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 Katson ulos ikkunasta hämärtyvään jouluiltaan. 
Ulkona kimmeltää puhtaan valkoinen hanki, ja 
ulos on sytytetty kauniisti hohtavia lyhtyjä. Olem-
me juuri nauttineet perheen kanssa perinteisen 
jouluaterian herkkuineen. On kiitollinen ja läm-
min olo.
 Lasten jännitys tiivistyy joulupukkia odotellessa, 
ja huipentuu odotetun punanutun saapumiseen 
lahjoineen. Illalla on aikaa rauhassa käpertyä 
sohvalle suklaarasian ja uuden joululahjakirjan 
kera.
 Tällainen on oma unelmieni joulu, joka koostuu 
hyvästä ruuasta, yhdessä olosta, kiireettömyy-
destä,  ja kauniista talvisesta kotimaan luonnos-
ta. Jollekin toiselle unelmajoulu saattaa tarkoit-
taa jotain aivan muuta. Millaisesta joulusta sinä 
haaveilet?
 Tähän Askastelaisen joulunumeroon olemme 
koonneet muun muassa ihania joulumuistoja ja 
mausteisia makuja, sekä lasten ajatuksia joulusta. 
Tietysti tapaamme myös joulun vierailevan täh-
den, joulupukin!
 Toivotan satumaisen ihanaa joulunaikaa kaikille 
kyläläisille ja muille lehden lukijoille!
 
Anu Taivalkoski

Askastelaisen toimitus

Anu Taivalkoski, päätoimittaja
anu.taivalkoski@gmail.com
050 533 7631
Kaisa ja Jussi Örn, jutut
Rami Koivisto, taitto
rami@villabarbuto.com
Riitta Kari, Askaisten Martat

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

Kannen kuva: Erika Kivirinta

Joulun taikaa, satumaista 
joulun aikaa

Duudsonit joulukuussa Askaisiin!
Tapahtumaa mukana tukemassa liuta pai-
kallisia yhdistyksiä ja yrityksiä

 Televisiosta ja muista medioista tutut Duud-
sonit saapuvat Askaisten koululle joulukuussa. 
Vierailun järjestää Askaisten koulun vanhem-
painyhdistys, mutta tapahtumaa ovat tuke-
massa useat muutkin paikalliset yhdistykset, 
yritykset, sekä jopa yksityishenkilöt.
 Duudsoneista paikalle saapuvat tällä kertaa 
HP ja Jarppi, jotka suositussa esityksessään 
kampanjoivat kiusaamista vastaan.
 Koululaisten ainutlaatuisen päivän Duudso-
neiden kanssa ovat olleet mahdollistamassa 
Askikon lisäksi muun muassa Maskun kunta, 
Askaisten kyläyhdistys, Askaisten Martat, As-
kaisten VPK, Lions Club Mietoinen/Ulricat, 
Aurexel, FunSense, Anc Oy, Diabeteskaup-
pa, Auttisten Puutarha, Autosähkö Laulumaa 
ja muutamat muut, ketkä eivät halunneet ni-
meään mainittavan.
 Iso kiitos kaikille, mahtavaa että olemme yh-
teistyöllä onnistuneet saamaan näin hienon 
asian toteutumaan!
  
