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Kulunut kevät on saanut minut pohtimaan sy-
vemmin kodin merkitystä. Oma koti voi tar-

koittaa eri ihmisille erilaisia asioita. Koti on paik-
ka, jossa rentoudutaan, tehdään töitä, juhlitaan 
ja levätään. Kotona voi olla välillä sotkuista, mut-
ta silti kaikelle on oma paikkansa. 
 Tänä keväänä maailman tapahtumat ovat saa-
neet pohtimaan sitä, millaista olisi jättää koti so-
dan syttyessä taakseen. Omasta näkökulmastani 
vanhasta kodista luopuminen ja arjen aloittami-
nen uudessa osoitteessa ovat konkretisoituneet 
muuton myötä. Meidän perheemme koti ei enää 
sijaitse Askaisissa, vaan naapurikylässä Lemussa. 
 Viikot muuttolaatikoiden ja epämääräisten nys-
säköiden keskellä alkavat olla nyt takana päin ja 
uusi talo alkaa tuntua kodilta. Lopulta taitaa to-
della olla niin, että koti on siellä missä sydän on. 
 Kylällämme on tänä keväänä tapahtunut paljon 
ja yhdistykset ovat olleet aktiivisia. Tästä kaikesta 
voit lukea tämän lehtemme numeron sivuilta ja 
lisäksi muun muassa Lempoisissa asuvan Teuvo 
Laineen mielenkiintoisesta vanhaa tavaraa täyn-
nä olevasta puimalasta. Uusi kyläkauppakin on 
avautunut ja laituri saatu vihdoin Pikisaareen. 
 Onneksi Lemu ei ole kovin kaukana Askaisista, 
ettei pääse ikävä yllättämään. Torilla tavataan!

Kesäisin terveisin,

Anu Taivalkoski

Uuden edessä

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

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

Rami Koivisto, taitto
aky@askainen.fi

5. vuosikerta 
Painosmäärä: 600 kpl
Painopaikka: Lightpress Oy, Kaarina
Kustantaja: Askaisten kyläyhdistys ry
Kannen kuva: Maskun kunnan kotisivut/Vapaat okt-tontit
Juttujen kuvien © mainittu sivuilla
www.askainen.fi

© Kaikki oikeudet pidätetään. Askaisten kyläyhdistys ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys

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 

Laituri hinauksessa kohti Pikisaarta. Kuva: Janne Lehtilä



Rakenna Askaisiin!

Tontteja vuokrattaessa, vuokra on vuosittain viitenä ensimmäisenä vuonna 5,0 % tontin vahvistetus-
ta myyntihinnasta ja sen jälkeen vuosittain 8 % myyntihinnasta. Mikäli vuokralainen lunastaa tontin 
viiden vuoden aikana, kaupantekopäivään mennessä maksetuista vuokrista hyvitetään puolet (50 %) 
osana kauppahintaa. Vuokrasopimus tulee allekirjoittaa kuukauden kuluessa tontin varauksesta.

Tarkemmat tiedot vapaista tonteista ja yhteystiedot Maskun kuntaan kunnan kotisivuilla:
https://www.masku.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/

Maskun kunnan myynnissä ja vuokrattavina olevat tontit
Haapaniemi Koskoinen

KESÄON 
MAALLA!

Askaisten tori, Vesiläntie 2
Sunnuntai 12.6. klo 11–14

 

• Paloaseman avoimet ovet • Kirjaston avoimet ovet ja lukunurkka • Seurakunnan 
puuhapiste kirkolla • MLL:n pomppulinnat • Askikon herkkupiste • Poniratsastusta 
• Maatalouskoneita • Askaisten Holvi avoinna • Lettikampauksia • Kasvomaalausta

Ohjelmaa koko perheelle! Vapaa pääsy!

KAI 
KUUTAMO 

show

Liikennepuisto-
konstaapelit

MALTTI 
ja VALTTI 

Valokuvat: Maltti ja Valtti / Liisa Karling. Kai Kuutamo / Ville Saarikoski. Ulkoasu: Helena Kajander.
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Kylänraitilta
Tanssin iloa Visan 
näytöksessä

 Askaisten Visan tanssituntien 
kausi huipentui pieneen kevät-
näytökseen koulun salissa maa-
nantaina 25.4. Näytöksen ko-
reografin, tanssinopettaja Katja 
Barclayn alkusanojen jälkeen 
nähtiin jokaiselta ryhmältä oma 
esitys, ja lopuksi kaikki oppilaat 
kerääntyivät yleisön eteen yh-
teistanssiin. Upeat suoritukset 
palkittiin pitkillä aplodeilla ja 
Visan esiintyjille jakamilla ruu-
suilla.
 Visan tunneilla käy tanssimassa 
viikoittain kuusikymmentä las-
ta ja nuorta, joista nuorimmat 
ovat 3-vuotiaita ja vanhimmat 
yläkouluikäisiä. 3-vuotiaat opet-
televat alkeita tanssileikin muo-
dossa, 4-6-vuotiaille tarjotaan 
leikin lomassa jo vähän tek-
niikkaopetusta ja vanhimpien 
ryhmät harjoittelevat edistyk-
sellisempiäkin kuvioita.  Tanssi-
tunnit jatkuvat jälleen syksyllä. 
Uuden kauden aikatauluista 
ja hinnoista tiedotetaan Visan 
Facebook-sivulla sekä kevään 
tunneilla käyneille myös sähkö-
postitse. Tervetuloa mukaan! 

