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Näin uskallan väittää. Oma elämäni sekä ko-
tini ovat Askaisten kylällä ja koen olevani 
onnekkaiden joukossa.

 Meillä on elinvoimainen kylä, jonka toimintaan 
on kyläläisillä mahdollisuus vaikuttaa. Esimerkik-
si erilaisia yhdistyksiä löytyy useita ja jos itsellä on 
halua vaikuttaa oman elinympäristön viihtyvyy-
teen ja toimintaan, siihen on hyvät edellytykset 
mm. yhdistysten toiminnan kautta. Hyvät ideat 
tarvitsevat innostuneet tekijät, jotka ovat valmiita 
käyttämään omaa aikaansa ja osaamistaan kaik-
kien hyväksi. Samalla kun me kehitämme elin-
ympäristöämme ja toimintaamme tarpeitamme 
vastaavaksi, ympäristökin muokkaa meitä.
 Askaisten kylää voidaan varmasti yleisesti ottaen 
luonnehtia turvalliseksi ja hyväksi paikaksi elää ja 
asua. Itse koen, että etenkin lasten kasvattami-
seen Askaisten kylän maaperä on erityisen he-
delmällistä ja täällä on sentään vielä jotain jäljellä 
”koko kylä kasvattaa” -mentaliteetistä.
 Myös Anu Taivalkoski kirjoitti asumisesta viime 
kevään Askastelaisen pääkirjoituksessa ja kertoi 
samalla heidän kotinsa nykyään sijaitsevan Le-
mussa, joka onneksi löytyy heti kylärajan toiselta 
puolelta.
 Muutoksen ja muuton myötä myös Askastelai-
sen pääkirjoituksen kynäilijä vaihtui eli siksi tämä 
kunnia on annettu nyt allekirjoittaneelle.
 Toimituksen juttuideoiden pohjalta, tämän leh-
den teemaksi muodostui osuvasti  ”Elämää As-
kaisissa”. Mielenkiintoista luettavaa löytyy siis 

Elämää Askaisissa - elämää lintukodossa

Askastelaine
Toimitus
Erika Kivirinta, päätoimittaja
aky@askainen.fi
050 307 4218

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: Sirpa Tonder-Vainio
Juttujen kuvien © mainittu sivuilla
www.askainen.fi

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

tälläkin kertaa. Etenkin metsästysseura Jahdin 
toiminta ja vuosittainen kouluyhteistyö tarkentu-
vat juttujen lukemisen myötä ja lisäksi lehdestä 
löytyy kirjoitus kylän valoisimpien portaiden te-
kijöistä eli Akseli ja Anssi Helalasta. Ritaripuisto 
puolestaan on aiheena jälleen ajankohtainen, 
kun itsenäisyyspäivä kynttilöiden sytytyksineen 
lähenee.
 Yhdistykset, yrittäjät ja kyläläiset tekevät huo-
mattavan paljon asioita kylän elinvoiman lisäämi-
seksi. Itseasiassa jopa niinkin paljon, että meidät 
valittiin oikeutetusti  Varsinais-Suomen vuoden 
kyläksi!
 Toivottavasti Askaisten kylältä löytyy jatkossa-
kin toimeen tarttuvia talkoolaisia ja innokkaita 
tapahtumajärjestäjiä, koska niitä ei koskaan ole 
liikaa. Eli kaikki rohkeasti mukaan omien resurs-
sien puitteissa!
 Yhteistyö eri toimijoiden välillä on Askaisissa on-
nistunut hyvin ja senkin merkitys varmasti vielä 
kasvaa tulevaisuudessa.
 Itse olen onnellinen, että saan viettää tätä syn-
tymän ja kuoleman välistä ajanjaksoa (jota myös 
elämäksi kutsutaan) täällä Askaisten kylällä. 
Sillä onhan Askainen Suomen paras maa!
 Tunnelmallista joulun odotusta kaikille lukijoille 
ja nähdään kylällä!