Valkohäntäpeurojen määrä kasva-
nut Askaisten alueella
 Valkohäntäpeurojen määrä Askaisissa, kuten 
koko Suomessa, on kasvanut. Vuoden 2018 
tilastojen mukaan kasvua peurakannassa on 
tapahtunut seitsemän prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna. Kymmenessä vuodessa 
peurojen määrä on Luonnonvarakeskuksen 
mukaan jopa kaksinkertaistunut.
 Ilmiö on ollut hyvin havaittavissa myös meillä, 
pihoilla tepastelevat peurat ovat varsin tuttu 
näky useille kyläläisille. Peurat ovat kauniita 
katsella, mutta valitettavasti ne saavat aikaan 
tuhoa puutarhoissa, sekä kantavat mukanaan 
punkkeja.
 Peurojen aiheuttamien kolarien määrä on 
myös nousussa. Varsinais-Suomessa rekiste-
röitiin peuraonnettomuuksia 2662 kappalet-
ta. Valtakunnallisessa tilastossa valkohäntä-
peurakolareiden määrässä Masku sijoittuu 18. 
sijalle.
 Kolarin sattuessa peura- tai muun sorkkaeläi-
men kanssa, on tärkeää aina ensin varoittaa ta-
pahtuneesta muuta liikennettä, ja sen jälkeen 
soittaa hätäkeskukseen numeroon 112. Anna 
tarkat paikkatiedot hätäkeskukseen, sekä 
merkitse tämän jälkeen paikka riistaonnetto-
muusmerkillä tai muulla näkyvällä esineellä.
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Mitäs sitä Askaisissa ennen vanhaan syötiin-
kään jouluna? Joukko askaislaisia marttoja ja 
martteja muisteli lapsuutensa jouluruokaperin-
teitä. Monet perinteet elävät edelleen, mutta 
joitakin ruokalajeja on jäänyt unholaan.
Ruokapöydästä löytyi kinkkua ja laatikkoruokia. 
Imelletty perunalaatikko sekä lanttu- ja maksa-
laatikko olivat tavallisia, mutta porkkanalaatikko 
oli harvinaisempaa kuin nykyään. Kalana oli tar-
jolla lipeäkalaa, lasimestarin silliä ja rasvasilliä. 
Rasvasilliä myytiin tynnyreistä ja sillit perattiin 
itse.
 Makkaroita saatetaan tehdä itse luonnon-
suoleen nykyäänkin, mutta harvemmasta jou-
lupöydästä taitaa löytyä painosylttyä. Sylttyä 
valmistettiin paloitellusta keitetystä lihasta, esi-
merkiksi sianpäästä, johon lisättiin sisäelimiä ja 
kamaraa. Harsokankaan avulla näistä käärittiin 
rulla, joka keitettiin ja jäähdytettiin painon alla.
Pöydässä oli myös piimäjuustoa ja rosollia eli 
länsisuomalaisittain sallattia. Pertti Veräjänkor-
va muisteli, että sallattia syötiin usein arkisinkin, 
mutta juhlaruokaa siitä saatiin tarjoamalla sen 
kera etikalla maustettua kermavaahtoa.  
 Martan joulukirja kertoo, että sallatin valmistus 

on peräisin Lounais-Suomen säätyläispiireistä 
1700-luvulta, joten sitä lienee syöty näillä tie-
noin jo pitkään. Aluksi siihen tosin laitettiin vain 
perunoita, hienonnettua sipulia ja suolasilakoi-
ta.
 Juomana oli maitoa, piimää tai kotikaljaa. Rii-
sipuuron kanssa syötiin väskynäsoppaa eli luu-
mu- tai sekahedelmäkiisseliä.
Jouluun kuuluu tietenkin myös makea. Inka 
Hamarin kotona joulukahvipöydässä oli tont-
tu-ukon mallisia pullia, pula-ajan joulutorttuja, 
siirappi- ja kanelipipareita sekä serinakakkuja. 
 Serinakakut ovat nimestään huolimatta pikku-
leipiä ja niiden valmistamiseen käytettiin vanh-
anajan kohotusainetta hirvensarvisuolaa.
 Perinteisen joulupöydän toteuttamiseen löytyy 
ohjeita vaikkapa martat.fi-sivustolta tai Martan 
joulukirjasta, jossa on esimerkiksi painosyltyn ja 
serinakakkujen ohje.

Lähde 
Askaisten Martat

Painosylttyä ja serinakakkuja

AUTTISTEN PUUTARHA
Monipuolinen Joulukukkavalikoima  

sekä joulukuusia!
Av. ark 9–18, la–su 10–15

Jouluaattona klo 12.00 asti.

Oksanen 0500 528 539
Auttistentie 35, 21240 Askainen
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Tapaan joulupukin marraskuisena arkipäi-
vänä Askaisissa. Olemme sopineet haas-
tattelusta jo etukäteen, ja pukki saapuu-

kin poroillaan juuri oikeaan aikaan paikalle. 
Pukki näyttää leppoisalta ja hyväntuuliselta 
ja kysynkin punanutulta ensin, miten hän voi 
olla niin rauhallinen ja rennon oloinen, vaikka 
jouluun on enää muutamia viikkoja?
 -No, eihän minulla itselläni tarvitse tehdä 
oikeastaan mitään muuta tässä joulun alla 
kuin tavata mukavia ihmisiä toreilla ja turuilla 
ja hoitaa muuten PR- ja mediasuhteita. Tontut 
tekevät lahjat ja muorin kanssa tehdään yh-
dessä loput jouluvalmistelut..joten mikäs tässä 
ollessa. Neuvoisin myös teitä kaikkia muita 
olemaan turhaa hötkyilemättä joulun suhteen, 
joulu tulee kyllä ihan varmasti jokaiselle vaikka 
ottaisi vähän rennomminkin. Joulutunnelma 
syntyy usein ihan pienistä asioista, kuten vaik-
ka piparintuoksusta tai kynttilänvalosta. On 
myös ihan sallittua viettää joulua omalla taval-
laan, joulupukki nauraa.
 Mitä, mediasuhteita? Mahtaakohan joulupukki 
olla aktiivinen myös sosiaalisissa medioissa?

