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Ihana-yhteisö

VPK:n uudet tilat

Poikkeustilan yhteisöllisyys
Kuluneen, hyvin poikkeuksellisen kevään kuluessa olen useaan otteeseen saanut todeta
itselleni, miten hyvän päätöksen teimmekään
kuusi vuotta sitten muuttaessamme Askaisiin.
En halua edes kuvitella, millaisena lapsiperheen arki eristäytymistä muistuttavissa olosuhteissa olisi näyttäytynyt ilman omaa pihaa
tai ympäröivää monimuotoista luontoa. Täällä on todellakin tilaa olla ja hengittää. Onkin
ennustettu, että lähivuosina maalle muutto
saattaa olla uusi, erityisesti nuoria ja lapsiperheitä kiinnostava asumisen trendi.
Kevään aikana olemme retkeilleet perheen
kanssa lähiluonnossa ja ulkoilleet yhdessä
enemmän kuin pitkiin aikoihin. Kerrankin on
ollut aikaa keskittyä kevään etenemisen seuraamisen oikein kunnolla iltamenojen rauhoituttua. Etäkoululaiset ja pikkuväki ovat
pitäneet tehokkaasti huolen siitä, ettei aikaa
murehtimiseen ole jäänyt. Olen ollut onnekkaassa asemassa.
Kaikille koronakevät ei ole avautunut yhtä
positiivisessa valossa. Toisille poikkeustila
on merkinnyt uupumista, yksinäisyyttä, eroa
lähimmistä, tai pahimmillaan raskaita taloudellisia tai terveydellisiä huolia. Voimia ja jaksamista heille!
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Tässä Askastelaisen kesänumerossa
näkyy vahvasti kylämme lasten kädenjälki. Kolkankävijöiden Askaisissa
kokoontuvan seikkailijoiden ”Kauriit” - ryhmän
reippaat, toimittaja-merkkiä suorittavat partiolaiset ovat olleet mukana ideoimassa ja tuottamassa lehteen sisältöä. Tunnistat partiolaisten
kirjoittamat ja piirtämät jutut Kolkankävijöiden
logosta. Uutta lehdessämme on myös Seija Jokisen mainio murrepakina.
Vaikeina aikoina yhteisöllisyys nousee aivan
uudenlaiseen arvoon. Meidänkin kylällämme
on ollut nähtävissä kriisin aikana auttamisenhalua ja toisista välittämistä. On kyselty kuulumisia etäyhteyksin, on autettu apua tarvitsevia eri
tavoin, pidetty huolta. On tärkeää, ettei ketään
jätetä yksin kriisiaikana, tai muulloinkaan.
Kulunut kevät on opettanut monta asiaa: päällimmäisenä sen että tulevaisuutta, tai elämän
kulkua ei voi ennakoida. Nyt kesän puhjetessa
kukkaan luonnon ollessa kauneimmillaan on
helppo luottaa siihen, että elämä kantaa ja kaikki järjestyy.
Aurinkoista kesää kaikille toivottaen,
Anu Taivalkoski

Askaisten uusi paloasema valmis
Askaisten uusi paloasema valmistui suunnitellusti keväällä ja
VPK:n hälytysosasto siirsi kaluston 4.4. lauantaina uusiin tiloihin. Uusi asema on jo testattu
toimivaksi muutamassa hälytyksessä.
Uusi paloasema koostuu torin
ja kaupan vieressä sijaitsevan
entisen Askaisten terveystalon
tiloista, sen viereen rakennetusta kalustohallista sekä osat yhdistävästä käytävästä, jossa sijaitsevat miehistön pukukaapit.
Hälytystilanteissa palokuntalaiset pääsevät sisälle joko Askaistentien tai Vesiläntien puolelta.
VPK:laiset ovat osallistuneet
aktiivisesti uusien tilojen suunnitteluun ja toteutukseen. Talkootunteja on kertynyt satoja ja
palokuntayhdistys on käyttänyt
merkittävän summan yhdistyksen varoja uusien tilojen varustamiseen. Kokonaisuus sisältää

kaluston säilyttämis- ja huoltotilojen lisäksi toimisto-, koulutus-,
kokous- ja peseytymistiloja.
Entisen kunnantalon yhteydessä olleet vanhat tilat olivat palokunnan käytössä 60 vuotta, jonka aikana kalusto on muuttunut
olennaisesti.
Aktiivikäytöstä
poistettua kalustoa oli kertynyt
runsaasti vanhan paloaseman
tiloihin, mutta historiallisista
esineistä ei olla luopumassa.
VPK:n veteraaniosasto on ottanut ison urakan mm. vanhan
Ford-sammutusauton sekä lukuisten moottori- ja käsikäyttöisten ruiskujen kunnostuksessa ja entisöinnissä.
Tilojen ja kaluston lisäksi toiminta on lähiaikoina muuttunut myös hälytystiedottamisen
osalta. Palokuntalaisten puhelimiin tulevista hälytysviesteistä
selviää nykyään hälytyksen kiireellisyys. Ihmishenkien olles-
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sa vaarassa palokuntalaisten
saapuminen asemalle ja hälytyksiin lähtö on ripeää, mikä on
hyvä tiedostaa uuden aseman
lähistöllä liikuttaessa. Pääsyä
asemalle ei saa tukkia esim. toripäivien aikana ja kalustohallien ovien eteen pysäköinti on
luonnollisesti aina kiellettyä.
Kylän palvelut ovat viime vuosien aikana vähentyneet, joten
uuden, hienon paloaseman
saamisesta Askaisiin on syytä iloita. Askaislaiset pääsevät
tutustumaan uuden aseman
tiloihin viimeistään syksyllä, jolloin Askaisten Vapaaehtoinen
Palokunta Ry viettää 85-vuotisjuhlallisuuksia avoimien ovien
merkeissä.
Toimittanut
Jussi Örn

Uusi Ihana yhteisö Askaisiin - ekologinen elämäntapa ja
yhteisöllisyys asukkaille tärkeitä arvoja

Teemu Vuorenmaa, Laura Tuomisto, Enda Mattila, Henna Hyvärinen ja Julia Kukkonen muodostavat viime syksynä
Hannulan kartanoon muuttaneen Ihana-yhteisön. Kuva: Ihana