Erika Kivirinta

Ihmiset tekevät kylän!
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 Mannerheim-risti on suoma-
lainen kunniamerkki ja korkein 
sotilaallisista ansioista myön-
nettävä kunnianosoitus. Kun-
niamerkin saajasta käytetään 
nimitystä Mannerheim-ristin ri-
tari.
 Talvisota (1939–1940) osoitti 
ylipäällikkö, sotamarsalkka C. 
G. E. Mannerheimille, että tais-
telukentällä osoitetut taidot ja 
urhoollisuus oli voitava palkita 
erityisen korkealla kunniamer-
killä sotilasarvosta riippumat-
ta. Joulukuussa 1940 annetul-
la asetuksella Vapaudenristin 
kunniamerkkien joukkoon pe-
rustettiin kaksi erikoiskunnia-
merkkiä: 1. ja 2. luokan Man-
nerheim-risti. 

Keitä ritarit olivat
1. luokan ritariksi nimitettiin 
vain kaksi henkilöä, marsalkka 
Mannerheim ja kenraali Erik 

Heinrichs. 2. luokan Manner-
heim-risti myönnettiin 191 hen-
kilölle, näistä neljälle kahteen 
kertaan. 
 Jatkosodan (1941–1944) aika-
na ja välittömästi sodan jälkeen 
nimitetyistä 191 ritarista 165 
palveli maavoimissa, 19 ilma-
voimissa ja seitsemän merivoi-
missa. Maavoimien ritareista 
159 palveli jalkaväessä, neljä 
kenttätykistössä ja kaksi pio-
neerijoukoissa. 
 Kunniamerkin saaneiden keski-
ikä oli 32 vuotta. Ensimmäisenä 
kunniamerkin sai Ruben Lagus 
heinäkuussa 1941. Viimeinen 
elossa ollut Mannerheim-ristin 
ritari (nro 95), Tuomas Gerdt 
kuoli 98-vuotiaana vuonna 
2020.

Turistinähtävyys
Ritaripuisto sijaitsee Askaisten 
kirkkoa vastapäätä olevalla mä-
ellä, Suomen marsalkka C. G. E. 
Mannerheimin syntymäkotina 
tunnetun Louhisaaren kartano-
linnan läheisyydessä.
 Arkkitehti Bey Hengin (1925–
2019) suunnittelema muisto-
merkkialue perustettiin vuonna 
2007 Askaisten silloisen kun-
nanjohtajan Pekka Määttäsen 

aloitteesta. Rakennustyöt toteu-
tettiin Museoviraston valvon-
nassa, ja kymmenien yritysten 
ja satojen yksityishenkilöiden 
tuella. Vuosijuhlaa vietetään 
Mannerheimin syntymäpäivää 
(4.6.) seuraavana lauantaina, 
tänä kesänä 15 kerran. 
 Vierailijoita on tänä vuonna ol-
lut yli 13 000, puistoon johta-
van käytävän varrella on laskuri. 
Tosin suuri osa turisteista käyt-
tää Askaisten kirkolta oikopol-
kua puistomäelle, eli todellinen 
kävijämäärä on tätäkin reilusti 
suurempi.

Kyläyhdistys huolehtii 
Askaisten kyläyhdistys huoleh-
tii Ritaripuistosta. Kesän alus-
sa talkoilla siivotaan puisto ja 
pestään ritarikivet, syksyllä ha-
ravoidaan. Itsenäisyyspäivän ja 
ritarien kunniaksi kyläyhdistys 
hankkii ja sytyttää kynttilän jo-
kaisen ritarin kivelle. 191 kyntti-
lälyhtyä juhlistavat ja valaisevat 
tänäkin vuonna 6.12. Ritaripuis-
ton.

Teksti ja kuva: Helena Kajander
Lähteet: Askaisten Ritaripuiston info-
taulut, www.mannerheiminperinne-
säätiö.fi, Wikipedia, Pertti Veräjänkor-
va

Askaisten Ritaripuisto on 
perustettu Mannerheim-ristin 
ritarien ja suomalaisten sota-
veteraanien kunniaksi. 
Ritariristin muotoisen kunnia-
kiven ympärillä on jokaisella 
ritarilla oma numeroitu muis-
tokivensä. 