 -Kyllä. Nykyaikana täytyy elää ajassa. Olen 
elänyt niin kauan, että täytyy uudistua aina ajan 
mukana ja osata hyödyntää uusia keksintöjä. 
Nykyään monet lapset laittavatkin minulle toi-
veensa Snapchatin tai Whatsappin välityksellä. 
Tosin itse pidän kyllä eniten ihan perinteisistä 
kirjeistä. Ja jos mukana on vielä lapsen itse 
tekemä piirros, niin siitä ilahdun eniten! Pos-
tin lakkoilusta huolimatta kirjeet kyllä löytävät 
perille aina luokseni Korvatunturille.
 Ulkona ei ole tällä hetkellä yhtään lunta. Olen 
itse ollut huolissani siitä, jos lunta ei olekaan 
jouluaattona. Mitäköhän pukki tuumaa asiasta?
 -Niin, sitä ei voi tietää onko lunta vai ei. Se on 
tämä ilmastonmuutos..Mutta varmaa on, että 
pukki kyllä tulee oli lunta vai ei, koska minun 
poronihan osaavat myös lentää! Ja jos porot 
ovat lentolakossa, niin sitten tulen omalla säh-
köautollani, tai vaikkapa ihan kävellen. Pukki 
kyllä löytää aina keinot.
 Lahjatoiveita tulee varmasti monenlaisia lap-
silta ympäri maailmaa. Mitä pukki mahtaa itse 
toivoa lahjaksi kaikkein eniten?
 -Tietysti sitä, että kaikilla olisi jouluna ja jokai-
sena muunakin päivänä vuodessa hyvä olla. 
Olisi hienoa, jos muistaisimme ja auttaisimme 
toinen toisiamme arjessa muulloinkin kuin 
jouluna. Ilo ja onnellisuus lisääntyvät jakamalla 
ja muita huomioimalla, välitetään toisistamme! 
Jos jonkun lahjan haluaisin paketista löytää 
aattona, se voisi olla jokin lahjakortti tai jotain 
itsetehtyä.
 Rupattelutuokioni pukin kanssa alkaa olla 
lopuillaan ja juomme glögilasit tyhjäksi. Kysyn 
vielä pukilta, mahtaako hän ehtiä Askaisiin 
varmasti jouluksi?
 -Totta kai tulen, ja joulunavauksessakin minut 
voi tavata. Askainen on Suomen paras maa, 
tänne on aina mukava palata!

Toimittanut
Anu Taivalkoski

Joulupukki ei stressaa turhia eikä 
pode kiireitä: “Joulu tulee jokai-
selle”

Joulupukki valmistautuu  joulunaikaan. Kuva: Ville Klami
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Askaisissa monille kyläläisille tuttu, paljas-
jalkainen askastelainen, Tapani Veräjän-
korva muistelee kouluvuosiensa jouluja 

1940-50-lukujen taitteessa lämmöllä. Vaikka 
kotitilalla riitti askareita jokaisena päivänä, oli 
jouluna silti omanlaisensa, jännittävä tunnelma.
 -Minulle joulunvietto alkoi koulun kuusijuhlas-
ta. Tuossa tien toisella puolella sijaitsee entinen 
kansakoulu, jota kävin. Siellä järjestettiin joka 
vuosi perinteinen kuusijuhla, jonka jälkeen al-
koi joululoma. Tuolloin oli aina jouluisin lunta 
maassa. Kynttilänvalo pimeässä talvisessa il-
lassa, kuusen tuoksu, näytelmät sekä yhteiset 
laulut olivat mieleenpainuvia asioita, joita on 
hauska vielä nykyäänkin muistella. Vaikka van-
hemmilla oli omat kiireensä, tuli aina joku koti-

