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Lomalla luonnossa
Kesä on jälleen saapunut, ja sen myötä julkaisemme uuden luontoteemaisen Askastelaisen.
Lomailla voi monella tavalla, vaikka ihan kotimaisemissa. Meillä Askaisissa ja lähistössä riittää
mahtavia kohteita erilaisille päiväretkille, tai miksei pidempääkin lomailua varten.
Lehtemme teemana on tällä kertaa luonto, joka
on noussut uudenlaiseen arvoon koronapandemian myötä. Luonnosta on tullut olohuoneemme, sekä paikka virkistymiselle nyt kun moni
muu paikka on ollut suljettuna. Naapurikylässä
Mietoisissa asuva toimittaja Ann-Mari Rannikko paljastaa jutussaan lähiseudun parhaimmat
luontokohteet.
Luonnossa retkeily rentouttaa ja metsässä oleskelulla on todettu monien terveysvaikutusten
lisäksi olevan myönteisiä vaikutuksia lasten motoriseen kehitykseen, kuten voimme lukea Erika Kivirinnan varhaiskasvatukseen suunnatusta
Metsämörritoiminnasta kertovasta jutusta. Jutussa tapaamme myös itse Metsämörrin ystävineen.
On ollut hauska huomata, että kylällämme asustelee ihmisten rinnalla kaikenkarvaisia lemmikkejä. Valokuvaajana kylällä tunnettu Sarah Dahgren
kertoo jutussaan omista Rottweiler-rotuisista koi-
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ristaan sekä koiraharrastuksesta, josta on tullut jo
lähes elämäntapa
Mitä Askainen olisikaan ilman ihania mökkiläisiämme, joista osa viettää vapaa-ajan asunnoillaan pitkiäkin aikoja. Askaisissa vaimonsa kanssa
mökkeilevä Tapio Siikala on kirjoittanut tähän numeroon ruovikoista sekä niihin liittyvistä ongelmista.
Pikisaaren uimaranta saunoineen saadaan avattua kesäkuun alussa 7.6. alkaen, joten pian pääsee saunomaan ja uimaan meren rantaan. Tai
oikaise itsesi kesänurmelle tai riippumattoon
kuuntelemaan lintujen laulua, josta Pihla Vihervaara kirjoittaa mielenkiintoisessa artikkelissaan.
Aurinkoista kesää kaikille toivottaen,
Anu Taivalkoski

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
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Lähiseudun retkikohteet

O

len Ann-Mari Rannikko, freelancer -toimittaja
Mietoisista. Takanani on yli 30 vuoden työrupeama Turun Sanomien toimittajana konsernin
eri välineissä – niin lehdessä kuin aikoinaan myös
Turku TV:ssä. Vapaana toimittajana ole ollut nyt
kolmisen vuotta.
Syntyperäisenä turkulaisena Heidekenin -tyttönä
loikka maaseudun rauhaan oli pitkä mutta harkittu, ja yksinyrittäjä mieheni Pekan kanssa koemme
olevamme etuoikeutettuja saadessamme asua
vakituisesti Mietoisten Kuustossa, meren rannalla
ja lähellä luontoa. Perheeseemme kuuluu nyt jo
omillaan sulhasensa kanssa asuva aikuinen tytär
sekä ”mamin kulta” eli 10-vuotias kääpiösnautseri.
Mieheni suunnittelema ja rakentama nykyinen
kotitalomme on tontilla, jossa edelleenkin seisoo
vaarini alun perin vuonna 1962 rakentama pieni
kesämökki. Kuuston kärki on minulle siis jo lapsuudesta erittäin tuttu ja rakas paikka.
Olen tehnyt yhdessä Turun yliopiston eläinmuseon konservaattori Ari Karhilahden kanssa Luonto
Plus -nimistä luonto-ohjelmaa vuodesta 2002.
Ensin sitä esitettiin TS:n Turku TV:ssä ja sen jälkeen ohjelmaa on voinut, ja voi edelleen seurata
viikoittain Turun Sanomien nettisivujen kautta (ts.
fi/videot/).
Lähialueiden retkikohteet ovat näin tulleet vuosien myötä tutuiksi, ja osa on jo varmasti unohtunutkin, sillä täälläpäin on aivan valtavasti hienoja
kohteita. Muun muassa Askainen, Nousiainen,
Lemu ja Mietoinen ovat ikivanhoja asuinalueita,
joihin on kuljettu meritse ja joiden alueella on
upeita linnavuoria ja luolia. Paikkakunnat ovat
myös tunnettuja linnustostaan ja lounaisesta
kasvistostaan, joten luontoretkikohteita riittää.
Askaisten ja Mietoisten rantoja huuhtelee sama
Mynälahden lintuvesi ja Lemun vesilinnusto on
Oukkulanlahdella.
Ennen retkelle lähtöä kannattaa ehdottomasti
katsoa netistä reittikuvaus. Lastenvaunujen tai rollaattorin kanssa on aivan turhaa ja vaarallistakin
pyrkiä korkealle näköalakalliolle, kun luontoelämyksiä voi kokea turvallisestikin. Yhä useammassa kohteessa on maininta ”lapsiystävällisyydestä”,
tai että reitti sopii myös liikuntarajoitteisille. Niitä
ei ole kirjoitettu piloillaan vaan siksi, että luontokokemuksesta tulisi jokaiselle nautittava. Mietoisten kuuluisalla lintulahdella on muun muassa
mainioita lyhyitä reittejä kaiken tasoisille retkeilijöille ja lintulava, jolle pääsee esteettömästi.