Kyläyhdistyksen ensimmäinen 
kesäapulainen on valittu

Askaisten kyläyhdistys valittiin 
tänä vuonna mukaan Osuus-
pankin #kesäduuniOPnpiikkiin 

ASKAISTEN

h o l v i
www.askaistenholvi.�

@askaistenholvi

herkuttele
viihdy

ihastu!

- Nuorten kesätyökampanjaan.
Kyläyhdistys palkkaa kampan-
jan avulla kesäapulaisen Vak-
ka-Auranmaan Osuuspankin 
tukemana.
 Kyläyhdistyksen hallitus valitsi 
tähän kautta aikojen ensimmäi-
seen kesäapulaisen tehtävään 
Pihla Vihervaaran, joka on rei-
pas lukiolainen omalta kylältä.
Pihlan nimi on vilahtanut As-
kastelaine–lehden aiemmissa 
numeroissa mm. juttujen kirjoit-
tajana.
 Kyläyhdistys saakin Pihlasta 
varmasti mainion avun pariksi 
kesäkuun viikoksi.
 Pihlan työpanosta ja vahvuuk-
sia tullaan hyödyntämään aina-
kin yhdistyksen somesisällön 
tuottamiseen ja kesän keskei-
simpiin tapahtumajärjestelyi-
hin.
 #kesäduuniOPnpiikkiin -kam-
panjan tarkoituksena on ennen 
kaikkea tarjota mielekäs kesä-
työkokemus valitulle nuorelle 
vastuullisen kesätyön periaat-
teiden mukaisesti.
 Tervetuloa kyläyhdistyksen ke-
säapulaisen hommiin Pihla!

Masbu mahdollisti laiturin 
Pikisaareen

Pikisaareen kesäkausi alkaa 
6.6.2022 ja tänä vuonna käyt-
täjien iloksi alueelle on saatu 
myös kauan toivottu rantalaitu-
ri.
 Laiturihankinnan mahdollisti 
Maskun kunnan asukasbudjetti, 
jonka kohdentamiseen saivat 
kuntalaiset vaikuttaa kohde-eh-
dotusten ja niistä tehtävän ää-
nestyksen muodossa.
 Askaisten alueella ykköskoh-
teeksi nousi Pikisaaren virkis-
tysalue ja erityisesti uimalaituri, 
joka on puuttunut alueelta jo 
pitkään.

 Viime vuonna Askaisten kylä-
yhdistys sai hankittua rannan 
tuntumaan hyppylaiturin ja nyt 
alueelle rantautunut rantalaituri 
tekee Pikisaaresta vieläkin mo-
nipuolisemman ja käyttäjäystä-
vällisemmän kohteen.
 Laituri kuljetettiin Pikisaareen 
Maskun Maanpäästä ja merelli-
sestä siirto-operaatiosta vastasi 
Laten urheilukalastajissa toimi-
va Janne Lehtilä. 
 Kiitos aktiivisille kyläläisille ja 
Maskun kunnalle laiturihank-
keen toteutumisesta!

Pikisaaren sauna on jälleen 
tänä kesänä avoinna päivittäin 

 Sauna avoinna  6.6. – 14.8. väli-
senä aikana klo 10 - 21.
 Saunan päivittäisen käytön 
mahdollistaa tänäkin vuonna 
Askaisten kyläyhdistys yhdessä 
alueen muiden yhdistystoimi-
joiden kanssa.
 Tule rohkeasti mukaan talkoo-
porukkaan! Pienikin apu on iso 
apu.

Louhisaaren Maalaismarkkinat
olivat menestys

 Sunnuntaina 29.5. Louhisaa-
ressa järjestettiin ensimmäistä 
kertaa Louhisaaren Maalais-
markkinat kalmilaisessa hyöty-
puutarhassa. Tapahtumassa oli 
myytävänä erilaisia kasveja sekä 
käsityöläis- ja lähiruokatuottei-
ta. Paikalla oli Louhisaaren me-
hiläishoitaja Joni Tiitanen ker-
tomassa tummista mehiläisistä 
ja mehiläisten hoidosta sekä 
pelargoneiden kasvatukseen 
perehtynyt Maarit Heinonen 
Luonnonvarakeskuksesta. 
 Aurinkoinen ja lämmin sää ke-
räsi Louhisaaren vehreään puu-
tarhaan yleisöä sankoin joukoin 
viihtymään ja viettämään lep-
poisaa päivää historiallisessa 
miljöössä. 

Lapset Katja Barclayn opastuksessa.
Kuva: Kaija Ollila
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ASKAISTEN

h o l v i
www.askaistenholvi.�

@askaistenholvi

herkuttele
viihdy

ihastu!

