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 Syksyinen tervehdys kaikille! Tätä Askastelai-
sen syysnumeroa tehdessä syksyn merkit al-
kavat jo näkyä. Lehdet eivät itse asiassa aivan 
vielä ole alkaneet varista maahan, mutta kirk-
kaat syysvärit ovat vallanneet luonnon. Päivä 
yötä pakenee, ja pimeä alkaa tulla yhä aikai-
semmin illalla. 
 Tämän numeromme teemana on maatalous, 
joka näkyy kylällä erityisesti keväisin ja syksyi-
sin maanviljelyjöiden työskennellessä trak-
toreiden ja muiden työkoneidensa kanssa 
kylää ympäröivillä pelloilla. Askaisissa kasva-
tetaan tuotantoon monenlaista, muun muas-
sa sokerijuurikkaita, erilaisia viljoja, perunoita 
ja kurkkuja.
 Mainittakoon vielä useissa kotitalouksissa 
harjoitettu pienviljely, joka etenkin viime ke-
vään ja kesän aikana nousi taas trendikkääksi 
harrasteeksi. Täytyy tunnustaa, ettei allekir-
joittaneella ensikertalaisella perunankasva-
tus laatikossa onnistunut kovinkaan hyvin. 
Keväällä ajatus omasta maasta kaivettavista 
sileistä herkullisista varhaisperunoista vai-
kutti hienolta, mutta todellisuus olikin sitten 
aivan muuta, kun mullasta paljastui hieman 
vihertäviä, ja rupisia pottuja.
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 Kunnia heille, jotka homman hallitsevat, ja sitä 
vielä työkseenkin tekevät. Kotimaisen ruoka-
tuotannon säilyminen on tärkeää, ja on hienoa, 
että maataloutta harjoitetaan meitä lähellä tääl-
lä Askaisissa. 
 Lehden sivuilla pääsette tutustumaan paikal-
lisen maanviljelijä Antti Laineen lisäksi myös 
muihin kiinnostaviin henkilöihin. Nyt ääneen 
pääsee kyläläisille tuttu kesäasukkaamme Mai-
ja Siikala, mukana myös Seija Jokisen pidetty 
murrepakina. Askastelainen-lehti onnittelee 
kansainvälisessä Jugend Creativ- kilpailuissa 
oman ikäsarjansa voittanutta Alexander Jyräs-
tä! Onnittelemme myös 85-vuotiasta Askaisten 
VPK:ta pitkästä työstä turvallisuuden parissa!

Aurinkoisia syksyisiä päiviä toivottaen,

Anu Taivalkoski
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Antti Laine nauttii maatalo-
usyrittäjän vapaudesta - haas-
teina sää, byrokratia ja heikko 
kannattavuus

 ”Vastapuidun viljan tuoksu 
sopii omaan nenään”. Tavoi-
tan 40-vuotiaan askastelaisen 
maatalousyrittäjä Antti Laineen 
syysvehnän kylvötöistä syys-
kuisena päivänä. Tällä hetkel-
lä miehellä riittää kiireitä, sillä 
parhaillaan maanviljelyksessä 
eletään sesonkiaikaa, ja silloin 
töitä saatetaan painaa kellon 
ympäri. Toinen kiireinen vaihe 
osuu kevääseen, jolloin maata 
muokataan ja pellot kylvetään 
sekä lannoitetaan. Hiljaisempi 
talvikausi kuluu metsätöiden 
parissa sekä koneita huoltaes-
sa. 
 Antti Laine on viljellyt kotiti-
lansa peltoja työkseen vuonna 
2006 tehdystä sukupolvenvaih-
doksesta saakka. Laine viljelee 
tiluksillaan tällä hetkellä viljaa, 
ohraa, kauraa, sekä kevät- ja 
syysvehnää. Aikaisemmin As-
kaistentien varressa sijaitseval-
la tilalla oli myös porsastuo-
tannossa oleva emakkosikala, 
mutta sikalatoiminnasta luovut-

tiin sukupolvenvaihdoksen yh-
teydessä. 
 Laineen tilalla peltoja viljel-
lään Askaisissa jo kolmannessa 
polvessa. Viljeltävää peltoalaa 
sijaitsee myös Taivassalossa. 
Laineen Taivassalosta Askai-
siin vuonna 1970 muuttaneet 
vanhemmat, sekä heitä ennen 
Laineen äidinpuoleiset isovan-
hemmat ovat viljelleet samo-
ja peltoja jo vuosikymmenien 
ajan. Isännän pestin ottaminen 
tuntui maatalon töissä lapsesta 
saakka mukana olleelle Laineel-
le lopulta luontevalta amma-
tinvalinnalta, vaikka koulutusta 
löytyy myös muilta aloilta. 
 - Tässä työssä parasta on itse-
näisyys, työt saa tehdä omaan 
tahtiin ja tulokset ovat näkyvis-
sä konkreettisesti. Jos jossain 
työvaiheessa yrittää oikaista, 
tulee se vastaan myöhemmin, 
Laine kuvailee työtään.
 Perheelliselle kolmen lapsen 
vanhemmalle yrittäjän vapaus 
sovitella omat aikataulunsa il-
man kellokorttia sopii hyvin.
Vapauden kääntöpuolena on 
työn sitovuus, ja vapaa-ajan vä-
häinen määrä. Lomaa ei juuri-
kaan pysty pitämään, ja kädet 
ovat täynnä työtä koko ajan. 
Ammatti sisältää pelloilla ta-
pahtuvan työn lisäksi paljon 
muutakin. Haasteita aiheuttavat 
lisäksi esimerkiksi säiden usein 
arvaamatonkin vaihtelu sekä 
byrokratian koukerot. Tällä het-
kellä viljelytilojen kannattavuus 
on valitettavan heikko. 
 - Kaikenlaisia papereita ja kaa-
vakkeita joutuu täyttelemään 
paljon. Byrokratian määrä li-
sääntynyt koko ajan. Teknolo-
gian rooli on kasvanut, ja kas-
vaa varmaan edelleen tulevina 
vuosina, Laine kertoo maata-

loudessa vuosien aikana tapah-
tuneista muutoksista.
 Suuri osa Laineen pelloilla 
kasvavasta viljasta toimitetaan 
kylällä sijaitsevalle Satomäen 
tilalle kollega Jussi Rekolan 
kanalaan rehuiksi. Paikalliset 
maatalousyrittäjät tuntevat hy-
vin toisensa, ja viljelijät tekevät 
yhteistyötä esimerkiksi teke-
mällä yhteisiä konehankintoja 
ja lainaamalla tai vuokraamalla 
koneita toisilleen. Jossain mää-
rin yhteistyötä tehdään myös 
viljelytoimissa, Laineen mukaan 
”YYA-hengessä”. 
 Työhönsä tyytyväisen oloinen 
Laine pitää kotimaisen alkutuo-
tannon säilymistä kotimaassa 
tärkeänä. Etenkin viime kevään 
poikkeustilan aikana maanvilje-
lijöiden työpanos nousi uuteen 
arvoon, sillä kotimaisen puh-
taan ja turvallisen ruokaketjun 
toimivuus ei ole suinkaan itses-
tään selvää. 
 Ammattina maanviljely on elä-
mäntapa, jossa on työläydes-
tään huolimatta paljon hyviä 
puolia sekä mahdollisuuksia 
kokeilla uutta. Tulevaisuudessa 
Laine on harkinnut aloittavan-
sa öljykasvien viljelyn maillaan. 
Sadonkorjuuaikaan vuoden 
aherrus palkitaan. 
 - Syksyllä on hienoa sadonkor-
juuaikaan nähdä oman työn-
sä tulokset. Vastapuidun viljan 
tuoksu on sellainen, joka sopii 
omaan nenään, Laine toteaa. 