Tapani Veräjänkorvan muistoissa jouluna 
kuusessa tuikkivat oikeat kynttilät, ja kirk-
koon mentiin rekikyydillä

väestäkin katsomaan juhlaa.
 Joulunaluspäivät olivat touhua ja tohinaa täyn-
nä, ja kaikille riitti askareita pienemmistä suu-
rempiin. Veräjänkorvan tilalla on jo useiden sa-
tojen vuosien ajan elänyt aina kaksi sukupolvea 
rinnakkain, näin oli myös Veräjänkorvan lap-
suudessa. Tilan toista, ”vähäpuoleksi” kutsuttua 
asuinhuoneistoa asutti iäkäs isöäiti Emilia.
 Hän muistaa naisten paistaneen joulun alla ”ta-
lon puoleksi” kutsutun rakennuksen suuressa 
leivinuunissa kakkuja, pullaa ja leipää. Joulun 
alla siellä paistuivat jälkilämmössä myös her-
kulliset joululaatikot. On hyvin mahdollista, että 
siellä paistettiin jouluaatoksi kinkkukin, mutta 
tätä Veräjänkorva ei muista aivan tarkkaan.
 -Jouluaattona jossain välissä navetta-askarei-
den ohessa isä oli hakenut joulukuusen met-
sästä ja lämmittänyt muulle väelle mäkisaunan 
valmiiksi. Aamulla oli syöty joulupuuro fäsky-
nä-, eli sekahedelmäsopan kanssa. Meillä oli 
joulunaikaan käymässä aina naimattomat neljä 
tätiäni, jotka tietysti auttoivat  myös talon töissä. 
Palkattu työväki oli joulunaikaan lomilla. Aska-
reiden ja saunan jälkeen söimme ja nautimme 
sen jälkeen joulukahvit joulupukkia odotelles-
sa.
 Joulupukin tulo oli lapsille tietysti aattoillan 
kohokohta, niin kuin nykyäänkin. Veräjänkorva 
kertoo joulupukin olleen aina kovin kiireinen. 
Joulupukin päällä hän muistelee olleen lam-
paannahkaisen talvitakin, sekä päässä karva-
lakin. Lahjakääröistä lapset saivat yleensä aina 
pehmeitä paketteja, sekä suklaata. Leluja sai 
lahjaksi harvemmin.
 -Kerran kylläkin muistan, että isä oli tehnyt 
meille, joko minulle tai veljelleni, lahjaksi pui-
sen isokokoisen keinuhevosen. Jouluaattona 
kuusessa paloivat kynttilät koko aattoillan, oi-
keat kynttilät, joiden sytyttäminen oli jännittävä 
hetki. Toki niiden kanssa oltiin todella varovai-
sia, ja niitä vahdittiin koko ajan, Veräjänkorva 
tarkentaa.
 Jouluaattoiltana vietettiin aikaa yhdessä, ju-
teltiin ja naurettiin. Veräjänkorva muistaa myös 
vieraisilla olleiden tätien laulaneen kauniisti 
”Enkeli taivaan”-joululaulua. Äiti luki vanhasta 
sukuraamatusta jouluevankeliumia, joka tuntui 
erityisen juhlalliselta.
 Joulupäivän aamuna talonväki heräsi aikaisin 
joulukirkkoon. Kirkkoon mentiin reellä, silloin 

Joulu Veräjänkorvalla

Tapani Veräjänkorva viettää eläkepäiviä vaimonsa kanssa 
lapsuudenkodissaan Veräjänkorvan tilalla. Tilalla asuu edel-
leen perinteiden mukaisesti kaksi sukupolvea, tällä hetkellä 
poika perheineen asuttaa rakennuksen toista puolta.
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kun ei vielä autoja kylällä juurikaan ollut. Mat-
ka joulukirkkoon oli tunnelmallinen talvisessa 
säässä. Joka taloon oli sytytetty valot, ettei tie 
ollut pimeä kulkea. Kirkossa paloivat kynttilät, ja 
tunnelma oli lämmin. Saarnojen ja virsien vei-
suun jälkeen oli aika lähteä kotimatkalle.
 -Kirkosta tullessa oli tapana kisailla hieman, ke-
nen rekikyyti olikaan nopein. Kerran muistan, 
että meidän Jalo-niminen hevonen voitti tämän 
leikkimielisen kisan.
 Joulunpyhät vietettiin rauhassa perheen ja su-
vun kesken, talon työt tietysti täytyi tehdä ta-
valliseen tapaan. Maalaistalon pihapiirissä asui 
monenlaisia eläimiä, kuten muun muassa leh-
miä, sikoja, kanoja ja hevosia. Kaikista eläimis-
tä pidettiin hyvää huolta, niin pyhäpäivinä kuin 