Viime syksynä Hannulan kartano sai asukkaikseen Ihana-nimisen vasta perustetun yhteisön
jäsenet Enda Mattilan, Julia Kukkosen, Teemu
Vuorenmaan, Laura Tuomisen ja Henna Hyvärisen. Tapaan tuoreet askastelaiset kartanon piha-alueella työn touhussa. Käynnissä on aitojen
nikkarointi kasvimaan ympärille peurojen varalta. On niin hauska nähdä uusia ihmisiä kylällä
hiljaisten eristysviikkojen jälkeen, että intoudun
nolosti heti kättelemään osan porukasta koronaohjeistukset tyystin unohtaen. Tervehtimään
saapuu myös suloinen Lato-niminen kissa.
Tuttavallinen Lato on päätynyt Askaisiin Portugalista saakka, ja sen nimi tarkoittaa suomeksi
kesää. Elämme toukokuun loppupuolta, ja yhteisön ensimmäinen kesä Hannulassa on pian
alkamassa.
Hannulan kartanon olemassaolosta tai historiasta ei tiedä monikaan kyläläinen. Itsellenikin
Hevonkeitaan läheisyydessä sijaitseva kartanorakennus on uusi tuttavuus. Axel Wiklundin rakennuttama kaunis, vuonna 1924 valmistunut
mansardikattoinen hirsirakenteinen talo sijaitsee vanhemman pihapiirissä olevan pääraken-

nuksen kanssa kulmittain. Rakennus on peruskorjattu vuonna 1953 Uuno ja Hellin Immalan
asuttaessa tilaa. 1800-luvun lopussa rakennettu
Uusi Hannula, joka nykyisin tunnetaan paremmin Mannerlahden nimellä, on alun perin kuulunut Hannulan kartanon tiluksiin.
Oman yhteisön perustaminen Askaisiin oli kaikilta asukkailta tietoinen valinta. Enda Mattila
sekä Julia Kukkonen asuttivat samaa taloutta jo
aikaisemmin, samoin Teemu Vuorenmaa, Laura
Tuominen sekä muinaistekniikan artesaanina
työskentelevä Henna Hyvärinen tahoillaan. Ryhmän jäsenet löysivät toisensa Hyvärisen kautta.
Kaikki asukkaat eivät olleet tavanneet toisiaan
ennen kuin paikkaa käytiin katsomassa ensimmäistä kertaa. Ennen muuttoa käytiin pitkiä syvällisiä keskusteluja jokaisen haluista ja tarpeista, sekä siitä mitä uusi asuinpaikka voisi tarjota
kaikille yhdessä ja erikseen. Asuminen yhdessä
lähti sujumaan alusta alkaen mutkattomasti.
- Meillä on kaikilla aiempaa yhteisökokemusta,
ja tämä asumisen muoto on kaikilta tietoinen valinta. Olemme kaikki sitoutuneita kehittämään
yhteisasumisesta aidosti kestävää, pitkäjän-
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teistä ja tulevaisuuteen tähtäävää. Kehitämme
yhteisöllisiä toimintamalleja, ja kokoonnumme
säännöllisesti esimerkiksi opettelemaan kommunikointia, keskustelemaan ja kuulemaan toisiamme, kuvataiteilijana ja taidemaalarina työskentelevä Enda Mattila kertoo.
- Mahdollisuus vuokrata Hannulan päärakennus kuulosti tilaisuudelta, jota emme halunneet
jättää väliin. Haluamme toteuttaa ekologista
elämäntapaa oikeasti elämässämme, emmekä
pelkästään puheiden tasolla. Tavoitteena on lisätä asteittain omavaraisuusastettamme, Julia
Kukkonen kertoo.
- Kyllä tämä paikka kolahti heti, ja tuntui meille sopivalta asuinpaikalta, puuseppä ja timpuri
Teemu Vuorenmaa kuvailee ensimmäistä visiittiään Hannulassa.
Jutellessamme pihalla, mainittakoon että sopivin turvavälein, idylliseen paikkaan ihastuminen on helppo kuvitella. Linnut laulavat, ja tuuli
suhisee pihapiirin korkeissa vanhoissa puissa.
Muuttopäätöksen tekeminen sekä kaupunkiympäristön taakse jättäminen tuntui isolta
päätökseltä, taiteen parissa työskentelevä Kukkonen kertoo, mutta lisää melkein samaan hengenvetoon, että täällä koetun luonnonläheisen
asumismuodon jälkeen paluu kaupungin betoniviidakkoon tuntuisi vaikealta.
Osa yhteisön asukkaista, kuten biologian alaan
kuuluvaa väitöskirjaa Turun yliopistolle työstävä
Laura Tuominen autoilevat muutaman kerran

Mongoliangerbiili

Gerbiili, lat. Meriones unguiculatus, on pieni
jyrsijä, jota pidetään paljon lemmikkinä. Luonnossa ne elävät Mongolian kuivilla aroilla. Ne
elävät luonnossa 1-2 vuotta, mutta lemmikkinä
noin 3-4 vuotta. Gerbiilit ovat 10-12 cm pitkiä ja
ne painavat 50-100 grammaa. Gerbiilit syövät

viikossa töihin Turkuun.
- Ainoa huono puoli tässä tosiaan on se, että
oma biokaasulla kulkeva auto oli pakko hankkia. Julkiset liikenneyhteydet Askaisista Turkuun ovat olemattomat, Tuominen harmittelee.
Alammekin saman tien keskustelemaan, millä
tavoin kylällä voisi hyödyntää esimerkiksi kimppakyydin mahdollisuuksia.
Uuteen kotiinsa varsin tyytyväisen oloisilla
Ihanilla on paljon suunnitelmia, jotka toteutuessaan tulevat virkistämään koko kylää. Kesätapahtuma, avoimien ovien päivä, lapsille suunnattu taidetoiminta, erilaiset kurssit,
tyky-toiminta sekä Rengastien matkailijoille
suunnatut palvelut ovat esimerkkejä ideoista,
joita toteuttamista yhteisössä on suunniteltu.
Toukokuun alkuun suunnitteilla ollut Kevätrieha
jouduttiin ikävä kyllä siirtämään tulevaisuuteen
koronapandemian vuoksi.
- Haluamme toimia osana Askaisten kyläyhteisöä ja osallistua kylän elämään monin tavoin,
Ihanat vakuuttavat.
Olen varma, että tulen tulevaisuudessa kuulemaan Ihanasta ja tapaamaan yhteisön aktiiviset
asukkaat vielä monta kertaa. Ihanan elämää voi
seurata myös etänä yhteisön instagram-tililtä
käyttäjätunnuksella aivan.ihana
Toimittanut

Anu Taivalkoski

luonnossa siemeniä, heiniä ja jyviä, sekä joskus
toukkia ja hyönteisiä. Lemmikkinä ne syövät erilaisia siemensekoituksia tai pellettejä. Nykyään
gerbiilit ovat suosittuja lemmikkejä niiden seurallisuuden ja helpon hoidon vuoksi. Ne ovat
myös melko hajuttomia, koska ne juovat niin
vähän eli ne myös pissaavat vähän. Gerbiili on
sekä yö- että päiväaktiivinen lemmikki, joten jos
sinulla on jo tai on tulossa gerbiilejä ja heräät
yöllä helposti pieniinkin ääniin niin ei kannata
sijoittaa gerbiilien terraariota makuuhuoneeseen. Gerbiili on laumaeläin, joten niitä tulisi
olla vähintään kaksi. Kannattaa hankkia samaa
sukupuolta olevat gerbiilit, koska muuten ne lisääntyvät jatkuvasti.
Toimittanut

