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  Syys saapuu meille Askaisiinkin. Pitkään olem-
mekin saaneet nauttia lämpimistä keleistä ja kuu-
laista alkusyksyn aamuista. Joko olet käynyt hyp-
pimässä vaahteranlehtikasoihin Louhisaaressa, 
tai käynyt ihailemassa auringonlaskua hämärty-
vässä illassa Pikisaaren rannassa? Taskulamppu-
kävely- tai hippa hämärässä on myös yllättävän 
hauska kokemus. 
 Monille meistä syksy merkitsee myös uuden 
aloittamisen aikaa. Yhdistykset, harrasteryhmät 
ja muut riennot käynnistyvät taas kesän karkeloi-
den ja lomailun jälkeen. Mitähän uutta sitä taas 
keksisi tälle vuodelle? Lehden sivuilta saat hyviä 
vinkkejä siihen, mitä voisi touhuta ja harrastaa 
omalla kylällä vaikka koko perheen voimin. Huo-
maa myös vinkit tulevista tapahtumista!
 Tämän lehden syysnumeron teemana ovat kai-
kenkarvaiset lemmikit ja eläimet, joita löytyy mo-
nen kyläläisen kotoa. Pääsette tapaamaan Viher-
vaarojen Askaistentien varressa eleleviä pässejä. 
Entä kuka on Palsami-vasikka? Sekin selviää leh-
den sivuilta. Mukana myös juttu Kurkkuhölkästä, 
Askaisiin perustetusta kahvipaahtimosta sekä 
terveiset Askaisten koulun rehtorilta.
 
Hauskoja lukuhetkiä toivotellen,
Anu Taivalkoski

Askastelaisen toimitus

Anu Taivalkoski, päätoimittaja
anu.taivalkoski@gmail.com
050 533 7631
Kaisa ja Jussi Örn, jutut
Pihla Vihervaara, jutut
Rami Koivisto, taitto
rami@villabarbuto.com

Painosmäärä 500 kpl
Painopaikka Lightpress Oy, Kaarina
Kustantaja Askaisten kyläyhdistys ry

Kannen kuva: Palsami-vasikka

 Uusi Aura 23.9.1923

Syksyinen terveyhdys Uutiset syyskuussa 1923
Uusi Aura 21.9.1923



Syksyinen tervehdys Askaisten koululta!

Uusi lukuvuosi on alkanut hyvissä merkeissä. Suurin ilonaihe on oppilasmäärän 
pieni kasvu, joka turvaa osaltaan rakkaan kyläkoulumme tulevaisuutta. Kattom-
me alla opiskelee tällä hetkellä 73 lasta esikoulusta kuudenteen luokkaan. Luo-

kanopettajia on neljä, koulunkäynninohjaajia kolme ja esikoulussa esikoulunopettaja 
ja lastenhoitaja. Koulunkäynninohjaajat toimivat myös aamu- ja iltapäiväkerhossa, joka 
tarjoaa turvallisen paikan viettää aikaisia aamuja ja pitkiä iltapäiviä kavereiden kanssa 
leikkien.
 Koulumme henkilökuntaan kuuluu tietysti muitakin henkilöitä, mutta erityisesti haluai-
sin kertoa vielä koulumuoristamme Päivistä. Sen lisäksi että hän osallistuu yhtenä aikui-
sena koulumme tapahtumiin ja on välillä mukana myös oppitunneilla, hän toimii koulu-
tettuna lukumuorina. Lukumuori lukee oppilaiden kanssa ja on mukana vahvistamassa 
lastemme lukutaitoa. Koulumuoreja voisi olla muitakin ja kouluvaarikin vielä puuttuu, 
joten ottakaa yhteyttä jos innostuitte!
 Koulun sali, ympäristö ja lähialueet tarjoavat opiskelulle ja lähiliikunnalle monipuoliset 
puitteet. Pihan turvallisuus on kuitenkin puhuttanut jo vuosien ajan. Nyt asiaan on tar-
tuttu aktiivisen koulumme vanhempainyhdistyksen Askikon kanssa. Pihasta on laadittu 
suunnitelma, jossa mm rajataan autoille selkeämmät alueet, siirretään pyöräkatoksen 
paikkaa sekä parannetaan valaistusta. Suunnitelma on kunnassa nyt lautakuntakierrok-
sella ja toivomme tietysti kovasti, että hankkeen toteutus saadaan mahtumaan ensi vuo-
den budjettiin. Toivottavasti hanke saa lisäpotkua vanhempainyhdistyksen tarjoamista 
talkootöistä, joita he ovat lupautuneet pihamme eteen tekemään -aivan mahtavaa!
 Koulumme tunnuslause on “Askaisten kyläkoulussa ollaan tuttuja, huolehditaan ja väli-
tetään”. Haluamme tarjota lapsille turvallisen ja innostavan oppimissympäristön, jossa 
kaikki saavat olla tasa-arvoisia. Pidetään siis jatkossakin koulustamme hyvää huolta. Ei 
tärvellä rakennuksia tai ajeta pihan kenttähiekkoja rullalle. Täällä on hyvä kasvaa ja tän-
ne on hyvä palata.

Aurinkoisin syysterveisin Anna-Kaisa Saarinen
Askaisten koulun rehtori.

Kurkkuhölkkä 
juostiin ihanteel-
lisessa juoksu-
säässä
 Elokuun 2. päivä juostiin noin 
20 asteen lämpötilassa, puo-
lipilvisessä kesäsäässä Kurk-
kuhölkkä. Urheiluseura As-
kaisten Visa Ry on järjestänyt 
rennon juoksutapahtuman 
vuodesta 1993 lähtien.
 Kurkkuhölkkä juostaan joka 
vuosi viikkoa ennen Askais-
ten kesän kohokohtaa, Kurk-

kumarkkinoita. Suurin osa 
juoksijoista tulee oman kylän 
ulkopuolelta, mutta järjestelyt 
hoituvat vuosien kokemuksel-
la Askaisten Visan vapaaeh-
toisten toimesta. Tänä vuon-
na juoksijoita oli yhteensä 19 
miestä ja naista, joista 12 juok-
si 6 km matkan ja 7 juoksi 9 km 
matkan. Nopein aika 6 km:lla 
oli 23:57 ja 9 km:lla 38:36.
 Lähtö tapahtui Askaisten kou-
lun kohdalta Sommarinvuo-
reen johtavan kävelytien pääs-
tä ja maalilinja ylitettiin koulun 
pihalla. Reitistä suurin osa on 
soratietä ja vähän on myös 

asfaltoitua maantien reunaa 
tai kevyen liikenteen väylää. 
Vauhdin voi valita itse.
 Ensi vuonna tapahtumaan 
kannattaa tulla runsain joukoin 
myös omalta kylältä. Osallistu-
minen maksaa vain 10 euroa ja 
hyvän mielen lisäksi jokainen 
saa tapahtumas-
ta uniikin juoksu-
mitalin (suunnite-
lijat: S. Dahlgren, 
E. Laaksonen, P. 
Keskitalo).