Vesijohto Veräjänkorvaan vedettiin vuonna 1952. Tätä ennen vesi tuotiin rannasta hevoskärryillä tynnyrissä. Tilalla viljel-
lään edelleen maata, mutta karjaa ei rakennuksissa enää ole. 

muulloinkin. Vasta tapaninpäivänä kyläiltiin ja 
vietettiin vilkkaampaa seuraelämää. Nuuttipuk-
kiperinnettä Veräjänkorva ei muista Askaisissa 
olleen.
 -Sitten joskus myöhemmin sain tietooni, mikä 
se joulupukin päällä ollut lampaannahkainen 
takki olikaan oikeastaan ollut: Se oli itse asiassa 
isän talvipomppa nurinpäin käännettynä, Verä-
jänkorva paljastaa nauraen.

Toimittanut 
Anu Taivalkoski



Askaisten kyläyhdistys toivottaa kyläläisille
Hyvää Joulua & Menestyksellistä Uutta Vuotta

Askaisten kyläyhdistys toivottaa kyläläisille 
hyvää Itsenäisyyspäivää



Askaisten kyläyhdistys toivottaa kyläläisille
Hyvää Joulua & Menestyksellistä Uutta Vuotta

Askaisten kyläyhdistys toivottaa kyläläisille 
hyvää Itsenäisyyspäivää



OLEMME JOULUAIKANA 
AVOINNA 23.12. ASTI:

KE-PE 12-19
LA 10-15
SU 12-16

YKSILÖLLISET JA EKOLOGISET 
LAHJAT KOTIMAISILTA 
KÄSITYÖLÄISILTÄ JA 
LÄHITUOTTAJILTA

www.erikoispuoti.fi
MUISTA MYÖS VERKKOKAUPPA

PIENI ERIKOISPUOTI

ERIKOISPUODISTA LÖYTYY MYÖS 
PAKETOINTIPALVELU, ELI VOIT NOUTAA
VALMIIT LAHJAT PUODISTA MUKAASI.



www.askainen.fi

OLEMME JOULUAIKANA 
AVOINNA 23.12. ASTI:

KE-PE 12-19
LA 10-15
SU 12-16

YKSILÖLLISET JA EKOLOGISET 
LAHJAT KOTIMAISILTA 
KÄSITYÖLÄISILTÄ JA 
LÄHITUOTTAJILTA

www.erikoispuoti.fi
MUISTA MYÖS VERKKOKAUPPA

PIENI ERIKOISPUOTI

ERIKOISPUODISTA LÖYTYY MYÖS 
PAKETOINTIPALVELU, ELI VOIT NOUTAA
VALMIIT LAHJAT PUODISTA MUKAASI.

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.

Joulun noutopöytä 15.12 klo 12-15
Puh. 02 4312515 tai 044 2814252
ylhainen.louhisaarenkartano@dnainternet.net

Auttisten puutarha, Auttistentie 35
Avoinna 28.11-24.12.19
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. Ar-
kisin tarjolla on kotiruokalounas klo 11-14.
Ma-to klo 6-21
Pe klo 6-23
La klo 9-23
Su klo 10-18

Pikisaaren virkistysalue
Pikisaarentie 148. Uimaranta meren rannalla

Perhepäivähoitajat
Elina Kujanpää ja Erika Kivirinta

Joulupöytä
Louhisaaren kartanon kahvilassa

15.12 klo 12-15

Myynnissä laatikoita, leivonnaisia ja lahjatavaroita
044 281 4252 Kaarina Ylhäinen

Insinööritoimisto Kari Lappalainen
044 552 0900

• arkkitehti- ja rakennesuunnittelu
• rakennusvalvonta

POLTTOPUITA 
KOTIIN TOIMITETTUNA

Päivi Sivonen
040 717 3425

Kuvassa Askaisten perhepäivähoitoryhmien lapsia talvi-
sena päivänä. Kuva: Erika Kivirinta
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Askaisissa asuu ja viettää aikaa paljon mukavia, mie-
lenkiintoisia ihmisiä, joita esittelemme Askastelais-
si-haastattelusarjassa. Tällä kerralla jouluisiin kysy-
myksiin vastasivat Aatos Rausmaa ja Kaisla Hurme.