 Vuoden 2022 alusta alkaen 
Kansaneläkelaitoksella (Kela) 
on Varsinais-Suomessa käytös-
sä kaksi isoa taksinvälitysyhtiö-
tä, Menevä Oy ja Taksi Helsinki 
Oy. Näin kertoo askaislainen 

taksiyrittäjä Mika Saarinen Saa-
risen Taksit Oy:stä, jonka ajovä-
litys on Menevän alainen.
 Paikallinen taksiautoilija voi ny-
kyisin hoitaa kaikki järjestelyt 
Menevän ajovälityksen keskuk-
sen kanssa. 
- Yksinkertaisesti sanottuna, jos 
tarvitset Kela-taksia, voit soittaa 
suoraan tutulle oman kylän tak-
sille, tiivistää Mika Saarinen.
 Kela-taksimatkasta maksat 
enintään 25 euron omavastuun. 
Sen ylittävät kustannukset Kela 
korvaa. Jos matkasi maksaa 
vähemmän kuin omavastuun, 
maksat matkan koko hinnan, 
mutta se kerryttää omavas-
tuukattoa. Kela-taksimatkojen 
omavastuukatto on 300 euroa 
kalenterivuodessa. 
 Mika Saarinen on jo toisen pol-
ven taksiyrittäjä. Isä Kai Saari-

Oman kylän taksi on myös Kela-taksi

Kela-taksin tilaaminen on helppoa, 
kun voi soittaa suoraan oman kylän 
taksille, sanoo Mika Saarinen. 

nen aloitti taksinajon Askaisissa 
vuonna 1993. Mika itse aloitti 
taksikuskina vuonna 2009, ja 
siirtyi vuoden 2021 alusta per-
heyrityksen vetäjäksi.
 Yhtenä tulevaisuuden toiveena 
Mika Saarisella on toisen kuljet-
tajan löytäminen yritykseen. 
- Osa-aikainen tai vain arkipäi-
vien työaikaan rajoittuva apulai-
nenkin kävisi, Mika sanoo ja jat-
kaa:  Olisi kiva työllistää omasta 
kylästä.

Teksti ja kuva: 
Helena Kajander
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Askaisten Martat ry järjesti 
sunnuntaina 24.4. kaikille 

avoimen opastetun tutustumis-
kierroksen Askaisten kirkkoon.
 Nykyisen kirkon rakennutti 
Herman Klaunpoika Fleming 
vuonna 1653. Oppaana kirkon 
historiaan oli eläkkeellä oleva 
seurakunnan entinen suntio Ta-
pio Litukka.
 Mielenkiintoinen kierros alkoi 
kirkon portilta, jossa Tapio Li-
tukka ensin maalaili mielikuvia 
kaukaa historiasta ja Louhisaa-
ren linnan aatelisten saapumi-
sesta Temppelimutkan kautta 
kappelikirkkoon. Seuraavaksi 
kuultiin vuonna 1779 valmis-
tuneen kellotapulin tarinoita 
ja siitä kierros eteni Manner-
heim-suvun hautakappelin luo-
ta sisälle kirkkosaliin. 
 Tutusta kohteesta löytyi taas 
uuttakin tietoa, kun Tapio Li-
tukka kertoi kirkon kiinteästä 
sisustuksesta ja irtaimistosta ja 

penkkijärjestyksestä. Keskuste-
lua ja ajatuksia herätti varsinkin 
Fleming-suvun hautaholvin jy-
kevä kansilaatta alttarin edes-
sä. Kirkon lattian alla sijaitseva 
hautaholvi on ollut avoinna vii-
meksi 1950-luvulla ja nykyisin 
muurattu kiinni. Opastuksen 
lopuksi saattoi vierailla herras-
väen parvilla, sekä urkuparvella 
katsomassa kirkkoa erilaisesta 
näkövinkkelistä.
 Kiitoksesi hyvästä opastuk-
sesta Martat lahjoittivat Tapio 
Litukalle oman kylän tuotteita: 
Askaisten Prännärin kahvia ja 
fudge-makeaa. Lahjan ojensi 
Marttojen puheenjohtaja Taina 
Dahlgrén.

Toimittanut 
Helena Kajander

Mukana Askaisten kirkon opastuskierroksella oli kaikkiaan yli 20 paikallishistoriasta kiinnostunutta, joista osa kuvassa. 
Kirkon pääoven edessä keskellä oppaana toiminut Tapio Litukka. Kuva: Helena Kajander

Askaisten kirkko tutuksiAskaisten kirkko tutuksi

Kauniit yksityiskohdat
 
 Kirkon ulko-ovessa on alku-
peräiset 1600-luvulta peräisin 
olevat taotut lyötteet, kolkutin 
ja avaimet. Ovilevyssä on vi-
noneliöpanelointi ja runsaasti 
koristeellisia isoja takonauloja. 
Tarinan mukaan ovi olisi tuotu 
sotasaaliina kolmikymmenvuo-
tisesta sodasta saksalaisesta 
luostarista.
 Kirkon ikkunoiden lasit ovat 
vinoneliön malliset ja koottu 
yhteen lyijypuittein. Yhdes-
sä eteläsivun ikkunassa on la-
simaalaukset, jotka esittävät 
Klaus Hermaninpoika Flemin-
giä ja hänen vaimojaan Elena 
Henrikintytär Hornia ja Doro-
tea von Rappenia, maalausten 
arvellaan olevan peräisin ny-
kyisen kirkon paikalla olleesta 
puukirkosta. Ikkunoiden van-
himmat säilyneet lasiruudut 
ovat vuodelta 1653.

