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Jotain uutta, jotain vanhaa

V

uosi on taas edennyt joulun kynnykselle
ja lämmin kesä ja syksy mukavine muistoineen alkavat olla jo takana. Luonto alkaa
hiljalleen valmistautua talvikauden hiljaisuuteen
ja muuttolinnut ovat lentäneet kohti etelää. Kylänraitti ei kuitenkaan hiljene kokonaan, vaikka
osa mökkiläisistä onkin jo laittanut kesäpaikkansa talviteloille.
Tässä lehden numerossa saamme lukea lehtemme tekijätiimiin liittyneen Helena Kajanderin
kirjoittaman jutun siitä, millaista on ollut tehdä
etätöitä ympäri vuoden vailla mukavuuksia olevassa vanhassa talossa. Helena kertoo jutussaan
vuoteen sisältyneistä oivalluksista sekä luonnon
tarjoamista viihdykkeistä. Tervetuloa mukaan Helena!
Muutoksia on tapahtunut myös Askaisten kyläyhdistyksen hallituksen kokoonpanossa. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen syyskokouksessa Erika Kivirinta. Hallitukseen valittiin
kaksi uutta jäsentä kahden alusta saakka toiminnassa mukana olleiden konkareiden, Seppo Vainion ja Sirpa Tonder-Vainion siirtyessä syrjään.
Lehden sivuilta löydät uuden hallituksen lyhyet
esittelyt sekä Sepon ja Sirpan muisteluita kyläyhdistyksessä toimimisesta vuosien varrelta.

Askastelaine

Iltojen hämärtyessä ei ole pakko jäädä sisälle
pirttiin yksin murjottamaan, ellei halua, vaan voi
osallistua moniin kylällä joulun alla järjestettäviin
tapahtumiin, harrastuksiin sekä useiden kylällämme aktiivisten yhdistysten toimintaan. Kotiin
jäädessä on tunnelmallista sytyttää kynttilä, keittää kupillinen kuumaa juomaa ja nauttia vaikka
hyvästä kirjasta. Lisää tulevista tapahtumista tässä lehdessä!

Kyllä!
Osoite
Postinumero
Paikkakunta
Sähköposti

KULLOINKIN VOIMASSAOLEVIA COVID-19 RAJOITUKSIA
NOUDATETAAN

MAANANTAI
9.30-11.30 Perhekerho, Maskun srk
11.00- Eläkeläisten omatoimivuoro kuntosalilla,
Maskun kunta
13.00-15.30 Päiväkerho 3-5 v, Maskun srk
14.30-16.30 Pikkunuokkari Pakanpirtillä 3.-6. lk,
Maskun kunta
16.30-17.30 Nappulakerho eskarit-3 lk,
Maskun srk
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

Asukasbudjetti on ajateltu kohdennettavaksi
osittain alueittain:

Etu- ja sukunimi

Rami Koivisto, taitto
aky@askainen.fi

Terveiset Askaisten Työväentalon yhdistysfoorumista. Maskun kunnan osallistavassa budjetoinnissa, asukasbujdetissa, on varattu kunnan
talousarvioon ensi vuodelle 100 000 €, joka olisi
tarkoitus käyttää kuntalaisia ja yhdistyksiä osallistaen johonkin yhdessä hyväksi havaittuun kohteeseen.

Anu Taivalkoski

Päivämäärä

Kaisa Örn, Menovinkit
Anu Taivalkoski, jutut
Erika Kivirinta, jutut

Harrastekalenteri

Mukavaa loppusyksyä ja tunnelmallista lähestyvää joulunaikaa toivottaen,

Liityn Askaisten kyläyhdistyksen jäseneksi
ja minulle saa lähettää postia ja sähköpostia.

Toimitus
Anu Taivalkoski, päätoimittaja
anu.taivalkoski@gmail.com
050 533 7631

Maskun asukasbudjetti

Puhelinnumero
Yhteystietoja ei luovuteta 3. osapuolen käyttöön ja
Askaisten kyläyhdistys käyttää jäsenrekisteriä vain yhteydenpitoon jäsenistöön.
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10 000 eur Askaisten alue
10 000 eur Lemun alue
40 000 eur Maskun alue
40 000 eur alueellisesti sitomatonta rahaa

Ehdotuksia käyttökohteista kaivataan loppuvuoden aikana. Ehdotuksista tehdään karsinta tammikuussa 2022 ja äänestys toteutukseen päätyvistä asioista helmikuussa 2022. Ja toteutus olisi
sitten loppuvuoden 2022 aikana.
Ehdotukset voi esittää mieluiten sähköisesti
VIIMA-alustalle osoitteessa bit.ly/masbu , jossa
niistä voidaan myös keskustella ja jatkoideoida.
Ideoita voi lähettää myös suoraan elinvoimapäällikkö Lauri Hyttiselle.
Lisätietoja Maskun asukasbudjetista myös Maskun kunnan kotisivuilta. Tämän lisäksi järjestetään
alueellisia asukasiltoja aiheesta loppuvuoden aikana. Askaisissa asukasilta järjestetään 24.11.
Toimittanut