Saimi Vihervaara
Kuva: Rami Koivisto

www.askainen.fi

Praakkaust

A

skastelaine-lehren toimitus om pannu merkil
meikäläise praakkamise murttel Askastelaisis feispuuk-ryhmis. Pyysiväk kirjottama jottan tähänki julkasu ja
aihe o vapaa. Munst o hauska
kirjotta lounaismurttel, kosk
see o mun äirinkiält. Äit asus
koko ikäs Askasis ja puhus
puhrast paikallist. Isä sitä kiält
vähän tul sekottama Seivästölt Karjalan kannakselt. Mun
takaraivost tule isänki murre tarppe vaaties, mut tämä
paikalline tuntu kumminki
enemmä omalt. Mää olen tämän kirjottamist harjotellu
tual Vakkasuamalaist puhet
Fb-ryhmäs ja huama, et entist
lyhkäsemmäks muuttu omaki murre, mitä piremmä aikka
siäl sometta. Ovak kyl siinäki
ryhmäs valitellu, et murttel kirjottamine o vaikkia. See mittä
vaikkia ol, kirjotta vaa, niinko
puhu.
Olis kiva, ko joku kirjottais
Askaste historianki murttel.
Isän kotikylält Seivästölt o kylälukemisto ’Meri, Mäki, Majakka’ ja muistan, ko mää sen
sain kätte, ni ensmäitteks mää
ahmisi siält kaik neek kohrat,
mikkä oliva kirjotettu murttel. Sanota, et murretekstei
ei otet tosisas, mut kyl mää
ainaki ota, jos nee o eläväst
elämäst kirjotetui. Torellisuus
o mont kertta taru ihmellisemppä. Omaelämäkerratki o
miälenkiintossi. Marskistaki o
kirjotet vaik kuippal ja ain siält
löyty jotta uut, niinko nyt tämä
hulttiopualiki, mist ei niinkä
ol äänt piretty, mut ei siit sen
enemppä.
Oliskos piän itten esittely

kans paikallas? Mää asustele
mu miähen kans Vesiläntiäl Askasis Louhisaare aikkases torpparim paikas. Torppa o aikalail
viäl entises asus, mut kuisti o rakennettu vähä uutte usko. Torpast o aikanas lähteny maailmal
yhreksä last. Mää ole usse miättiny, et mihe neek kaik mahtusivav maat, kote ollu ko yks
vaevane piän kamari ja tupa.
Isomma läksivä tiätyste heti rippiskoulu jälkke pikkupiioiks ja
renkeiks kuka mihenki. Isä ost
tämän paika kuuskytluvu alus
huutokaupas. Tähän tila kuulus
vähäm peltto ja kalavet. Aikasemp isänt Juho Nuutti ol istuttanu yli sata marjapuska ja
kirsikkapuit ol koko mäki täyn.
O viäläki - niit täyty raa’al kärel
raivat, muute nee vallotta koko
mäe. Mää muistan, ko huutokauppasuven ol hyvä kirsikkavuas ja tais ol melkke koko pitäjä kokkomas marjoi ämpäreihis.
Huutokaupa jälkeisin vuasin
täsä mäel lairuns vasikat. Seuraava vuaskymmen torppaa
vuakratti kesäasukkail ja -80, ko
mää meni naimissi, mee ostetti
tämä paik ittellem omaks. Ensmäset kol vuat mee asutti täsä
vaa kesäl, mu sit ko esikoine
syntys, ni heti koht päätetti rakentta myäs talviasuttava mäel.
Meist ei kumpaka ollu mikkä
kaupunkis viihtyjä. Sillost kaksiotaki, misä Turus asutti, nimitetti vaa kämpäks.
Isä asusta erelleski mun kotopaikas, mikä on tosa meiä
naapuris muutama sara metrim pääs. Hän o joo yli yhreksänkymppine, taita ol vanhin
seivästöläine Askasis. Mää
olen toiminu häne virallisen
omaishoitajan jo vuarest 2015.
www.askainen.fi

Kotopaika maat lohkotti sora
jälkke Louhisaare maist ja siin
isä ja äit hääräs ahkeraste aamust ehto, välil yät myäre. Koton ol kova kuri ja kesätöist ei
ollu koskam pula. Tyät alko heti,
ko koulu loppus eikä tarvinnu
arppo, kuka töit saa niinko nykyä. Kaik halukka pääs jurttei
harventama ja kaupunkilaisserkutki saiva kesähommi. Äitil
see teetti lisätyät, ko serkut asus
meil harvennusaikan. Kasvavil
kakaril ol ain nälk ja lisseks ol
tyävoimatoimistost apun viäl
”juurikasjätki”.
Kyl tätä juttu täsä piissais, mut
täyty säästä tila muillekki. Lopuks täyty toret, et mikäs tääl
o asues, iha niinko herran kukkaros olis. Meri tuaksu, historia
huaku, o lehtomettät, misä voi
käyrä ihastelemas suuri tammei
ja kevässi sinivuakoi. Mää yhry
syrämestäni sloukani: Askainen, Suomen paras maa.
Toimittanut

Seija Jokinen

On niitä tindereitä ennenkin ollut

Askastelaissi

Askaisissa asuu ja viettää aikaa paljon mukavia, mielenkiintoisia ihmisiä, joita esittelemme
Askastelaissi-haastattelusarjassa. Tällä kerralla kysymyksiin vastasivat kyläyhdistyksen hallituksen uudet jäsenet Sanna Halmekangas ja Pauliina Karjalainen.
1. Kuka olet?
Olen Pauliina Karjalainen. Tällä hetkellä mukana
uutena jäsenenä Askaisten kyläyhdistyksen hallituksessa. Lisäksi olen ollut useamman vuotta
mukana Askaisten koulun vanhempainyhdistyksen, Askikon hallituksessa.

1. Kuka olet?
Olen Sanna Halmekangas,
3-vuotiaan Ronjan äiti ja vasta
aloittanut Askaisten kyläyhdistyksessä. Olen ammatiltani
rekrytointikonsultti, mutta tällä
hetkellä olen opintovapaalla.
2. Milloin ja miten päädyit Askaisiin?
Muutin mieheni luokse Askaisiin Turusta, muistaakseni vuonna 2011. Meidän perhe asustelee
urheilukentän lähellä Iiroistentiellä.
3. Paras muisto Askaisista?
Louhisaaren Erikoiskasvimarkkinat ja elokuun
Kurkkumarkkinat ovat olleet aina hauskoja päiviä. Parhaita muistoja oli varmaan lapsen ensimmäinen poniratsastus viime kesän kurkkumarkkinoilla.
4. Mitä esittelet vieraille Askaisissa?
Puutarhaihmisenä enimmäkseen omaa pihaa
ja Louhisaaren kalmilaista puutarhaa. Lasten
kanssa paras paikka retkeilylle on Pikisaari.
5. Mitä kaipaisit kylälle?
Askaisista löytyy kaikki oleellinen, mutta pienellä paikkakunnalla tarvitaan talkoohenkeä, että
mitään tapahtuu ja kylä pysyy viihtyisänä. Olen
vasta kyläyhdistykseen liityttyäni huomannut,
miten valtava osa Askaisten toiminnasta pyörii vapaaehtoisvoimalla ja miten hiljaista täällä
olisi, jos kukaan ei tekisi sitä työtä. Toivoisin siis
vielä lisää ihmisiä mukaan Askaisten mahtavien
järjestöjen toimintaan, osallistua voi monella
tavalla ja samalla pääsee vaikuttamaan siihen,
mitä omalla kylällä tapahtuu.