Toimittanut
Jussi Örn
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Vastapaahdettua kahvia Askaisista

Viime keväänä Askaisiin Ruo-
hosenmaalle perustetun As-
kaisten Prännäri Oy Villnäs 
Brännare Ab:n perustajat 
Anna-Mia Rinne-Saarinen ja 
Kimmo Saarinen kertovat yllät-
tyneensä yrityksen saamasta 
lämpimästä vastaanotosta. 
- Halusimme kokeilla oman 
paahtimon perustamista, kos-
ka olimme kiinnostuneita kah-
veista ja niiden tuottamisesta 
pienimuotoisesti. Alueella ei 
ole kovin montaa pienpaah-
timoa, joten markkinoilla on 
tilaa uusillekin toimijoille. 
Meidät on kyllä otettu todella 
hyvin vastaan niin kylällä kuin 
muuallakin, Kimmo Saarinen 
kiittelee. 
 Sana paikallisen paahtimon 
kahveista on kiirinyt jo lähi-
kuntiinkin pitäen tuoreen yrit-
täjäpariskunnan kiireisenä. 
Molemmat työskentelevät 
päätoimisesti muualla, joten 
tuotannon kapasiteettia ei ole 
pyritty lisäämään, ainakaan 
toistaiseksi. Kimmo Saarinen 
työskentelee  tällä hetkellä 
Naantalin kylpylässä ja An-
na-Mia Rinne-Saarinen matkai-
lualan opettajana Turussa. 
- Katsotaan rauhassa, mihin 
kaikki johtaa. Tähän saakka 
asiat ovat edenneet omalla 
painollaan. Haluamme kui-
tenkin, että tekemisessä säi-
lyy hauskuus, ja että aikaa jää 
muuhunkin elämään, Kimmo 
Saarinen painottaa. 
 Kahvin paahtamista Askaisten 
Prännarissa määrittää raaka-ai-
neiden korkean laadun lisäksi 
tuoreus. Paahtimossa ei tehdä 

Askaisten Prännarin kahvilla on tuoreustakuu – paikallisessa pienpaahtimossa kahvi 
paahdetaan käsityönä alusta loppuun. Kahvin paahtamista Askaisten Prännarissa määrit-
tää raaka-aineiden korkean laadun lisäksi tuoreus. 

kahvipakkauksia varastoon, 
vaan paahdetut kahvierät py-
ritään toimittamaan tilaajille ja 
jälleenmyyjille saman tien. 
- Parhaimmillaan uuden erän 
toimitusaika meiltä Ritaritu-
valle myyntiin on ollut vain 
muutamia tunteja. Kahvi on 
parhaimmillaan tuoreena ja 
tuoksuvana, Kimmo Saarinen 
muistuttaa. 
 Yritys tilaa kahvipavut tällä het-
kellä Englannissa toimivasta 
alan tukkuliikkeestä. Kahvipa-
pujen saatavuus voi vaihdella 
muutosten myötä maailman 
poliittisessa tilanteessa. 
- Tällä hetkellä pohdimme, 
ostammeko jatkossa brasilia-
laisia kahvipapuja, vai emme. 
Asia on monisyinen. Käyttä-
mämme tukkuliike on onneksi 
vastuullinen ja tarkistaa aina 
käyttämiensä viljelijöiden olot, 

Anna-Mia Saarinen-Rinne ker-
too. 
 Pariskunnan autotalliin raken-
tamassa kotipaahtimossa on 
aistikas tunnelma. Kauniisti ja 
kekseliäästi remontoidussa 
tilassa pariskunta maistelee 
ja haistelee erilaisia kahvipa-
pulaatuja ja valmiita kahvijuo-
mia. Varsinainen paahtaminen 
tapahtuu tietokoneella ohjat-
tavan paahdinkoneen avulla. 
Kerrallaan kone paahtaa noin 
500 g erän kahvia. 
 Askaisten Ritarituvan lisäksi 
paahtimon kahveja on myyn-
nissä esimerkiksi Livonsaaren 
Osuuskaupassa ja Naantalin 
Metsätähdessä. Paahtimo on 
tehnyt myös omia räätälöityjä 
kahveja tilauksesta yrityksille. 
- Ensimmäiset Lux Gratiae- 
kahvit teimme Naantalin mat-
kailulle. Sosiaalisen median 
ansiosta tilauksia on alkanut 
tulemaan yhä enemmän. Jou-
lumyyntiin meillä on suun-
nitteilla uusi erikoiskahvi, ja 
muutakin uutta on luvassa. 
Tulevaisuudessa esimerkiksi 
kahvien maistatustilaisuudet ja 
verkkokaupan perustaminen 
ovat mahdollisia, Anna-Mia 
Rinne-Saarinen kaavailee.