191 ritarin puisto
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Paikallinen metsästysseura Jah-
ti metsästää peuroja, mutta se 
tekee myös paljon muuta. Seu-
ran toiminnasta kertoivat pu-
heenjohtaja Tuomo Häkkinen, 
sihteeri Henriikka Koskelainen, 
varapuheenjohtaja Pertti Verä-
jänkorva ja peuranmetsästyk-
sen johtaja Jyrki Veräjänkorva.
 Lemun-Askaisten Metsästys-
seura Jahti ry. on perustettu 
vuonna 1955. Perustajajäseniä 
olivat Timo Heininen, Tauno In-
kinen ja Sten Lehto. Ensimmäi-
nen kaatolupa-anomus oli 2–3 
hirveä. 
 Paljon on muuttunut lähes 70 
vuoden aikana. Nykyisin Jah-
dissa on 150 jäsentä, joista nai-
sia 16. Aktiivisia jäseniä on noin 
80, joista hirviporukassa 20 ja 
peuraporukassa 60.
 Naisjäsenet tulivat Jahtiin jo 
yli 20 vuotta sitten. Nyt seuran 
säännöissä on määritelty myös 
nuorisojäsenyys ja ensimmäiset 
nuoret ovat lähiaikoina tulossa 
mukaan toimintaan.
 Jahdin metsästys- ja riistanhoi-
totoiminta keskittyy vanhojen 
Askaisten ja Lemun kuntien alu-
eille. Maanomistaja antaa met-
sästysseuralle luvan metsästää 
maillaan. Lupa on nykyisin voi-
massa toistaiseksi. Kaadetus-
ta hirvestä tai peurasta maan-
omistaja saa ”kaatopalalihan” 
korvaukseksi. Jahdilla on lisäksi 
20 riistan ruokintapaikkaa, jois-
ta myös metsästetään saalista.

Metsälle mieli
Jahdin jäseneksi voi liittyä jo-
kainen, joka asuu Askaisten tai 
Lemun alueella tai omistaa tääl-
lä maata.

 Kun aloittaa metsästysharras-
tuksen, on ensin suoritettava 
pakollinen metsästäjätutkinto. 
Tutkintotilaisuuksia ja ampu-
makokeita järjestää paikallinen 
Mynämäen alueen riistanhoi-
toyhdistys. Kun tutkinto on suo-
ritettu, saa metsästäjäkortin.
 Metsästysseuraan liittyvästä 
tulee koejäsen ensimmäisek-
si vuodeksi. Koejäsenen pitää 
kerätä ”pisteitä” osoittaakseen 
aktiivisuutensa ja vuoden jäl-
keen hänestä tulee varsinainen 
jäsen. 
 Seuran jäsenet voivat harrastaa 
ampumista Mynämäen ampu-
maradalla, jossa voi harjoitella 
vapaasti. Harjoituskaudella tou-
kokuulta syyskuun alkuun pai-
kalla on seurasta aina joku val-
vojana harjoitusvuorokertoina.
 Jahdin jäsenenä voi lähteä 
vaikka yksin metsästämään, to-
sin peuraa ja hirveä saavat met-
sästää vain niihin porukoihin 
kuuluvat. Turvallisuuden takia 
asiasta pitää ilmoittaa ennak-
koon Jahdille ja kertoa, koska ja 
minne on menossa. Ilmoitusta, 

johon pitää saada Jahdilta kuit-
taus, odotetaan lähinnä peu-
ran ja kauriin metsästyksestä. 
Whatsapp-viestiryhmä on tässä 
kätevä tiedonvaihtokanava. 

Aluksi viisi peuraa
Alkuvuosina metsästettiin vain 
hirviä, joiden kanta on nykyi-
sin vakiintunut. Ensimmäiset 
viisi peurankaatolupaa Jahti 
sai vuonna 1991. Koko 1990-
luku mentiin noin kymmenellä 
peurankaatoluvalla vuosittain. 
Vuodesta 2010 peurien määrä 
alkoi kasvaa hallitsemattomasti 
ja kaatoluvissa ei pysytty kasva-
van peuramäärän perässä. Nyt 
on vasta neljäs vuosi, että yli-
runsasta kantaa tosissaan har-
vennetaan. 
 Suomen riistakeskus myön-
tää kaatolupamäärät metsäs-
tysseuroille niiden anomusten 
mukaan. Tällä metsästyskau-
della Jahdilla on 110 peuran-
kaatolupaa, joista 74 aikuista ja 
72 vasaa. Hirvenkaatolupia on 

Peura pihassa omena-apajalla keskellä 
päivää. Kuva: Helena Kajander.