Toimittanut
Anu Taivalkoski

Maatalous elämäntapana
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Aatu ja Antti Laine 
Kuva: Anu Taivalkoski
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 Roope Lipastin kirjoittama fiktiivinen tarina si-
joittuu marraskuiseen päivään vuonna 1944. 
Sotamarsalkka Mannerheim on palannut Lou-
hisaareen käymään, ja odottaa nyt kyytiä mat-
kustaakseen Monacoon rakastettunsa luokse. 
Kyyti viivästyy rengasrikon takia, ja tämän vuok-
si Mannerheim ehtii seurustella ja kertoa lap-
suudestaan ja elämästään palvelusväeksi usko-
mansa yleisön kanssa. 
Näytelmässä eri ajan- ja paikan tasot limitty-
vät toisiinsa kiinnostavalla tavalla. Näytelmän 
marraskuinen päivä 1940-luvulla, Manner-
heim-hahmon vielä kauemmas historiaan ulot-
tuvat lapsuudenmuistelut, kartanon vuosisa-
tainen historia, sekä koronaepidemian aikaan 
vuonna 2020 maskit päällään näytelmää katso-
va yleisö yhdistyvät esityksessä mieleenpainu-
valla tavalla. 
 Kartanon 3. kerroksessa esitetty, Teija Söder-
holmin ohjaama viihdyttävä monologi kantaa 
uskottavasti koko lyhyen 45 minuutin esitysajan 
läpi. Erityisiä lavasteita ei tarvita, pöytä, tele-
fooni, matkalaukku sekä autenttinen ympäristö 
riittävät mainiosti luomaan menneen maailman 
tunnelman.
 Rajala vaaleassa kesäpuvussaan onnistuu ra-
kentamaan Mannerheimista inhimillisen ja 
huumorintajuisen, jopa hieman hupsun maa-
ilmanmiehen.  Tekstin kautta välittyvä marsalk-
ka on pelkän isänmaallisen patsastelun sijaan 
juomasta, hyvästä ruuasta ja kauniista naisista 
pitävä tyylitajuinen, ja tarkka herrasmies. 
 Esityksen yhteistyössä Kansallismuseon, Lou-
hisaaren kartanon sekä Naantalin teatterin 
kanssa tuottanut Visit Naantali on suunnitellut 
loppuunmyytyjen syksyn näytösten lisäksi jär-

Mannerheim-monologi Louhisaa-
ressa viihdyttää, historiallinen 
miljöö tukee tekstiä

jestävänsä lisää näytöksiä suositusta monolo-
gista kevätkaudelle, joten Mannerheim tulee 
palaamaan Louhisaareen pian uudelleen. 

Toimittanut
Anu Taivalkoski

© Visit Naantali/Unna Äkäslompolo

Louhisaaren kartanolinnassa on nähty syksyn 
aikana jälleen jotain uutta, sillä itse C.G.E. 
Mannerheim on palannut lapsuudenkotiin-
sa Askaisiin. Petri Rajalan esittämä Marski 
on hauska ja tunteellinenkin hahmo, joka 
tuntuu olevan tietoinen myös 2020-luvun 
tapahtumista, vitsaillen vanhojen muistelun 
ohessa myös nykypäivän ilmiöistä.  
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 Tänä vuonna saatiin nauttia Pikisaaren uimaran-
nan yleisistä päivittäisistä saunavuoroista. Nou-
siaisten ja Maskun kuntien yhteisomistuksessa 
olevalla alueella kokeiltiin tänä kesänä uusia 
järjestelyjä, kun Askaisten kyläyhdistys lupautui 
järjestämään kesäksi huoltoringin päivittäisiin 
avaus- ja sulkutehtäviin.
 Kausi aloitettiin kesäkuun toisella viikolla aurin-
koisissa merkeissä. Alkukesän helteet houkutte-
livat rannalle kävijöitä runsaasti. Maksuttomasta 
saunan omatoimikäytöstä saatiin paljon hyvää 
palautetta sekä läheltä että kaukaa. Paikallisten 
lähikuntien käyttäjien lisäksi, paikalla pysähtyi 
säännöllisesti kävijöitä myös kauempaa. Saa-
riston rengasreitin pyöräilijät löysivät usein pai-
kalle ja muitakin matkailijoita tavattiin yleisen 
uimarannan käyttömahdollisuudesta kiitollisi-
na. Käyntejä kirjattiin saunavihkoon runsaasti 
mutta tarkkoja kävijämääriä ei uskalleta arvata. 
Voidaan kuitenkin todeta, että kauniina päivinä 
parkkipaikka oli usein täynnä ja kävijöitä kym-
menittäin. Rannan käyttöaste oli hyvä elokuun 
puoleenväliin asti, jolloin saunavuorot päättyi-
vät.

 Askaisten kyläyhdistys kiittää paikallisia yh-
distyksiä ja vapaaehtoisia uimarannan kauden 
2020 hoitamisesta erinomaisessa yhteistyössä. 
Kiitokset etenkin seuraaville: Askaisten Martat, 
Askiko, Kolkankävijät, Askaisten Visa ja VPK.
 Monen toiveissa on laituri lisäämään uimaran-
nan monipuolisuutta. Laitetaan tästä terveisiä 
kuntien suuntaan aktiivisesti. Nyt kun ulkoilu-
paikoilla on ollut paljon kysyntää, olisi hyvä 
mahdollisuus saada omistajat ymmärtämään 
paikan arvo virkistyskohteena jatkossakin.

Toimittanut
Päivi Adamczak 

Askaisten Visan kevät- ja kesäkausi jäi poikkeus-
olojen vuoksi hiljaiseksi, mutta syksy on alkanut 
vilkkaasti. Syyskausi käynnistyi perinteisellä 
Kurkkuhölkällä, johon osallistui 31 innokasta 
juoksijaa 7-vuotiaasta veteraaniurheilijoihin. 
Kylämme kauniit hölkkämaisemat saivat paljon 
kehuja osallistujilta, joita tuli oman kylän lisäksi 
lähikunnista ja -kaupungeista.

 Tänä syksynä Visa tarjoaa kyläläisille monipuo-
lisesti liikuntaa koulun salissa. Kaikille Visan jä-
senille avoimia vuoroja löytyy mm. lentopallon, 
sulkapallon ja sählyn harrastajille. Lapsille on 
tarjolla nappulafutista sunnuntai-iltapäivisin. 
Maksullisilla kursseilla pääsee harrastamaan 
zumbaa ja balletonea ja lapsille on lisäksi kes-
kiviikkoisin laadukasta tanssinopetusta yh-
teistyössä Raision Pyryjen kanssa. Maksullisia 
kursseja vetävät aina koulutetut ja kokeneet 
ohjaajat.
 Visan avoimeen toimintaan pääsee osallistu-
maan maksamalla jäsenmaksun 5 € / vuosi yh-
distyksen tilille: FI70 5012 0450 0040 77. Mak-
sun viestikenttään kirjoitetaan uuden jäsenen 
nimi ja syntymävuosi. Myös kannatusjäseneksi 
voi liittyä, jos haluaa tukea paikallista urheilu-
seuraa.
 Seuran johtokunta ottaa mielellään vastaan toi-
veita ja ideoita liikuntatarjontaan liittyen. Parhai-
ten tavoitat johtokuntalaiset Visan Facebook-si-
vun kautta tai sähköpostitse: askaistenvisa@
gmail.com. Tällä hetkellä selvitetään kyläläisten 
toiveesta mm. mahdollisuuksia joogakurssin 
järjestämiseen. 