Toimittanut
Anu Taivalkoski

Aiheesta lisää:
https://www.facebook.
com/Askaisten-Prännä-
ri-Oy-Villnäs-Bränna-
re-Ab-2356784294543477/

Anna-Mia Rinne-Saarinen ja 
Kimmo Saarinen
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 Keväällä syntyneissä pässeissä 
on kaksi veljesparia. Isommat 
Jekku ja Jesse sekä pienem-
mät Jupiter ja Jaara. Karuissa 
oloissa selvinneiden ahvenan-
maanlampaiden tuntomerkki-
nä voi pitää esimerkiksi pitkää 
kaksikerroksista villaa, mahta-
via sarvia ja uteliasta luonnet-
ta.
 Ahvenanmaanlampaat tykkää-
vät seurasta, kun ne on totutet-
tu rapsutuksiin pienestä asti, 
mutta pärjäävät jonkin verran 
ilmankin ihmisiä. Perinteisesti 
lampaat on saatettu jättää ke-
säksi saarelle pitämään huolta 
maisemasta, kunhan on välillä 
käyty varmistamassa, että niillä 
on kaikki kunnossa.
 Pässinelikon päivät kuluvat 
ruohoa syödessä ja pukitel-
lessa. Lampaiden hoito on 
helppoa. Vedet täytyy vaihtaa 
mielellään päivittäin ja silloin 
tällöin on varmistettava, että 
lampailla on saatavana suola-
kiveä ja kivennäisainetta.
 Muuten lampaita voi piristää 
omenapuun oksalla tai kaural-
la. Silittely ja rapsuttelu on mu-
kavin osa lampaiden hoidos-
sa, jos ei pelkää satunnaisia 
pukkaisuja. Lampaat saattavat 
alkaa pureskella vaatteita tai 
kiehnätä itseään ihmisiä vas-
ten. Pukkailu on lopetettava 
nopeasti, että lampaat eivät 
tee siitä tapaa. Pässit ovat niin 
vahvoja, että isommat niistä 
pystyisivät halutessaan kaata-
maan aikuisenkin.
 Jekku on pässeistä isoin ja jou-

kon johtaja. Se vetäytyy usein 
syömään ruohoa sivummalle, 
kun muut vielä haluavat rapsu-
tuksia. Jekku kävelee ylväästi, 
nostellen jalkojaan korkealle 
ja pitäen rintansa rottingilla.
Jesse ja Jekku, menevät ul-
konäöltään helposti sekaisin, 
mutta Jesse on veljeään kiin-

tyneempi ihmisiin. Se tönii 
joskus pienemmät tieltään ha-
lutessaan rapsutuksia ja pysyy 
pisimpään vierailijoiden luo-
na. Myös harmaa Jupiter pitää 
ihmisten seurasta. Se oli inno-
kas tappelemaan mutta sarven 
väännyttyä pukittelussa, Jupi-
ter on rauhoittunut.

 Joukon pienin, Jaara, on lai-
kukas. Sanonta pieni, mutta 
pippurinen pätee tähän vei-
jariin. Jaara ei pelkää isompia 
lampaita tai ihmisiä, vaikka 
kummatkin voivat halutessaan 
kellistää sen selälleen. Se käyt-
tää tarvittaessa sarviaan, mutta 
suostuu myös halattavaksi.
 Toisinaan pässit innostuvat 
hurjiin tappeluihin, joissa sar-
vet kolisevat. Pienemmillä on 
kovat luulot itsestään ja isom-
matkin näyttävät mielellään 
voimiaan. Huolimatta tappe-
luista lampaat ovat hyviä ystä-
viä keskenään. Iltaisin nelikko 
innostuu juoksemaan laidunta 
edestakaisin ilman syytä ja tö-
nivät toisiaan leikkisästi.

Toimittanut
Pihla Vihervaara

Lampaiden kesä Askaisissa
Ahvenanmaanlammas pässit 
Jekku, Jesse, Jupiter ja Jaa-
ra ovat viettäneet rauhallis-
ta kesää laitumella. Rotu on 
suomalainen alkuperäisrotu, 
jonka juuret ovat saaristossa.

Ahvenanmaanlammas pässit Jekku, Jesse, Jupiter ja Jaara
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Torilla ja Tuvalla kuultua 

VPK:n uudet tilat rakenteilla
Askaisten keskustassa, osoit-
teessa Vesiläntie 5 on käyn-
nistynyt pitkään suunnitteilla 
ollut rakennustyömaa. Kunta 
rakennuttaa entisen terveys-
aseman viereen Askaisten VP-
K:lle kalustohallin ja muuntaa 
samalla olemassa olevat terve-
ysaseman tilat paloasemaksi. 
Ensi vuonna, rakennustöiden 
valmistuttua, Maskun kunta 
vuokraa tilat Varsinais-Suo-
men Pelastuslaitokselle, jonka 
jälkeen Askaisten VPK pääsee 
muuttamaan uudelle paloase-
malle.
 Nykyiset Askaisten VPK:n ti-
lat entisen kunnantalon ala-
kerrassa ovat varsinkin kalus-
totallin osalta olleet ahtaat. 
Vuonna 2016 käyttöönotetun 
säiliösammutusauton ilmajou-
set on pitänyt laskea ala-asen-
toonsa ja peilit kääntää sisään, 
jotta auto on mahtunut talliin. 
Uuden kalustohallin myötä 
sammutusauto, miehistön-
kuljetusauto, vene sekä palo-
kunnan mittava muu varustus 
mahtuvat samaan tilaan, jol-
loin hälytyksiin lähteminen on 
tehokasta ja nopeaa. Uudella 
paloasemalla myös viikoittais-
ten koulutusten järjestäminen 
helpottuu, kun autoja ei tarvit-
se ajaa ulos tilan vapauttami-
seksi sisällä harjoittelua varten. 

Duudsonit Askaisiin!
Askaisten koulun vanhem-
painyhdistys on järjestämässä 
koulun oppilaille kiusaamisen 
vastaista tapahtumaa joulu-
kuussa, jossa mukana Duudso-
nit. Tapahtuman järjestämisen 
syynä ovat koulussa tehdyn 
kyselyn mukaan ilmenevä kiu-
saaminen eri luokka-asteilla. 

 Koululle on tilattu televisios-
ta tutut esiintyjät kampanjoi-
maan kiusaamisen vastaisen 
teeman puolesta. 
 Askiko ottaa mielellään vas-
taan lahjoituksia paikallisilta 
toimijoilta, yrityksiltä ja yksi-
tyishenkilöiltä tärkeän tapah-
tuman järjestämisestä

Koulun pihan kunnostaminen
Vanhempainyhdistys on teh-
nyt suunnitelmat koulun pihan 
nykyisellään oppilaille vaaral-
lisen pihan uudistamiseksi. 
Suunnitelmat ovat parhaillaan 
käsiteltävänä kunnassa. Suun-
nitelmien toteuttaminen voi-
taneen aloittaa noin vuoden 
sisällä. 
 Pihan uudistamisesta aiheutu-
vien kulujen kattamiseen tarvi-
taan talkoohenkeä ja apuja. 
 Lisätietoja asiasta saa hallituk-
sen jäseniltä. 