Metsässä tapahtuu, olethan tarkkana 
myös tiellä. 
Kuva: Henriikka Koskelainen.

Peuroja on teillä, pelloilla ja puutarhoissa. Ei päivääkään etteikö havaintoja. Kaikkia 
puhuttava aihe, myös paikallista Lemu-Askaisten metsästysseura Jahtia. 

Jahti jahtaa
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seitsemän ja puoli, joista viisi ai-
kuista ja viisi vasaa. Yksi pyynti-
lupa on joko yksi aikuinen eläin 
tai kaksi vasaa. 
 Peuran- ja hirvenmetsästyksen 
lisäksi jahtilaiset voivat metsäs-
tää pienriistaa, esimerkiksi jä-
niksiä, sorsia, kyyhkyjä, hanhia 
ja metsäkauriita. 
 Pienpetojen, kuten supin, ke-
tun, minkin ja mäyrän metsäs-
tys on metsästysseuran riistan-
hoitotyötä, johon sillä on lupa 
myös luonnonsuojelualueilla.
 Näitä kumpaakin ohjaavat vi-
ralliset metsästysajat sekä pai-
kalliset lajikantojen määrät.

Uusi lahtivaja toiveena
Lahtivaja on metsästysseuran 
tila, jossa riista voidaan lop-
puunteurastaa. Kun lahtivaja 
täyttää kriteerit, se määritellään 
elintarvikehuoneistoksi. Silloin 
metsästysseuralla on entistä 
paremmat mahdollisuudet riis-
tan hyödyntämiseen, eli lihan 
myymiseen kuluttajille. 
 Jahdin nykyinen lahtivaja ei täy-
tä näitä kriteerejä. Suunnitteilla 
on kuitenkin uusi tila, kunhan 
rahoitus järjestyy. Uuden lahti-
vajan myötä lihaa voisi myydä 
suoraan yksityisille ja kaupalle. 
Se kiinnostaa sekä metsästys-
seuraa että kuluttajia, onhan 
peuranliha lähiruokaa parhaim-
millaan.

SRVA-tehtävät
Jos ajat kolarin hirvieläinten, 
suurriistan tai villisian kanssa, 
siitä pitää ilmoittaa 112:een. 
Sieltä hälytysjärjestelmä käyn-
nistyy poliisin antamalla vir-
ka-apupyynnöllä ja tieto vä-
littyy riistanhoitoyhdistysten 
ylläpitämän Suurriistavirka-
avun (SRVA) kautta paikalliselle 
metsästysseuralle. Metsästäjät 
jäljittävät loukkaantuneen tai 
kuolleen eläimen ja korjaavat 
sen pois maastosta. Vuonna 
2021 Jahdilla oli 61 SRVA-teh-

tävää ja vuonna 2020 niitä oli 
55.

Koululaiset ja peijaiset
 Lokakuussa Jahti järjestää suo-
situn Koululaishirvijahti-päivän. 
Silloin kuudesluokkalaiset saa-
vat tutustua metsästykseen käy-
tännössä, kun jokainen metsäs-
täjä ottaa hirvijahtiin seuraansa 
oppilaan. 
 Hirvipeijaisia Jahti on järjestä-
nyt 1960-luvulta alkaen. Aluksi 
joka vuosi, nykyisin joka toinen. 
Näihin syysjuhliin metsästys-
seura kutsuu maanomistajat ja 
seuran jäsenet puolisoineen. 
Viime vuoden juhlan peruun-
nuttua koronan takia, peijaisia 
vietettiin vasta nyt, 19. marras-
kuuta – perinteisesti Lemun Ur-
heilutalolla.