Minusta näppärin tapa hakea sopiva retkipaikka
on naputella nettii paikkakunta, jossa haluaa retkeillä ja sitten vaikka ”luontopolku” tai ”retkireitistö”. Kuntien sivut ovat toisinaan hyvin eri tasoisia,
mutta luontokohteet löytyvät tänä päivänä kaikista helposti. Toki haluan mainostaa myös Turun
seudun luontoretkiopas -kirjaa, jonka olemme
Mia Rönkän ja Ari Karhilahden kanssa yhdessä
tehneet. Siitä otettiin juuri viides uudistettu painos, joten ihmiset ovat tykästyneet kirjan kohteisiin ja sen käytön helppouteen.
Säänmukainen vaatetus, hyvät kengät ja matkapuhelin ovat alussa tärkeimmät retkivarusteet.
Päiväretkellekin kannattaa ottaa eväät, sillä kaikki
maistuu luonnossa niin paljon paremmalta! Lintujen seuraamiseen kiikarit on oiva apuväline, ja
jos ei halua ottaa mukaan lintu- tai kasvikirjaa, niin
nykyisistä puhelimista on apua: googlaamalla
löytyy nimi suurimmalle osalle kasvi- ja eläinkuntaa.
Tällä hetkellä yksi omista lähiseudun luontokohdesuosikeistani on luonnollisesti Mietoistenlahden Silakkarin kalliot. Sieltä näkee hyvin linnustoa
niin lahden pohjukkaan kuin Saarenaukollekin
päin, ja jo pelkästään kävely sinne on mieltä rauhoittavaa. Toinen suosikkipaikkani on Vehmaan
Tummamäen luontopolku entisessä louhoksessa.
Lyhyehkön polun varrella on monta luontotyyppiä ja uskomattomia kiviladelmia sekä -lohkareita. Myös paikan historia on erittäin kiinnostava.
Luonto merkitsee minulle kaikkea. Se rauhoittaa,
eheyttää ja antaa voimaa. Ja luonto on kaikkialla,
jos vain pysähtyy huomaamaan sen. Lähiluonnon
voi löytää jokainen, kun astuu ovesta ulos. Ei tarvitse lähteä erämaahan, tuntureille tai ulkosaaristoon. Siinä se on, asvaltin läpi valtavalla voimalla
puskeva voikukka, lähipuussa riekkuva harakka
tai mullassa mönkivä mato. Luonto ympäröi meidät - kunpa osaisimme kohdella sitä yhtä hyvin
kuin se kohtelee meitä!
Kirjoittanut

Ann-Mari Rannikko
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Kylänraitilta
Pikisaaren kesäkausi pyörähtää käyntiin
Pikisaaren uimarannan kesäkausi alkaa 7.6. Sauna on avoinna päivittäin klo 10–21 välisenä
aikana. Saunan ja uimarannan
ylläpidosta ja siisteydestä vastaavat viime kesän tapaan paikalliset yhdistykset Kyläyhdistyksen valvonnassa. Rannalle
on mahdollisesti tulossa tänä
kesänä Kyläyhdistyksen kustantama uimahyppylaituri! Saunaa
pidetään avoinna 15.8 saakka.
Kylälle oma kirpputori
Askaisissa on aloittanut kevään
aikana oma kirpputori Hietarinnan kiinteistön alakerrassa.
Kyläkirppikselle voi tuoda tavaroita ilmaiseksi myyntiin, ja se
on auki ennalta ilmoitettuina aikoina. Kirppiksellä voi vierailla
myös omatoimisesti hakemalla
avaimen Ritarituvalta. Lue lisää
aiheesta tämän lehden sivuilta!
Lisää Airbnb-majoitusta
Askaisiin
Kesäkuun alusta alkaen kyläläisillä ja matkailijoilla on mahdollisuus vuokrata Hannulan tilan
päärakennusta ja tallimiehentupaa yöpymiseen. Majoittumaan
mahtuu 14 aikuista, ja lisäksi
löytyy muutamia lasten sänkyjä. Varaukset tehdään Airbnb:n
kautta. Majoittajina toimivat
Hannulan uudet vuokralaiset,
Airbnb-majoitustoimintaa vanhalla Keskipiirin koululla kolmen kesän ajan pitäneet Kaisa
ja Jussi Örn.
Pieni Erikoispuoti mukana
Ysit töihin-hankkeessa
Askaisissa sijaitseva Pieni Erikoispuoti on ollut mukana
4H-järjestön Ysit töihin -hankkeessa. Toimintamallin avulla
parannetaan nuorten yrittäjyys-

ja työelämätaitoja tarjoamalla
valmennusta ja koulutusta sekä
autetaan nuoria saamaan töitä
vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä.
Kesätyöpaikan Pienestä Erikoispuodista sai Askaisissa asuva,
9. luokan tänä keväänä päättävä Nelli Iso-Heiko.
Kuntavaaleissa askaislaisten
äänestyspaikka on Lemussa
13.6 järjestettävissä kuntavaaleissa Askaisissa asuvien äänestyspaikka vaalipäivänä on
Lemun kirjasto. Ennakkoon voi
äänestää 26.5–6.6 missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.
Jätskiauto Askaisissa
Lauantaisin 5.6., 3.7., 31.7.,
25.8. ja 25.9.
klo 14.35 Valttistentie
Iiroistentie
klo 14.45 Marskintie 4
klo 14.50 Pakantie/Pakankuja
klo 14.55 Askaistentie
Kartiontie
klo 15.05 Vesiläntie 85
klo 15.10 Vesiläntie 351
klo 15.20 Metsäkaarre (kp)
klo 15.25 Kanervatie/Kielotie
klo 15.30 Puistolantie (kp)
Livonsaaren Osuuspuutarhan
10. vuosi
Liity nyt jäseneksi ja ehdit vielä nauttia lähellä kasvaneita
luomuvihanneksia koko satokauden ajan. Viikottaiset satolaatikot jaetaan torstaisin,
myös Askaisiin. Tutustu www.
livonsaarenosuuspuutarha.fi
-sivustolla tilausvaihtoehtoihin,
valikoimaan ja toimintaperiaatteisiin.
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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/

Askaisten Visa ry:n vuosikokous
10.6.2021 klo 19.00 Askaisten
Visa ry:n sääntömääräinen vuosikokous Askaisten Ritarituvalla.
Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa myös uudet urheiluseuratoiminnasta kiinnostuneet!
Terveisin johtokunta