Kylälle toinen yksityinen per-
hepäivähoitaja
Askaisten kylällä toimiva yksi-
tyinen perhepäivähoitaja Elina 
Kujanpää sai työkaverikseen 
Erika Kivirinnan tänä syksynä. 
Kivirinta aloitti oman hoitoryh-
mänsä syyskuun alussa uusien 
hoitolasten aloitettua päivä-
hoidossa. 
 Ryhmät tekevät yhteistyötä 
esimerkiksi metsäretkeillen ja 
jumpaten. Molemmissa ryh-
missä pyritään tarjoamaan 
monipuolista toimintaa sekä 
laadukasta, yksilöllistä hoitoa 
lapsille suurella sydämellä sy-
littelyä unohtamatta. 
 Kylällä ei tällä hetkellä toimi 
muita kunnallisia tai yksityisiä 
päivähoidon tuottajia.

Vandaalin työtä  keskustassa
Sunnuntaina 22.9. aamuyöstä 
liikkeellä ollut ilkivallantekijä 
kaatoi ympäri keskusta-aluetta 
opastekylttejä, kukkaruukkuja 
ja koulun pihaa oli saatu huo-
noon kuntoon. Samana yönä 
tapahtui ilkivaltaa myös Mynä-
mäellä. Mahdolliset havainnot 
ja videomateriaali toimitettava 
poliisille.

Pidetty postinjakaja Tuovi lo-
pettaa
 Askastelaisten keskuudessa 
pidetty postinjakaja Tuovi on 
siirtymässä uusien haastei-
den pariin. Elämää Askaisissa- 
Facebook palstalla julkaistus-
sa kirjeessään kyläläisille Tuovi 
kiittää asiakkaitaan menneistä 
vuosista ja toivottaa kaikille hy-
vää syksyn jatkoa.
 Hän kirjoittaa uusien tuulten 
puhaltavan elämässään, ku-
ten myös Postissa tänä syk-
synä. Uudesta postinjakajas-
ta alueella ei ole vielä tietoa. 
Askastelainen kiittää Tuovia 
hyvästä palvelusta ja toivottaa 
hyvää jatkoa! 

Louhisaaren kartanolinnan 
fiktiiviset kummituskierrokset
Louhisaaren kartanon ovet 
avautuvat jälleen lokakuus-
sa jännittävän kummituskier-
roksen merkeissä. Upean 
kartanokohteen synkkään 
menneisyyteen ja kiehtoviin 
ihmiskohtaloihin tutustutaan 
oppaan johdolla, huumoria 
unohtamatta. Silmät kannattaa 
pitää auki, sillä muutama kum-
mituskin saattaa kierroksella 
esiintyä. Kierros on K12.
 Katso huippusuosittujen kum-
mituskierrosten ajat https://
www.visitnaantali.com
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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 ry
• Askaisten kyläyhdistys ry
• 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

Askaisten koulu, Askaistentie 700 
Koulun pihalta löytyvät hiekkakenttä, multiaree-
na ja frisbeegolf. Liikuntasalissa voi pelata säh-
lyä, koripalloa ja lentopalloa. 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

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

Kuntosali Askaisten koululla, Askaistentie 700
Kuntosali on avoinna klo 06-22 avaintunnisteel-
la. Tiistaisin klo 19-22 on naisten vuoro. Kunto-
salisopimukset Askaisten kuntosalille tehdään 
Hyvinvointipalvelujen toimistossa (Askaistentie 
142) maanantaisin klo 15-18.Syyskauden (1.9.-
31.12.) hinta on 25 e / 20 e. 

Naisten jumppa
Raisio-opiston järjestämää monipuolista jump-
paa koulun liikuntasalissa maanantaisin klo 
19.15-20.30. Ohjaajana Satu Haapala. Ilmoit-
tautumiset Raisio-opiston nettisivuilla.

Kuntoliikuntaryhmä 
Raisio-opiston järjestämä kuntoliikuntaryhmä 
Askaisten koululla tiistaisin klo 17-18. Ilmoittau-
tuminen Raisio-opiston nettisivuilla. 

MLL:n perhekahvilatoiminta
MLL perhekahvila kokoontuu Pakan Pirtillä per-
jantaisin klo 9.30-12. Luvassa muskarihetkiä, 
leikkiä ja muuta vaihtuvaa toimintaa

Seurakunnan Muskari
Alle kouluikäisten muskariryhmä Adagio ko-
koontuu Askaisten seurakuntatalolla keskiviik-
koisin klo 9.30-10. Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot seurakunnan sivuilta. 

Seurakunnan päiväkerho
3-6-vuotiaiden lasten päiväkerho kokoontuu 
Askaisten seurakuntatalolla maanantaisin klo 
13-15.30  ja torstaisin klo 9-11.30. Ilmoittautu-
miset seurakunnalle.

Seurakunnan perhekerho
Perhekerho kokoontuu Askaisten seurakuntata-
lolla keskiviikkoisin klo 10-11.30. Kerhoon voi 
osallistua, kun itselle sopii. Ei ilmoittautumista.

Seurakunnan kaiken maailman kerho
Alakouluikäisille neljä kertaa vuodessa järjes-
tettävässä Kaiken maailman kerhossa on joka 
kerralla oma kansainvälinen teemansa ja usein 
paikalla myös vierailija kyseisestä maasta. Ker-
ho kokoontuu syksyllä Askaisissa ke 9.10.19 ja 
ma 25.11.19 klo 16-18. Ilmoittautuminen vii-
meistään 2 päivää ennen kerhoa Maskun seu-
rakunnan nettisivuilla.