Vuonna 2022–23 metsästyskausi 
peuroille on 1.9.–15.2 ja 
hirville 8.10.–15.1.

Jahdin liittymismaksu on 100 euroa ja 
jäsenmaksu vuodessa 50 euroa.

Osoitteesta www.lemunaskaistenmet-
sastysseurajahti.fi löytyvät yhdistyksen 
perustiedot sekä jäsenhakemusloma-
ke.

Teksti
Helena Kajander

Kyläyhdistyksen uusi 
hallitus on valittu

Askaisten kyläyhdistys piti 
sääntömääräisen syyskokouk-
sen 19.11. Askaisten Holvissa.
 Kyläyhdistyksen hallituksen 
kokoonpano vuodelle 2023 on 
seuraava:

• Puheenjohtaja  
Erika Kivirinta

• Varapuheenjohtaja  
Pertti Veräjänkorva

• Sihteeri ja rahastonhoitaja 
Päivi Adamczak

• Jussi Örn 
• Sanna Halmekangas
• Pauliina Karjalainen
• Antti Heinonen
• Katja Mäntylä
• Kimmo Saarinen

Kyläyhdistyksen toiminta-
suunnitelma vuodelle 2023
Toimintaa jatketaan pitkälti 
edellisten vuosien kaltaisesti 
Askaisten kylän parhaaksi jär-
jestämällä erilaisia tapahtumia 
ja talkoita. 
 Kyläyhdistys auttaa talkoovoi-
min pitämään kylän elävänä ja 
ympäristön hoidettuna. Toimin-
ta on monipuolista.

• toritoiminnan ja kahvi- 
kioskin ylläpito

• liputukset, siivoustalkoot, 
ympäristön hoito

• tapahtumien järjestämi-
nen ja niihin osallistumi-
nen

• kylän asioista ja tapahtu-
mista viestiminen

Askaisten Aktiiviapurit
Syyskokouksessa pää-
tettiin perustaa uusi 
WhatsApp-ryhmä ni-
meltään Askaisten 

Aktiiviapurit, jonka kautta ky-
läyhdistys viestii talkoista ja 
tapahtumista myös niille, jot-
ka eivät ole somessa, mutta 
haluavat osallistua toimin-
taan. Tule rohkeasti mukaan 
toimintaan!
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 Lauantaiaamu alkaa harmaa-
na ja sateisena, mutta lahti-
vajalta metsään lähdettäessä 
ilma onneksi poutaantuu. Va-
jalla on jaettu kaikille oranssit 
huomioliivit ja -pipot, ja Tuo-
mo Häkkisen ja Eetu Lehtisen 
opastuksella on käyty läpi met-
sällä olon ohjeistusta ja turvalli-
suutta. 
 Jokaisen metsästäjän seuraan 
lähtee yksi oppilas. Parit vali-
koituvat, sitten väki autoihin ja 
letkassa-ajon päälle hajaantu-
minen suunnitelman mukaisel-
le metsäalueelle. 

 Metsästäjien radiopuhelimissa 
on käytössä oma kanava ja kän-
nyköissä Tracker-ohjelman kart-
ta, josta näkee maaston sekä 
metsästäjien ja metsästyskoiran 
reaaliaikaisen sijainnin. Jahti-
koirana on Jedi, jolla tänään 
ilmeisesti lainapanta, ruudulla 
kun liikkuu vinhasti ”Mauno”. 
Ensin jopa 65 km tunnissa, mut-
ta silloin koira istuu vielä Hen-
riikka ja Jouni Koskelaisen au-