Lähde: Wikipedia



www.akstekfinland.com

Auttistentie 35, 21240 Askainen 
puh. 0500 528 539 

Aukioloajat 9.00-18.00 arkisin
10.00-15.00 viikonloppuna
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Sunnuntaina 22. toukokuuta 
järjestettiin Pakan kierros, 

eli tutustuttiin porukalla Askais-
ten kirkonkylään ja muisteltiin 
yhdessä, millainen se on en-
tisaikaan ollut. Muistin virkis-
tämiseksi oli koottu vanhoja 
valokuvia vuosien varrelta ver-
tailuksi nykypäivän maisemalle.
 Kierrokselle osallistui 25 van-
hoista ajoista kiinnostunutta. 
Porukkaa veti Seija Jokinen ja 
muistella sai myös jokainen ha-
lukas vuorollaan. Kuultiin mo-
nia mielenkiintoisia ja hauskoja 
tapauksia ja varmasti jokainen 
sai lisää tietoa Pakan vanhoista 
ajoista.
 Kierros alkoi Hietarannan kiin-
teistön edestä, jossa 1960-lu-
vulla sijaitsi muun muassa Baari. 
Siitä jatkettiin vanhan osuus-
kaupan kautta nykyiselle torille, 
jonka kohdalla aikanaan sijaitsi 
valtava santakuoppa.     
 Puretun Porthénin talon muis-
telusten jälkeen jatkettiin van-
han ja uuden osuuspankkira-
kennuksen ohitse kohti koulua.                

 Koulumuisteloiden lisäksi moni 
kertoi muistojaan matkan var-
rella sijainneen Säkän kaupan 
värikkäästä historiasta. Paluu-
matkalla pysähdyttiin vielä en-
tisen Tarmolan kaupan luona ja 
puretun Kartion talon kohdilla. 
Askaisten pitkäaikaisesta polii-
si Kartiosta riittää kerrottavaa. 
Onneksi tositarinoita on jo tal-
lennettu kirjaksi nimeltä ”Sanos 
Kaartio” (2002). 
 Kiinnostavat jutut polveilivat ai-
heista ja ajoista moneen suun-
taan ja aurinkoinen kevätsää 
suosi kuulijoita. 
 Tapahtuman järjesti Askaisten 
Kulttuuriyhdistys Herman ry, 
joka perustettiin tämän vuoden 
helmikuussa. 
 Pakan kierros ja Hannulassa 
aiemmin toukokuussa pidetty 
Teesalonki ovat olleet sen en-
simmäisiä yleisötilaisuuksia.
 Herman on uusi lisä Askaisten 
jo ennestään monipuoliseen 
yhdistystoimintaan. Yhdistyk-

sen tarkoituksena on järjestää 
kulttuuritapahtumia, edistää 
kylän vetovoimaa matkailukoh-
teena sekä ylläpitää ja tuoda 
esille alueen kulttuuria ja pai-
kallishistoriaa. Yhdistys järjes-
tää kulttuuritapahtumia, kerää 
ja tuo esille paikallishistoriaa 
esimerkiksi näyttelyiden, julkai-
sujen tai luentojen muodossa.
 Nimensä yhdistys on saanut 
Herman Klaunpoika Flemingis-
tä (1619–1673), joka rakennutti 
nykyisen Louhisaaren linnan ja 
Askaisten kirkon. 
 Tule mukaan Hermaniin säh-
köpostitse askasteherman@
gmail.com tai suoraan Mem-
bookin linkin kautta:
https://bit.ly/3GcNYx1 Jäsen-
maksu vuodelle 2022 on 20 eu-
roa.

Toimittanut 
Helena Kajander

Pakan kierroksen osallistujia Kartion vanhan vaahteran alla. Kuva: Rami Koivisto

Herman järjesti Pakan kierroksenHerman järjesti Pakan kierroksen
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 Askaisten Holvi avautui huh-
tikuun lopussa täyttämään 
Askaisten palveluihin tammi-
kuussa syntynyttä aukkoa, kun 
Ritaritupa sulkeutui. Holvin 
taustalla oleville Sanna ja Rami 
Käköselle paikka on kuitenkin 
paljon enemmän kuin sulkeutu-
neen kaupan korvaaja. 
 - Olimme hetken aikaa mu-
kana jo Ritarituvan toiminnan 
käynnistämisessä, kun ostimme 
Sannan kanssa tuolloin vanhan 
Osuuspankin kiinteistön. Mei-
dän mielestämme oli todella 
kurjaa huomata, että Askaisista 
alkoivat yksi kerrallaan palvelut 
kadota, taustoittaa Rami Käkö-
nen ja jatkaa: 
- Jo tuolloin meidän tavoit-
teemme oli ennen kaikkea olla 
omalta osaltamme jälleenra-
kentamassa Askaisten kylälle 
elinvoimaa ja tämä tavoite on 
edelleenkin meille se tärkein 
juttu Holvin takana. 
 Holvin avatessa ovensa huhti-