Elämää Askaisissa
Askaisissa on lukuisia yhdistysten, seura-
kunnan ja Maskun kunnan järjestämiä akti-
viteetteja. Askaisissa arki kuluu kuin siivillä. 
Askaisten yhdistykset järjestävät yhteistyös-
sä erilaisia tapahtumia pitkin vuotta. 
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Kankaankudontaa
Raisio-opiston kurssi ”Kodin sisustustekstiilejä 
kangaspuilla kutoen” kokoontuu torstaisin klo 
18-20.15 Askaisten kudontatilassa (Askais-
tentie 764). Syyskausi alkaa 5.9.2019,päättyy 
29.11.2019. Ilmoittautumiset Raisio-opiston 
nettisivuilla.

Harrastukset ja yhdistykset

Partio
Eri ikäisten ryhmiä 7-vuotiaista ylöspäin ko-
koontuu Askaisten seurakuntatalolla. Lisää tie-
toa ryhmistä ja ajoista löytyy lippukunta Kolkan-
kävijöiden nettisivuilta.

Askaisten Visa
Puuhis koulun jumppasalissa koululaisille tiis-
taisin klo 18-19.30. Salissa mahdollista liikkua 
ja leikkiä vapaamuotoisesti.  Huom!Lapset liik-
kuvat tilassa omalla vastuulla.

Visan järjestämä Puuhis kaipaa lisää aikuisia 
valvojiksi! Lasten oma liikuntavuoro on todel-
la suosittu ja innokkaita liikkujia saattaa välillä 
olla täysi salillinen. Lisää vanhempia tarvitaan, 
jotta toiminta salissa pysyy kaikille mielekkäänä 
ja turvallisena. Tervetuloa mukaan seuraamaan 
liikunnan riemua koulun saliin tiistaisin klo 18-
19.30.

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 
18.00.

Nähtävyyksiä 
Louhisaaren kartanolinna, Louhisaarentie 244
Kartano on suljettu toukokuun puolivälistä elo-
kuun loppuun. Puutarhaan on vapaa pääsy ym-
päri vuoden.

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

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

Askaisten Marttojen syksyn 2019 
toimintaa

Lokakuussa Askaisten Prännäri vierailee Pa-
kanpirtillä kertomassa kahvin paahtamises-
ta. 

Lauantaina 16.11. ruokailemme yhdessä 
seurakuntatalolla. 

Tiistaina 3.12. tutustumme luonnonkosme-
tiikkaan paikallisessa Pienessä Erikoispuo-
dissa. Kahvit juomme Ritarituvalla.

Seuraa ilmoitteluamme Maskulaisessa, Vak-
ka-Suomen Sanomissa ja Facebookissa ja 
tule mukaan!
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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

ERIKOISP
UO

TI

Askaisten sydämessä palveleva erikoispuoti

Tarkista aukioloajat verkosta tai soita
Puotipuksu Marikalle 0400 744 307

Suomessa käsintehtyä lahjaksi ja kotiin,
 kaikkea herkuista puhdistusaineisiin, 

ja leluista luonnonkosmetiikkaan 

www.erikoispuoti.fi

www.facebook.com/pienierikoispuoti/ 
instagram: @pienierikoispuoti 

MUISTA MYÖS VERKKOKAUPPAMME:
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Palvelut Askaisten alueella
Marskin Tori
Lähialueen tuotteita ja kahvio.
Avoinna la kesäisin klo 9-12, talvisin 10-12

Pieni Erikoispuoti
Ekologisesti tuotettuja ruokatarvikkeita ja lah-
jatavaroita, uniikkeja käsityöläistuotteita sekä 
puhdasta luonnonkosmetiikkaa. Aukioloajat 
www.erikoispuoti.fi tai 0400 744 307.

Louhisaaren Kartanon Kahvila
Louhisaarentie 229
Avoinna päivittäin äitienpäivästä elokuun lop-
puun. Muina aikoina sopimuksen mukaan. Tal-
vikaudella juhlapalvelut tilauksesta. A-oikeudet.
Puh. 02 431 2515 tai 044 281 4252
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 ase-
telmia sekä joulukuusia.
  
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
Suljettu talveksi 17.9. lähtien

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 klo 11-14.
Ma-Pe klo 6-21
La klo 9-21
Su klo 10-18

Pikisaaren virkistysalue
Pikisaarentie 148. Uimaranta meren rannalla
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Väsynyt, mutta iloinen. Monta mukavaa 
tapaamista ja uutta tuttavuutta rikkaampi. 
Jälleen vähän rohkeampi vieraan kielen 

käyttäjä. Ahkera kesämajoittaja saa hengähtää 
tyytyväisenä onnistuneen kauden jälkeen. Toi-
nen vilkas kesä matkailijoiden majoittajana on 
juuri päättynyt ja viimeisten vieraiden lähdettyä 
mieli on iloinen ja helpottunut. On aikaa istua 
rauhassa alas ja miettiä mennyttä kautta. Ei ole 
kiire valmistella huoneita uusille vieraille, se työ 
tehdään seuraavaksi vasta ensi vuonna, touko-
kuussa, kun lomalaiset jälleen kaipaavat yösi-
jaa. Nyt ehtii miettiä, miten ensi vuonna jatkaa. 
Sujuiko kaikki tänä kesänä hyvin vai pitäisikö 
jotain tehdä toisin? Onko vieraiden ihmisten 
majoittaminen omassa kodissa niin mukavaa ja 
kannattavaa, että avaamme ovet heille jälleen 
ensi keväänä?
 Aloittaessamme toiminnan viime vuonna, yllä-
tyimme kotimajoituksen suosiosta. Olimme va-
rautuneet 1-3 varaukseen viikossa, mutta yhtäk-
kiä kalenteri olikin täynnä ja työtä oli enemmän 
kuin osasimme ajatella. Emme olleet ottaneet 
huomioon, että erityisesti Naantalin läheisyys 
toisi paljon majoittujia Askaisiin asti. Suurin osa 
meillä yöpyvistä matkailijoista viettää päivän tai 
pari juuri Naantalissa. Monet perheet majoittu-
vat mielellään rauhallisessa pikkukylässä, jotta 
jaksavat taas seuraavana päivänä Muumimaa-
ilman tungokseen. Usein vieraana on isompi 
perhe, jolle hotelliyöpyminen tulisi turhan 
kalliiksi – jos hotellista edes sattuisi löytymään 
sopivan tilava huone koko seurueelle. Maaseu-
dulla majoittumien on rennompaa, halvempaa 
ja rentouttavampaakin.
 Vuokraamme kotimme yläkerrassa olevia huo-