KULLOINKIN VOIMASSAOLEVIA COVID-19 RAJOITUKSIA NOUDATETAAN

www.akstekfinland.com

www.askainen.fi

Mynälahden säpiköt

Mynälahden säpiköiden tarkastuskierros.
Kuva: Tapio Siikala

K

evätmyrskyjen
jälkeen Mynälahden ranta-asukkaat jännittävät, saavatko luonnon arpajaisissa huonon vai oikein huonon palkinnon.
Tuulen suunnista ja vedenkorkeuden vaihteluista
riippuu, kenen rantaan kertyy kaislavuoria ja kenen rantaan vain joitakin kuivaneita korsia eli viime kesän säpikköä.
Meidän mielestä Mynälahti on on kaunis ja sitä
mieltä ovat muutkin. Tienoo on julistettu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Se
on tärkeä kalastusalue ja lintuvesi. Veden laatu
on rehevöitymisen takia välttävä eli tyydyttävän
ja huonon välillä. Se kelpaa hyvin uimiseen. Tämän paratiisin näkyvä ongelma on säpikkö eli
järviruoko.
Säpikkö tukkii rannat ihmisten käytöltä, huonontaa veden virtausoloja, heikentää kalastuksen
mahdollisuuksia ja karkottaa lintulajeja. Pohjaan
kertyessään se muodostaa ruokoturvetta, josta tulee paha metaanin päästäjä. Se aiheuttaa
matalien rantojen ja lahtien maatumisen ja vesialueiden menettämisen.
Niinpä tahtoisimme päästä eroon rannan säpiköstä. Se on mahdollista mutta ei helppoa. Asiaa

on selvitetty paljon alkaen ”Etelä-Suomen ruovikkostrategiasta” 2008. Mistä ja miten säpikön
poisto olisi parasta, on kerrottu ”Mynälahden
Sarsalanaukon ja Musta-aukon ranta-alueiden
monikäyttösuunnitelmassa” vuodelta 2013.
Pulmana on säpikön loppukäyttö. Polttoaineeksi
siitä ei ole. Energiasisältö on kovin pieni verrattuna korjuukoneiden ja kuljetuksen vaatimaan dieseliin, puhumattakaan väen palkoista. Parhaalta
mahdollisuudelta näyttäisi, että viljelijät huolisivat säpin arvokkaaksi maanparannusaineeksi
pelloilleen. Kaupallisten markkinoiden avautumista maanparannusaineeksi ja kuivikkeeksi
odotellaan. Askaisten kunnassa säpiköitä on 755
hehtaaria. Jokainen hehtaari sisältää 10 kg fosforia, 100 kg typpeä ja 2 tonnia hiiltä.
Vanhaan aikaan rehusta oli pula ja säpiköitä
vähän. Silloin naapurit vahtivat toisiaan, ettei
kukaan mene säpikön korjuuseen liian aikaisin,
koska silloin kasvi kuolee. Tähän perustuu säpikön hävittäminen. Kaksi niittoa peräkkäisinä kesinä taannuttaa säpikön pitkäksi aikaa.
Niittäminen on helppoa. Moottorikäyttöisellä
leikkurilla ajelee isotkin alueet hetkessä. Mutta se
ei riitä. Kaadettu massa on koottava ja nostettava maihin. Se työmäärä on noin kaksinkertainen
niittoon nähden. Ja lopulta massa on kuljetettava loppusijoituspaikkaan.
Vähänkin isommissa kohteissa tarvitaan yritys,
jolla on kokemusta ja kalusto. Ja yrityksen tulisi saada tilaus riittävän suuresta työmaasta, jotta
liikkeelle kannattaa lähteä.Se taas vaatisi toimimiestä, joka keräisi naapureitten säpikönpoistohankkeet yhteen, katsoisi sopivat maihinnostopaikat ja sopisi, kenen pelloille korjattu massa
voitaisiin viedä. Viranomaisilmoituskin koneellisesta leikkuusta tarvitaan.
Entä kuka tämän kaiken maksaisi. Tällä hetkellä luultavasti löytyisi vain rannanomistaja. Mikä
mahtaisi olla sopiva hinta avoimen rantaveden
hehtaarille? Yrittäjä osaa laskea omat kustannuksensa ja palkkansa. Luulen, että moni maksaisi
sen mielellään, jos tällainen palvelu olisi kätevästi saatavilla.
Mistä säpikkö tänne ilmestyi?
Säpikkö on Mynälahdelle levinnyt levinnyt parin miespolven aikana, 60-70 vuodessa. Mereen
valunut fosfori on muuttunut meressä vihermassaksi. Pelkästään Mynäjoki ja Laajoki ovat
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kumpikin tuoneet mereen kymmenkunta tonnia
fosforia vuodessa. Kaksi kolmasosaa siitä on peräisin pelloilta.
Mynälahden ympärillä on Suomen voimaperäisin maanviljelysalue. Sen munat ja kinkut ovat
kunniaksi viljelijöiden ammattitaidolle, mutta se
fosfori, joka ei ole muuttunut pellolla rehuksi, valuu mereen. Syntyvästä rehevöitymisestä – säpiköstä – ei voi syyttää ketään eikä varsinkaan yksittäistä viljelijää. Tilanne on syntynyt vähitellen ja
tietämättömyytemme takia.
Vastatoimet ovat käynnissä. Vehmaan sikamiesten valveutuneisuutta kuvaa, että heidän perustamansa Biovakka oli Suomen ensimmäinen
teollisen mittakaavan biokaasutehdas. Lanta on
samalla tavoin fosforilähde kuin apulantakin. Jos
sitä on liikaa, se muuttuu meressä säpiköksi.
Lannoitteet käytetään nykyään tieteellisen tarkasti, fosforiakin murto-osa entisistä määristä.
Tilanne paranee hitaasti, koska fosfori varastoituu peltoon vuosikymmeniksi. Fosforin pidättämiseksi viljelymenetelmiä on uudistettu. Talvikatteisuus ja suojavyöhykkeet ovat lisääntyneet.
Kehitystyö on käynnissä. Valoa on näkyvissä.
Uusi menetelmä on kipsin käyttö. Se parantaa
maan rakennetta ja vähentää peltojen fosfori- ja
maa-ainesvalumaa puolella. Menetelmällä voidaan nopeasti vähentää Saaristomeren fosforikuormaa100 tonnilla vuodessa. Se on niin tehokas keino, että valtio maksaa sen. Niillä pelloilla,
joille kipsikäsittely ei sovi, tutkitaan rakennekalkin ja kuitulietteen käyttöä.
John Nurmisen säätiö on omistautunut Itämeren
pelastamiseen. Sen ”merestä pannulle” -hanke
poistaa fosforia merestä. K-kaupan pakastealtaan saaristolaispihvit voivat olla Mynälahden
pikkulahnaa. Kalastus ja vihermassan poisto
ovatkin ainoat keinot meren fosforin vähentämiseksi.
Ilkka Herlin käyttää suurta varallisuuttaan Itämeren pelastamiseksi keskiaikaisen Kuitian linnan mailla Paraisilla. Yhdessä vaimonsa Saara
Kankaanrinnan kanssa hän kehittää viljelymenetelmiä tiedemiesten johdolla. Tavoitteena on
ravinteiden kierrätys, huuhtoutumisen vähentäminen, kestävä bioenergia. Hiiltä maaperään
sitovan viljelyn kehittäminen on ilmastonmuutoksen kannalta suuri asia. Kaikki tämä auttaa aikanaan myös Mynälahden säpikköasiassa.