Askastelaissi

1. Kuka olet?
Olen Aatos Rausmaa ja olen viisi. Tykkään käy-
dä kerhoa. Meidän perheessä on minä, äiti, isi, 
Amelia ja Keke-kissa.

2. Milloin ja miten päädyit Askaisiin?
Olen muuttanut muualta, Vaahterakujalta.

3. Onko Askaisissa näkynyt tonttuja? 
No yksi tonttu - meidän Amelia. Oikeasti en 
ole nähnyt.

4. Oletko jo kirjoittanut joulupukille?
Olen, mutta teen vielä toisen kirjeen. Toivon, 
että näkisin joulupukin aattona. Toivon uimala-
seja.

5. Mitä jouluvalmisteluja aiot tehdä?
Olen jo avannut joulukorttipajan. Aion laittaa 
joulukalenterinarun, johon tonttu tuo lahjoja ja 
viestejä. Lisäksi aion ostaa suklaajoulukalente-
rin.

6. Miten luulet joulupukin tulevan Askaisiin, 
jos ei ole lunta?
Luulen, että jos ei ole lunta, niin joulupukki 
sanoo poroille, että niiden pitää lentää.

1. Kuka olet?
Minä olen Kaisla ja minä olen 3-vuotias. 

2. Milloin ja miten päädyit Askaisiin?
Muutin meidän vanhasta kodista. Vanha koti 
oli Turussa. Vanha kämppä oli liian pieni, eikä 
voinut mennä ympäri kämppää, mut täällä voi.

3. Onko Askaisissa näkynyt tonttuja?
Ei... Milloin tulee joulupukki?

4. Oletko jo kirjoittanut joulupukille? 
En, mut nyt vois kirjoittaa. Barbeja olis kiva 
saada. 

5. Mitä jouluvalmisteluja aiot tehdä?
Barbeilla leikkiä, askarrella ja leipoa. Kakun 
meinaan tehdä.

6. Miten luulet joulupukin tulevan Askaisiin, 
jos ei ole lunta?
Reellä, mut jos ei ole lunta, niin autolla.  
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KOTIPALVELU AUREKSELI

Palvelumme hinta on 
37,20€/tunti (sis. alv 24%) 
Muistathan, että emme
veloita matkakuluja ja 
palvelumme oikeuttaa
kotitalousvähennykseen.

Vaivaton ja säihkyvän
puhdas koti jouluksi.

Tilaa meiltä

JOULUSIIVOUS

ja voit itse keskittyä
juhlan odotukseen.



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 hiihtä-
minen sallittu. Alueella on myös laavu ja nuoti-
opaikka.

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. Ks ke-
vätkauden tiedot ja ilmoittaudu  Raisio-opiston 
nettisivuilla. Kevätkausi 13.1-6.4.2020

Kuntoliikuntaryhmä 
Raisio-opiston järjestämä kuntoliikuntaryhmä 
Askaisten koululla tiistaisin klo 17-18. Opettaja 
Hanna Uusikartano.  Ilmoittautuminen kevät-
kaudelle Raisio-opiston nettisivuilla, kevätkausi 
7.1-31.3.2020. 
Huom! Omakustanteinen joulunajan kuntopiiri 
koulun liikuntasalissa 3.12 ja 10.12 klo 17-18. 
Ohjaajana Hanna Uusikartano. Ota mukaan 
muutama euro yhteistä maksua varten. :) 

MLL:n perhekahvilatoiminta
MLL perhekahvila kokoontuu Pakan Pirtillä per-
jantaisin klo 9.30-12. Luvassa muskarihetkiä, 
leikkiä ja muuta vaihtuvaa toimintaa.
 
MLL:n perheliikuntavuoro joka kuukauden toi-
nen torstai klo 17-18 Askaisten koululla. Syys-
kauden viimeinen kerta 12.12 klo 17-18. Kaikki 
mukaan! Toiminta on ilmaista. 

Seurakunnan Muskari
Alle kouluikäisten muskariryhmä Adagio ko-
koontuu Askaisten seurakuntatalolla keskiviik-
koisin klo 9.30-10. Ilmoittautumiset ja kevätkau-
den lisätiedot 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.