neita Airbnb-sivuston kautta, mikä on osoittau-
tunut vaivattomaksi ja luotettavaksi järjestelyksi. 
Kaikki varaukset, viestit ja rahaliikenne kulkevat 
tämän yhdysvaltalaisen yrityksen sivustojen 
kautta. Alkuun pääsi helposti. Laadimme Air-
bnb-sivuille ilmoituksen vuokrattavasta tilasta 
kuvineen ja täydensimme tietoja ohjeiden ja 
suositusten mukaan. Vertailimme lähialueen 
tarjontaa sekä hintoja ja päätimme sopivan 
vuokran omille tiloillemme. Ilmoituksen jul-
kaisun jälkeen ensimmäiset varaukset tulivat 
muutamassa päivässä. 
 Tähän mennessä kaikki on sujunut loistavasti, 
mutta on mukava tietää, että ongelmien sattu-
essa kohdalle Airbnb:lta on mahdollista saada 
apua ja tukea. Harmi vain, että ainakaan vielä 
ei Suomesta löydy omaa asiakaspalvelua, vaan 
kaikki viestit menevät muihin maihin. Onneksi 
vertaistukea sentään saa omalla äidinkielellä 
Facebookin Airbnb-majoittajat -ryhmästä.
 Mennyttä kesää miettiessä mielessä vilahtele-
vat iloiset kohtaamiset uusien ihmisten kanssa. 
On upeaa saada matkailijoita kylään eri puolilta 
Suomea ja ulkomailtakin - tänä vuonna mm. 
Virosta, Saksasta, Puolasta ja USA:sta. Välillä 
tuntuu, että on itsekin lomalla, vaikka todelli-
suudessa koittaisikin hoitaa majoittajan kesä-
työtä, olla lapsenvahtina ja pitää omaa yritystä 
pystyssä samaan aikaan. Lomailijoiden rentous 
tarttuu. Kun näkee, miten tyytyväisiltä he vai-
kuttavat päästessään pitkän matkapäivän jäl-
keen lepäämään tänne meidän maisemiimme, 
omaan kotikyläämme, on olo itselläkin vähin-
tään tyytyväinen pitkästä päivästä huolimatta.
 Useimmat vieraat vaikuttavat olevan tyytyväisiä 
pelkkään rentoon oleskeluun, vaikka elämyk-

Kotimajoittajan kesä
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siäkin olemme silloin tällöin yrittäneet tarjota. 
Esimerkiksi aivan ensimmäisille vieraille toinen 
kissoistamme päätti järjestää näytöksen ja 
aloitti puolen yön jälkeen painin ketun kanssa 
keskellä pihaa. Ulvonta sai vieraatkin ikkunoi-
hin ja ulos katsomaan, miten jännää elämä 
maalla voi olla. Näin villejä esityksiä ei meillä 
kyllä tuon kerran jälkeen ole tarjottu ja vie-
raskirjaa lukiessa huomaa, että monelle juuri 
maaseudun rauha ja keskellä maaseutuidylliä 
asuminen on jo sinällään elämys. Sen ihmeem-
piä tapahtumia ei välttämättä tarvita, sillä moni 
hakeutuu tarkoituksella yöksi rauhalliseen ym-
päristöön. Illan ohjelmaksi riittää vaativimmis-
sa tapauksissa vaikka vanha, remontoimaton 
pihasauna, sillä se saattaa olla monelle uutta ja 
ihmeellistä tai nostalgiamatka menneeseen.
 Majoittajan kesä ei kuitenkaan ole pelkkää 
auringonpaistetta, vaikka se päällimmäisenä 
jääkin mieleen. Kotimajoittamisesta on onnis-
tuneiden kokemusten jälkeen paljon hyvää sa-
nottavaa, mutta on ollut myös tilanteita, jolloin 
työ ei ole tuntunut mukavalta. Kun vieraita on 
ollut tauotta pari viikkoa omassa pihassa, voi 
alkaa kummasti kaivata omaa rauhaa. Siihen on 
ratkaisuna päivien sulkeminen varauskalente-
rista sopivaksi katsomakseen ajaksi. Tuolloin ei 
kukaan pääse tekemään uusia varauksia. 
 Harmittavimpia ovat kuitenkin kiireiset päi-
vät vieraiden vaihtuessa tiheään tahtiin. Ne 
hetket, kun tajuaa, että vieraat ovat tulossa ja 
kaikki tuntuu olevan kesken. Kun siihen vielä 
lisää helteiset olosuhteet vanhan talon yläker-
rassa ilman nykyaikaista ilmanvaihtoa, alkaa 
tuskanhiki nousta jo pelkästä ajatuksesta. Pieni 
paniikki on ollut lähellä myös, kun ulkomaiset 
vieraat eivät ole huomanneet katsoa varauksen 
yhteydessä ilmoitettuja tuloaikoja ja kaartavat 
pihaan pyörillä kaksi ja puoli tuntia ennen sal-
littua saapumisaikaa - juuri silloin kuin hikinen 
omistaja-siivooja on kuuraamassa yläkerran 
vessaa puhtaaksi edellisten vieraiden jäljiltä 
ja on unohtanut kaikki englannin kielen sanat. 
No, siitäkin on selvitty. Onneksi meillä on täällä 
kylällä ajankuluksi loistavia palveluja, joiden 
pariin nämä innokkaimmat majoittujat voi 
ohjata; tarjolla on kauppaa, kahvilaa, museota 
ja uimarantaa. Tosin kerran eräs kahden pikku-
lapsiperheen seurue halusi odottaa siivouksen 
valmistumista pihallamme. Siinä oli jo päästä 
tuskan kyynel silmään hellejakson kuumimpa-
na päivänä.
 Pääasiassa kotimajoittaminen on tuottoisaa 