kuussa asiakkaiden käytössä oli 
vasta osa palveluista. 
 - Pientä lisävaikeutta tähän Hol-
vin aloitukseen ovat tuoneet ko-
ronan jälkeinen pula erityisesti 
ravintolapuolen työvoimasta 
sekä Venäjän aloittaman sodan 
aiheuttama pula materiaaleista. 
Näiltä ongelmilta ei olla Holvis-
sakaan vältytty, kertoo Rami.
 Nyt asiakkaiden käytössä ovat 
ravintola-, kahvila- ja kauppa-
palvelut, ja jo toukokuun lopul-
la palveluvalikoima täydentyi 
Postin noutopisteellä. Lisäksi 
Holvilta löytyy Clean -pesulan 
palvelupiste ja Mimosan kukan 
kukkakauppapiste.
 Holvi jatkaa toimintansa kehit-
tämistä ja palveluvalikoiman 
laajentamista pienin askelin.
 Asiakkaiden käytettävissä on il-
mainen sähköauton latauspiste 
ja kesäksi pitäisi tulla vielä Car-
field -nimisen yrityksen polku-
pyörien vuokrauspiste. Pyörä-
matkailijoita hellitään  Holvissa 

muutenkin, sillä Holville myön-
nettiin juuri ”Pyöräilijä tervetu-
loa” -merkki. Suunnitteilla on 
myös yhteistyö Maskun aptee-
kin kanssa.
 Kaupan varsinainen pyörittä-
minen on Katja Mäntylän ja 
hänen vetämänsä Holvin hen-
kilökunnan käsissä. Katja on 
useimmille askaislaisille tuttu 
kasvo, sillä hän oli vielä jokin 
aika sitten Lemun Salessa. 
 - Halusimme Holville vetäjäk-
si henkilön, joka on yhtä aikaa 
helposti lähestyttävä ja samal-
la raudanluja ammattilainen. 
Katjassa nämä ominaisuudet 
yhdistyvät juuri oikealla tavalla, 
perustelee Rami Holvin myymä-
läpäällikön valintaa ja tiivistää: 
 - Katja on juuri oikeanlainen 
kasvo koko kylän olohuoneelle.

Toimittanut
Anu Taivalkoski

Askaisten Holvi avautuiAskaisten Holvi avautui
Holvin menua seinällä. Kuva: Holvin Facebook-sivu



RTM Rakenne tarjoaa monipuoliset aliurakointipalvelut
rakennusliikkeille ja rakennuttajille

 
Kohteitamme ovat niin pienet kuin suuretkin rakennushankkeet, pienistä rivitaloyhtiöistä

kauppakeskuksiin. Olemme erikoistuneet mm. kerrostalojen rakentamiseen.
 

Ylijäämämateriaalin poisvienti veloituksetta
 

KMA Yhtiöt noutaa käyttökelpoisen rakennusmateriaalin ylijäämän 
työmaalta veloituksetta. Kierrättämällä työmaalla syntyvät ylijäämämateriaalit nostat 

työmaan kierrätysastetta ja pienennät ylijäämistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

 
 

 

Palvelut rakennusliikkeille

 

rtmrakenne.fi
kmayhtiot.fi

Aito kahvirakkaus 

Kanssasi arjesta juhlaan

♥

Saarisen Taksit Oy
Kyytitilaukset numerosta

0400 227010
Myös Kela-kyydit!

Kiinnostaisiko päivätyö kuljettajana?
Lisätietoa puhelimitse tai sähköpostilla

saarisentaksit@gmail.com

Kahvilatuotteet, Lounas, Bed & Breakfast
 Avoinna 10.30-17

044 281 4252

ILMOITUKSENNE
ENSI NUMEROSSA?
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Puimala Askaisten  
Lempoisissa on täynnä  
vanhaa arjen tavaraa.

 ”Tiedätkös mikä on puimala”, 
aloittaa Teuvo Laine. Sinne me 
kävelemme sisään Laineen ko-
timuseokokoelmiin Askaisten 
Lempoisissa. 
 Puimala, jossa ennen käytet-
tiin maamoottorilla toimivaa 
puimakonetta, on täyttynyt 
monenlaisilla esineillä, koneil-
la ja laitteilla. Laineen mukaan 
ennen ”tavara ol pisi nurkki”, 
kunnes vuonna 2000 puimalan 
tila vapautui uuteen käyttöön 
ja vanhat tavarat koottiin sinne 
talteen. Rakennukseen tehtiin 
samalla välikatto, ja tila kokoel-
mille tuplaantui.
 Keräily – tai paremminkin kai-
ken säilyttäminen – on alkanut 
vähitellen, kun mitään ei ole 
myyty, vaihdettu eikä heitetty 
pois. Kokoelman pääosan muo-
dostavat Teuvo Laineen Taivas-
salon kotitilan ja vaimo Hannan 
kotitilan Lempoisten Juhanta-
lon esineistöt. 

