun kunnan kotisivujen Mas-
kussa toimivat yritykset-sivul-
ta. Ilmoitathan, jos tiedoissa 
on virheitä tai puutteita.

www.askainen.fi
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1. Kuka olet?
Olen Pertti Veräjänkor-
va. Tällä hetkellä olen 
Askaisten kyläyhdis-
tyksen ja Kurkkuseuran 
puheenjohtaja. Olen 
vuosien varrella toimi-
nut monissa Askaisten 
yhdistyksissä. Kunnal-
lispolitiikassa olen ollut 
yli 30 vuotta. Askaisten 
kunnan viimeiset vuo-

det olin kunnanhallituksen puheenjohtajana. 
Tällä hetkellä olen Maskun valtuustossa ja tie-
jaoston puheenjohtajana sekä kuulun Akselin 
hallitukseen. Seurakunnassa kuulun Maskun 
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvostoon.
 
2. Milloin ja miten päädyit Askaisiin?
1952 huhtikuun 17. päivänä klo 3.43, eli olen 
paljasjalkainen askaislainen.
 
3. Paras muisto Askaisista?
Itsenäisen Askaisten kunnan voimakas kehitty-
minen. Asukasluku ylittyi taas yli tuhannen hen-
kilön. Saatiin keskustan alueelle kauan kaivattu 
kevyen liikenteen väylä, omakotirakentaminen 
vilkastui ja rakennettiin Ritaripuisto keräysva-
roilla.
 
4. Mitä esittelet vieraille Askaisissa?
Askaisten kaunista kirkkoa, Ritaripuistoa, Louhi-
saaren linnaa ja ympärillä olevaa puistoa sekä 
tietenkin lauantaisin Marskin Toria.
 
5. Mitä kaipaisit kylälle?
Kuntaliitoksen ja muunkin kehityksen myötä 
palvelut ovat vähentyneet kylältä. Toki viime 
vuonna saatiin uusi kyläkauppa. Toivoisin, että 
saataisiin pitää koulu ja kirjasto. Ne ovat perus-
asioita, jotka pitävät kylän pysyvästi asuttuna. 
Näin saisimme myös uusia asukkaita kylälle.
 
6. Mitä Askaisissa kannattaa tehdä kesällä?
Tutustua rauhalliseen ja kauniiseen maalaismai-
semaan, käydä uimassa Pikisaaressa. Lauantai-
sin kannattaa käydä Marskin torilla, jossa istu-
taan kahvilla ja tavataan tuttuja. Sadat Askaisten 
kesäasukkaat ja kyläläiset tapaavat toisiaan ja 
kertovat kuulumisensa ja toiveensa.

Lopuksi haluan toivottaa hyvää kesää kaikille 
lukijoille!

Askastelaissi
Askaisissa asuu ja viettää aikaa paljon mu-
kavia, mielenkiintoisia ihmisiä, joita esitte-
lemme Askastelaissi-haastattelusarjassa. En-
simmäisinä mukana ovat kesäasukas Peter 
Makila ja paljasjalkainen askaislainen Pertti 
Veräjänkorva.

 
1. Kuka olet?
Olen Peter (Pekka) Ma-
kila. Toimin Suomen 
kunniakonsulina Flori-
dan osavaltiossa oman 
vakuutusfirmani ohella. 
Olemme vaimoni kanssa 
molemmat kotoisin Tu-
rusta.
 

2. Milloin ja miten päädyit Askaisiin?
Hankimme mummonmökin Askaisista vuonna 
2006. Ostimme mökin tuttavaperheeltä. Vuon-
na 2010 rakensimme uuden pienen talon ton-
tille.
 
3. Paras muisto Askaisista?
Parhaita muistoja on ehkä se, kun vuonna 1967 
kesällä olimme ensimmäisen kerran Tom-poi-
kamme kanssa Louhisaaressa. Seuraavana ke-
sänä muutimme Kanadaan ja sieltä sitten Flo-
ridaan.
 
4. Mitä esittelet vieraille Askaisissa?
Vieraille näytämme Askaisten keskustan ja Lou-
hisaaren kartanolinnan.
 
5. Mitä kaipaisit kylälle?
Terveyskeskus oli tärkeä sairauden tai hädän 
sattuessa. Meillä on nyt kauppa sekä kahvi-
la keskustassa, mika on todella mahtava asia. 
Ehkä matkustajakoti, Airbnb tai Bed & Breakfast 
-paikka, jossa voisi majoittaa vieraita.
 