Erika Kivirinta
#masbu
bit.ly/masbu

TIISTAI
17.30-18.30 Kahvakuula, Raisio-Opisto
18.00- Bingo työväentalolla,
Askaisten-Merimaskun Karjalaiset
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
17.30-18.30 Nappulafutis, Askaisten Visa
18.00-19.00 Seikkailijaryhmä Kauriit 6.-7. lk
Kolkankävijät
18.45-20.15 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 5. lk,
Kolkankävijät
18.00-19.00 Sudenpenturyhmä Tiikerit 1.-3. lk,
Kolkankävijät
19.00-20.00 Sudenpenturyhmä Meduusat 4. lk,
Kolkankävijät
18.00-20.00 Miesten sähly, Askaisten Visa
18.00-20.15 Sisustustekstiilejä ja asusteita kangaspuilla kutoen, Raisio-Opisto
LAUANTAI
10.00-12.00 Perheliikunta Askaisten Visa
SUNNUNTAI
15.15.-15.45 Tanssileikki 3-4 v, Askaisten Visa
15.45-16.30 Dancemix 4-6 v, Askaisten Visa
16.30-17.30 Dancemix 7-10 v, Askaisten Visa
17.30-18.30 Showtanssi 11+ v, Askaisten Visa
18.45-19.45 Zumba, Askaisten Visa
19.50-20.20 Lihaskunto + venyttely, Askaisten Visa

© Kaikki oikeudet pidätetään. Askaisten kyläyhdistys ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys
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Koronavuosi Askaisissa
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Askaisen koulun piharemontti edistynyt, parkkipaikoista
keskustelua
Kauan odotettu Askaisten koulun piharemontti on edennyt
lähes valmiiksi. Paremmin valaistu ja koululaisille turvallinen
tilaratkaisu on ollut koulun henkilökunnalle ja oppilaille mieleinen. Parkkeeraaminen uuden
pihaportin edustalle on aiheuttanut hämmennystä ja keskustelua muun muassa Elämää
Askaisissa Facebook -ryhmässä. Parkkipaikat tullaan jatkossa
merkitsemään selkeämmin.
Askaisten Ritarituvalla
vaikeuksia
Askaisten Ritarituvan yrittäjä
Maria Lindström kertoo viimeisten vuosien olleen vaikeita Ritarituvan liiketoiminnalle.
Koronapandemia ja yleinen
kaupan
kannattamattomuus
alueella ovat saaneet kyläkaupan toiminnan tulevaisuuden
vaakalaudalle. Lindström vetoaa kaikkia kyläläisiä käyttämään Ritarituvan palveluita nykyistä enemmän, jotta kaikille
kyläläisille tärkeä liike pystyisi
jatkamaan Askaisissa. Ritarituvalla myydään elintarvikkeiden
lisäksi muun muassa herkullisia
pizzoja, kahvilatuotteita sekä
maittavaa lounasruokaa.
Louhisaareen suunnitteilla
elävöittävää toimintaa
Louhisaaren kartanolle on
suunnitteilla uutta, historiaa elävöittävää toimintaa, sekä muita
tapahtumia. Kansallismuseon
työntekijän Camilla Adolfssonin koolle kutsumassa tapaamisessa lokakuussa, jossa oli mukana paikallisten yhdistysten
edustajia, keskusteltiin alueen
erilaisista kehittämismahdollisuuksista.

Ritarituvan pihalla, vasemmalta Henriikka Koskelainen, Aino Koskelainen, Aku
Kautto ja Heli Lehtinen. Kuva: Helena Kajander

Riistakeittoa tarjoiltiin 100-vuotiaan
Metsästysliiton kunniaksi
Lemu-Askaisten Metsästysseura Jahti ry tarjosi 100-vuotiaan Metsästäjäliiton kunniaksi riistakeittoa Lemun Salen pihalla ja Askaisten Ritarituvan pihalla pyhäinpäivänä 6.11. Keittoa oli valmistettu
molempiin paikkoihin 40 litraa. Ritarituvalla ensimmäinen kahdenkymmenen litran kattila hupeni vartissa. Hyvän ja maukkaan
riistakeiton oli valmistanut Irmeli Veräjänkorva.
Funsense myyty Lemuun
Askaisissa toimipaikkaansa pitävä Aurexel Consulting Oy on
myynyt kaksi liiketoimintaansa
ProHelmi Oy:lle. Kotipalvelu Aurexelin pienlaitevuokraamosta tuli Pienkonehelppi ja erityislasten apuvälineitä myyvä
Funsense myyntiin Funsensenä. Uudet omistajat Minna ja
Tommi Helin asuvat Lemussa.
Funsensen varasto sijaitsee Ritarituvalla.

www.askainen.fi

Kastliinan Joulukampanjan
keräyspiste Pienellä Erikoispuodilla
Pieni Erikoispuoti toimii tänä
jouluna Kastliina ry:n Joulukampanjan keräyspisteenä. Kastliina ry järjestää vuosittain lasten joululahjakeräyksen sekä
toimittaa varsinaissuomalaisille vähävaraisille perheille ruoka-apua jouluksi. Katso lasten
lahjatoivelista ja toimintaohjeet: https://www.kastliina.fi tai
Facebookissa: @kastliina tai
kysy lisää puodista.