2. Milloin ja miten päädyit Askaisiin?
Ostimme miehen kanssa ihastuttavan remonttikohteen Askaisista vuonna 2008.
3. Paras muisto Askaisista?
Kaikki kolme lastamme ovat Askaisissa syntyneitä. Joten varmasti nämä lasten kanssa koetut hetket Askaisissa ovat mieleenpainuvimpia.
Vaikea nimetä vain yhtä.
4. Mitä esittelet vieraille Askaisissa?
Askaisista tulee esiteltyä yleensä Louhisaari ja
sen ympäristö sekä uimarantamme Pikisaari. Lisäksi mikäli emme ihan paikanpäälle mene niin
ainakin kertoa pitää myös Ritarituvasta, Marskin torista sekä Auttisten puutarhasta. Esittelykohteet hieman vaihtelevat kuuntelijakunnan
mukaan.
5. Mitä kaipaisit kylälle?
Kauppa kylälle jo saatiin takaisin, mikä on hieno juttu. Liikenne Askaistentiellä on melkoista
ja kun nyt sai toivoa, niin toivon kylän läpi kulkevalle tielle vähemmän hurjastelevia tienkäyttäjiä.
6. Mitä Askaisissa kannattaa tehdä kesällä?
Askaisissa pitää olla ja nauttia kauniista luonnosta ja leppoisasta kylän tunnelmasta. Syödä
jäätelöä ja uida. Tehdä kaikkea mitä kesään
kuuluu.

6. Mitä Askaisissa kannattaa tehdä kesällä?
Me aiomme varmastikin pyöräillä paljon ja käydä uimassa ja saunomassa Pikisaaressa usein.
Louhisaaren nurmikenttä on kiva paikka piknikille ja leikeille lasten kanssa. Ritarituvalta saa
tietysti parhaat pizzat ja jätskit, joten toivottavasti terassi saadaan aukaista pian!
www.askainen.fi

Louhisaaren Merilinnan
kunnostustöitä aikaistettu

Louhisaaren Merilinna Askaisissa. Kuvat: Ville Klami

Korona vauhditti Merilinnan
restaurointia Louhisaaressa
– Senaattikiinteistöt päätti aikaistaa urakkaa vuodella

L

ouhisaaren jykevä barokkityylinen kartanolinna on
kohdannut historiansa aikana useita sotia ja kulkutauteja,
eikä tämäkään poikkeustila ole
saanut kartanon loistoa hiipumaan. Pian kartanon päärakennuksen takana oleva Merilinna-niminen paviljonkirakennus
tulee heräämään uudelleen
eloon, poikkeustilan ansiosta
vieläpä etuajassa.
Museoviraston historiallisten
kohteiden ylläpidosta vastaava
Senaattikiinteistöt päätti huhtikuussa käyttää hyödykseen
museoiden hiljaisen kauden.
Louhisaaren kartano on yksi
historiallisista kohteista, joiden

remontointia aikaistettiin vuodella.
- Halusimme turvata meille tärkeiden paikallisten urakoitsijoiden elinkeinon säilymisen
vaikeina aikoina. Suomessa
sellaisia yrittäjiä, jotka pystyvät
tekemään laadukasta entisöintityötä esimerkiksi juuri Louhisaaren kartanossa on vain
kourallinen, Senaattikiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Selja

Kuva: Ville Klami

Flink kertoo.
Huonokuntoinen Merilinnaksi
kutsuttu kylpylärakennus on olwww.askainen.fi

lut pitkään yleisöltä suljettuna
huonon kunnon vuoksi. Flink
kertoo lattioiden olevan lähes
romahtamispisteessä. Entisöinnistä tulee vastaamaan restaurointi ja perinnerakentamiseen
erikoistunut yritys Restart oy.
- Merikylpylän alapohja on lahonnut pahasti, eli ensin täytyy
korjata rakennuksen perustukset kokonaan. Kaikki maalipinnat ovat myös hilseilleet ja
huonossa kunnossa. Rakennus
täytyy kunnostaa kauttaaltaan.
Mannerheimin suvun 1800-luvulla rakennuttama kylpylärakennus noudattaa aikakauden
tyyliä. Merikylpylät olivat tuolloin muodikkaita paikkoja hoitaa terveyttä; raikkaan ulkoilman ja merikylpyjen uskottiin
auttavan monien sairauksien
hoidossa. Paviljongin rakentamisen aikoihin merenranta

sijaitsi aivan rakennuksen vieressä. Kunnostetun Merilinnan
käyttötarkoitus ei ole vielä selvillä, mutta on mahdollista että
se avataan jossain vaiheessa
jälleen yleisön ihailtavaksi.

Kuva: Ville Klami

Restaurointitöitä on suunniteltu tehtäväksi myös muualla
kartanossa. Sisätiloissa tullaan
teettämään
kuntokartoitus
muun muassa salin kattomaalauksesta sekä kreivin kirjastosta.
Kreivin kirjastohuoneen kuntoa
on tarkoitus tutkia tarkemmin
jo tämän vuoden aikana. Suunnitelmissa on myös eteishallin
hilseilevän maalipinnan korjaaminen. Linnan sisäänkäynnin
ainutlaatuisesta hiekkakiviportaalista on tarkoitus teettää kuntokartoitus, ja sen restaurointi
aloitetaan myöhemmin.
Louhisaaren kartano avataan
yleisölle tänä vuonna Museoviraston tietojen mukaan 16.
kesäkuuta. Poikkeustilan rajoitteet tulevat luultavasti aiheuttamaan jonkin verran uusia käytäntöjä opastuksissa, ja muussa
toiminnassa. Kartanon laajoilla
piha-alueilla on tilaa ulkoilla
turvavälit huomioiden, ja ottaa
vaikka piknikeväät mukaan miljöökierrokselle.
Toimittanut

Anu Taivalkoski

Kylänraitilta
Askaisten VPK:n uusi palotalli
valmistunut
Vanhan terveyskeskuksen tilojen yhteyteen rakennettu Askaisten VPK:n uusi palotalli on
valmistunut suunnitellusti. Kyläläiset pääsevät tutustumaan uuden aseman tiloihin viimeistään
ensi syksynä.

Uusi parturi-kampaamo
Sommarinvuoreen
Kielotielle avataan kesän aikana uusi
parturi-kampaamo. Aikaisemmin Turussa yrittäjänä toiminut
Sanna Vilén avaa kampaamon
kotinsa yhteyteen elokuuhun
mennessä. Kysy lisää Sannalta
numerosta 041 459 9482.

Askaisten lähikirjasto avattu
uudessa osoitteessa
Kirjasto aloittaa toimintansa kesäkuun alusta vanhan terveyskeskuksen rakennuksen kolmion remontoiduissa tiloissa,
Ritarituvan takana osoitteessa
Vesiläntie 3. Kirjasto on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 15-19 ja torstaisin klo
12-16. Kirjasto on suljettu koko
heinäkuun. Kirjoja voi yhä halu-

Ihana-yhteisö Hannulan kartanoon
Hannulan kartanoon on perustettu viiden asukkaan muodostama Ihana-niminen yhteisö.
Ekologisia arvoja elämässään
noudattavat yhteisön jäsenet
haluavat osallistua kylän elämään, ja tutustua kyläläisiin.

tessaan palauttaa myös vanhan
kirjastotilan palautusluukkuun
kesäkuun ajan.
Uusia yrityksiä ja palveluja Askaisten kylälle
Kotipalvelu Aurekselin vuokralaitepalvelu aloitti toimintansa
tänä keväänä. Pienkoneiden varaaminen tapahtuu verkosta, ja
vuokratut laitteet noudetaan Ritarituvan ulkotallista. Katso lisää
Kotipalvelu Aurekselin verkkosivuilta.
www.askainen.fi

Askaisten yhdistykset hoitavat tulevana kesänä Pikisaaren
rantaa yhteistyössä
Askastelaiset yhdistykset päättivät ottaa tulevana kesänä
vetovastuun Pikisaaren uimarannan hoidosta. Päävastuussa
ylläpidosta on Askaisten kyläyhdistys. Rannan sauna on käytössä omatoimisesti viikosta 24
alkaen.
Louhisaaren kartano avautuu
yleisölle kesäkuussa
Louhisaaren kartanolinna aukeaa yleisölle 16.6. Koronarajoitusten vuoksi opastuksille
otetaan kesäkaudella vain 15
henkilöä kerrallaan. Tiloissa saa
olla yhtä aikaa 50 henkeä. Kesän aikana tullaan järjestämään
myös puisto- ja puutarhakierroksia. Seuraa tarkempia tietoja
Louhisaaren kartanon sivuilta ja
Facebookista.