Tervetuloa mukaan liikkumaan!

Askaisten Visalla vilkas lii-
kuntasyksy

Pikisaaren yhdistysten 
kesä takana

Kurkkuhölkkä 2020, lähtöviiva. Kuva Kaisa Örn
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Isä viljel jurtti, niinku täälpäi sano-
ta. Jokane varman tiätä, et sil tar-
koteta sokerjuuriska. Kuuskytlu-

vul ei ollu viäl semssi hianoi konei, 
mikkä kylvä yhre siämene paikkas-
ses, vaa niit vois yhres paikas kasva 
iha ”turkkinnaa”, niinko karjalaiset 
asia ilmas. Mää aloti jurtiharven-
nukse jo kuusvuatian sil taval, et 
isä kuakkas mul välit ja mää kätö-
silläni nyppisi piänimmät ja hen-
nommat taimet rykelmäst ja jäti 
sen kaikkest vahvimma kasvama. 
Seuraavin vuasin saiki sit jo pärjät 
ominpäite. Isä ol tyäjäljest tarkka: 
välit täyrys ols sopiva mittassi, rik-
karuahoi eikä kalsoistaimei saanu 
jättä kasvama. Tyävoimatoimistot 
tullet ”jätkät” tek usse huano jälk-
ke ja moni sai lähtöpassit saman-
tiä. Muutenki nee viihtys pellol vaa 
viikom, pari ja sit läksivä taas Turk-
ku ryyppäämä. Osa tul takas, osa 
ei. Ei nee tyäkuntosenas koskan ta-
kas tullu. Silti äit jourus niil ruakka 
ja kaffei keittämä ussemman kertta 
päiväs.
 Meilt ol kilsa rantta ja meit veljen 
kans harmitti, ko ussemma kirkon-
kylän kakara men uima jo ennem 
pualt päivä ja meep päästi vast 
louna jälkke. Pikkase hyvityst anno 
kuiteski see, kon tiäretti äitem pia 
huutava syämä, et lähretti nautti-
ma jälkiruak enne varsinaist syä-
mist. Veljen kans kilpailtti, kump 
ensiks kerkke katsastama par-
hamma mettämansikkapaikat. Niit 
kasvo kuuskytluvul vähä joka pai-
kas, kosk pello oliva viäl sarkaojis 
ja piantarei piisas. Ruakailu jälkke 
päästi uima ja riakutti kaik täyttem-
puhalletu raktori sisärenkka ym-
päril meres taik sukelletti hakema 
kivei pohjast. Sihe maailma aikka 
näk viäl pohja. Ol isokivi ja sukel-
luskivi ja kivi, mikä ei näkyny me-
rempinna yläpualel, mut see pit 
joka uimareissul paikantta ja men 
sem pääl seisoma ja vilkutta muil. 
Aurink lämmitti rantakalliot niin 
kuumiks, et niittem pääl ol hyvä 

kuivatel. Paluumatkal täyrys talutta 
pyärä Tammemäem pääl ja kot-
ti tulles ol taas yht kova hiki ko ol 
uima lähteissäki. Mont kertta ma-
natti, miksei see ylämäki ollu rant-
ta mennes. (Samane Tammemäki 
o viäny mult ylähamppa juur enne 
ekaluaka alkku. Ekaluaka luakka-
kuvas olenki totine ko lantuistut-
taja - ei hymy häivääkä, ete vaa 
hamppaatoine yläleuka näkyis.) 
Joka kert saatti vanhemmilt harmi, 
et oltti olttu uimareissul liian kaua. 
Aik kulu rannal ko siivil, eikä haus-
kampiros mittä kello katottu.
 Toine, mihen tarvitti viarast tyävoi-
ma, ol avomaankurku noukkimine. 
Lämpimin kesin (lapsuuren kesät 
ol ain lämpimi) avomaankurkku 
kasvo kauhitont pitkä vart, mink 
lehret täyttivä kaik rivite välit. Mää 
siirsi kurkulehrei ain sivu ja tein ko-
ril ja konteil pesä ennen ko rupesi 
noukkima.
 Kurkust maksetti 20 penni kilolt ja 
sitä tul ja tul ja tul vaa. Isoiks ei pa-
rantunu päästämä eikä sompuloi 
ja kellassi hualittu lainka. Ostaja 
avas ain muutama säki kokkeks ja 
tarkast, kummost tavara ol nou-
kittu. Aaltone ol yks ostajist ja see 
hak kuarma-autollas vaik vaa yh-
renki säki. Aaltone ei muistaksen 
ronklannu kurku laarust. Hänki ol 
huamannu, et isoist kurkuist tule 
hyvä kurkkusalaatti, paremppa 
kom piänist.
 Mul ol yhten vuan kahreksa aari 
kerhomaa avomaankurkku. Kerho-
vihkonki olin piirtäny pal säkei ja 
piämem pään kurkkama säkkiten 
takka. Talouslaskelmat ol tarkkan 
kirjattu vihko ja hyvän tuato mää 
pellompläntistäni sainki. Harmitta 
vaa, kute löyr sitä vihko enä mistä, 
vaik tiärä, ete sitä poieska ol pais-
kattu. Ov vaa liia hyväs talles. Ker-
honeuvoja asus muistaksen sinä 
kesän Askasten koulul ja käve kesä 
mitta pari kertta kattomas mum 
plänttiän.
 Kuuskytluvul jokase maalaistalo 

mukulan täyrys jollan tappa osal-
listu heinäntekko. Mun hommatan 
ol tappie laitto heinseippäihi lap-
pottaes ja haravoimine käsihara-
val. Mää haravoittinki varma joka 
ainova heinänkorre, mikä maas lo-
jus. Heinätöis käytetti valkost pait-
ta, ete aurink olis liiaks kuumot-
tamu iho. Jonku iho siäti ol ilman 
paittaki. Kukka ei sillo viäl varotta-
nu auringo vaaroist. Nyttemmi see 
o sit kostautunu melanooman ihol.
 Äit toi villasukal kääritys pullos 
kaffei pellol ja voipaperi kääritty 
ranskaleippä, misä ol lauantamak-
karasiivu pääl. Mikkä ei maistunu 
paremmalt ko see. Kaffekoris ol 
lisseks viäl omatekost pulla, mink 
pääl mää kumminki leviti ain voit. 
Ojampohjal ol kahrelitra Vaarin-
kaljapullo, mist käytti tyä lomas 
ottamas välil virkistävät hörspyt. 
Heinänkorjuuaikan mää tallosi 
heinä sekä kärrytem pääl et laros. 
Sit, kon kaik heinä ol ajettu nave-
tavinnil, mee mukulat tehti orsie al 
tunnelei ja leikittim piilost.
 Syksy toi usse helpotukse meikä-
läisel ainasse maatyähö, ko koulu 
alko. Yleisostaja (=halla) vei kurku-
naatit, eikä niit tarvinnu  see jälkke 
enä noukki. Jurtinosto tarvitti taas 
apuvoimaks tyämiähi haarukoima 
nee ylös maast ja listimä naatit. Isä 
ol kova listimä: hänel ol naapuri 
kertoma mukka ain yks jurtti ilmas. 
See ol kurast homma. Jonkuas-
tessi suajavaatteiki ol käytös, mut 
niitte muavi ol kova ja kura kopetti 
nee viäl kovemmaks. Isä kuljetti ite 
jurtit raktorim peräkärryil Naanta-
lin tehtal (ajatelkka, et sillo ol teh-
ras viäl nii lähel). Homma ol tähäm 
päivä verrattun piänmuatost. JU-
KO-nostokone hankinta alotti uure 
aikakaure jurti viljelys, mut see o 
sit taas iha oma tarinas se.