yntyisin olen Merimaskusta ja aikanaan opiskelun
myötä muuttanut Helsinkiin. Lähdin kotiseudulta, mutta
kotiseutu ei lähtenyt minusta,
sillä täällä Askaisissa ollaan mieheni kanssa vietetty jo yli kaksikymmentä kesää. Paikkana on
Hakala, alunperin Louhisaaren
ikivanha torppa. Olen suvun viides sukupolvi samalla mäellä.
Maaliskuussa 2020 maailma
muuttui epäuskottavan nopeasti koronan levitessä. Kaikenlaisten rajoitusten lisääntyessä ruvettiin puhumaan myös
Uudenmaan rajojen sulkemisesta. Varhainen kaunis kevät
oli käsillä ja siksipä hyvin nopeasti syntyi ajatus, että Helsingin keskustaan ei kyllä jäädä
– ja päätös: Hakalaan ja Askaisiin, kun vielä päästään. Niin
tulimme tänne ennen kuin raja
todella meni kiinni maaliskuun
lopulla.
Oli huojentavaa siirtyä tänne
ja seurata vain etäältä valtakunnan ja maailman uutisia. Etätyö
sujui molemmilla hyvin tuvan
avokonttorissa.
Turvavälitkin
olivat heti kohdillaan: täällä menee usein muutama päiväkin,
ettei näe ketään muuta.
Vuodesta tuli aikamatka menneeseen. 95-vuotiaassa talossa on mukavuutena vain sähkö
ja vähän nykykypäivää tietysti:
nettiyhteys. Arki teettää täällä töitä, useimmiten on kori tai
ämpäri kädessä: veden kanto, polttopuiden teko ja kanto,
tuvan leivinuunin ja kamarien
pönttöuunien lämmitys ja kertalämmitteisen vanhan saunan
lämmitys. Ja talven kylmässä
-20 asteen pakkasessa klapinkannon ja lämmityksen tahti
tietysti kiihtyi, ”lämmint valkkiaa” sai polttaa aamuin illoin.
Lisähommiksi tulivat myös pakolliset lumityöt.

Varhaisjakeluauto on kääntynyt tienhaarassamme.

Talvipäivän ollessa kovin lyhyt,
piti huoltotyöt tehdä päiväsaikaan, muuten olit otsalampun
varassa. Kun täällä on pimeää,
on todella pimeää, ero Helsingin valomereen on huima.
Mutta juuri siksi täällä pimeässä
maisemassa näkyy niin hienosti
kirkas tähtitaivas, voi tunnistaa
tähtikuvioita ja aina välillä täysikuu kruunaa maiseman.
Ympäri vuoden mielen palkitsee täällä maisema ja luonto.
On kuunneltu hiljaisuutta, sateen ropinaa ja myrskytuulta.
Ihailtu joka päivä vaihtuvia taivaan pilvimaalauksia, aamusarastuksia ja iltaruskoja. Monenlaisia eläinhavaintoja on
kirjattu ylös: kevään joutsenet,
västäräkit ja haarapääskyt, kesän ketunpennut, ilves ja mäyrä, syksyn kurkiaurat ja talven
merikotka ja mustarastas.
Sääennusteita on seurattu tarkkaan, sillä sää vaikuttaa kaikkeen tekemiseen: mistä päin
tuulee, tuleeko sadetta, nouseeko ukkonen tai luvataanko
myrskyä, kiristyykö pakkanen,
onko pyryä luvassa vai lauhtuuko ilma.
www.askainen.fi

On ulkoiltu ja liikuttu paljon.
Polkuyörillä on käyty Pakalla,
lauantaitorilla, Ritarituvalla, kirjastossa, Salessa, Merimaskussa, Mynämäellä ja pidemmälläkin. Kilometrejä on kertynyt
vuoden aikana aika lailla. Huonoilla keleillä keksittiin ruuan
nettikauppa. Kauppa toi tilaukset pihaan asti, sepä kätevä
keksintö.
Etätyökoronavuoden hyvä oivallus: miten paljon vähemmällä pärjää. Ja sen myötä arvostus
aiempien sukupolvien aikaan
on taas kasvanut. Myös elämyksellisyys pienistä asioista on lisääntynyt.
Koronapassi on nyt taskussa,
mutta täällä tuvassa sitä ollaan
edelleen. Millaista säätä mahtavat luvata tulevaksi talveksi?
Kirjoittanut

Helena Kajander

Ilmoituksen maksaja: Teija Leino

VÄLITTÄÄ - USKALTAA
- VAIKUTTAA

#team
TeijaLeino
TULE MUKAAN!
Masku, Varsinais-Suomi

www.akstekfinland.com

ALUEVAALIEHDOKKAASI MASKUSSA
Rami Käkönen

Jaana Parkkila

Familia Raittola

Joulunavausmarkkinat
LA 27.11 KLO 9-12

MARSKIN TORILLA
facebook.com/kakonenrami

facebook.com/jaana.parkkila

PAIKKAVARAUKSET

facebook.com/familiaraittolavihreat

PERTTI VERÄJÄNKORVA
040 540 2709

MEILLE ON TÄRKEÄÄ VARMISTAA:

· palveluiden sujuvuus ja saumattomuus hyvinvointialueen ja kuntien välillä
· palveluiden tavoitettavuus koko Varsinais-Suomen alueella; mukaan myös digitaaliset ja liikkuvat palvelut
· hyvinvointialueille siirtyvien työntekijöiden hyvinvointi ja työkyky
· hyvinvointialueen yhteistyön koordinointi kolmannen sektorin kanssa
Ilmoituksen maksaja: Maskun Vihreät

Maskun

MUISTA MYÖS JOULUMARKKINAT 18.12.