Askikon erilainen kevätkausi- toiminta säilyi aktiivisena poikkeustilasta huolimatta
Koululaiset vanhempineen, kuten myös varmasti opettajakunta tulevat muistamaan kuluneen koronakevään pitkään. Poikkeuksellisen
tilanteen myötä koulut, kuten myös Askaisten
koulu siirtyivät etäopetukseen maaliskuun puolivälissä. Kouluun päästiin palaamaan uudelleen vasta muutama viikko ennen kevätlukukauden päättymistä.
Kahden kuukauden etäkoulujakso sujui, ainakin suurimman osaksi, melko hyvin. Aluksi siirtyminen kokonaan verkkoyhteyksin toteutettuun
opetukseen vaati totuttelua kaikilta. Viikkojen
myötä niin opettajat, oppilaat kuin vanhemmatkin saivat luotua opiskeluun rytmin, jonka
avulla viikot saatiin lopulta kunnialla hoidettua
päätökseen.
Mitä tästä kaikesta jäi käteen? Vanhemman näkökulmasta hyvää oli ainakin se, että omien lasten opiskelua pääsi seuraamaan intensiivisesti
lähietäisyydeltä. Jakson loppua kohden oli ilahduttavaa huomata, miten alun vaikeuksien jälkeen lapset alkoivat ottamaan hienosti vastuuta
tehtävistään ja myös tietotekniset taidot kasvoivat kohisten. Täytyy myöntää, että kahden kuukauden kuormitus perheissä oli tuntuvaa, kun
samalla piti huolehtia omien töiden, ja kotitöiden lisäksi lasten koulun sujuminen, ja mahdollisesti vielä pienemmät kotona olevat lapset.
Kaikesta kuitenkin selvittiin, kiitokset kaikille
asianosaisille kodeissa ja koulun puolella!
Opettajat ja ohjaajat olivat myös vanhempien
lisäksi kovilla lisääntyneen työtaakkansa alla,
eikä kaikille oppilaille etäopiskelu työmuotona
sopinut. Tästä kaikesta opimme ja varaudumme mahdollista seuraava kertaa varten, jota toivottavasti koskaan ei tule.
Askaisten koulun vanhempainyhdistys ei lopettanut toimintaansa poikkeustilassakaan,
vaikka kaikki suunnitellut tapahtumat ja varainhankinta täytyi tilanteen vuoksi peruuttaa. Keskustelimme viikoittain etäyhteyksin, ja olemme
ottaneet kantaa esimerkiksi Maskun kouluja
koskevaan luokkakokokysymykseen Lemun
vanhempainyhdistyksen rinnalla. Etäkoulun aikana olimme muun muassa aktiivisesti ajamassa ruokajakelua koululaisten perheisiin, joka
onneksi saatiinkin toteutumaan viime metreillä.

Jaoimme myös etäkoululaisille pienet yllätyspussit ennen pääsiäistä, jossa oli mukavia yllätyksiä tsemppaamaan aherruksessa.
Syksyllä yhdistystoiminta jatkuu näillä näkymin
normaalisti, ja aloitamme syyskokouksella heti
koulujen alettua. Ajankohtaisia tietoja voi seurata Facebookista (askikory), tai liittyä omaan
whatsapp-ryhmäämme. Toivotamme lämpimästi mukaan kaikki uudet kiinnostuneet vanhemmat mukaan toimintaan syyskaudella!
Kirjoittanut

Anu Taivalkoski

Kaverit aina lähellä virtuaalitodellisuudessa
Rec Room on verkossa ja virtuaalitodellisuudessa
oleva peli, jossa
voi pelata samaan
aikaan
useiden
ihmisten kanssa.
Rec room on täysin ilmainen kaikilla alustoilla, mutta sen pelaaminen on parasta
VR-laseilla, koska silloin tuntuu siltä kuin olisit
siellä.
Pelissä voi hankkia erilaisia asioita ja varusteita
siellä ansaittavilla pelimerkeillä. Rec Roomissa
ei tekeminen lopu koskaan, koska siellä voi pelata tosi monia urheilulajeja, kisata joukkueena vaikka värikuulasotaa tai osallistua ryhminä
tehtäviin seikkailuihin. Jos ei halua tehdä niin
vauhdikkaita asioita, niin voi myös vaikka piirtää tai luoda uusia maailmoja.
Parasta Rec Roomissa on kuitenkin se että sillä voi vaikka joka päivä nähdä kavereita ympäri
maailmaa vaikka olisikin koronarajoitukset. Rec
Roomissa oppii myös hyvin englantia koska
iso osa pelaajista puhuu englantia ja pelissä
muiden kanssa jutellaan suoraan kuin oikeassa elämässä. Minun pelaajanimeni on GrandSquid312 ja paras kaverini on BattleTubby.
Rec Room toimii kaikilla VR-laseilla, Play Stationilla, Applella, Androidilla ja PC:llä. Suosittelen
pelin lataamista kaikille.
Kirjoittanut

Eliel Käkönen

www.askainen.fi

Tietokoneen hyökkäys

E

räänä kauniina päivänä Askaisten koulun neljäsluokkalaisilla oli ympäristöoppia. Laura- niminen tyttö teki tehtäviä
huoneessaan. Oli meneillään viimeiset viikot
etäkoulua.
Laura avasi kannettavan tietokoneen. Hän
ajatteli “ Nyt jatkan tehtävien tekoa.” Mutta se oli helpommin sanottu kuin tehty. Hän
ei nimittäin enää saanut käsiään irti tietokoneesta. Hänen sormensa olivat liimautuneet
näppäimistöön kiinni. Hän yritti irrottaa sormia mutta turhaan. Hän ei saanut niitä pois.
Yhtäkkiä tietokone alkoi tärisemään. Se tärisi
ja tärisi kunnes se sammui. Laura yritti vaivihkaa hivuttaa sormensa pois tietokoneen näppäimistöltä. Se ei kuitenkaan onnistunut, sillä
tietokoneelle nimittäin kasvoi äkkiä suuret
vihaiset silmät ja valtavan terävät hampaat.
Kauhuissaan Laura vetäisi kätensä pois näppäimistöltä. Tietokone hyppäsi Lauran yli ja
meni ikkunan luo. Laura yritti epätoivoisesti
estää tietokonetta, mutta turhaan. Tietokone
hyppäsi jo alas avoimesta ikkunasta. Ikkunaan oli jäänyt tietokoneen muotoinen jälki.
Laura näki kuinka kone pomppi ulkona. Sitten hetkeäkään ajattelematta hän nappasi
leikki taikasauvan pöydältä ja hyppäsi ulos
ikkunasta. Ilmassa hän alkoi vasta ajattelemaan, että oli hypännyt kolmen metrin korkeudesta. Hän tippui ja tippui ja sekunnin
sadasosassa ennen maata hän kaivoi taikasauvan esiin ja huusi “pehmenny!” Hän
oletti että loitsu ei toimi ja hän mätkähtää
maahan, mutta valmistautuessaan
kovaan iskuun ja maan tullessa yhä lähemmäs ja lähemmäs, mutta juuri ennen
maata hän pysähtyi. Hän oli
jäänyt leijumaan parin sentin
päähän maasta.
Tietokone oli jo kaukana meren
rannalla kun Laura vihdoin saavutti sen. Tietokone huomasi tytön ja hyppäsi nopeasti läheiseen
veneeseen. Laura yritti epätoivoise-