Kylän uusi Kellarikirppis

K

irpputorilöytöjä ei tarvitse enää lähteä hakemaan omaa kylää kauempaa. Askaisten keskustaan, Hietarannan kiinteistön alakertaan avatulta Kellarikirppikseltä löytyy kaikkea astioista
juhlavaatteisiin ja lemmikkitarvikkeisiin.
Huhtikuussa avattu Kellarikirppis on kyläläisten
yhdessä ideoima ja perustama kierrätyspaikka,
jonne voi viedä myyntiin itselleen tarpeettomiksi käyneitä tavaroita ja hankkia edullisesti jotain
muuta tarpeellista tilalle. Idea kylän yhteisestä
kierrätystilasta syntyi alkuvuodesta, ja jo huhtikuun lopussa oli uudenlainen omatoimikirpputori avattu. Maskun kunnalta saatiin apua sopivan tilan löytämisessä ja kalustus hoidettiin
– kuten tyyliin kuuluu - kierrätystavaroin.
Kellarikirppiksen toimintatapa poikkeaa jonkun verran perinteisestä mallista. Tilassa ei ole
kassaa tai henkilökuntaa, eikä ostoksia varten
tarvita mukaan käteistä tai pankkikorttia. Maksut
hoituvat helposti ja nopeasti MobilePay-sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi omaan matkapuhelimeensa. Sovelluksella maksamista varten jokaisesta hintalapusta löytyy hinnan lisäksi
myyjän puhelinnumero.
Myyjiksi ovat tervetulleita kaikki maskulaiset ja
kunnassa mökkeilevät. Myyntipaikka on ilmainen. Ennen myynnin aloittamista kannattaa käydä tutustumassa sääntöihin joko paikan päällä
tai Kellarikirppiksen omalla Facebook-sivulla.
Ostoksille pääsee noutamalla avaimen lainaksi Ritarituvan tai Pienen Erikoispuodin kassalta.
Avoimia ovia pidetään vapaaehtoisten valvojien
omien aikataulujen mukaan, ja aukioloista ilmoitetaan mm. Facebookin Elämää Askaisissa -ryhmässä sekä kirppiksen omalla Facebook-sivulla.
Toimittanut
Kaisa Örn

Kirjoittanut

Tapio Siikala

PIENKONEVUOKRAAMO
Askaisissa
Miksi ostaisi oman,
kun sen voi vuokrata?
Tutustu valikoimaan ja varaa:
www.kotipalveluaurekseli.fi
tai soita 040 506 9944/Rami
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Metsämörrit

Metsäretkellä Mörriä etsimässä. Kuva: Erika Kivirinta

Hoikolikok! Eli tervehdys Metsämörriltä, joka puuhailee
täällä Askaisten kylän mörrimetsässä yhdessä yksityisten
perhepäivähoitajien
kanssa. Virallisesti asustelen Metsäsaarentiellä ja pääsääntöisesti kerran viikossa pääsen
viemään perhepäivähoitajien
lapset läheiseen mörrimetsään seikkailemaan.
Läheinen metsä muuttui mörrimetsäksi
(maanomistajan
siunauksella) syksyllä 2019,
kun Erika aloitti yksityisenä
perhepäivähoitajana ja pyysi
minua mukaan yhteisiin puuhiin. Tuttuja olimme jo ennestään, sillä olimme tavanneet
Rauman
opettajankoulutuslaitoksella Suomen Ladun järjestämässä Metsämörriohjaaja
-koulutuksessa vuonna 2017 ja

siitä lähtien olemme kulkeneet
yhteistä matkaa (olen päässyt
käymään Erikan mukana myös
päiväkodissa ja esikoulussa).

Mörriretket
Mörriretkiä saamme tehdä
yhdessä ympäri vuoden ja
erilaisissa
sääolosuhteissa.
Mörripäivänä lähdemme heti
aamulla mörrimetsään, jossa
ensin avataan metsänportti. Avaaminen onkin tarkkaa
puuhaa ja siihen käytetään
aina samaa porttipuuta, johon
tarvitaan tietenkin avaimet ja
kaikkien lasten omat mörrinimet, jotka ovat yhdessä keksittyjä ja luontoon liittyviä.
Minulla on metsässä oma
mörripuu, jossa istuskelen ja

vahdin yhteistä eväsreppua
muiden puuhien aikana. Mukana metsäretkillä on useimmiten myös ystäväni Pikkusiili, jolle reippaat mörrilapset
ovat rakentaneet oman pesän.
Pikkusiilillä onkin tapana jäädä pesälleen puuhailemaan
mörripäivän ajaksi ja toisinaan
päivän päätteeksi mörrilapsille paljastuu Pikkusiilin hassuja
edesottamuksia.
Mörrimetsässä leikitään sekä
evästellään jokaisella kerralla
ja ne ovatkin tärkeitä puuhia
kaikille. Lisäksi mm. tutkimme
ötököitä ja kasveja, laulamme,
luokittelemme sekä havainnoimme luonnossa tapahtuneita muutoksia, kiipeilemme,
autamme kavereita ja tietenkin nautimme ympäröivästä
metsästä kaikilla aisteilla.