6. Mitä Askaisissa kannattaa tehdä kesällä?
Askaisissa viihtyy vaikkei tee mitään. On rauhal-
lista ja kaunista. Odotamme aina kovasti kesää 
ja Askaisiin pääsyä. Myös lapsemme ja lasten-
lapsemme viihtyvät täällä turvallisessa ympäris-
tössä, missä on mukava tehdä pyöräretkiä.
 
 



www.askainen.fi



8.6. Marskin markkinat ja Avoimet Kylät
Perinteiset Marskin markkinat Askaisten torin 
alueella klo 10-14. Tarjolla lähialueen tuotteita, 
VPK:n sammutinhuolto, Marttojen lettumyyntiä 
ja paljon muuta.

8.6. Lastentapahtuma Kesä on maalla
Marskin markkinoilla vietetään tänä vuonna en-
simmäistä kertaa lastentapahtumaa Kesä on 
maalla. Yleisöä viihdyttävät taikuri Joni Suvanto 
sekä Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis solistinaan 
Satu Sopanen. Paikalla myös miniatyyrihevosia, 
vanhoja autoja ja muuta mukavaa ohjelmaa.

8.6. Ritaripuiston muistojuhla
Ritaripuiston muistojuhlaa vietetään puistossa 
klo 11. Ohjelmassa kenttähartaus, seppelten las-
ku ja juhlapuhe.

12.6. Askaisten Visan 
yleisurheilu-harjoitukset 
Harjoitukset alkavat klo 17.30 koulun pihalla. 
Vierailevana ohjaajana Pirjo Ailanto urheilu-
seura Piikkiön kehityksestä. Harjoitukset so-
pivat parhaiten n. 3-10 -vuotiaille.

20.6. Mannerlahden juhannusjuhla
Seurakunnan järjestämä juhannusjuhla Manner-
lahdessa klo 18.

3.7. Musiikkia kesäyössä
Seurakunnan järjestämä konsertti Askaisten kir-
kossa klo 21.

17.7. Musiikkia kesäyössä
Seurakunnan järjestämä konsertti Askaisten kir-
kossa klo 21.

26.7. Martan päivän laulajaiset
Kesäistä illanviettoa torilla yhteislaulun merkeis-
sä. Järjestäjänä Askaisten Martat.

31.7. Musiikkia kesäyössä
Seurakunnan järjestämä konsertti Askaisten kir-
kossa klo 21.

2.8. Kurkkuhölkkä
Askaisten Visan Kurkkuhölkässä juostaan 9 km 
ja 6 km lenkit. Lähtöpaikkana koulun piha. Lähtö 
klo 19.

10.8. Askaisten kurkkumarkkinat 
36. markkinat klo 10-15 Pöyhösen pellolla

Menovinkit Askaisissa

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

• toritoiminnan ja kahvikioskin ylläpito
• liputukset, siivoustalkoot, ympäristön hoito
• tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistu-

minen
• 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 mu-
kaan Askaisten kyläyhdistykseen! Ilmoita liittymi-
sestäsi aky@askainen.fi tai käy Marskin Torin kah-
viossa täyttämässä liittymiskuponki.

Askastelaine- lehti
Tämä Askastelaine- lehti jaetaan joka talouteen 

Askaisissa. Ajatuksena on koota yksiin kansiin As-
kaisten alueella toimivia palveluita ja yrityksiä, kylä-
yhdistyksen ohjelmaa, ja lisätä yleistä tietoa Askai-
sista asukkaiden ja kesäasukkaiden tarpeisiin.
Irtonumeroita ostettavissa Marskin Torin kioskista. 

Irtonumeroiden tuotto käytetään Askaisten kyläyh-
distyksen toimintaan kyläläisten hyväksi.

Askaisten kylän etujärjestö. Tule mukaan – osallis-
tumalla voit vaikuttaa.

Näin kyläyhdistys toimii

Askastelaisen toimitus
Anu Taivalkoski, päätoimittaja
Kaisa ja Jussi Örn, jutut
Rami Koivisto, taitto
Painosmäärä 600 kpl
Painopaikka Lightpress Oy, Kaarina
Kustantaja Askaisten kyläyhdistys ry

Kannen kuva: Rami Koivisto