Esine ja sen selitys

 Eri alojen ja aikakausien esi-
neet, niiden nimet ja käyt-
tötarkoitukset alkavat vilistä 
silmissä, kun Laine esittelee 
kokoelmaansa. ”Tommonenki 
o”, sanoo hän ja taas siirrymme 
askeleen eteenpäin seuraavaa 
esinettä ihmettelemään ja ihas-
telemaan. 
 Tavaran kirjo ja määrä on valta-
va. Tallessa on paljon esineitä, 
joiden nimi ja tarkoitus on mo-
nelle nykyisin vieras. On pyyk-
kilauta, napakaira, vihdinpuut, 
justeeri, jänisräikkä, kintaspihti, 
ämmänlänget, sorkkasakset, 
leipähöylä ja saapasrenki. Moni 
vieraampikin esine avautuu kä-
vijälle, kun Laineella on tieto ja 
oivaltava selitys asiaan: miten 
toimii karbidilamppu tai valo-
päre, tai kuinka käytettiin kopa-
raa tai palohakaa. 

Kaikki tehtiin itse

 Museomatka menneeseen lait-
taa ajatukset useasti vertaile-
maan nykypäivän arkea. Miten 
työ oli ennen raskasta ja teke-
minen hidasta. 
 Suurin osa arjen tarve-esineis-
tä tehtiin aikoinaan itse, käsin ja 
puusta. Käsityötaito oli ennen 
huippuluokkaa, Laine ihailee. 
Tosin täällä Lounais-Suomessa 
ei ollut tapana merkitä puue-
sineisiin useinkaan valmistus-
vuotta. Se olisi mielenkiintoi-
nen tieto, samoin kuin tekijän 
puumerkki. Puun käsittelyn tai-
donnäytteitä ovat muun muas-
sa yhdestä puusta koverretut 
kirnu sekä valtava taikina-astia. 
 Puuesineissä Teuvo Lainetta 
kiehtoo niiden tarkoituksenmu-
kaisuus. Sopivasti kaareutuva 
puu, siitä on tehty kuokan var-
si. Puinen säilytysastia, jonka 

kaadinnokaksi on hyödynnetty 
luonnonpuun oksa. 
 Itse valmistettiin aikoinaan 
myös monet työkalut, joilla sit-
ten työstettiin ja tehtiin käyttö-
esineitä. Hyvä ja huolella tehty 
työkalu kestää aikaa, Laine ker-
too, ja tunnustaa lainaavansa 
joskus kokoelmista työkaluja 
käyttöönsä.

Tunnustus työstä

 Puimalan vintin arjen käyttö-
tavaroiden lisäksi kokoelmiin 
kuuluu suuri määrä isompia 
laitteita ja koneita sekä lukuis-
ten traktorien, leikkuupuimurei-
den, henkilöautojen, polkupyö-
rien ja maataloustyökoneiden 
kokoelma. Jokaisella niilläkin 
oma historiansa. 
 Teuvo Laine sai maaliskuussa 
Maskun kunnan Vuoden kult-
tuuritoimija 2021 -palkinnon. 
Palkitsemistekstissä sanotaan: 
”Vuoden 2021 kulttuuritoimija 
on tehnyt merkittävää kotiseu-
tutyötä vuosien ajan keräämäl-
lä kotimuseoon suomalaiseen 
elämään kuuluneita koneita ja 
laitteita. Kotimuseossa on esil-
lä myös suuri määrä elämiseen 
liittyviä tarvikkeita ja välineitä, 
jotka täsmällisesti lajiteltuina ja 
esille asetettuna antavat hyvän 
kuvan historiastamme.” 
 Yksi kokoelman harvinaisuus 
saattaa olla joulupukin puinen 
kävelykeppi. Senkin tarinan 
Teuvo Laine kertoo, jos vierailet 
Puimalassa joskus.
 

Teksti ja kuvat
Helena Kajander

Aikamatka vanhaan arkeen

Kokoelmien rakkain omistajalleen 
on Ferguson 35 -traktori vuosimallia 
1957. ”Sen kanssa olen tehnyt töitä 
14-vuotiaasta asti. Tämähän on kuin 
sukulainen”, sanoo Teuvo Laine.
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Puimalan vintti. Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Puulautanen, jonka pohjassa 
on omistajiensa puumerkkejä. 

Leivotaanko? Ensin pitäää jauhaa 
jyvät jauhoiksi.

Puusta tehty säilytysastia 
luonnonoksanokalla.

Välineitä ainakin paloitteluun, 
leikkaamiseen ja keritsemiseen.