.ﬁ

Esittelyssä Askaisten kyläyhdistyksen hallitus 2022
Erika Kivirinta

Ikä: 39 v (vielä hetken).
Perhe: Sami ja pojat (Armas 10v., Usko 8v.).
Mitä teen päivisin:
Kasvatan pieniä kyläläisiä (yksityinen perhepäivähoitaja).
Harrastukset:
Kunnalliset luottamustoimet (käyvät toki välillä työstäkin),
zunnuntai-zumba, laulelu, lasten harrastukset ja lenkkeily
(jos jaksaa tai on vielä aikaa).
Milloin ja miten päädyit Askaisiin:
Synnyin Askaisten koulun naapurissa
vuonna 1981 eli kuulun ns. alkuasukkaiden heimoon. Asuimme Samin
kanssa välillä 9v. Lemussa, jonka jälkeen palasimme takaisin kotikylälle
vuonna 2017.

Lempipaikka:
Näitä on monta! Mutta tietenkin oma
koti Metsäsaarentiellä, Mannerlahden leirikeskus sekä Louhisaaren ja
Pikisaaren alueet. Lisäksi pitää mainita ”Tammimetsä”, jossa Sami suoritti
kosinnan v. 2009. Asuimme silloin
Lemussa, mutta fiksusti Sami päätteli,
että tie naisen sydämeen käy kuitenkin todennäköisesti Askaisten kautta.

Päivi Adamczak

Ikä: 40 v
Perhe: Luksu ja Nella 5v.
Mitä teet päivisin:
Ekonomin etätöitä.
Harrastukset:
Yhdistyspuuhat, oman pihan puuhat ja Visan zumba.
Milloin ja miten päädyit Askaisiin:
Askaisiin syntynyt ja täällä täysi-ikäiseksi kasvanut. Opiskelut ja työt veivät maailmalle mutta paluumuutto toteutui 2013.
Lempipaikka:
Oman kodin lisäksi perheen kesämökit, jotka myös
Askaisissa.

Jussi Örn

Ikä: 42 v
Perhe: vaimo Kaisa, lapset Frida 9v ja Max 7v, kissat Olavi
ja Tapio.
Mitä teet päivisin:
Työskentelen varastologistiikan kehittämisen parissa
omistamissani yrityksissä. Toiminta-alueena kotikonttori
sekä toimipisteet Porissa, Turun alueella, PK-seudulla ja
Tallinnassa.
Harrastukset:
Askaisten VPK, Askaisten Visa, Airbnb-majoitustoiminta, veneily, perinnerakentelu ja -remontointi, puukäsityöt, lukeminen ja äänikirjat.
Milloin ja miten päädyit Askaisiin:
Lehti-ilmoituksen perusteella syksyllä 2011, kun entiseen keskipiirin
kouluun haettiin uusia asukkaita.

Meitä houkuttelivat merellinen ympäristö, hyvät naapurit ja hienot vanhat
rakennukset, jotka tarjoavat tekemistä
vuosikymmeniksi. Kaiken tämän lisäksi kylä osoittautui parhaaksi mahdolliseksi.
Lempipaikka:
Koti ja siellä juuri nyt oma puuverstas.
Merenranta missä päin kylää tahansa.

Katja Mäntylä

Sanna Halmekangas

Rami Koivisto

Ikä: 42 v
Perhe: Perheeseen kuuluu Heikki, lapset Minttu 13v ja
Rasmus 10v sekä karvakamuja
Mitä teet päivisin: Kaupan tädin hommia
Harrastukset: Omat lampaat ja kanat, lukeminen sekä
mieheni kanssa yhteinen harrastus kotiolut.

Ikä: 34 v
Perhe: Puoliso Juha ja Ronja 5v
Mitä teet päivisin: Toimin henkilöstöasiantuntijana elintarvikealan yrityksessä.
Harrastukset: Harrastan kahvakuulailua, tanssimista, lenkkeilyä ja puutarhanhoitoa.

Milloin ja miten päädyit Askaisiin:
Muutimme 2017 Maskun toiselta
laidalta löydettyämme kodin, johon
mahtui myös eläinystäviä asustelemaan. Kylä osoittautui erittäin miellyttäväksi sekä toiminnalliseksi, täällä
tuntee olonsa tervetulleeksi.

Milloin ja miten päädyit Askaisiin:
Muutin Turusta Askaisiin mieheni luo
kymmenisen vuotta sitten.

Ikä: 47 v
Perhe: lapset Julius 14-v ja Lotta 13-v, Jonna, mäyräkoira
Veikko ja lagotto romagnolo Hando, marsut Pilli ja Pulla.
Mitä teet päivisin: Myyn alumiinintyöstökoneita teollisuuteen ja toimistoni sijaitsee Lemussa. Myyntialueena Suomi ja Viro.
Harrastukset: kunnalliset luottamustoimet, yhdistystoiminta.

Lempipaikka:
Kotipiha ja metsä, täällä on luonto lähellä kaikkialla. Mannerlahteen liittyy
paljon hienoja muistoja lapsuuden
jokavuotisilta kesäleireiltä.