ton kyydissä matkalla metsään. 
 ”Koira on irti, jahti alkaa!”, 
kuuluu kanavalta. Seuraamme 
Pertti Veräjänkorvan kanssa 
hiljaisessa metsässä kännykän 
ruudulta tilanteiden etenemistä 
kuin videopeliä. Yllättävän no-
peasti tapahtuu, hirvihavaintoja 
kuuluu radiopuhelimitse use-
ampikin. Ja jo kello 10.30 tulee 
tieto: ”Sonni nurin”. Tapahtuma-
paikkana Potilan metsä, sarvi-
päähirven ampujana Erkki När-
hi seurassaan Askaisten koulun 
oppilas Helmi Lehtonen. 
 Koko porukka kerääntyy saaliin 
äärelle. Ihmettelyä, kysymyksiä, 
vastauksia ja valokuvia. Tode-
taan, että näyttää todella hel-
polta ja nopealta tämä metsäs-
tys. Sitä se ei kuitenkaan aina 
ole. Tänään on tuuripäivä.
 Metsästä sitten koko porukka 
takaisin lahtivajalle. Siellä tar-
jotaan höyryävää ja maukasta 
hirvenjauhelihakeittoa, jonka 
Irmeli Veräjänkorva on valmis-
tanut jo aamuvarhaisella. 
 Kodan avotulen loimussa istu-
en, kyllä maistuu keitto kaikille.

 Lopuksi hirvi teurastetaan lah-
tivajalla. Sitä toimitusta voi kat-
soa lähempää tai kauempaa 
kukin oman päänsä mukaan. 
Pitkä on vielä hirven matka täs-
tä lautaselle. 
 Elämyksellinen aamupäivä jää 
varmasti mieleen 12-vuotiaille 
koululaisille – ja vähän vanhem-
millekin.

Teksti ja kuvat: 
Helena Kajander

Tämän jahdin kaatopari, 
Helmi Lehtonen ja Erkki Närhi.

”Sonni nurin”
Metsästysseura Jahti järjesti jo 17. kerran suositun  
Koululaishirvijahti-päivän 29. lokakuuta. Askaisten ja Lemun 
koulujen 26 kuudesluokkalaista ja heidän opettajansa Maija 
Sankari ja Antti Iisalo saivat tutustua hirvenmetsästykseen. 

Kännykän ruudulta on havainnollista 
seurata jahdin kulkua.

Metsästysporukkaa saaliin äärellä.
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Holvilta löydät

26.11. klo 19 Holvin pikkujoulut JA KARAOKE

1.12. klo 17-19 Käsityöklubi

2.-3.12. Alusasushop Jolingerie vierailee Holvilla

5.12. klo 18 Pubivisan finaali

10.12. klo 15 ja klo 17 Lasten leffailtapäivä (MAKSUTON)
Klo 15: RYHMÄ HAU - READY,RACE, RESCUE

KLO 17: Minions - The rise of gru

14.12. klo 17-20 Joulukatu

16.-17.12. klo 11-15 Joululounas

28.12. KOKO PERHEEN LEFFAHETKI

31.12. Holvin uusi vuosi

Holvilla tapahtuu
2022

Kesä on maalla -tapahtuma
Marskin torilla 12.6.2022
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Kylänraitilta
Torilla tavataan!
Askaisten Marskin torilta voi 
ostaa monenlaiset kotitekoiset 
herkut, vastaleivottua, monen-
laisia leivonnaisia ja leipää, sa-
vukalaa ja muita kalatuotteita, 
vuodenajasta riippuen satoa 
pellolta, puutarhasta ja metsäs-
tä, kuten perunaa, vihanneksia, 
juureksia, mansikoita ja musti-
koita. Paikallista kahvia ja käsi-
töitä. Keväällä kukkia ja kasvien 
taimia. Joskus on myös vieraile-
via myyjiä vakituisten paikallis-
ten myyjien lisäksi.  
 Torin kahvikioskia pitää talvisin 
Askaisten kyläyhdistys ja ke-
säisin urheiluseura Askaisten 
Visa. Myynnissä on kahvin lisäk-
si muun muassa vastaleivottua 
pullaa ja kalavoileipiä. 
 Torilla ihmiset tapaavat toisi-
aan. Paikalliset ja kesäasukkaat 
ja muiltakin kyliltä vierailevat. 
Torilla kuulee mitä kuuluu, mitä 
kylällä tapahtuu, ja mitkä ovat 
viikon puheenaiheet läheltä ja 
kaukaa. Jutustelun kynnys on 
matala, siihen vaan mukaan. To-
rin tunnelma on välitön ja arki-
sen leppoisa.
 Askaisten tori, joka lauantai, 
kesäisin klo 9–12 ja talvisin klo 
10–12.
 Myyntipaikan hinta 5 euroa, 
sähkön kanssa 10 euroa per to-
ripäivä. 
 Kysy myyntipaikoista lisää 
Pertti Veräjänkorvalta, p. 040 
540 2709.