Mörrimetsässä voi siis tehdä
kaikkia niitä juttuja, joita virallisessa
varhaiskasvatussuunnitelmassakin
edellytetään,
toteutustapa on vain silloin
metsäympäristöön sopiva.
Mörrilapset lähtevät metsään
innoissaan ja tällä hetkellä seurueeseen kuuluu 2–5 -vuotiaita
lapsia. Mörrimetsässä on osa
seikkaillut jo yksivuotiaasta alkaen ja olenkin aivan vakuuttunut, että Askaisten kylältä
löytyvät Suomen ketterimmät
ja reippaimmat mörrilapset.
Jokainen saa touhuta metsässä omien taitojensa mukaisesti ja ylpeänä saan yhteisillä
retkillämme seurata mörrilasten jatkuvaa kehitystä. Taitavat
mörrilapset saavatkin keväisin
muistoksi todistuksen toimintakauden mörriretkille osallistumisesta.

Metsässä liikkuminen
Metsässä liikkuminen ja touhuaminen kehittää monipuolisesti esimerkiksi motorisia
taitoja sekä tietysti lisää myös
vastustuskykyä.
Erimielisyyksiä kohdataan mörrimetsässä harvemmin, mutta kaverin auttamista sitäkin
useammin. Olen mörripuustani
käsin tehnyt myös havainnon,
että aamupäivän useamman
tunnin metsäseikkailun aikana liikettä tulee huomattavan
paljon. Eipä siis ole ihme, että
lounas ja päivälepo maistuvat
hyvin mörrilapsille.
Mörrimetsässä olemme saaneet yhdessä nähdä, kuulla,
haistaa, maistaa ja tuntea kaikenlaista. Tämän kevään aikana
on jo ehditty mm. kohdata Kalle Kyy sekä ihailtu mustarastaan
kauniita munia. Olemme saaneet viedä metsään myös koristelemamme linnunpöntön,

Luontoa tutkimassa. Kuva: Erika Kivirinta

jonka asukkaiden puuhia on
mielenkiintoista seurata.
Metsäretken päätteeksi suljemme aina metsänportin ja avaimet laitetaan lähistölle talteen
odottamaan seuraavaa kertaa.
Ja se onneksi onkin taas pian!
Aurinkoista kevättä ja kesää kaikille Askastelaine-lehden lukijoille!

Metsämörritoiminta
Osa Suomen Ladun
lastentoimintaa
•

•

Metsäterveisin,
Askaisten kylän Metsämörri ja samoja polkuja kulkeva Erika Etana

•

Metsämörri-satuhahmo innostaa lapset lähiluontoon
leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan.
Toiminnassa painotetaan
ympäristökasvatusta, lähiluonnon merkitystä, kokemuksellista oppimista ja
vapaata leikkiä. Keskeistä
metsämörritoiminnassa on
ilo, kiireettömyys ja kokemuksellisuus.
Toiminta on saanut myös
Unicefin Lapsen oikeuksien
vaikuttaja 2020 -tunnustuksen.

Koiran elämää Askaisissa

Atte Isola Pinkyn kanssa Itävallan Hallstattissa

K

oirat kuuluvat meidän monen elämään ja myös Askainen on koirapopulaatioltaan
suhteellisen
monikirjoinen.
Meidänkään talous ei tee siinä
poikkeusta. Meillä asustelee
rottistyttöjä kolme kappaletta.
Omat kasvattini, sisarukset Sissi
& Roma, jotka täyttävät kesällä
jo 8 vuotta ja Sloveniasta meille
pentuna tullut, kesällä 5 vuotissynttäreitään viettävä Pinky.
Olen kasvattanut kolme pentuetta rottweilereita.
Rottweilerin uskotaan polveutuvan koirista, jotka ovat osallistuneet karjan kuljetukseen ja
suojelemiseen. Näiden koirien
jälkeläisistä kehittyi paikallisia
rotuja, jollainen rottweilerkin
on. Rodun alkuperämaa on
Saksa ja nimensä rotu on saanut Etelä-Saksassa sijaitsevan
pikkukaupungin Rottweilin mukaan. Olen itsekin muutaman
kerran käynyt Rottweilissa ja se

onkin erittäin upea pieni kaupunki lähellä Sveitsin rajaa.

Koiran luonne
Koiran luonne on sen tärkein
ominaisuus, kun ajatellaan koiran asemaa ihmisen seuralaisena. Luonne muodostuu koiran
perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Kasvatuksessa
tuleekin aina pyrkiä siihen, että
jalostukseen käytettävät yksilöt
ovat luonteeltaan ja käyttäytymiseltään ongelmattomia. Tällöin tuetaan myös koirien omaa
hyvinvointia ja terveyttä. Ympäristövaikutuksista erityisen
suuri merkitys koiran luonteelle on pentuajan kokemuksilla
sekä olosuhteilla. Rottweiler
onkin jo rotumääritelmänkin
mukaan pohjimmiltaan ystävällinen, rauhallinen ja lapsirakas;
kiintyvä, kuuliainen, ohjattava ja työhaluinen. Rottweilerin
www.askainen.fi

olemuksesta näkyy alkukantaisuus; käytös itsevarmaa, lujahermoista ja pelotonta. Rottweiler tarkkailee ympäristöä
hyvin valppaasti. Meilläkin kyllä
kovaäänisesti ilmoitetaan liikkujista puutarhan aidan takana
tai jos joku lähestyy autoa, jossa koirat ovat. Muutoin ne sitten ovatkin varsinaisia sylikoiria
ja ovat meillä mukana kaikessa
perheen arkisissa toiminnoissa
ja mukana myös perheemme
matkoilla. Olemme reissanneet
koiriemme kanssa tuhansia kilometrejä, niin Suomessa kuin
ympäri eurooppaakin ja voisi
sanoa, että koiramme ovatkin
hyvin tottuneita matkustajia. Ne
ovat aina käyttäytyneet moitteettomasti, olipa kyse sitten
kulkemisesta esimerkiksi hotellissa, kaupungin kaduilla tai
vaikkapa Ruotsin tai Viron laivalla.