Milloin ja miten päädyit Askaisiin:
6.12.2007 löytyi sopiva tontti Haapaniemestä ja 13.12.2008 muutimme Pakantielle rakentamisen ajaksi.
18.6.2009 juhannuksen aatonaattona muuttokuorma siirtyi Pakantieltä
Haapaniemeen. Asuimme ennen
Turussa ja kaipasimme enemmän
väljyttä asumiseen. Suurin houkutin

Lempipaikka: Oma piha ja lähimetsät ja -tiet, joilla tulee lenkkeiltyä ja
pyöräiltyä. Merenrannat eri puolilla
Askaista.

muuttaa Askaisiin oli kyläkoulu ja rauhallinen maaseutuympäristö. Ja jos
pakko on päästä Turkuun, niin täältä
pääsee puolessa tunnissa.
Lempipaikka: Askainen ja erityisesti
///oliivit.meritähti.koneistot

Pertti Veräjänkorva

Pauliina Karjalainen

Antti Heinonen

Ikä 69 v
Perhe: Vaimo Irmeli, 3 lasta, 7 lapsen pappa ja kahden
prinsessan pappa neljännessä polvessa.
Mitä teet päivisin: Maatalousyrittäjyydestä eläkkeellä
Harrastukset: Metsästys, VPK:n veteraanitoiminta, yhdistystoiminta, kylätori.

Ikä: 40 v
Perhe: Mies Kalle ja 3 lasta, Rasmus, Tessa ja Pyry sekä
karvaiset kamut.
Mitä teet päivisin: Rakennan etänä ja läsnä kaikkea mitä
vastaan tulee.
Harrastukset: Yhdistykset, puutarha, remontointi, työt,
uinti.

Milloin ja miten päädyit Askaisiin:
Olen syntyperäinen Askaislainen.

Milloin ja miten päädyit Askaisiin:
Muutimme Turusta juhannuksena
2008.

Ikä: 40 v
Perhe: vaimo Niina ja lapset Rami, Reetta ja Ralf.
Mitä teet päivisin: Toimin TietoEVRYllä tuoteomistajana ja
istun pitkälti tapaamisissa kotikonttorilta käsin.
Harrastukset: Ei ole.
Milloin ja miten päädyit Askaisiin: 2018 muutettiin fiksun
etäisyyden päähän Turun tälle puolelle.
Lempipaikka: Oma takapiha Välimaantiellä.

Lempipaikka:
Synnynkotini pihapiiri ja koko Askaisten alue.

x

Lempipaikka: Kotona on hyvä olla,
Pikisaari, Louhisaari, koko kylä.

s

z

rå

Urheiluseuran kuulumisia
Tänä kesänä Askaisten Visa pääsi kahden vuoden tauon jälkeen järjestämään kylän lapsille
yleisurheiluharjoituksia. Vierailevaksi ohjaajaksi
saatiin jälleen Piikkiön Kehityksen Pirjo Ailanto,
joka hioi osallistujien tekniikat kuntoon kilpailuja varten. Kesäkuun puolivälissä pidettyihin lasten yleisurheilukisoihin saapuikin runsas joukko
innokkaita urheilijoita. Koulun pihalla kisaili yhteensä 37 lasta runsaslukuisen yleisön kannustaessa. Lopuksi kaikki osallistujat saivat nousta
vuorollaan palkintopallille ottamaan vastaan kultaisen kannustusmitalin.
Elokuun alun Kurkkuhölkkä ja siellä ensimmäistä kertaa myynnissä olleet Visan uudet T-paidat
ja lippikset vetivät väkeä koulun pihalle perinteisesti viikkoa ennen Kurkkumarkkinoita. Hieman
uudistetulla ja tarkistusmitatulla reitillä hölkkäsi
43 osallistujaa. Ensimmäistä kertaa tapahtuman
historiassa myös lapsille oli oma sarjansa. Matkaan lähetettiin 12 lasta, jotka seurasivat 1,2 km
pituisen reitin varrelle piilotettuja kannustuskurkun kuvia maalilinjalle asti.
Visan syyskauden ensimmäiset salivuorot käynnistyivät elokuun lopussa. Tällä hetkellä seuran
vuoroilla pääsee mm. pelaamaan lentopalloa ja
sählyä sekä harrastamaan Zumbaa ja parantamaan lihaskuntoa ohjatusti. Lapsille on tarjolla
tanssitunteja sekä alle kouluikäisille suunnattu,
ohjattu jalkapalloryhmä. Harrastuksiin on mahdollista lähteä mukaan myös kesken kauden.
Maksullisten kurssien tilannetta kannattaa tiedustella kuitenkin ennen paikalle menoa.
Visan avoimeen toimintaan pääsee osallistumaan maksamalla jäsenmaksun 5 € / vuosi yhdistyksen tilille: FI70 5012 0450 0040 77. Maksun
viestikenttään kirjoitetaan nimi ja syntymävuosi.
Myös kannatusjäseneksi voi liittyä, jos haluaa tukea paikallista urheiluseuraa.
Seuran johtokunta ottaa mielellään vastaan toiveita ja ideoita liikuntatarjontaan liittyen. Parhaiten tavoitat johtokuntalaiset Visan Facebook-sivun kautta tai sähköpostitse: askaistenvisa@
gmail.com.

Laadukasta ryhmäliikuntaa
Visan toiminta ei pyöri pelkästään vapaaehtoisvoimin. Jäsen- ja harrastusmaksujen ansiosta on
mahdollista saada ohjaajiksi myös liikunnan ammattilaisia. Visalla on ilo esitellä ohjaajat, jotka
vastaavat tasokkaista ryhmäliikuntatunneista kylällämme.