Muisteluksi ylöskirjas 
Jokise Seija

Taustakuva © Jokise Seija

Praakkaust
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Kesäasukkaana Askaisissa - muis-
telua menneiltä vuosilta
Olipa kerran harmaa maalis-
kuun päivä. Yli 60 vuotta (tähän 
asti) kestänyt elämäni mökki-
läisenä Askaisissa alkoi vuon-
na 1957 tyypillisenä harmaana 
maaliskuun päivänä, jolloin jalat 
uppoavat loskaiseen lumeen ja 
räystäät tippuvat.
 Myös mökki ja kaikki ulkora-
kennukset olivat pärekattoisia 
ja harmaita. Askainenkin oli ole-
vinaan kovin kaukana Turusta; 
tiehän kiersi Nousiaisten kautta.
 Saaresta oli ollut ilmoitus Tu-
run Sanomissa ja sen perus-
teella isäni ja minä tulimme sitä 
katsomaan. Mökissä oli sähkö 
ja tuvassa keinutuoli, johon isä 
ihastui. Niin meidän perheestä 
tuli  askastelaisia alkuun lomilla 
ja meistä jälkeläisistä nyt eläke-
päivinä yli puoleksi vuotta.
 Mieheni ja minä rakensimme 
40 vuotta sitten  oman mökkim-
me. Kaikki saarirakentajat tie-
tävät millaista on, kun yksikään 
naula tai kattotuoli ei tule autol-
la pihaan. Kumma kyllä mökki, 
sauna ja muut ulkorakennukset 
nousivat aikanaan.
 Paljon on ympäristö vuosikym-
menten aikana muuttunut, ja 
toisaalta pysynyt ennallaan.
 Merivesi oli kirkasta ja kaislo-
ja oli vähän. Ystävämme Kauko 
Laine, paljasjalkainen askaste-
lainen, on kertonut, että saa-
ren edessä oli aikoinaan kaksi 
kaislaa ja niillä oli nimet. Kaislat 
oli tuotu kasvamaan ja lisäänty-
mään lehmien rehuksi.
 Sen ne ovat totisesti tehneet 
vaikkei lehmiä ole ollut näillä 
main vuosikymmeniin.
 Vesi on samentunut, mutta sii-
nä on tänäkin kesänä pystynyt 
uimaan sinileväpeloista huoli-
matta. 
 Jäät ovat huonontuneet ja tal-

vet samoin. Tänä vuonna siitä 
oli hyötyä, kun pääsimme koro-
naa pakoon jo maaliskuun puo-
livälissä.
 Ennallaan on maantiede, kuten 
jo Paasikivi viisaasti muistutti. 
Saaresta on kuljettava veneellä, 
kelirikko tulee, puut  kasvavat, 
mutta näköala merelle on aina 
yhtä tuttu ja upea. Lokit ja tiirat 
muuttavat keväällä tutuille pesi-
mäpaikoilleen.
 Ei elämäkään ole mökillä pal-
joa muuttunut. Minun päivänä-
ni alkavat aina aamu-uinnilla 
ja lehtien luvulla aamiaisella. 
Paperi vain on vaihtunut digi-
versioon. Sekalaisia askareita 
– jotka tuppaavat menemään 
perinteisten sukupuoliroolien 
mukaan – ruoanlaittoa, tiskaa-
mista, saunomista. No, kaikki te 
kanssamökkiläiset tiedätte mitä 
ne ovat.
 Koskaan ei aika ole tullut pit-
käksi. Päivillä on päinvastoin ta-
pana hurahtaa hetkessä iltaan. 
Sadepäivät ovat ihania varsin-
kin nyt, kun himosienestäjänä 
odotan kunnollisia kuuroja lähi-
metsään. Lämpimät aurinkopäi-
vät ovat ihania, kun voi varjossa 
lukea kaikessa rauhassa.
 Askainen asuinpaikkana on 
toki  muuttunut. Maskuun jou-
duttiin liittymään, mutta tuskin 
kukaan meistä pitää itseään 
maskulaisena; askastelaisia me 
olemme. Mekin.
 Täällä oli alkuaikoina neljä 
kauppaa, yhden yhteydessä 
jopa rautakauppa. Oli posti ja 
terveysasemahan oli viime vuo-
siin asti. Kauppa-auto kävi ihan 
lähellä. Maitoa ja munia haettiin 
Leinolta ja Vuorelasta. 
 Onneksi pienen tauon jälkeen 
saatiin taas kauppa kahviloi-
neen ja pieni erikoiskauppakin.

 Kyläelämän kruunu on lauan-
taitori. Reino Rautavuori sen 
aloitti ja Malinit, Veräjänkorvat 
ja Leila Lehtola ovat sitä uskol-
lisesti jatkaneet. He ovat ihailta-
vasti paikalla joka lauantai; sil-
loinkin kun mökkiläistä joskus 
laiskottaa lähteä. Ikä ei heitä 
paina.
 Tärkein on vuosikymmeniä py-
synyt: kaikki te mukavat askas-
telaiset. Naapureista on moni 
jo edesmennyt, mutta onneksi 
jäljellä on hyviä ystäviä kuten 
Hilkka ja Kauko Laine  perhei-
neen ja Osku Nylander. Kiitos 
Osku luumuista!
 Karjalaisten tulo tänne piristi 
meitä jäyhiä varsinaissuomalai-
sia ja näkyy sosiaalisina taitoina  
edelleen vaikkapa Kaisa ja Ossi 
Anttalaisessa ja Pirkko Laaksos-
sa, karjalanpiirakoiden mesta-
rissa.
 Virallisiksi askastelaisiksi meitä 
ei huolita, koska - kuten entinen 
kunnanjohtaja Paavo Karila sa-
noi – kunta ei ala meille saareen 
kuljettaa hernesoppaa. Ei aut-
tanut vaikka me vakuutimme, 
ettei koulukyytejä tarvita.
 Sen sijaan pitäisi elvyttää en-
tisen kansanedustajan Lauri 
Palmusen idea kuntaveron ja-
kamisesta varsinaisen asuinpai-
kan ja mökkipaikan välillä. Olisi 
totisesti hauskempi maksaa ve-
roa tänne kuin pääkaupunkiin. 
Vaikka en ole siitä Maskusta 
niin varma.
                                                 
Kirjoittanut
Maija Siikala

Taustakuva © Maija Siikala
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 Askaisten koulussa kolmat-
ta luokkaa käyvä koululainen, 
7-vuotias Alexander Jyränen 
perheineen sai loppukevääs-
tä mahtavia uutisia - Jyräsen 
Osuuspankin kuvataidekilpai-
luun taiteilema koira-aiheinen 
työ oli valittu valtakunnallisen 
taidekilpailun 6-8-vuotiaiden 
sarjan voittajaksi. 
 Osuuspankin kuvataidekil-
pailussa kilpailtiin kolmessa 
ikäryhmittäin muodostetussa 
sarjassa. Arvostelussa paino-
tettiin työn kokonaisvaikutel-
maa, omaperäisyyttä, aitoutta, 
fantasiaa ja ilmaisuvoimaa. 
Kilpailutöissä oli mahdollis-
ta hyödyntää monipuolisesti 
kaikkia maalaus- ja piirrostek-
niikoita.  
 Jo 44. kerran järjestettyyn 
kilpailuun osallistui lähes 11 
000 suomalaislasta yhteis-
työssä koulujen ja kuvataide-
opettajien kanssa lähes 80 
Osuuspankin toimialueella. 
Askaisten koulun oppilaat ovat 
osallistuneet kilpailuun aktiivi-
sesti Mynämäen-Nousiaisten 
Osuuspankin kautta. 