na saada kiinni tietokonetta mutta turhaan.
Silloin hän tajusi sen. Jos hän kerran osasi
pehmenny loitsun, niin miksei hän tehnyt
lisää taikoja. Hän kaivoi taikasauvan taskustaan, osoitti sillä läheistä venettä ja lausui
loitsun. Samassa vene muuttui yksisarviseksi. Laura nousi yksisarvisen selkään ja huusi
“Hopoti hoi!” Yksisarvinen lähti laukkaamaan
kohti merta. Sen kaunis harja liehui tuulen
mukana.
Sillä aikaa meren toisella puolen, tietokone
laskeutui rantaan. Laura ratsasti jo tietokonetta kohti. Hevosen selästä nousi pikkuhiljaa pieni henkilö taikasauva kädessään. Se
oli Laura. Hän osoitti taikasauvallaan tietokonetta ja sanoi “ On aika tulla kotiin, läppäri.” Lopulta tietokone huusi dramaattisesti “
EEEEIIIIII! “ ja samassa se oli taas viaton tietokone. Laura nosti sen maasta, sulki ja laittoi
sen koulu laukkuunsa ja suuntasi kotiin. Kun
hän pääsi kotiin hän loitsi ikkunan ehjäksi ja
jatkoi ympäristöopin tehtäviä aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut.”
Kirjoittanut

Laura Juva

Askaisten koulu 4 lk. etäopetuksen äidinkielen
tehtävänä

Kolkankävijöiden kuulumisia
Partiolaiset suorittavat erilaisia taitomerkkejä ja eräs taitomerkki on Toimittaja-merkki.
Tähän lehteen poimittu muutamia esimerkkejä pitkin lehteä. Kuinka monta Kolkankävijä-merkkiä löydät lehdestä?

TESTI!
Olisitko hyvä partiolainen?
1. Olen kännykällä…
A. Alle tunnin tai tunnin
B. Pari tuntia
C. Monta tuntia

4. Oletko hyvä ryhmä/pari työskentelyssä?
A. Tykkään siitä
B. Riippuu ihmisistä
C. Olen allerginen ihmisille

2. Tykkäätkö ulkoilla?
A. Todellakin!
B. Joskus… :)
C. En niinkään

5. Kuulostaako partio kivalta harrastukselta?
A. Partio kuulostaa mahtavalta!
B. Mahtaako aika riittää
C. Se ei oikein ole minun juttuni.

3. Voisitko nukkua kolme yötä putkeen teltassa?
A. Kyllä
B. Ehkä
C. En todellakaan

Mahtavaa, sait testin tehtyä. Nyt laske tulokset yhteen ja
katso sivulta 19. mitä sait eniten!

Wenla Koskenvuori, Laura Juva ja Matilda Taivalkoski

Piirtänyt

Taika Taivalkoski

Askaisten Visalla käynnissä 94. toimintavuosi
Askaisten Visan 94.
toimintavuoden
vuosikokous
pidettiin maaliskuun
alussa Ritarituvalla.
Seuran johdossa
pitkään toimineet
ja mittavan työn
tehneet puheenjohtaja Timo Kajander ja sihteeri
Karita Tuhkanen jättäytyivät pois johtokunnasta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Petri Gottschalk ja varapuheenjohtajaksi Marko Koskelainen. Sihteerinä toimii Jussi Örn. Johtokuntaan
kuuluvat Ville Tuhkanen, Liisa Lehtemäki, Jarkko Koskelainen, Wäinö Saarinen, Kaisa Örn ja
Eetu Lehtinen.
Visa tarjoaa askaislaisille mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen omalla kylällä. Tällä
hetkellä toiminta on yleisen tilanteen vuoksi
tauolla, mutta syksyksi on suunnitteilla jälleen
perinteisiä salivuoroja mm. lentopallon, salibandyn ja sulkapallon harrastajille. Tanssi- ja
perheliikuntatarjontaa tullaan tänä vuonna lisäämään. Aikuisille on luvassa zumbatunteja
ja syksyllä päästään toivottavasti aloittamaan
myös lastentanssitunnit alle kouluikäisille sekä
alakouluikäisille yhteistyössä Raision Pyryjen
kanssa. Perheille on tarkoitus saada oma salivuoro.
Visan Kurkkuhölkkä järjestetään tänä vuonna perjantaina 31.7. Perinteiset 6 km ja 9 km
matkat kulkevat kylän hiekkateillä ja keskustan
alueella.
Seuran aktiivit ottavat mielellään vastaan ideoita ja kuuntelevat toiveita oman kylän liikuntaan
liittyen. Johtokunnan jäseniä tapaat kesälauantaisin torin kioskin kahvion myyjinä. Yhteyttä voi
ottaa myös Visan Facebook-sivujen kautta tai
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:
askaistenvisa@gmail.com
Toimittanut

Kaisa Örn

www.akstekfinland.com

Hyvinvointi Nina Laine
Klassinen hieronta
Kuumakivihieronta
Intialainen päähieronta
Jäsenkorjaus/Manuaalinen terapia
Koulutettu hieroja Nina Laine
Metsäkaarre 1
045 111 4611

Hiushuone
Sanna Vile'n
muuttaa
Askaisiin

Parturi-Kampaamo
toimintani Turusta
siirtyy Askaisiin. Avaan
uudessa osoitteessa:
Kielotie 8, viimeistään
elokuun alussa.
Soita tai varaa aika
whatsapilla
p. 041 4599482
Tervetuloa!