Laura Tolonen

Zumba, Lihaskunto +
venyttely
Laura ajelee joka
sunnuntai Paimiosta
Askaisiin tarjoamaan
Visan jäsenille erittäin
pidettyjä Zumba-tunteja ja jaksaa sen perään vielä kohottaa
kyläläisten lihaskuntoa puolen tunnin
treenillä. Hän on yksi
harvoista Turun seudulla toimivista Balletone
-ohjaajista, ja on tutustuttanut myös askastelaisia
tähän baletin ja pilateksen liikesarjoja yhdistävään lajiin.
Laura on valmistunut liikuntaneuvojaksi Vierumäeltä vuonna 2005 ja suorittaa parhaillaan
liikunta-alan jatkokoulutusta. Hän toimii lasten
liikunnan Liikkuva Varhaiskasvatus ja Liikkuva
Opiskelu -kouluttajana sekä lasten liikuntaleiri
Kesis 2022 -suunnittelijana LiikUlla (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu). Laura on ohjannut lasten
ja aikuisten ryhmiä valmistumisestaan lähtien, ja
tällä hetkellä hän vetää Askaisten lisäksi tunteja
Turun Naisvoimistelijoilla.
Katja Barclay

Tanssileikki, Dancemix ja Showtanssi
Katja Barclayn ohjaamat lastentanssitunnit Askaisten koululla
ovat vetäneet kylälle
ennätysmäärän
innokkaita nuoria tanssijoita. Katjan tunneilla käy liikkumassa
yhteensä 60 lasta.
Katja tulee Turusta
sunnuntai-iltapäiviksi Askaisiin ja ehtii tanssittaa oppilaita neljässä eri ryhmässä. Hän opettaa
Askaisten lisäksi mm. Helsingin tanssiopistolla,
joten kylällämme saa yhtä laadukasta ja hyvää
tanssinopetusta kuin pääkaupungin suurimmassa tanssikoulussa.
Katja on pitkän linjan tanssinopettaja. Pedagogisia opintoja hänellä on Kuopion konservatorion
tanssinopettajalinjalta ja syventäviä opintoja
Englannista, London Contemporary Dance
Schoolista.

www.askainen.fi

Liikkumisen riemua koulun kentällä

ERIKOISPUODIN JOULUNAIKA
AVOINNA:
1.-11.12. pe 14-18 ja la 9-14
15.-23.12. arkisin 14-18
la 9-14 ja su 10-14
Olemme avoinna myös kurssien ja tapahtumien
aikana sekä sopimuksen mukaan muulloinkin!

Joulukorttipaja lauantai 27.11. klo 12-15
Joulukatu tiistai 14.12. klo 16-19
Kurssin ilmoittautumiset ja joulukadun paikkavaraukset
sekä aukioloaikojen tiedustelut:
Heli p.040-5549284 tai info@erikoispuoti.fi

PIENI

ERIKOISPUOTI

Askaistentie 751, Askainen (Ritarituvan talo)
Kotimaiset ja ekologiset lahjat myös verkosta:
www.erikoispuoti.fi

www.askainen.fi

Seppo Vainio ja Sirpa Tonder-Vainio. Kuva: Anu Taivalkoski

Erään aikakauden loppu
”Ei mitään pönöttämistä,
vaan mukavaa yhdessä tekemistä” - Sirpa Tonder-Vainio
ja Seppo Vainio muistelevat
vuosiaan Askaisten kyläyhdistyksen hallituksessa
Askaisten kyläyhdistyksen hallituksen kokoonpano vaihtuu
tulevana vuonna. Mukaan on
saatu uusia innokkaita aktiiveja kahden pitkän linjan hallituslaisen väistyessä syrjään.
Askaisten kyläyhdistyksen hallitukseen sen perustamisesta
lähtien kuulunut toimelias pariskunta, Sirpa Tonder-Vainio
ja Seppo Vainio muistelevat
vuosiaan yhdistyksen parissa
mukavana ja rentona yhdessä
tekemisenä.

- Huumoria on aina ollut mukana näissä touhuissa, eikä
tapahtumissa olla pönötetty
virallisesti. Olen aina kannustanut porukkaa heittämään kehiin mitä hulluimpia ideoita, ja
usein niihin onkin joku tarttunut
ja asia on toteutunut, hallitusuransa aikana 8 vuotta yhdistyksen puheenjohtajana toiminut
Vainio kertoo.
Vuosien varrelle on mahtunut monenlaisia tapahtumia
ja edunvalvontaa. Askaisten
kyläyhdistys perustettiin vuonna 2008 kyläläisten asioiden
ajamista varten juuri ennen
vuonna 2009 tapahtunutta kuntaliitosta Maskuun. Aikaisemmin yhteistä toimintaa kylällä
järjesti 1980-luvulla perustettu
kylätoimikunta. Askaisten kylän
www.askainen.fi

asukkailla on aina ollut voimakas yhteenkuuluvuuden tunne,
ja yhä edelleen askastelainen
identiteetti koetaan vahvana.
- Emme ole maskulaisia, vaan
askaislaisia. Se tuntuu sydämessä, 2000-luvun alussa Askaisiin vaimonsa kanssa muuttanut Vainio lausuu.
Edunvalvontaa ja kannanottoja
onkin riittänyt vuosien varrelle. Selatessamme yhdistyksen
sihteerinä 7 vuoden ajan toimineen Tonder-Vainion keräämää
lehtileikekirjaa
yhdistykseen
historiaan liittyen, vilkkuu kuvissa kyläyhdistyksen väkeä mielenosoituskyltteineen ja adresseja keräämässä usealla sivulla.
Barrikadeille on noustu muun
muassa oman kylän terveysaseman, päiväkodin, koulun