Räätälin silitysrauta, 
pelkistetty mutta raskas.

Kokoelma kauhoja 
kaikenlaiseen kauhomiseen.
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Kokous- ja juhlatiloja Askaisissa
 • Askaisten srk-talo
 • Pakanpirtti
 • Askaisten työväentalo
 • Kartanon kahvila, Louhisaari
 • Pikisaaren saunatilat
 • Askaisten Helmenranta
 • Askaisten Holvi
 • Hannula

Vapaa-aika ja ulkoilu
Askaisten koulu, Askaistentie 700
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.

Kuntosali Askaisten koululla
Auki ma-su klo 5-23 avaintunnisteella

Naisten vuoro tiistaisin klo 19–22

Kuntosali on suljettu 23.6. perussiivouksen vuoksi.

Askaisten kuntosalisopimukset tehdään Hemmingin 
liikuntahallilla (Myllymäentie 127, puh. 044 7388 313), 
hallin aukioloaikana.

Pikisaaren virkistysalue, Pikisaarentie 148
6.6. alkaen avoinna joka päivä klo 10-21.

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

Kartiontien matonpesupaikka
Avoinna toukokuun lopulta syyskuulle, säistä riippuen.

Maskun hyvinvointipalvelut
Kesänuokkari Pakanpirtillä joka maanantai kesäkuussa 
(pienet) klo 16-18 ja (isot) 18-21. Pakankuja 1

Elämää Askaisissa
Askaisissa on lukuisia yhdistysten, seura-
kunnan ja Maskun kunnan järjestämiä akti-
viteetteja. Askaisissa arki kuluu kuin siivillä.               
Askaisten yhdistykset järjestävät yhteistyössä 
erilaisia tapahtumia pitkin vuotta. 

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

Askaisten sivukirjasto, Vesiläntie 3
Omatoimiaukiolo, kirjautuminen kirjastokortilla
Ma – To klo 8–20
Pe – Su klo 10–18

Omatoimikirjaston käyttöön tarvitaan kirjastokortti ja tun-
nusluku. Tunnusluvun saa kirjastonhoitajalta. Tunnuslukua 
tarvitaan ovikoodinlukijaan sekä lainaus- ja palautusauto-
maatin käyttöön.

Henkilökunta palvelee
Ma ja ke klo 12–18
Pyhien aattoina klo 10–14

Poikkeuksia Askaisten lähikirjaston aukioloajoissa:

Kaikki Vaskikirjastot, ja myös omatoimiasiointi, on suljettu 
tiistaina 7.6.2022. Käyttökatko päättyy 8.6. klo 12.00. (Jär-
jestelmäpäivitys).

Askaisten lähikirjastossa on suursiivous torstaina 23.6. Täs-
tä johtuen omatoimiaika on klo 14-20.

Vesipiste, Askaisten tori
Kioskirakennuksen seinästä noudettavissa juomavettä joka 
päivä. Toimii 1 € kolikoilla.

Hyvinvointi
Hiushuone Sanna Vilén Oy
Kielotie 8
Sanna Vilén 041 459 9482
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Kaupat, liikkeet ja 
ravintolat Askaisissa
Askaisten Holvi, Askaistentie 751
Gastropub, kahvila ja maalaispuoti, Postin noutopiste, 
pesulapalvelut, pyörävuokraamo, juhlatila

Puh. 040 6155212, aukioloajat ja lisätiedot Facebookista
asiakaspalvelu@askaistenholvi.fi

Pieni Erikoispuoti, Askaistentie 751
Kotimaisten lahjatavaroiden ja pientuottajien erikoismyy-
mälä Askaisten Holvin tiloissa. Puh. 040 5549284
heli.vihervuori@erikoispuoti.fi 

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

Majoituspalvelut
Hannula, Kaisa ja Jussi Örn
040 579 5460. Varaukset Airbnb:n kautta. 

Askaisten Keskipiirin vanha 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.

Nähtäväyydet
Louhisaaren kartanolinna
Louhisaarentie 244

Avoinna 15.5.–31.8.2022 ma–su klo 10-17.
Suljettu juhannusaattona.
Pääsymaksu 10 / 8 / 4 €.

Museoon pääsee tutustumaan itsenäisesti kiertäen. Linnan 
sisätiloissa on keskusteluoppaat toisessa ja kolmannessa 
kerroksessa.

Askaisten kirkko
Askaistentie 38

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

Askaisten Ritaripuisto
Askaistentie 785

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

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 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

Yksityinen perhepäivähoitaja
Elina Kujanpää 040 728 6815

Rekolan kanalan Kieku-munat
Askaistentie 935
Suoramyyntipiste avoinna klo 7-19.
Kananmunakenno (30 munaa) 3,50 eur, käteismaksu

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

FunSense
Apuvälineet erityislasten arkeen
www.funsense.fi

PienkoneHelppi
Palveleva pienkonevuokraamo, huollot ja korjaukset
www.pienkonehelppi.fi 
Tommi Helin, 040 706 7039

Kellarikirppis, Askaistentie 764 a
Omatoimikirppis, jonka avaimen saa lainaksi Askaisten 
Holvilta. Silloin tällöin avoimet ovet. Kaikki maksut 
kirppiksellä hoidetaan MobilePaylla.