Osuuspankin kesätyö 2022 
Kesätyö Askaisten kyläyhdistyk-
sen kesäapulaisena oli todella 
mukava ja opettavainen koke-
mus! Työkaverit olivat ystäväl-
lisiä ja neuvoivat tarvittaessa.    
Töihin kuului mm. osallistumis-
ta Kesä on maalla! - lastenta-
pahtumaan, Ritaripuiston ki-
vienpesutalkoisiin, Louhisaaren 
maalaismarkkinoille ja Marskin 
markkinoille. 
 Myin, laskin rahoja, pesin kiviä, 
järjestin ongintaa lapsille, siivo-
sin jälkiä, valokuvasin ja kirjoitin 
tapahtumista postauksia. 
 Työ oli rentoa, mutta samalla 
mielekästä ja hyödyllisen tun-
tuista. 
 Kiitos OP:lle ja kyläyhdistyksel-
le tilaisuudesta tehdä kesätöitä 
lähellä kotia!

Pihla Vihervaara

Elämää Askaisissa 
Facebookissa
Onko sinulla hauska havain-
to tai mielenkiintoinen kysy-
mys? Oletko mainostamassa 
tapahtumaa tai omaa Askaisis-
sa sijaitsevaa yritystä? Etsitkö 
paikallista remonttimiestä? Ha-
luatko löytää klapin myyjää? 
Onko koira kateissa? Onkohan 
muillakin sähkökatkos?
 Nämä kaikki ja moni muukin 
aihe löytyy Askaisten kyläyh-
distyksen ”Elämää Askaisissa”-
facebook-sivulta. Se on vapaan 
sanan ryhmä kaikkeen Askaisiin 
liittyvään Ryhmä on julkinen eli 
kuka tahansa voi nähdä, kei-
tä ryhmässä on ja mitä jäsenet 
julkaisevat. Ryhmällä on 1 300 
jäsentä, reilusti enemmän kuin 
Askaisissa asukkaita. Sivuston 
seuraajia vieläkin enemmän. 
 Koska ryhmän aihe on elämi-
nen Askaisissa, on toivottavaa, 

että keskustelu ja mahdolliset 
ilmoitukset liittyvät Askaisiin. 
Yritysten mainokset ovat sal-
littuja, kun yrittäjä tai yritys on 
Askaisista tai liittyy jollain lailla 
kylään. Näin tämä foorumi pal-
velee tarkoitustaan.
 Ryhmä on luotu elokuussa 
2016. Jos kirjoitat tai kommen-
toit sivustolla, muista sananva-
pauteen liittyvä vastuu: vihjailut 
ja väärän tiedon levittäminen 
eivät kuulu sivustolle. Ylläpito 
voi myös bannata tai olla hy-
väksymättä jäseneksi. Epämää-
räinen profiili ilman kuvaa tai 
ilman yhteystietoja jää sivuston 
ulkopuolelle.
 Laita hakusanaksi nettiin ”Elä-
mää Askaisissa facebook” tai 
suoraan osoite facebook.com/
groups/askainen/. Näin olet 
ajan hermolla, mistä kylällä pu-
hutaan juuri tänään!

Askaisten pururadan kuntoportaat
Kuva: Rami Koivisto

Uudet kuntoportaat 
Askaisten pururadalle
Kuntoportaita odotettiin Askai-
sissa kuin kuuta nousevaa ja 
nyt portaat ovat käytössä. Kun-
toportailla voi helposti käydä 
lämmittelemässä ennen varsi-
naista pururatakierrosta,
 Portaat rakensi Maskun kunnan 
tilauksesta Akstek Finland Oy.
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Kesä on Maalla 2022
12.6.2022 järjestetty Kesä on 
maalla!- lastentapahtuma on-
nistui yli odotusten.
 