ja esikoulun puolesta. Vuonna
2014 paikalliset yhdistysaktiivit
marssivat lemulaisten kanssa
Hemmingin koululla pidettyyn
Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan kokoukseen, jossa
päätettiin Askaisten koulun yhteydessä olevan esikoulun siirtämisestä Lemuun. Useat kylällä ennen sijainneista palveluista
on nyt keskitetty muualle, mutta
kylän yhteishenkeä ei ole koskaan menetetty.
Kyläyhdistyksen toimintaan on
kuulunut edunvalvonnan lisäksi
paljon muutakin, kuten erilaisia tapahtumia. Yhdessä muiden Maskun kyläyhdistysten
kanssa ”Kylästyneet” -nimisessä porukassa on muun muassa
järjestetty suosittua Muinaistulien yötä Härmälän rotkolla.
Kyläyhdistys on ollut vuosikausia myymässä makkaraa Kurkkumarkkinoilla ja osallistunut
laskiaistapahtuman järjestämiseen. Omia suurempia tapahtumia ovat olleet esimerkiksi
torin joulunavaus sekä Marskin
markkinat kesäkuun alussa. Yhdistyksen pyörittämä, vuonna
2012 uudistettu Marskin tori
on muodostunut tärkeäksi kyläläisten ja mökkiläisten kohtaamispaikaksi sekä lähituotteiden
myyntikanavaksi.
Kyläyhdistyksellä on ollut tärkeä rooli kylän viihtyisänä ja
siistinä pitämisessä. Sirpa Tonder-Vainion kädenjälki on näkynyt vahvana muun muassa tienjakajien, torin ja Ritaripuiston
kukkaistutuksissa.
- Omalta osaltani mieleenpainuvinta kyläyhdistyksen toiminnassa on ollut ehkä ympäristöön ja kylän viihtyisyyteen
liittyvä työ, jota olen päässyt
suunnittelemaan ja toteuttamaan. Kaikki muukin on toki
ollut mukavaa, Tonder-Vainio
kertoo.
Kyläyhdistys hoitaa kylänraitin, torin ja Pikisaaren uimaran-

nan lisäksi keskustassa sijaitsevaa Ritaripuistoa, joka ennen
kyläaktiivien puuttumista oli
huonossa kunnossa. Kyläyhdistyksen otettua monille vierailijoillekin tärkeän Ritaripuiston hoitoonsa, on alue pidetty
siistissä kunnossa ja paikalle
on saatu jopa historiasta kertova infotaulu. Itsenäisyyspäivän
juhlallisuudet
Ritaripuistossa
sekä Mannerheimin syntymäpäivänä ovat olleet suosittuja.
- Itselleni juuri Ritaripuiston hoitaminen on ollut kunnia-asia.
Kuulun siihen sukupolveen,
joka ei saanut lapsuudessaan
juurikaan kuulla veteraanien sotamuistoista. Kyllä monesti Ritaripuiston ruohikkoa leikatessa
ja muistomerkkejä hoitaessa
on hiipinyt mieleen liikutuksen
ja syvän kunnioituksen tuntoja veteraaneja kohtaan, Vainio
kertoo käsi sydämellä.
Vainio ja Tonder-Vainio eivät
sentään ole jättämässä kyläyhdistyksessä toimimista kokonaan taakseen hallituspaikoista
luopumisesta huolimatta, vaan
lupaavat tulla jatkossakin mukaan talkoisiin ja vastata kylän
ympäristön viihtyisyyteen liittyvistä asioista mahdollisuuksiensa mukaan.
- Nyt on hyvä aika jäädä pois
hallituksesta ja antaa tilaa nuoremmille idearikkaille toimijoille, joita meillä onneksi riittää.
Askainen on hieno ja luonnonläheinen paikka, ja täällä on
hyvä elää. Toivotamme paljon
onnea ja menestystä uudelle
hallitukselle!

Erikoispuodin
Joulukatu

Erikoispuodin suosittu Joulukatu palaa elävöittämään Askaisten joulunaikaa. Ritarituvan pihamaalla Erikoispuodin edestä
löytyy laaja kattaus paikallisten
käsityöläisten herkkuja ja käsityötaidon näytteitä. Joulukadulta löydät kätevästi lahjavinkit
läheltä ja voit samalla siemailla
glögiä ja nauttia lämpimästä
joulutunnelmasta. Myyntipaikat
maksavat vain 5€, joten myyjiksi ovat tervetulleita kaikki halukkaat. Paikkamaksuista saatava
tulo tilitetään kokonaisuudessaan MLL:n paikallisyhdistykselle.

Lahjavinkki!

Haastatteli

Anu Taivalkoski

Toimituksen terveiset Sepolle
ja Sirpalle. Askaisten kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet vuosien varrelta kiittävät Seppoa ja
Sirpaa hyvästä yhteistyöstä. Kylillä tavataan!
www.askainen.fi

Kylän oma kassi ostettavissa
Marskin torilta lauantaiaamuisin.

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
• Hannula

Koulun pihalta löytyvät hiekkakenttä, multiareena 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.