Yhdistystoiminta
Itse olen ollut aktiivi myös rotuyhdistysasioissa jo yli 15 vuoden ajan, toimien ensin vuosia
Turun alaosaston hallituksessa
järjestelemässä kokeita ja koulutuksia ja sittemmin useamman vuoden kattojärjestön eli
Helsingissä kotipaikkaa pitävän rotuyhdistyksen Suomen
Rottweileryhdistyksen
hallituksessa sihteerinä. SRY onkin
Suomen vanhimpia ja samalla
myös jäsenmäärältään suurimpia rotuyhdistyksiä Suomessa.
SRY on perustettu vuonna 1946
ja se on Suomen Kennelliiton
hyväksymä
rottweiler-rodun
valtakunnallinen rotujärjestö.
Nyt vuoden alusta asti olen
viettänyt ansaittua taukoa vapaaehtoistöistä rodun parissa
ja keskittynyt päätyöni lisäksi sivutyöhöni valokuvaajana.
Koirien myötä olen vuosia sitten innostunut valokuvaamaan
erilaisia ja näköisiä koiria sekä
niihin liittyviä tapahtumia, niin
kotimaassa kuin ulkomaillakin. Olen muun muassa saanut
useampaan otteeseen kutsun
saapua rotumme päänäyttelyn
viralliseksi kuvaajaksi vuosittain
järjestettävään päänäyttelyyn
Saksaan. Voisi siis sanoa, että
vapaa-aikani on jo vuosia mennytkin oikeastaan täysin kaikkiin
koiriin liittyviin asioihin. Toisaalta voisihan sitä voisi varmasti
käyttää aikansa huonomminkin.

Sarah Dahlgren
Photography
Alkusyksystä 2020 harrastuksesta tuli tosiaan myös sivutoiminen työ, kun vihdoin uskaltauduin laittamaan pystyyn
oman valokuvaukseen erikoistuneen toiminimen. Kuvaan
miljöössä ja olen erikoistunut
koirien ja lasten kuvauksiin.
Olen myös alkanut palailla lap-

Patsas Rottweilin kaupungin mukaan, kuvassa vasemmalla, sekä Pinky ja Atte

suuteni harrastuksen eli hevosten pariin kuvaillen satunnaisesti myös hevosia.
Jos kylällä on tarvetta ikuistaa
oma lapsi tai lemmikki valokuviin, niin ottakaa hyvin pienellä
kynnyksellä yhteyttä, sovitaan
juuri teidän perheelle sopiva
kuvaus. Kuviini ja tyyliini voi tutustua Facebookista ja Instagramissa nimellä Sarah Dahlgren
Photography.
Lopuksi voisin lähettää terveisenä kaikille kylän koirakodeille,
että pidetään koirat kytkettyinä
tai ainakin aivan ehdottomasti
välittömästi kytkettävissä/hallinnassa, niin meillä kaikilla on
mukavampi kulkea kyläraittia
www.askainen.fi

omien koiriemme kanssa, kun
vastaan ei tule irtokoiria tai koiria pienten lasten talutettavana.
Muistetaan siivota koiriemme
jätökset myös hiekkateiden varsilta, varsinkin silloin kun koira
asioi selvästi jonkun tontille tai
hoidetulle nurmialueelle.
Kevätterkuin

Sarah sekä rottikset Roma, Sissi
ja Pinky

Erotatko peipon ja pajulinnun?
Kummat tuntevat nykyään linnut paremmin:
maaseudun konkarit vai kätevästi nettiä apunaan käyttävät nuoret? Vai onko nykyaikana
molempien ryhmien lintutuntemus heikentynyt?

Tilanne ei onneksi ole yhtä paha, kuin vaikkapa
Helsingin keskustassa, sillä täällä Askaisissa sentään kuulee helposti monenlaista sirkuttajaa, kun
astuu ulos ovesta. Mutta erotatko sinä peipon ja
pajulinnun? Vai kuulostavatko kaikki linnut samalta?
Lintujen tuntemus oli ennen vanhaan maalla tärkeää, sillä siitä pystyttiin päättelemään kevään
etenemistä, jo ennen kalentereita. Vanhat lorut
kuten “Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei
päivääkään” ja “kun sä kuulet kuovin äänen, älä
mene meren jäälle” ovat hyviä esimerkkejä.
Linnuilla oli myös symbolisia merkityksiä. Kuolleen henki saattoi jättää viimeiset terveiset linnun
muodossa tai käki kukkua vuosia nuoren häihin.
Miksi nykyään sitten olisi tärkeää tietää linnuista jotain? Lintujen tunnistamisesta voi kehittyä
hauska harrastus, jossa tieto yleisimpien lintujen
äänistä on välttämättömyys, sillä useimmat linnut
havaitaan ja tunnistetaan ensiksi juuri äänen perusteella. Esimerkiksi erilaiset lintubongaus-kisat
voivat tarjota hyvän tekosyyn luontoretkelle. Jos
taas sinua kiinnostaa kalastaminen, merilinnut
voivat ohjata saaliin luokse. Lintujen lisääminen
maisemakuvaukseen antaa runoilijoiden teksteihin oikeaa tunnelmaa. Lintujen tunteminen auttaa myös huomaamaan mitä ympärillä tapahtuu
ja milloin jonkun lajin määrä on vähentynyt.
Mutta vaikka mikään näistä ei kiinnostaisi sinua,
on silti ihan mukavaa tietää kuka siellä pihapuus-