henkisesti - iloisia tapaamisia, uusia tutta-
vuuksia, kielitaidon karttumista - mutta onhan 
yöpymisistä saatava rahallinenkin korvaus 
mukava lisä omaan kesäkassaan. Loistaville 
tuntipalkoille tässä ei ole helppo päästä, mutta 
pienikin vaivanpalkka ilahduttaa. Vuokran voi 
itse määritellä, mutta käytännössä sen sanelee 
ainakin osaksi myös alueen muiden majoit-
tajien hintataso. Airbnb:lla käytössä olevat 
arvostelut määrittelevät myös osaltaan hintaa. 
Kiinnostava, omaleimainen ja paljon hyviä 
arvioita saanut kohde varataan usein hinnas-
ta riippumatta, mutta tavanomaisen asunnon 
tai huoneen vuokraa ei kannata nostaa kovin 
korkeaksi.
 Ensi vuonna odotamme jälleen vieraaksi ren-
toja lomailijoita, joille saamme kertoa omasta 
kylästämme sekä talostamme ja sen historiasta. 
Jos kaikki sujuu kuten edellisinäkin vuosina, 
alkaa majoittajan sähköposti kilahdella heti 
alkuvuodesta, kun vilkkaimpien kesätapahtu-
maviikonloppujen vieraat etsivät yösijaa. Niille 
askaislaisille, jotka miettivät oman kodin, huo-
neen tai mökin vuokrausta matkailijoille tule-
vaisuudessa, voimme todella suositella kokei-
lemaan majoittamista, vaikka lyhyeksikin ajaksi. 
Tämä kylä vetää kyllä enemmänkin matkailijoi-
ta puoleensa, jos heille tarjotaan mahdollisuus 
viettää täällä aikaa. Onhan Askainen Suomen 
paras maa.

Toimittanut
Kaisa Örn

Lisätietoja
https://www.airbnb.fi
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1. Kuka olet?
Fysio -ja ratsastuste-
rapeutti ja tallinpitä-
jä Tiina Järvinen
 
2. Milloin ja miten 
päädyit Askaisiin?
Heinäkuussa 2007. 
Talli Hevonkeitaan 
tilat kävivät liian pie-
niksi Ruskolla. Vuok-
rasimme sopivam-
mat tilat Hannulan 
tilalta Askaisista.
 

3. Miten eläimet kuuluvat elämääsi?
Teen ratsastusterapiaa ja pidän talli Hevonkei-
dasta.
 
4. Mukava eläimiin liittyvä muisto Askaisista?
Kasvatimme emon menettäneet mäyrän poika-
set tallin alueella. Ne hakivat ruokaa terapian-
kin aikana ja hauskuuttivat asiakkaita pyörimäl-
lä pihapiirissä. Nykyään yksi niistä asuu Ähtärin 
eläinpuistossa. 

5. Mitä kaipaisit kylälle?
En kaipaa kylälle mitään. Täällä on kaikkea mitä 
tarvitsen.

6. Lempipaikkasi kotikylällä?
Pikisaari.

Askaisissa asuu ja viettää aikaa paljon muka-
via, mielenkiintoisia ihmisiä, joita esittelem-
me Askastelaissi-haastattelusarjassa. Tällä 
kerralla mukana ovat eläinharrastaja Katja 
Mäntylä sekä ratsastusterapeutti Tiina Järvi-
nen erityistalli Hevonkeitaalta.
 
1. Kuka olet?
Olen Katja Mäntylä ja 
perheeseeni kuuluu 
mieheni Heikki sekä lap-
set Minttu 11v ja Rasmus 
8v. Kuten lapset aina ha-
luavat lisätä listaan keitä 
perheeseemme kuuluu, 
niin lisäksi perheeseen 
kuuluu kolme kissaa, 
kolme hevosta, neljä 
lammasta ja viisi kanaa. 
 
2. Milloin ja miten päädyit Askaisiin?
Löysimme perheellemme kodin Antikaisten-
tieltä tasan kaksi vuotta sitten, johon olemme 
juurtuneet todella hyvin, paikka tuntui kodilta 
heti ensimmäisellä vierailulla. Olimme pitkään 
etsineet sopivaa kotia perheellemme sekä tule-
ville eläimillemme ja elokuussa 2017 muutim-
me Maskun toiselta laidalta tänne. 
 
3. Miten eläimet kuuluvat elämääsi?
Olen aina ollut hyvin eläinrakas ja erityisesti 
kaikki perinteiset ”maatilan eläimet” ovat olleet 
lähellä sydäntäni. Hevosia olen harrastanut pie-
nestä pitäen ja omia hevosia on nyt kolme, yksi 
vuonohevonen ja kaksi miniatyyrihevosta. Hei-
dän kanssaan mm. lenkkeillään kylällä, monet 
ovat saattaneet nähdä meidät vaikkapa mat-
kalla kauppaan tai kirjastoon. Kanoja ja lam-
paita meillä on nyt ensimmäistä kertaa. Nämä 
maatiaiskanat ovat meillä kesäkanoina, mutta 
niin valloittavia persoonia että toivomme saa-
vamme samat kanat taas ensi kesäksi Askaisiin. 
Lampaiden suhteen toiveissa olisi kesäksi muu-
tama karitsa. 
 
4.Mukava eläimiin liittyvä muisto Askaisis-
ta?
Vaikuttava ilmestys oli kun ensi kerran satuim-
me kohtaamaan iltalenkillä hirven, vieläpä kol-
me kappaletta. 

 
5. Mitä kaipaisit kylälle?
Eläinten suhteen kaipaisin maisemaan enem-
män laiduntavia eläimiä, jotka avaisivat um-
peen kasvaneita maisemia ja hoitaisivat luon-
non monipuolisuutta. 
 Lapset ovat toivoneet Pikisaaren rannalle laitu-
ria, sille olisi siellä kyllä tarvetta. 
 
6. Lempipaikkasi kotikylällä?
Oma kotipiha. Tänne kun tulee ja eläimet ovat 
vastassa niin unohtuu murheet ja stressi, mikäs 
sen hienompaa kun kuunnella hörinää ja mää-
kimistä sekä unohtua portaille seuraamaan ka-
nojen tepastelua pihamaalla.
 