Palvelut

Kuntosali Askaisten koululla

Marskin Tori

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

Askaisten sivukirjasto, Vesiläntie 3

•
•
•

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

Kuntosali suljettuna siivouksen ajan ma + to klo 9.15–10.
Askaisten kuntosalisopimukset tehdään Hemmingin liikuntahallilla (puh. 044 7388 313), hallin aukioloaikana mape klo 16.30-22 (Myllymäentie 127).

Omatoimiaukiolo, kirjautuminen kirjastokortilla
Ma – To klo 8–20
Pe – Su klo 10–18

Pikisaaren virkistysalue, Pikisaarentie 148

Henkilökunta palvelee
Ma klo 13–19
Ke klo 10–16
Pyhien aattoina klo 10–14

Uimarannan sauna on avoinna taas kaudella 2022

Rinki-ekopiste, Vesiläntie 6

Poikkeuksia Askaisten lähikirjaston aukioloajoissa:
Itsenäisyyspäivänä 6.12. Askaisten omatoimikirjastoon
pääsy kirjastokortilla klo 10-18.
Jouluaattona 24.12. Askaisten omatoimikirjastoon pääsy
kirjastokortilla klo 10-18.
Uudenvuodenaattona 31.12. Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjastokortilla klo 10-18.
Uudenvuodenpäivänä 1.1. Askaisten omatoimikirjastoon
pääsy kirjastokortilla klo 10-18.
Loppiaisaattona 5.1. Askaisten lähikirjastossa henkilökunta läsnä klo 10-14. Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjastokortilla klo 8-20.
Loppiaisena 6.1. Askaisten omatoimikirjastoon pääsy kirjastokortilla klo 8-20.

Lasin, paperin, metallin ja kartongin keräyspiste

Matonpesupaikka Kartiontie
Suljettu talvisin

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

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

Muut palvelut
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

Majoituspalvelut

Polttopuita
Päivi Sivonen 040 717 3425

Hannula, Kaisa ja Jussi Örn
040 579 5460. Varaukset Airbnb:n kautta.
Louhisaaren kartanon kahvilalla majoitustoimintaa, kysy
lisää Kaarina Ylhäinen 044 281 4252

Insinööritoimistoja
Rakennusvalvonta
Kari Lappalainen 044 552 0900

Askaisten Villa Helmenranta
Kysy lisää Soili Kivelä 050 558 8151

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

Nähtäväyydet

Saarisen Taksit Oy
040 022 7010

Louhisaaren kartanolinna
Louhisaarentie 244

Kartanolinnan ovet avautuvat jälleen toukokuussa 2022.
Puistoalueelle on vapaa pääsy ympäri vuoden.

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

Askaisten kirkko

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

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

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

Askaistentie 38

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

Hiushuone Sanna Vilén Oy
Kielotie 8
Sanna Vilén 041 459 9482

Omatoimikirjaston käyttöön tarvitaan kirjastokortti ja tunnusluku. Tunnusluvun saa kirjastonhoitajalta. Tunnuslukua
tarvitaan ovikoodinlukijaan sekä lainaus- ja palautusautomaatin käyttöön.

Vesipiste, Askaisten tori

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

www.askainen.fi

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.

MARRASKUU
24.11. klo 18 Masbu -kyläilta Askaisissa
Maskun kunnan asukasbudjetti
27.11. klo 9-12 Joulunavausmarkkinat torilla
27.11. klo 9-12 Avoimet ovet Askaisten kirjastossa
Tervetuloa tutustumaan kirjastoon! Poistokirjoja
jaossa terassilla. Omatoimiaukiolo normaalisti klo
12-18.
27.11. klo 12-15 Pienen Erikoispuodin Joulukorttipaja. Jouluista askartelua korttitaituri Hanna
Haukkalan johdolla. Hinta 15 €. Ilmoittautuminen
ennakkoon.
28.11. klo 19 Joulukonsertti Askaisten kirkossa
Pertti Keihäs, Arja Pirttinen, Jarkko Salmi, Mikael
Koivisto. Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 €.
3.12. klo 9.30 Joulusatutunti Askaisten kirjastossa
Mari Tyni lukee jouluisia satuja.
JOULUKUU
5.12. klo 18 Ritaripuiston kynttilöiden sytytys
8.12. klo 18 Jouluperinteiden historiaa antiikin
Roomasta nyky-Suomeen. Museolehtori Tiina
Hero luennoi Askaisten Hannulassa jouluperinteistä. Hinta 10 €. Ilmoittautuminen ennakkoon.
9.12. klo 17-18 MLL:n perheliikunta koulun salissa
13.12. klo 17-19.30 Lucian päivän ilta Hannulassa
Terhi Jokila esiintyy Elina Ukkosen säestämänä,
Askaisten Prännärin kahvila sekä Soikun ja Erikoispuodin tuotemyyntiä. Hinta 12 e.
14.12. klo 16-19 Erikoispuodin joulukatu
18.12. klo 9-12 Joulutori
19.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Askaisten
kirkossa
Jumalanpalvelukset Askaisten kirkossa
5.12. klo 12 Messu, 2. adventtisunnuntai
6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
14.12. klo 9 Koululaisjumalanpalvelus,
Askaisten koulun joulukirkko
24.12. klo 16 Perhekirkko (Aaton hartaus)
2.1. klo 11 Messu

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

Tutustu Maskun harrastuksiin harrastukset.masku.fi