Lintujen laulukoulu
Peippo: iloinen liverrys, “tiy tiy tiiiiiy tidididi”
Pajulintu: laulun rytmi menee samalla tavalla kuin
peipon, mutta on hennompi ja surumielisempi
Punarinta: kirkas korkea säe, joka kuuluu usein
kuusen latvuksesta
Mustarastas: melodinen haikea kevätiltojen ja
-aamujen laulaja
Kiuru: jatkuvassa laululennossa korkealla peltojen
yllä kuuluva pitkä yhtenäinen liverrys
Keltasirkku: siritys “yy-kaa-koo-nee-vii-kuuseeeeee”
Tervapääsky: vauhdikkaasti taivaalla lentelevien
tervapääskyjen kirkuna kertoo, että kesä on viimein tullut. Tervapääskyjä voi bongata Askaisten
koulun ympärillä. Tervapääsky ei ole sukua harvinaistuneille haara-, räystäs- ja törmäpääskyille,
mutta muistuttaa niitä. Pääskyset ovat pahasti
uhanalaisia, joten olet onnekas, jos niitä asuu
kotipihallasi.
Satakieli: nimensä mukaisesti paljon erilaisia ääniä, maiskahduksia ja vihellyksiä
Sepelkyyhky eli vanhan kansan tuntema “toukmettinen” sanoo “huu-hu-huuu hu-huu”
Hernekerttu: kuin herneitä vierittäisi pitkin pöydän pintaa
Töyhtöhyyppä: hauskin linnunääni Suomessa,
kuin tietokonepelin digitaaliset piippaukset
Ja tässä vielä muutamia Askaisten erikoisuuksia:
Lehtopöllö: helmi-maaliskuun öinen huutelija,
jonka väräjävää ulinaa kuuluu monella suunnalla
Askaisissa
Kaulushaikara: illalla ruovikoiden kätköissä piilotteleva, kuin suureen pulloon kumeasti puhaltava
tuuttaaja
Tikli: kaunis lintu, joka joskus käy talviruokinnalla,
mutta jää useimmiten huomaamatta, sen paljastaa kuitenkin helpoiten taivaalta kuuluva, linnun
nimeä toistava melko korkea ääni: nopea “tikli-tikli tai tidli-tidyli”, kun linnut kiertelevät pienissä
muutaman yksilön ryhmissä pientareiden ja joutomaiden ruohostoissa aterioimassa rikkakasvien
siemenillä.

sa pesii. Siispä tässä artikkelissa kerrotaan 10
melko yleistä lintua, jotka jokaisen olisi hyvä osata. Käy kurkkaamassa ääninäytteitä luontoportin
sivuilta www.luontoportti.com
Toimittanut

Pihla Vihervaara

www.askainen.fi

Tervetuloa!!

Kielotie 8, Askainen

PIENI ERIKOISPUOTI

KOTIMAISTEN TUOTTEIDEN ERIKOISMYYMÄLÄ

AVOINNA:

Piipahda puotiin
tekemään löytöjä
itselle tai lahjaksi.

kesä-elokuussa

MA
TO
PE
LA

14-20
14-20
14-18
9-14

Askaistentie 751, Askainen

www.erikoispuoti.fi

@pienierikoispuoti

p. 040 554 9284

info@erikoispuoti.fi

@erikoispuoti

Elämää Askaisissa

Vapaa-aika ja ulkoilu

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

Askaisten koulu, Askaistentie 700

Kokous- ja juhlatiloja Askaisissa

•
•
•
•

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

Koulun pihalta löytyvät hiekkakenttä, multiareena ja frisbeegolf, talvella jääkaukalo.

Nurmikenttä, Iiroistentie
Leikkipuistot

Haapaniemi
Puistola
Kielotie
Askaisten koulun piha

Palvelut

LIIQQUU-leikkipuistojumpan QR-koodi omatoimiseen
jumppaan löytyy Sommanrinvuoren leikkikentältä. Lataa
puhelimeesi QR koodin lukija Play Storesta tai App Storesta. Avaa sovellus, salli sovelluksen käyttää kameraa,
skannaa kuva sovelluksella, paina linkkiä ja video avautuu
kännykkääsi.

Marskin Tori

Kuntorata, Askaistentie 576

Askaisten sivukirjasto, Vesiläntie 3

Kuntosali Askaisten koululla

Lähialueen tuotteita ja kahvio.
Kesäaikaan lauantaisin klo 9-12, talviaikaan klo 10-12.
Askaisten lähikirjaston aukioloajat 4.6-31.8.-21

•
•
•

Omatoimiaukiolo:
Ma-to 8-20
Pe-su 10-18

Ma–su klo 5–22 avaintunnisteella
Naisten vuoro tiistaisin klo 19–22
Eläkeläisten omatoimivuoro ma ja to klo 11 alkaen

Askaisten kuntosali pidetään auki kesän ajan, mikäli koronatilanne sen sallii. Kuntosali on suljettu perussiivouksen
ajaksi 28.6.2021.

Henkilökunta paikalla kesä- ja elokuussa:
Ma 13-19
Ke 10-16

Askaisten kuntosalisopimukset tehdään Hemmingin liikuntahallilla (puh. 044 7388 313), hallin aukioloaikana mape klo 16.30-22 (Myllymäentie 127).

Henkilökunta paikalla heinäkuussa:
Ma 13-19
Huom! Perjantaina 4.6. henkilökunta paikalla klo 10-15 ja
omatoimiaukiolo klo 15-18. Omatoimikirjaston käyttöön
tarvitaan kirjastokortti ja tunnusluku. Tunnusluvun saa kirjastonhoitajalta. Tunnuslukua tarvitaan ovikoodinlukijaan
sekä lainaus- ja palautusautomaatin käyttöön.

Vesipiste, Askaisten tori

Valaistulla kuntoradalla (1500 m) on myös laavu, jossa on
makkaranpaistomahdollisuus.