 Tänä vuonna Kuvataidekilpai-
lun teemana oli onni ja on-
nellisuus. Kilpailutehtävässä 
kannustettiin osallistujia miet-
timään, mikä tekee juuri heidät 
onnellisiksi.  Osuuspankki pal-
kitsi voittajan Linnanmäen lah-

jakorteilla sekä rahapalkinnol-
la. Sateenkaaren väristä koiraa 
kuvaava iloinen teos matkusti 
kesän jälkeen Berliiniin kan-
sainväliseen Jugend Creativ- 
kilpailuun. 
 Hyvät uutiset saivat jatkoa 
muutama viikko sitten, kun 
Jyräset saivat tiedon Jugend 
Creativin 6–8-vuotiaiden sar-
jan voitosta. Perhe jännitti 9. 
syyskuuta Berliinissä kuvattua 
kilpailun tuloslähetystä ver-
kosta seuraten. Yllätys oli suu-
ri, kun Alexander julistettiin 
oman sarjansa voittajaksi. 
 Jugend Creativ on osuustoi-
minnallisten pankkien järjes-
tämä maailman suurin lasten 
ja nuorten kuvataidekilpailu. 
Kilpailuun osallistuvia maita 
on Suomen lisäksi Italiasta, Itä-
vallasta, Luxemburgista, Rans-
kasta, Saksasta ja Sveitsistä. 

Vuosittain kilpailuun osallistuu 
jopa 800 000 lasta ja nuorta, 
joten oman kylän pojan tai-
deteoksen yltäminen voittoon 
on todella juhlimisen arvoinen 
saavutus. 
 Alexander ikuisti Sateenkaari-
koira-nimiseen teokseen vasta 
perheeseen hankitun Piko-koi-
ranpennun. Työn taustan kirk-
kaat värit ja hehkuva aurinko 
luovat vaikutelman pennun 
mukanaan tuomasta ilosta. 
Voitostaan iloinen Alexander 
kertoo, ettei hän ole suurem-
min ole harrastanut piirtämis-
tä tai maalaamista vapaa-ajal-
laan. 
 - Tuntuu tosi kivalta, voittaja 
kommentoi hienoa sijoitus-
taan. 

Toimittanut
Anu Taivalkoski

Osuuspankin kuvataidekil-
pailun sekä kansainvälisen 
taidekilpailun voitto Askai-
siin – Alexander Jyräsen voit-
tajatyö sai innoituksensa koi-
ranpennusta

Voittoisa Sateenkaarikoira

Alexander Jyränen voittoisan Sateenkaarikoiran kanssa. Kuva Anu Taivalkoski
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Ilves liikkuu kotipihoilla
 Askaisissa on tehty useita ha-
vaintoja viime kevään ja syksyn 
aikana pihalla liikkuneesta il-
veksestä. On mahdollista, että 
pihoille uskaltautuvia yksilöitä 
elelee useampiakin alueella. Il-
veksen arvellaan olleen syypää 
muutaman kotipihoillaan kyläl-
lä liikkuneen kissan kuolemaan.   
 Kissat kannattanee varmuu-
deksi pitää sisätiloissa, sillä il-
ves saattaa pitää läheistä sukua 
sille lajina olevan kissan liikku-
mista reviirillään tunkeiluna. 

Peter J. Makilan elämänkerran 
julkaisu
 Askastelaisille tuttu kesäasu-
kas, yrittäjä sekä kunniakonsu-
li Peter J. Makila on julkaissut 

elämänkertansa. Värikästä elä-
mää elänyt Peter Makila on viet-
tänyt vaimonsa Arja Makilan 
kanssa kesiä Askaisissa jo usei-
den vuosien ajan. Amerikka-
lainen unelma -nimisen kirjan, 
jossa Askainenkin mainitaan, 
on kirjoittanut Mike Wave. Teos 
on saatavilla myös Pienestä Eri-
koispuodista. 

Mannerheim-monologi Louhi-
saaressa kerännyt hyvin katso-
jia

 Louhisaaren kartanossa syksyl-
lä ensi-iltansa saanut Manner-
heim-monologi on ihastuttanut 
yleisöä. 
 Petri Rajalan esittämä Man-
nerheim, sekä Roope Lipastin 
humoristinen teksti ovat kerän-
neet kiitosta yleisöltä ja kriiti-
koilta. 
 Loppuunmyydyt syksyn näy-
tökset tulevat Visit Naantalin 
mukaan saamaan jatkoa ensi 
keväänä. 

Kurkkumarkkinat sujuivat 
koronasta huolimatta onnistu-
neesti
 Elokuun toisena viikonloppu-
na perinteisesti pidetyt Kurk-
kumarkkinat sujuivat odotusten 
mukaan vallitsevasta poikkeuk-
sellisesta tilanteesta huolimat-
ta. 
 Markkinat sujuivat tutulla ohjel-
malla perinteitä noudattaen, ja 
markkinakansaa oli liikkeellä lä-
hes normaalin verran. Vuoden 
Kurkunleikkaajaksi valittiin tänä 
vuonna Sanna Malin. 

Kylänraitilta
Kirjaston lainausautomaatti on 
otettu käyttöön
 Askaisten uuden kirjastotilan 
lainausautomaatti on nyt toi-
minnassa. Kirjaston aukioloajat 
laajenevat, sillä kirjoja voi lo-
kakuusta alkaen käydä lainaa-
massa ja palauttamassa myös 
omatoimisesti lainausautomaa-
tilla. Automaatin käyttöä var-
ten tarvitaan kirjastokortti sekä 
tunnusluku, jonka saa kirjaston-
hoitajalta. Tarkempaa tietoa au-
kioloista lehden info-osioista. 

Uusia harrastusryhmiä kylälle
 Askaisten Visa on järjestänyt 
useita uusia, Askaisten koululla 
toimivia harrasteryhmiä. Muun 
muassa Zumba, lastentanssi-
ryhmät sekä lasten jalkapallo 
ovat olleet suosittuja uusia kylä-
läisille tarjottavia harrasteita. 