Elämää Askaisissa
Askaisissa on lukuisia yhdistysten, seurakun-
nan ja Maskun kunnan järjestämiä aktiviteet-
teja. Askaisissa arki kuluu kuin siivillä. As-
kaisten yhdistykset järjestävät yhteistyössä 
erilaisia tapahtumia pitkin vuotta. 



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.Katso 
kevään kokoontumisajat Maskun seurakunnan 
sivuilta. Ilmoittautuminen viimeistään 2 päivää 
ennen kerhoa Maskun seurakunnan nettisivuil-
la.

Kankaankudontaa
Raisio-opiston kurssi ”Kodin sisustustekstiilejä 
kangaspuilla kutoen” kokoontuu torstaisin klo 
18-20.15 Askaisten kudontatilassa (Askaisten-
tie 764). Kevätkauden lisätiedot  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 ala-
kerrassa (Ritarintie 1). Nuoriso-osaston har-
joitukset 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.

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.

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 
Askaisissa

Klo 9.00 sytytetään 191 kynttilää Askaisten Ri-
taripuistossa

Klo 10.00 Jumalanpalvelus Askaisten kirkossa
Seppelten lasku Sankarivainajien muistomerkil-
le ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomer-
kille.

Ritaripuistojuhla
Juhlapuhe, Maskun kunnan elinvoimapäällikkö 
Lauri Hyttinen

Seppelten lasku
Yhteisesti Maamme-laulu
Tilaisuuden jälkeen on kahvitilaisuus Askaisten 
Seurakuntatalolla

Bingo
Askaisten-Merimaskun Karjalaiset ry järjestää 
bingoa Askaisten työväentalolla tiistaisin klo 
18.00.



29.11 Kauneimmat joululaulut Ritarituvalla
Viini- ja virsi-hengessä täysi-ikäisille klo 20 alkaen. 

“Tuoppi käteen ja lauletaan yhdessä jouluisia virsiä”. 
Järj: Maskun seurakunta. 

30.11   Perinteiset joulunavausmarkkinat Marskin 
torilla klo 9-13. Tule kokemaan jouluista tunnelmaa 
sekä tekemään jouluostoksia paikallisilta myyjiltä. 
Mukana myös joulupukki!

1.12   Joulun odotusta-joulukonsertti Askaisten kir-
kossa klo 17. 
Järjestäjänä Askaisten VPK:n nuoriso-osasto.

3.12 Tutustumisilta luonnonkosmetiikkaan Pienes-
sä Erikoispuodissa klo 18. 
Tilaisuuden jälkeen kahvit Ritarituvalla. Kaikille kiin-
nostuneille avoimen tapahtuman järjestävät As-
kaisten Martat. Tervetuloa!

3.12 Kaikille avoin kuntoliikunta koululla. 
Osallistumismaksu 2e, omat käsipainot mukaan!

7.12 Tori avoinna klo 9-12

6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet
  
10.12   Kaikille avoin kuntoliikunta koululla klo 17-
18. Osallistumismaksu 2e, omat käsipainot mukaan.

10.12 Askaisten Visan joulujuhla klo 19 koulul-
la. Juhlassa vietetään Puuhiksen päättäjäisiä, sekä       
palkitaan yleisurheilu- ja maastojuoksukisoihin 
osallistuneet. Tervetuloa!

11.12 Tonttuilua Askaisten kirjastossa alkuillasta. 
Lisätietoa kirjastolta!

12.12 Vanhojen juttujen piiri kirjastolla klo 14. 
Aiheena: joulu. Keskustelua vetää Päivi Kivikko. 

14.12 Tori avoinna klo 9-12 

15.12 Jouluinen noutupöytä Louhisaaren kartanol-
la klo 12-15 

18.12 Ikäihmisten kaffet Pakan Pirtillä klo 14. 
Järjestäjänä Askaisten Martat, tervetuloa!

21.12 Joulumarkkinat Askaisten torilla klo 9-13. 
Tule hankkimaan paikallisia herkkuja ja viime het-
ken lahjat paikallisilta myyjiltä, sekä aistimaan jou-
luista toritunnelmaa. (Huom!Seuraava toripäivä 
11.1.2020 klo 10-12)

Kirkonmenot Askaisten kirkossa

6.12 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
Askaisten kirkossa klo 10

8.12 Kauneimmat joululaulut klo 18

15.12 Messu klo 12

19.12 Koululaisten joulukirkko klo 8.30

24.12 Perhekirkko (Aaton hartaus) klo 16

29.12 Messu klo 12

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