Kyllä!
Liityn Askaisten kyläyhdistyksen jäseneksi
ja minulle saa lähettää postia ja sähköpostia.
Päivämäärä
Etu- ja sukunimi
Osoite
Postinumero
Paikkakunta
Sähköposti
Puhelinnumero
Yhteystietoja ei luovuteta 3. osapuolen käyttöön ja
Askaisten kyläyhdistys käyttää jäsenrekisteriä vain yhteydenpitoon jäsenistöön.
Lupa lähettää sähköpostia tai tekstiviestejä

www.askainen.fi

Kaupat, liikkeet ja ravintolat Askaisissa
Askaisten Ritaritupa, Askaistentie 751
Kyläkauppa, kahvila-ravintola ja Smartpost. Arkisin
tarjolla on tilauksesta kotiruokalounas (ei noutopöytää
tulevalla kesäkaudella), tilaa etukäteen numerosta
050 514 6762
Ma-pe 7-21
La klo 9-21
Su klo 10-18

Majoituspalvelut
Askaisten vanha keskipiirin koulu, Kaisa ja Jussi Örn
040 579 5460. Varaukset Airbnb:n kautta.
Louhisaaren kartanon kahvilalla majoitustoimintaa, kysy
lisää Kaarina Ylhäinen 044 281 4252
Askaisten Villa Helmenranta
Kysy lisää Soili Kivelä 050 558 8151

Muut palvelut

Louhisaaren Kartanon Kahvila
Kesäkauden avaus 1.6. klo 10.30.
Lounas pöytiin tarjoiltuna klo 12-15. Tervetuloa!
02 4312515 tai 044 281 4252
ylhainen.louhisaarenkartano@dnainternet.net
Pieni Erikoispuoti
Ekologisesti tuotettuja ruokatarvikkeita, lahjatavaroita,
uniikkeja käsityöläistuotteita ja puhdasta luonnonkosmetiikkaa. Avoinna 1.6-16.8.2020.
Myös verkkokauppa osoitteessa www.erikoispuoti.fi
Pe 14-18 La 9-14 Su 11-14
Niinan Näpertelyt,korupaja ja verkkokauppa
www.niinannapertelyt.fi
Niina Valve 040 775 0858
Korupaja osoitteessa Konstanhaantie 8, Askainen.
Aukioloajat facebook-sivuilta.
niinannapertelyt@gmail.com
Soikun puoti/Tmi Soikku
Soili Kivelä 050 5588 151
Kantoniemenkuja 25, Askainen.
Käsinpainetut tekstiilit ja grafiikka
Soita ja ilmoita etukäteen tulostasi Soikulle!

Kotipalvelu Aurekseli ja Pienkonevuokraamo
Kotisiivoukset ja kodinhoitopalvelut luotettavasti
Pienkonevuokraamo: Edulliset ja helppokäyttöiset laitteet pihatöihin kotiin ja kesämökille. Laitteet toimitettuna Askaisiin, tai nouto Ritarituvan kiinteistöltä. Laitteiden
varaus verkosta www.kotipalveluaurekseli.fi, tai Ramilta
040 506 9944
Siivouspalvelu Happy Clean
Sara Koskinen 045 118 8895
Akstek Finland Oy
Kiinteistönhuolto ja rakentaminen
Anssi Helala 044 988 4057
Tmi Ari Sampalahti
Kiinteistöhuolto, kattojen pesu-, puhdistus ja pinnoitustyöt 050 306 1577
Polttopuita
Päivi Sivonen 040 717 3425

Auttisten puutarha
Avoinna kesäkaudella
Ma-pe klo 9-18
La-su klo 10-15
Myynnissä itsekasvatettuja kesäkukkia ja mansikanpoimintaa. Myös polttopuut!

Hyvinvointi
Hyvinvointi Nina Laine
Klassinen hieronta, kuumakivihieronta, intialainen päähieronta, jäsenkorjaus/manuaalinen terapia
Hyvinvointi Nina Laine 045 111 4611
Parturi-kampaamo Sanna Vilén
Hiushuone Sanna Vilénin toimipiste siirtyy Askaisiin
osoitteeseen Kielotie 8 kesän aikana.
Lisätietoja Sannalta 041 459 9482
Hair by Matilda Kiertävä parturi-kampaaja kesäkaudella
Askaisissa alustavien tietojen mukaan ma, ti, ke, to ja
viikoloput sovitusti. Matilda Pekonen 044 206 6880

Insinööritoimistoja
Rakennusvalvonta
Kari Lappalainen 044 552 0900
Tmi Luonnon Hoivatar
Pihanhoitotyöt, puiden ja pensaiden hoitotyöt, vihertyöt,
kiinteistönhuolto
Sirpa Tonder-Vainio 040 7006188
Saarisen Taksit Oy
040 022 7010
Yksityiset perhepäivähoitajat
Elina Kujanpää 040 728 6815
Erika Kivirinta 050 397 4218
Rekolan kanalan Kieku-munat
Suoramyyntipiste avoinna klo 7-19.
Kananmunakenno (24 munaa) 3 eur, käteismaksu
Askaistentie 935

Lisää askastelaisia yrityksiä kyläyhdistyksen
kotisivuilta https://www.askainen.fi/portaali/
yritykset

www.askainen.fi

ASKAISTEN SYDÄMESSÄ PALVELEVA KOTIMAISTEN TUOTTEIDEN ERIKOISMYYMÄLÄ
Piipahda puotiin löytämään Suomessa
käsintehtyä lahjaksi ja itselle.
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AVOINNA 1.6. - 16.8. AIKANA:
perjantaisin 14-18
www.facebook.com/pienierikoispuoti/
lauantaisin 9-14
www.erikoispuoti.fi
sunnuntaisin
11-14
instagram:
@pienierikoispuoti
p. 0400 744 307

VERKKOKAUPPA AVOINNA JOKA PÄIVÄ!
www.facebook.com/pienierikoispuoti/
www.erikoispuoti.fi
instagram: @erikoispuoti
p. 040 554 9284

KOTIPALVELU
AUREKSELI
On myös
PIENKONEVUOKRAAMO
Meiltä edulliset ja
helppokäyttöiset laitteet
pihatöihin ja
kesämökille.
Laitteet toimitettuna
Askaisissa tai nouto
Ritarituvan kiinteistöltä
Tutustu valikoimiimme ja varaa
helposti verkossa:
w w w.kotipalveluaurek seli.ﬁ
t ai 040 - 506994 4 / Rami

Elämää Askaisissa
Askaisissa on lukuisia yhdistysten, seurakunnan ja Maskun kunnan järjestämiä aktiviteetteja. Askaisissa arki kuluu kuin siivillä. Askaisten yhdistykset järjestävät yhteistyössä
erilaisia tapahtumia pitkin vuotta.

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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 voimistelu- ja urheiluseura Visa
ry
Partiolippukunta Kolkankävijät ry

Yhdistystoimintaa Askaisissa

•

Vapaa-aika ja ulkoilu
Askaisten koulu Askaistentie 700
Koulun pihalta löytyvät hiekkakenttä, multiareena ja frisbeegolf.
Nurmikenttä Iiroistentie
Leikkipuistot
- Haapaniemi
- Puistola
- Sommarinvuori
- Askaisten koulun piha

Kuntosalisopimukset Askaisten kuntosalille
tehdään Lemun lähikirjastossa (Askaistentie
142, Lemu) ma, to ja pe klo 8-14 tai ti klo 1218. Voit myös soittaa ja varata ajan p. 044 7388
299. Huom! Käytä kuntosalilla omia salihanskoja, ja/tai desinfiointiainetta, sekä suojaa laitteiden kontaktipinnat esim. pyyheliinalla.
Kesäkauden hinta 1.6. - 31.8. 15e (työttömät,
opiskelijat ja eläkeläiset 10e)

Palvelut
Marskin Tori
Lähialueen tuotteita ja kahvio.
Lauantaisin klo 9-12. Juhannusviikolla tori poikkeuksellisesti perjantaina klo 9-12.
Martan päivän laulajaiset peruttu tältä vuodelta!
Matonpesupaikka
Kartiontiellä. Avoinna kesäkuun alusta elokuuun loppuun tai syyskuun alkuun ilmojen
mukaan.
Vesipiste, Askaisten tori
Kioskirakennuksen seinästä noudettavissa juomavettä joka päivä. Toimii euron kolikoilla.
Kirjasto, Vesiläntie 3
Ma klo 15-19
Ke klo 15-19
To klo 12-16
Pyhien aattoina klo 10-14
Kirjasto suljettu heinäkuun.
Lainoja voi halutessaan palauttaa vielä kesäkuun ajan myös vanhan kirjastorakennuksen
palautusluukkuun.