Pahoinpitely Kartiontiellä 
 Kaksi noin 30–40-vuotiasta 
miestä pahoinpitelivät 60-vuo-
tiaan miehen tämän asunnossa 
perjantaina 12. syyskuuta klo 
11–12 välisenä aikana Askaisis-
sa Kartiontiellä. 
 Ovelle tullut kaksikko esitti en-
sin keräävänsä rahaa hyvänte-
keväisyyteen, jonka he jälkeen 
ryöstivät ja pahoinpitelivät 
asunnossa asuneen miehen. 
 Poliisi pyytää asiasta tietä-
viä ottamaan yhteyttä Lou-
nais-Suomen poliisilaitokselle 
numeroon 050 326 8089 tai 
ilmoittamaan tietonsa sähkö-
postitse osoitteeseen vihjeet.
lounais-suomi@poliisi.fi

© Jenni Janger







Markkinaviiri
Kirjoita viiriin jokin kiva asia Askaisista. 
Voit myös tuunata viiristä oman näköi-
seksi kirjoittamalla tai piirtämällä. Viirin 
voi toimittaa ihan sellaisenaankin 

Leikkaa viirit irti paperista ja toimita lau-
antaina Marskin Torille klo 9-12. Kerätyt 
viirit yhdistetään yhteen ja näin saadaan 
piiiitkä viiri tuleville markkinoille koris-
teeksi.
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Astiasta koruksi -kurssi 
Lautanauhakurssi 
Halloween-huovutusta 
kaiken ikäisille 
Joulukortit ompelemalla 
Villamaalauskurssi 
Joulukorttityöpaja 
Helmikorukurssi 
Makramesolmeilua 
 

Erikoispuodin kurssit ja 
tapahtumat syksyllä

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

instagram: @erikoispuoti 
p. 040 554 9284

PUOTI AVOINNA 
PE 14-18 LA 9-14 

JA KURSSIEN AIKANA

10.10. klo 12-15
22.10. klo 17.30-20.30
24.10. klo 12-14

20.11. klo 17.30-20.00
21.11. klo 12-15
26.11. klo 17.30-20.00
3.12. klo 17.30-20.30
10.12. klo 17.30-20.30
 

Glögiä tarjolla näissä Puodin tapahtumissa:
Joulunavauslauantaina 7.11. klo 9-14

 
Askaisten joulukatu Pienen Erikoispuodin ja 

Ritarituvan piha-alueella torstaina 17.12. klo 17-19

Ilmoittautumiset ja lisätietoa: 
https://erikoispuoti.fi/tapahtumat/

Ritarituvan kabinetissa



Paikallinen
PIENKONEVUOKRAAMO

www.kotipalveluaurekseli .fi
040-5069944/Rami Käkönen

Meiltä työkalut syksyn 
koti- ja pihatöihin tai 

tehosiivoukseen.

Kyllä! 
Liityn Askaisten kyläyhdistyksen jäseneksi 
ja minulle saa lähettää postia ja sähköpos-
tia. 

Päivämäärä 
Etu- ja sukunimi 
Osoite 
Postinumero     
Paikkakunta 
Sähköposti 
Puhelinnumero 
Yhteystietoja ei luovuteta 3. osapuolen käyttöön ja 
Askaisten kyläyhdistys käyttää jäsenrekisteriä vain yhtey-
denpitoon jäsenistöön. 

      Lupa lähettää sähköpostia tai tekstiviestejä 

www.askainen.fi 
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MAANANTAI
11.00-   Askaisten kuntosalin maksuton käyttö   
  eläkeläisille, MASKUN KUNTA
13.00-15.30  Päiväkerho 3-5 v, MASKUN SRK
14.30-16.30  Pikkunuokkari Pakanpirtillä 3.-6. lk
  MASKUN KUNTA
17.00-20.00  Nuortenilta Pakanpirtillä 12-18 v
  MASKUN KUNTA
17.15-18.45  Nuoriso-osaston harjoitukset
  ASKAISTEN VPK
19.00-21.00  Miehistön harjoitukset, ASKAISTEN VPK 
19.15-20.30  Naisten jumppa, RAISIO-OPISTO

TIISTAI
9.30-11.30  Perhekerho, MASKUN SRK
9.30-10.30  Parittomilla viikoilla eläkeläisten kuntolii- 
  kunta koulun salissa, MASKUN KUNTA
10.30-11.30  Boccia, MASKUN KUNTA
14.15-15.30  Helmikerho 1.-6. lk tytöille, MASKUN SRK 
18.30-20.00  Sähly, aikuisten avoin vuoro
  ASKAISTEN VISA
20.00-22.00  Sulkapallo, aikuisten avoin vuoro
  ASKAISTEN VISA

KESKIVIIKKO
17.00-20.00  Nuortenilta Pakanpirtillä 12-18 v
  MASKUN KUNTA
18.00-19.00  Seikkailijaryhmä Kauriit 5.-6. lk
  KOLKANKÄVIJÄT
18.00-18.45  Dancemix 3-6 v
  ASKAISTEN VISA + RAISION PYRYT
18.45-19.30  Dancemix 7-12 v
  ASKAISTEN VISA + RAISION PYRYT
19.30-21.00  Lentopallo, aikuisten avoin vuoro
  ASKAISTEN VISA

TORSTAI
9.00-11.30  Päiväkerho 3-5 v, MASKUN SRK
11.00-   Askaisten kuntosalin maksuton käyttö   
  eläkeläisille, MASKUN KUNTA
17.00-18.00  Seikkailijaryhmä Kotkat 4. lk
  KOLKANKÄVIJÄT
18.00-19.00  Sudenpenturyhmä Tiikerit 1.-2. lk
  KOLKANKÄVIJÄT
19.00-20.00  Sudenpenturyhmä Meduusat 3. lk
  KOLKANKÄVIJÄT
18.00-20.00  Miesten sähly, ASKAISTEN VISA
18.00-20.15  Kangaspuilla kutoen RAISIO-OPISTO

PERJANTAI
14.00-16.00  Bocciaa koulun salissa, MASKUN KUNTA
16.00-17.30  Kokkikerho 3.-6. lk, MASKUN SRK

LAUANTAI
10.00-12.00  Perheliikunta ASKAISTEN VISA
12.00-13.00  Balletone ASKAISTEN VISA

SUNNUNTAI
16.00-17.00  Nappulafutis, ASKAISTEN VISA
17.00-19.00  Lentopallo, aikuisten avoin vuoro
  ASKAISTEN VISA
19.00-20.00  Zumba, ASKAISTEN VISA

Harrastusten viikkokalenteri
Seuraa yhdistysten some-
kanavia ajantasaisen tiedon 
varmistamiseksi

Askaisten VPK
      www.askaistenvpk.fi
      askaistenvpk
      askaistenvpk

Askaisten Martat ry
      www.martat.fi
      Askaisten-Martat-ry

Askaisten kyläyhdistys ry
      www.askainen.fi
      askainen
      askastelaine

Askaisten kurkkuseura ry
      www.kurkkumarkkinat.fi
      Askaisten-kurkkuseura-ry

Askainen-Merimasku Karjalaseura ry
      Askaisten-Merimaskun-Karjalaiset-Ry

Lemu-Askainen Metsästysseura Jahti ry
      www.lemunaskaistenmetsastysseurajahti.fi

Askaisten koulun vanhempainyhdistys ry
      askikory
      askikory

Askaisten voimistelu- ja urheiluseura Visa ry
 AskaistenVisaRy

Partiolippukunta Kolkankävijät ry
      www.kolkankavijat.fi
      kolkankavijat 

Elämää Askaisissa Facebook-foorumit
  groups/askainen

       groups/askaistenmakasiini

Askaisissa tapahtuu paljon joka viikko. Jos olet 
kiinnostunut tietystä toiminnasta, kannattaa 
tutustua järjestäjien mahdollisiin ilmoittautu-
mis- ja maksuohjeisiin ennen paikalle menoa. 
Kunkin toiminnan järjestäjä on merkitty tapah-
tuman perään.

KORONAPANDEMIAN JOHDOSTA HAR-
RASTUSTOIMINTAA ON SEIS TAI TOI-
MINTAA ON RAJOITETUSTI.

© Janne Aaltonen



Kauden 2020 aikana vielä mahd. töitä  
mitä pystytään tekemään.