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

Tutustu koko Maskun harrastuksiin kunnan yhdessä 
osoitteessa tapahtumat.masku.fi



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 
Askaisten alueella toimivia palveluita ja yrityksiä, 
kyläyhdistyksen ohjelmaa, ja lisätä yleistä tietoa 
Askaisista asukkaiden ja kesäasukkaiden tarpeisiin.
Irtonumeroita ostettavissa Marskin Torin kioskis-

ta. Irtonumeroiden tuotto käytetään Askaisten 
kyläyhdistyksen toimintaan kyläläisten hyväksi.

Askaisten kylän etujärjestö. Tule mukaan – 
osallistumalla voit vaikuttaa.

Näin kyläyhdistys toimii

Muista 
kyläyhdistyksen 
verkkokauppa!

www.askainen.fi/
portaali/kauppa

KESÄKUU
6.6. Kesänuokkari, Maskun hyvinvointipalvelut
Pakanpirtti - Aivan pihalla
8.6. klo 9.30-12.30 Srk lapsi- ja perhetyön avoimet 
kesäpäivät Seurakuntatalon pihalla
11.6. klo 9-13 Marskin markkinat Askaisten torilla
11.6. klo 10 Ritaripuiston 15-vuotisjuhla 
Askaisten kirkossa ja Ritaripuistossa
11.6. klo 14 Naantalin musiikkijuhlien Marskin 
aikalaisia -konsertti Askaisten kirkossa. Arenskyn Jou-
sikvartetto. Lippuja myy Lippu.fi. 
12.6. klo 11-14 Kesä on maalla! -lastentapahtuma 
Askaisten torilla 
13.6. Kesänuokkari, Maskun hyvinvointipalvelut
Pakanpirtti - Hei, me Leivotaan!
15.6. klo 9.30-12.30 Seurakunnan lapsi- ja perhetyön 
avoimet kesäpäivät Seurakuntatalon pihalla
15.6. klo 11-13 Seurakunnan ja Askaisten marttojen 
Pakanpirtin kohtaamispaikka ikäihmisille 
20.6. Kesänuokkari, Maskun hyvinvointipalvelut
Pakanpirtti - Juhannusetkot
22.6. klo 9.30-12.30 Seurakunnan lapsi- ja perhetyön 
avoimet kesäpäivät seurakuntatalon pihalla
22.6. klo 14 Seurakunnan Piknik-muskari 
kaiken ikäisille Louhisaaren linnan pihalla
22.6. klo 20 Konsertti Askaisten kirkossa, Masku 790 
-konserttisarja. Siskokset Carpelan ja pianisti esittävät 
suomen- ja englanninkielisiä balladeja sekä jazzahta-
vaa musiikkia. 
24.6. klo 18 Seurakunnan juhannusjuhla 
Mannerlahdessa
27.6. Kesänuokkari, Maskun hyvinvointipalvelut
Pakanpirtti - Biljardi/pingisturnaus
30.6. klo 18 Askaisten Visan yleisurheiluharjoitukset 
lapsille ja nuorille koulun pihalla

HEINÄKUU
5.7. klo 18 Askaisten Visan yleisurheiluharjoitukset 
lapsille ja nuorille koulun pihalla
7.7. klo 18 Askaisten Visan yleisurheilukisat 
lapsille ja nuorille koulun pihalla
7.7. klo 17-22 Liikkuva Nuorisotyö, Pikisaari
13.7. klo 20 Konsertti ”Suviöinen satu” Askaisten kir-
kossa, Masku 790-konserttisarja. Pentti Viherluodon 
kesäisiä lauluja. Konsertti on samalla Laila Viherluo-
don muistokonsertti. Mukana Helena Heimola, Mikko 
Laiho, Elina Ukkonen ja Virpi Metsätähti. 
17.7. klo 18:00 Askaisten kyläyhdistys 
Kesäinen lauluilta Marskin torilla
20. - 22.7. Askaisten kulttuuriyhdistys Herman ry:n 
Herman-päivät: Maaseudun vanhat talot - rakentami-
sen ja asumisen historiaa
27.7. klo 20 Konsertti Askaisten kirkossa, Masku 
790-konserttisarja Seeli Toivio, sello/laulu.

ELOKUU
4.8. klo 13-15 Seurakunnan vohvelikahvila 
Askaisten kirkon tapulilla 
5.8. klo 18.30 Askaisten Visan Kurkkuhölkkä
13.8. klo 10-15 Askaisten Kurkkumarkkinat
13.8. Holvin avajaiset aamusta iltaan
20.8. Seurakunnan Kansainvälinen päivä 
Mannerlahdessa. Nimikkolähettien ajankohtaisia 
kuulumisia Israelista ja Japanista.

KULLOINKIN VOIMASSAOLEVIA PANDEMIARAJOITUKSIA 
NOUDATETAAN