Kuntorata Askaistentie 576
Valaistulla kuntoradalla on myös laavu, jossa on
makkaranpaistomahdollisuus.
Kuntosali Askaisten koululla
Askaisten koulun kuntosali avautuu jälleen 1.6.
2020 alkaen. Sali on avoinna klo 05-22 avaintunnisteella. Tiistaisin klo 19-22 on naisten vuoro. Eläkeläisten omatoimivuoro ma ja to klo 11
alkaen.

KORONAPANDEMIAN JOHDOSTA
HARRASTUSTOIMINTAA ON SEIS
TAI TOIMINTAA ON RAJOITETUSTI.

Pikisaaren uimaranta
Sauna käytettävissä omatoimisesti viikosta 24
alkaen joka päivä klo 10-21 elokuun puoliväliin
saakka. Pikisaari, Pikisaarentie, Askainen
Pikisaaren hoidosta vastaa kesällä 2020 Askaisten kyläyhdistys. Lisätietoa Pertti Veräjänkorva
p. 040 5402 709, pertti.verajankorva@pp.inet.
fi.

Nähtävyyksiä
Louhisaaren kartanolinna, Louhisaarentie 244
Kartano avautuu yleisölle kesäkuun 16. päivä
ja on avoinna elokuun loppuun. Koronapandemian vuoksi linnaan pääsee kerrallaan vain
50 vierailijaa. Yleisöopastuksille otetaan 15
henkilöä/opastus. Puutarhaan on vapaa pääsy
ympäri vuoden. Tulossa myös puutarhakierroksia ja muuta mukavaa, seuraa ilmoittelua Facebookissa ja verkkosivuilla!
Askaisten kirkko, Askaistentie 38
Louhisaaren kappelikirkoksi 1600-luvulla rakennettu kirkko. Hautausmaalla C. L. Engelin
suunnittelema Mannerheim-suvun hautakappeli.
Askaisten Ritaripuisto, Askaistentie 785
Ritaripuiston muodostavat Mannerheim-ristin
ritareiden kunniaksi pystytetyt 191 muistokiveä sekä Kunniakivi.

Tontit Askaisissa

Askaisissa on myynnissä Maskun kunnan omakotitontteja Haapaniemessä ja Koskoisissa. Lisäksi myynnissä on yksityisten omakotitontteja.
Katso lisää Maskun kunnan kotisivuilta https://
www.masku.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/
Vastaukset Kolkankävijöiden sivun 12. testiin.
Eniten A vastauksia
Partio olisi sinulle juuri sopiva harrastus.
Tykkäät ulkoilla ja retkeillä. Sinun kannattaisi aloittaa partio,
ellet ole jo partiolainen.
Eniten B vastauksia
Olisit ihan hyvä partiolainen. Harkitse ainakin vähän aikaa.
Saattaisi viihtyä mutta MIETI!
Eniten C vastauksia
Mieti vielä. Et välttämättä pidä partiosta. Laita kännykkä
pois ja mene metsä retkelle, niin katsotaan sitten uudestaan.

Lataa itsellesi kätevä Citynomadi-applikaatio,
jonne on listattuna alueen nähtävyyksiä ja retkikohteita!

Menovinkit Askaisissa
Askaisten VPK
Palosammutintarkastus Askaisten torilla 13.6.
Pienen Erikoispuodin Luonnonyrttikurssit
To 4.6 ja 25.6. klo 17.30
Kurssimaksu 25e/hlö
Ilmoittaudu Heli Vihervuorelle osoitteeseen
heli.vihervuori@erikoispuoti.fi
Askaisten kylän etujärjestö. Tule mukaan – osallistumalla voit vaikuttaa.

Näin kyläyhdistys toimii

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

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

Marskin tori on auki joka lauantai klo 9-12 (talvisin
klo 10-12). Oman kylän ihmiset myyvät tuotteitaan.
Vieraatkin ovat tervetulleita myyjiksi.
Kiinnostuitko kyläyhdistystoiminnasta? Liity mukaan Askaisten kyläyhdistykseen! Ilmoita liittymisestäsi aky@askainen.fi tai käy Marskin Torin kahviossa täyttämässä liittymiskuponki.

Askastelaine- lehti

Tämä Askastelaine- lehti jaetaan joka talouteen
Askaisissa. Ajatuksena on koota yksiin kansiin Askaisten alueella toimivia palveluita ja yrityksiä, kyläyhdistyksen ohjelmaa, ja lisätä yleistä tietoa Askaisista asukkaiden ja kesäasukkaiden tarpeisiin.
Irtonumeroita ostettavissa Marskin Torin kioskista.
Irtonumeroiden tuotto käytetään Askaisten kyläyhdistyksen toimintaan kyläläisten hyväksi.

UUTUUS KYLÄYHDISTYKSEN
VERKKOKAUPASSA!
www.askainen.fi/
portaali/kauppa

Maskun kunnan kesän päiväleiri lapsille
Askaisten koululla ja sen ympäristössä 15.18.6. joka päivä klo 9.30-14.30
Joka päivä tarjolla lounas ja välipala. Pyritään
viettämään mahdollisimman paljon aikaa ulkotiloissa, ohjelmassa mm. päivä Pikisaaressa ja luontoseikkailupäivä.
Hinta 32e/lapsi. Sisaralennus 10e.
Linkki Maskun kunnan verkkosivujen kautta.
Seurakunnan avoimet kesäpäivät
Tervetuloa viettämään puuhakkaita päiviä
kesäkuussa. Ulkoleikkien lomassa askartelua. Lauluhetki klo 10.30. Grilli kuumana klo
11 alkaen. Omat eväät, astiat ja piknik-viltti
mukaan. Tarjoamme kahvia, teetä ja mehua.
Noudatamme turvallisuusohjeita, joten tänä
kesänä suositellaan omia ulkoleluja. Säävaraus, mahdolliset muutokset ja ilmoitukset
viimeistään klo 8.30 kotisivuillamme ja Facebookissa.
Askaisten srk-talon pihalla:
Askaistentie 832
Ma ja ke 1.6., 3.6., 8.6., ja 10.6. klo 9.30-13.00.
Kirkonmenot Askaisten kirkossa
14.6. klo 12 Messu
(Leppäkari-Lindberg, Lustig)
Musiikkia kesäillassa- konserttisarja järjestetään mahdollisuuksien mukaan 50 hengen kokoontumisrajoitusta noudattaen keskiviikkoisin 17.6.-12.8. klo 20 eri kirkoissa.
Konsertit lähetetään suorana Maskun srk:n
Facebook-sivuilla. Ei edellytä kirjautumista
Facebookiin.