YhteYstiedot
puh. 044 546 4843/Teemu Hämäläinen

Teemu@tmhservices.net

Varaa nyt syksyn  
rännien puhdistukset!

hinnat alk. 80 e/katto

Vuoden 2021 maalaukset 
varataan nyt!

Katon mekaaniset puhdistukset |  
Korkeapaine pesut | Sammaleentorjunta- 

käsittelyt | Vuotokorjaukset

Kielotie 8,  Askainen

Tervetuloa!!

Askaisten VPK 85 vuottaAskaisten VPK 85 vuotta

© Janne Lehtilä
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Kaupat, liikkeet ja ravinto-
lat 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-Ti klo 7-19
Ke-Pe klo 7-21
La klo 9-21
Su klo 10-18

Louhisaaren Kartanon Kahvila
02 4312515 tai 044 281 4252
ylhainen.louhisaarenkartano@dnainternet.net

Pieni Erikoispuoti
Ekologisesti tuotettuja ruokatarvikkeita, lahjatavaroita, 
uniikkeja käsityöläistuotteita ja puhdasta luonnonkos-
metiikkaa.  Myös verkkokauppa osoitteessa www.erikois-
puoti.fi
 
Pe 14-18 La 9-14 ja sopimuksen mukaan

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
Kantoniemenkuja 25, Askainen 
Soili Kivelä 050 5588 151
Käsinpainetut tekstiilit ja grafiikka
Soita ja ilmoita etukäteen tulostasi Soikulle!

Auttisten puutarha
Avoinna kesäkaudella 
Myynnissä itsekasvatettuja kesäkukkia ja mansikanpoi-
mintaa. Myös polttopuut!

Hyvinvointi
Hyvinvointi Nina Laine
Klassinen hieronta, kuumakivihieronta, intialainen pää-
hieronta, jäsenkorjaus/manuaalinen terapia
045 111 4611

Hiushuone Sanna Vilén
Kielotie 8
Sanna Vilén 041 459 9482

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

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
Pienkonevuokraamo

Pienkonevuokraamo: Edulliset ja helppokäyttöiset lait-
teet 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 pinnoitus-
työt 050 306 1577

Polttopuita
Päivi Sivonen 040 717 3425

Insinööritoimistoja
Rakennusvalvonta
Kari Lappalainen 044 552 0900

Tmi Luonnon Hoivatar
Pihanhoitotyöt, puiden ja pensaiden hoitotyöt, vihertyöt, 
kiinteistönhuolto
Sirpa Tonder-Vainio 040 700 6188

Saarisen Taksit Oy
040 022 7010

Yksityiset perhepäivähoitajat 
Elina Kujanpää 040 728 6815
Erika Kivirinta 050 397 4218

Rekolan kanalan Kieku-munat
Askaistentie 935
Suoramyyntipiste avoinna klo 7-19.
Kananmunakenno (24 munaa) 3 eur, käteismaksu

Sarah Dahlgren Photography
Valokuvauksia
0400 612 177
sarah.dahlgren@gmail.com



www.askainen.fi

Kokous- ja juhlatiloja Askaisissa
 • Askaisten srk-talo
 • Pakanpirtti
 • Askaisten työväentalo
 • Kartanon kahvila, LouhisaarI
 • Pikisaaren saunatilat
 • Askaisten Helmenranta
 • Ritaritupa

Vapaa-aika ja ulkoilu
Askaisten koulu, Askaistentie 700
Koulun pihalta löytyvät hiekkakenttä, multiaree-
na ja frisbeegolf, talvella jääkaukalo.

Nurmikenttä, Iiroistentie

Leikkipuistot
 • Haapaniemi
 • Puistola
 • Kielotie
 • Askaisten koulun piha
 
Kuntorata, Askaistentie 576
Valaistulla kuntoradalla (1500 m) on myös laavu, 
jossa on makkaranpaistomahdollisuus.

Kuntosali Askaisten koululla
Kuntosali on avoinna klo 05-22 avaintunnisteella. 
Tiistaisin klo 19-22 on naisten vuoro. Eläkeläisten 
omatoimivuoro on maanantaisin ja torstaisin klo 
11 alkaen. Henkilökohtaiset avaintunnisteet voi 
noutaa kunnan vapaa-aikapalveluista (Askaisten-
tie 142, Lemu) 50 € panttia vastaan. Syyskauden 
1.9.–31.12. hinta on 25 € (20 € työttömät, opis-
kelijat ja koululaiset). Kuntosali on eläkeläisille 
maksuton.

Pikisaaren virkistysalue, Pikisaarentie 148
Uimarannan sauna on avoinna taas ensi kesänä.

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. 

Palvelut
Marskin Tori
Lähialueen tuotteita ja kahvio.
Kesäaikaan lauantaisin klo 9-12, talviaikaan klo 
10-12.

Kirjasto, Vesiläntie 3
Askaisten kirjaston omatoimiaukioloajat 
1.10.2020 alkaen:
Ma-to klo 8-20 
Pe-su klo 10-18. 

Omatoimikirjaston käyttöön tarvitaan kirjas-
tokortti ja tunnusluku. Tunnusluvun saa kirjas-
tonhoitajalta. Tunnuslukua tarvitaan ovikoodin-
lukijaan sekä lainaus- ja palautusautomaatin 
käyttöön.

Kirjaston palveluajat 31.12.2020 asti 
(22.12-31.12.2020 ei asiakaspalvelua):
Ma ja ke klo 15-19
To klo 12-16. 

Kirjaston palveluajat 2.1.2021 alkaen:
Ma klo 13-19 
Ke klo 10-16 

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

Rinki-ekopiste, Vesiläntie 6
Lasin, paperin, metallin ja kartongin keräyspiste

Tontit Askaisissa
Askaisissa on myynnissä Maskun kunnan omako-
titontteja Haapaniemessä ja Koskoisissa. Lisäksi 
myynnissä on yksityisten omakotitontteja. Katso 
lisää Maskun kunnan kotisivuilta https://www.
masku.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/
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Nähtävyyksiä 

Louhisaaren kartanolinna
Louhisaarentie 244
Avoinna toukokuusta elokuun 
loppuun. Lokakuussa ja mar-
raskuun alussa kummituskier-
roksia.

Askaisten kirkko
Askaistentie 38
Louhisaaren kappelikirkoksi 
1600-luvulla rakennettu kirk-
ko. Hautausmaalla C. L. En-
gelin suunnittelema Manner-
heim-suvun hautakappeli.

Askaisten Ritaripuisto
Askaistentie 785
Ritaripuiston muodostavat 
Mannerheim-ristin ritareiden 
kunniaksi pystytetyt 191 muis-
tokiveä sekä Kunniakivi.

Lataa itsellesi kätevä Cityno-
madi-applikaatio, jonne on lis-
tattuna alueen nähtävyyksiä ja 
retkikohteita!