Kioskirakennuksen seinästä noudettavissa juomavettä joka
päivä. Toimii 1 € kolikoilla.

Pikisaaren virkistysalue, Pikisaarentie 148

Uimarannan sauna on avoinna joka päivä klo 10-21 koko
kesän ajan.

Hyvinvointi

Rinki-ekopiste, Vesiläntie 6

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

Matonpesupaikka Kartiontie

Hiushuone Sanna Vilén
Kielotie 8
Sanna Vilén 041 459 9482

Lasin, paperin, metallin ja kartongin keräyspiste

www.askainen.fi

Kaupat, liikkeet ja ravintolat Askaisissa
Askaisten Ritaritupa, Askaistentie 751
Kyläkauppa, kahvila-ravintola ja Smartpost.
Puhelin 050 514 6762. Seuraa tarkemmin Facebookista.
Louhisaaren Kartanon Kahvila
02 4312515 tai 044 281 4252
ylhainen.louhisaarenkartano@dnainternet.net

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

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

Pienkonevuokraamo
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

Nähtäväyydet

Akstek Finland Oy
Kiinteistönhuolto ja rakentaminen
Anssi Helala 044 988 4057

Louhisaaren kartanolinna
Louhisaarentie 244

Tmi Ari Sampalahti
Kiinteistöhuolto, kattojen pesu-, puhdistus ja pinnoitustyöt 050 306 1577

15.5.-30.6.2021 ti-su klo 11-17
1.7.-31.7.2021 ma-su klo 11-17
1.8.-31.8.2021 ti-su klo 11-17
Suljettu juhannusaattona 24.6.2021.
Kesällä 2021 museoon pääsee tutustumaan itsenäisesti
kiertäen.
Yleisöopastukset
• suomeksi päivittäin klo 11, 13 ja 16
• englanniksi keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 15. Heinäkuussa myös maanantaisin klo 15.
• ruotsiksi sunnuntaisin klo 15.

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

Askaisten kirkko

Saarisen Taksit Oy
040 022 7010

Louhisaaren kappelikirkoksi 1600-luvulla rakennettu kirkko. Hautausmaalla C. L. Engelin suunnittelema Mannerheim-suvun hautakappeli.

Yksityiset perhepäivähoitajat
Elina Kujanpää 040 728 6815
Erika Kivirinta 050 307 4218

Askaistentie 38

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

Askaisten Ritaripuisto
Askaistentie 785

Ritaripuiston muodostavat Mannerheim-ristin
ritareiden kunniaksi pystytetyt 191 muistokiveä
sekä Kunniakivi.

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

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

www.askainen.fi

Menovinkit Askaisissa
KULLOINKIN VOIMASSAOLEVIA COVID-19 RAJOITUKSIA
NOUDATETAAN

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.

Muista kyläyhdistyksen verkkokauppa!
www.askainen.fi/
portaali/kauppa

KESÄKUU
Ke 2.6. klo 18.00 Askaisten Visan yleisurheiluharjoitukset koulun pihalla
To 3.6. klo 18 Siivoustalkoot Ritaripuistossa
Ma 7.6. klo 9.30-13.00 Avoimet kesäpäivät seurakuntatalon pihalla, diakoni vierailee *
Ma 7.6. klo 17-19 Pihakirppis kirjaston pihalla **
Ke 9.6. klo 9.30 Satutunti kirjastolla
Ke 9.6. klo 9.30-13.00 Avoimet kesäpäivät seurakuntatalon pihalla *
Ke 9.6. klo 18.00 Askaisten Visan yleisurheiluharjoitukset koulun pihalla
10.6.2021 klo 19.00 Askaisten Visa ry:n sääntömääräinen vuosikokous Askaisten Ritarituvalla.
Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa myös uudet
urheiluseuratoiminnasta kiinnostuneet! Terveisin
johtokunta.
La 12.6. Marskin markkinat torilla
Su 13.6. klo 12.00 Messu Askaisten kirkossa
Ma 14.6. klo 9.30-13.00 Avoimet kesäpäivät seurakuntatalon pihalla *
Ma 14.6. klo 17-19 Pihakirppis kirjaston pihalla **
Ke 16.6. klo 9.30-13.00 Avoimet kesäpäivät seurakuntatalon pihalla *
Ke 16.6. klo 18.00 Askaisten Visan yleisurheilukilpailut koulun pihalla
Ma 21.6. klo 9.30-13.00 Avoimet kesäpäivät
seurakuntatalon pihalla *
Ma 21.6. klo 17-19 Pihakirppis kirjaston pihalla **
Ma 28.6. klo 17-19 Pihakirppis kirjaston pihalla **
HEINÄKUU
Su 4.7. klo 10.00 Konfirmaatiomessu (Kesä2)
Askaisten kirkossa
Su 18.7. klo 12.00 Messu Askaisten kirkossa
Su 18.7. klo 18.00 Yhteislauluilta torilla
ELOKUU
Su 1.8. klo 12.00 Messu Askaisten kirkossa
Ke 4.8. klo 9.30 Satutunti kirjastolla
Pe 6.8. Kurkkuhölkkä
La 14.8. Klo 10-15 Kurkkumarkkinat
Su 15.8. klo 12.00 Messu Askaisten kirkossa
Su 29.8. klo 12.00 Messu Askaisten kirkossa
* Seurakunnan perhetyön avoimilla kesäpäivillä askartelua
leikkien lomassa, musiikkituokio n. klo 11.30, grillausta n.
klo 11. Tarjolla kahvia ja mehua, omat eväät ja piknikpeitto
mukaan. HUOM! Tapahtuma järjestetään vain rajoitusten
ja sään salliessa.
** Ota mukaan viltti ja tule myymään tavaroitasi kirjaston
pihakirppikselle! Ilmoittautumiset etukäteen Askaisten lähikirjastoon puh. (044) 7388 146. HUOM! Tapahtuma järjestetään vain rajoitusten ja sään salliessa.