 

Askastelaissi
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Kesäkuun alkupäivinä Runoisten tilan emäntä 
Marja Kuusisto ei saanut nukuttua öitään hy-
vin. Syynä oli tilalta karkuteille päässyt tuolloin 
8kk ikäinen nuori Palsami-niminen hieho, jonka 
karkumatka nousi sosiaalisessa mediassa seu-
ratuksi tapahtumaksi ”Elämää Askaisissa”-pals-
talla. 
 - Juttu meni siis niin, että laskimme tuossa al-
kukesästä poikani kanssa laitumelle lauman 
nuoria hiehoja, ja jostain kumman syystä aivan 
yhtäkkiä tälle Palsamille tuli mieliteko lähteä li-
vohkaan. Siitä se sitten karautti aidan läpi, em-
mekä saaneet sitä millään kiinni. Sinne se hävisi 
pusikkoon, emmekä saaneet siitä minkäänlaisia 
näköhavaintoja sen koommin moneen päivään, 
Kuusisto kertoo karkumatkan alkutaipaleesta. 
 Palsamilla oli metsissä seikkaillessaan hyvät 
oltavat, sillä alkukesällä metsissä on paljon 
lehmille ravinnoksi sopivaa ruokaa. Siksi erak-
koluonteisella hieholla ei ollutkaan kiirettä ha-
keutua takaisin ihmisten ilmoille. Palsami tuntui 
kadonneen tuhkana tuuleen saaden emännän 
huolestumaan. 
 - Sitten seuraavana viikonloppuna saimme 
näköhavainnon täällä lähistöllä pusikoissa liik-
kuvasta lehmästä, Palsamihan siellä seikkaili. 
Emme saaneet sitä sillä kerralla kiinni, se juoksi 
karkuun kuin hullu. Lehmähän on luonnostaan 
pakoeläin. Myöhemmin vävypoika yritti Dro-
ne-kopterin kanssa paikantaa tarkemmin sen 
olinpaikkaa, mutta se ei ollutkaan helppo teh-
tävä. 
 Hiehon pakomatkan päätös oli dramaattinen, 
suoraan kuin toimintatrilleristä. 
 - Lopulta menimme suuremmalla porukalla 
Sommarinvuoreen autoilla, jätimme autot park-
kiin tien päähän ja etenimme metsässä ketju-
na yrittäen saartaa sitä. Loppujen lopuksi kävi 
niin, että Palsami kompastui risukasaan karkuun 
juostessaan, ja yksi miehistä hyppäsi sen pääl-
le. Siihen päättyi Palsamin pakomatka. Saimme 
sen talutettua traktorin kanssa takaisin tänne 
Runoisiin, Kuusisto kertoo helpottuneena. 
 Karkulaisia Runoisten tilalla on ollut ennenkin, 
mutta Kuusisto ei muista aivan vastaavaa tapah-
tuneen aikaisemmin.
 - Palsami on luonteeltaan erikoinen, se saattaa 

Palsamin pakomatka Mietoisista 
Askaisiin

olla arka, mikä ei ole hyvä asia. Aggressiivinen 
se ei kuitenkaan ole. Jokainen lehmä täällä tilal-
la on omanlainen luonteeltaan, aivan kuten me 
ihmisetkin. Kaikilla niillä on täällä meillä omat 
nimet, ja niihin kyllä kiintyy, valitettavasti. 

Tällä hetkellä Palsami majailee Runoisilla nave-
tassa. Karsinakaverina sillä on mustavalkoinen 
Rooma-niminen hieho. On vielä epäselvää, 
miten Palsamin tarina jatkuu tulevaisuudessa. 
Luultavasti Marja Kuusisto tulee kuitenkin muis-
tamaan Palsamin karkureissun pitkään, aivan 
kuten me askaislaisetkin. 

Toimittanut
Anu Taivalkoski

Palsami-vasikka



La 28.9 klo 19 Karaoke-ilta Ritarituvalla

To  3.10. Vanhojen asioiden muistelua 
Askaisten kirjastolla klo 14-16. Muisteluita ja ru-
pattelua kahvikupin äärellä. Keskustelua vetää 
Päivi Kivikko.

Su 20.10. klo 13-16. Lampaasta langaksi- kurssi 
Askaisten Ritarituvan kabinetissa
Hinta 35 €,sisältää kahvin ja leivonnaisen. Kurs-
sin vetäjänä Huovuksissa yrityksestä Raili Selin-
heimo. Kysy lisää ja ilmoittaudu marika.viitanen@
erikoispuoti.fi
 
Su 27.10 klo 12-13.30 Haamu huovutustyöpaja 
Vetäjänä Väärässuon Elsan Elina, sopii kaikenikäi-
sille Askaisten Ritarituvan kabinetissa. Hinta 7 €/
haamu. 

Su 27.10. Kello 14-17 Huopakukka työpaja 
Vetäjänä Väärässuon Elsan Elina. Sisältää kahvin 
ja leivonnaisen  Askaisten Ritarituvan kabinetissa. 
Hinta 32 €. Kysy lisää ja ilmoittaudu 
marika.viitanen@erikoispuoti.fi
 
La 2.11 klo 13-15 Syksyn uutuuskirjat Askaisten 
Ritarituvan kabinetissa
Pienen Kirjapuodin Katri Tuominen haastattelee 
kirjailija Petri Tammista ja kertoo syksyn uutuuk-
sista. Kahvitarjoilu! Kysy lisää ja ilmoittaudu 
marika.viitanen@erikoispuoti.fi

La 2.11 illalla Halloweenjuhlat Ritarituvalla 
Lisää tietoa Ritarituvan Facebook-sivuilta

To 7.11. klo 17:00 Ritaripuiston siivoustalkoot

La 9.11 klo 18 runonlausuntaa ja Bluesia 
Runoviikon kunniaksi Ritarituvalla

La 30.11. klo 9-13 
Joulunavausmarkkinat Marskin Torilla
Jouluarpajaiset, Joulupukki, glögiä ja piparia, 
joulukuusen valojen sytytys, joulumusiikkia, jou-
lumyyjiä

To 5.12 Ritarituvan pikkujoulut
Seuraa infoa Facebook-sivuiltamme

La 21.12. klo 9-13 
Joulumarkkinat Marskin Torilla
Joulupuuro, jouluarpajaiset, joulumyyjiä

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