POLTTOPUITA 
KOTIIN TOIMITETTUNA

Päivi Sivonen 
040 717 3425

www.akstekfinland.com

Turun Sanomat 17.10.1920:

Askainen saanut oman kun-
nantalon

 Askaisten kunta on aina näihin 
saakka ollut ilman omaa kunnanta-
loa, ja kunnanwaltuuston ja muitten 
kunnallisten lautakuntien ja komi-
teain kokoukset owat pidetyt wuok-
rahuoneissa. Tosin ei kunnalla ole 
ollut sanottawaa huolta tämän ko-
koushuoneiston hankkimisessa eikä 
menoakaan, sillä kokoushuoneisto 
on saatu Karwatin Potilasta auliis-
ti käytettäwäksi, wieläpä niin huo-
keasta kuin 60 markasta wuodessa 
(aikaisemmin 30 markasta), mikä ei 
ole raha eikä mikään, warsinkin, kun 
ottaa huomioon, ettei wiime aikoina 
ole ollut tuskin wiikkoa, jolloin ei oli-
si ollut yhä tai kahta kokousta. Kun 
Potilassa nyttemmin kumminkin on 
käynyt waikeaksi kokoushuoneen 
luowuttaminen, tuli kunnan oman ta-
lon hankkiminen päiwäjärjestykseen, 
ja tämä pantiin heti toteutumaan.
 Kunnantalo rakennettiin edulliseen 
paikkaan keskikuntaan, missä Kos-
kioisten talon omistaja hra Ojamaa 
lahjotti tarpeellisen maa-alueen, 
jonka suuruus on noin 3000 neliö-
metriä. Hra Ojamaan lahjotus on 
sitäkin merkittäwämpi, kun hän on 
wasta werrattain lyhyen ajan oles-
kellut kunnassa. Kunnantalo sijait-
see Mannaan kylän Antinmäen lai-
dassa. Talon piirustukset on laatinut 
Hannulan kartanon omistaja, johtaja 
Axel Wiklund. 
 Talo on 20 m. pitkä ja 10 m. leweä. 
Siinä on 6 lämmitettäwää huonetta, 
nimittäin keittiö ja kamari kunnankä-
tilölle, iso kokoussali, suuruudeltaan 
6x9 m, pieni kokoussali, keittiö ja 
eteinen. Wielä on ajateltu wastaisuu-
dessa ullakkokerrokseen kolme huo-
netta, mutta näitä ei ole wielä tehty. 
Jo mainitut 6 huonetta oliwat kaikki 
warsinaisessa asuinkerroksessa.

 Kunnanwaltuuston walitsemana 
rakennuslautakuntana owat töitä 
walwoneet ja johtaneet johtaja Axel 
Wiklund, tilalliset Juho Hillberg, K. 
Luotonen, T. Jaatinen, torppari K. 
Niemelä, mäkitupalainen K. Nurmi 
ja palstatilallinen J. Suominen.
 Kuten jo ylempänä mainittiin, tu-
lee kunnankätilö, joka ennen on saa-
nut kunnalta wuokrarahat, saamaan 
asunnon uudesta kunnantalosta. 
Sitäpaitsi tullaan täällä pitämään 
kaikki kunnalliset kokoukset, ja kun 
rakennustyöt owat jo miltei päätty-
mäisillään, woidaan talo ottaa käy-
täntöön aiwan pian niin että jo ensi 
kunnanwaltuuston kokous pidetään 
oman kurkihirren alla. Ensi wuo-
den alusta sijoitetaan tänne myöskin 
Askaisten säästöpankki, jonka kun-
nanwaltuusto wiime kesänä päätti 
perustaa. 
 Luonnollisesti tullaan kunnantalo 
luowuttamaan erinäisiin iltama- ja 
juhlatilaisuuksiinkin, Askaisissa kun 
ei ole ajanmukaista juhlahuoneistoa.
 Wielä mainittakoon, että johtaja A. 
Wiklund on lahjoittanut kunnantalol-
le muhkean ja kookkaan sohwan sekä 
että kunta on häneltä saanut ostaa 
perin huokealla taloaan warten pia-
non.
 Suuriarwoinen kunnantalon raken-
nustyössä on ollut se yksimielisyys, 
mitä kuntalaisten keskuudessa on 
wallinnut rakennushommaan nähden, 
ja tämä on merkinnyt sitä, että talo 
on tullut melkoista huokeammaksi 
kuin mitä muuten olisi woinut aja-
tella. Nyt nimittäin ei kunnantalo 
ulkohuonerakennuksineen tule mak-
samaan muuta kuin 70.000 markan 
paikkeilla, mikä huonelukuun ja talon 
kokoon nähden on hywin alhainen.

Juttu luettavissa Kansallisarkiston 
digipalvelussa: https://digi.kansal-
liskirjasto.fi/sanomalehti/bindin-
g/1186592?term=Askainen&page=3



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

UUTUUS KYLÄ-
YHDISTYKSEN 
VERKKOKAU-
PASSA!

www.askainen.fi/
portaali/kauppa

MASKUN SEURAKUNTA
6.10. ja 12.11. klo 17.30-20.30 Äitien illat Mannerlah-
den saunalla. Ilmoittautuminen ennakkoon seurakun-
nan nettisivuilla.
7.10. ja 4.11. klo 9.30-11.30 Luontoperhekerho seu-
rakuntatalon pihalla.
21.11. klo 10-18 Nappuloiden leiripäivä (1.-3. lk) 
Mannerlahdessa. Ilmoittautuminen seurakunnan 
nettisivuilla. 
9.10. klo 11.30-13 Vanhustenviikon tapahtumana dia-
koniatyöntekijät ja Peppi-koira tavattavissa Askaisten 
keskustassa. Tervetuloa juttusille ja kahville!
21.10. klo 10-12 Askaisten hautausmaan haravointi-
talkoot.
10.11. Isä-lapsi -ilta askaislaisille Mannerlahdessa klo 
18-19.30.

Askaisten kirkossa
4.10. klo 10 Mikkelinpäivän Messu
18.10.  klo 12 Messu
1.11.  klo 12 Messu, Sadonkorjuun kiitosjuhla
15.11.  klo 12 Messu
29.11.  klo 12 Messu, 1. adventtisunnuntai

MLL LEMU
8.10, 12.11. ja 10.12. Perheliikuntaa koulun pihalla. 
ulkoliikuntaan. Perheliikunta on hyvä ja maksuton 
harrastus koko perheelle! Kokoonnumme joka kuun 
toinen torstai Askaisten koululla pihaleikkien ja lii-
kunnan parissa multiareenalla.

Isä-lapsitoiminta järjestää Askaisten pururadalle 
liikunnallisen tehtäväradan. Tehtävärata on suoritet-
tavissa 2.11.–15.11. välisenä aikana. Yhteinen ulkoilu 
perheen kanssa, hauskoja tehtäviä ja taskulampun 
valossa näkyviä heijastimia. Nappaa mukaan tasku-
lamppu, iloinen mieli ja koko perhe!

ASKAISTEN KIRJASTO
2.10., 6.11. ja 4.12. Satutunnit kirjastolla klo 9.30.

PIENI ERIKOISPUOTI
Pienen Erikoispuodin kirjailijavierasillat jatkuvat.
Lokakuun kirjailijavieraana Roope Lipasti torstaina 
8.10. klo 17.30

Syksyn kursseja
10.10. Astiakorukurssi klo 12.00-15.00
22.10. Lautanauhakurssi klo 17.30-20.30
24.10. Huovuta haamu -kurssi kaiken ikäisille klo 
            12.00-14.00
20.11. Ommellaan joulukortteja -kurssi klo      
            17.30-20.00
21.11. Villanmaalauskurssi klo 12.00-15.00
26.11. Joulukorttityöpaja klo 17.30-20.00
3.12.    Helmikorukurssi klo 17.30-20.30
10.12. Makramee-solmeilua klo 13.30-15.30

Joulutapahtumia
7.11.  Pienen Erikoispuodin Joulunavaus lauantaina 
klo 9-14.
17.12. Askaisten joulukatu Pienen Erikoispuodin ja 
Ritarituvan piha-alueella torstaina klo 17-19.