Esiintyjinä toimineet Maltti ja 
Valtti sekä sirkustaiteilija Kai 
Kuutamo houkuttelivat laajan 
yleisön paikalle ja sää suosi ta-
pahtuman järjestelijöitä. Haus-
kat esitykset keräsivät valtavan 
määrän yleisöä ja naurattivat 
sekä lapsia että aikuisia.
 Tapahtumaan oli vapaa pääsy 
ja se rahoitettiin pääosin Varsin 
Hyvän hankerahalla. Järjeste-
lyissä oli mukana suuri joukko 
kylän yhdistyksiä, yrityksiä ja yk-
sityisiä toimijoita. 
 Esiintyjien lisäksi ohjelmassa oli 
mm. kasvomaalauksia, hiusten 
letitystä ja nopeustutka tule-
vaisuuden jalkapallolupauksil-
le. Myös Mamma Marakatti oli 
paikalla jakamassa haleja lapsil-
le. Tapahtuman aikana lapsille 
suunnattua ohjelmaa järjestet-
tiin lisäksi Louhisaaren kartano-
linnassa sekä Askaisten kirkos-
sa.

Koulumuisteloita Askaisten 
koululla

Askaisten Kulttuuriyhdistys Her-
man järjesti Askaisten koululla 
20.11. vapaamuotoisen koulu-
muistelutilaisuuden sen kunni-
aksi, että nykyinen kouluraken-
nus vihittiin käyttöön 70 vuotta 
sitten itsenäisyyspäivänä, vuon-
na 1952. Ennen tätä Askaisten 
Mannerpiirin koulu sijaitsi ny-
kyisessä seurakuntatalossa. 
 Parikymmentä eri ikäistä en-
tistä koululaista oli paikalla ja 
muistelukset olivat aiheiltaan 
monipuolisia. Tunnelma luok-
kahuoneessa pulpeteissa istu-
en oli välitön ja aiheet kaikille 
yhteisiä. Myös vakavampiakin 
muistoja tuli esille. 
 Eri aikojen tyylejä katsottiin 
yhdessä vanhoista luokkaku-
vista älynäytölle suurennettu-
na. Koulu ja aika ovat paljonkin 
muuttuneet vuosikymmenien 
saatossa. 

Harjakaispäivä koululla. 
Kuvalähde: Tuula Keskitalo.

Askaisten VPK:n Naisosasto 
jälleen toiminnassa
Askaisten VPKn Naisosasto on 
lähtenyt herättelemään toimin-
taansa uudelleen useamman 
hiljaisen vuoden jälkeen. Nais-
osasto toimii palokunnan niin 
kutsuttuna tukiosastona, vas-
taten muun muassa hälytys- ja 
harjoitustoiminnan muonituk-
sesta sekä osallistuu erilaisten 
tapahtumien järjestelyihin. Va-
rainhankintatempaukset mah-
dollistavat sen että voimme 
tukea rahallisesti esimerkiksi 
palokuntanuortemme toimin-
taa.

 Naisosasto kokoontuu tällä 
hetkellä tarpeen mukaan niin, 
että tapaamisista sovitaan yh-
teisesti. Aina meillä ei välttä-
mättä ole mitään raskasta oh-
jelmaa tai vastaavaa, joskus 
istumme vain porukalla kahvi-
kupposen ääreen ja nautimme 
vaikkapa palat kakkua sekä jut-
telemme mukavia. Pyrkimyk-
senämme on toki myös, että 
naisosaston jäsenet pääsevät 
ottamaan osaa niin naistyöntoi-
mintaan suunnatuille kuin muil-
lekin palokuntatyön kursseille. 
Nyt olemmekin jo ohjelmoi-
neet alkuvuoteen esimerkiksi 
ensiapukurssin sekä kouluttau-
tumista erityisesti hälytysmuo-
nitukseen. 
 Mukaan toimintaamme pääset 
laittamalla viestiä puheenjoh-
taja Jonna Koskelaiselle (040 
841 6518) tai sihteeri Henriikka 
Koskelaiselle (040 755 6283), 
niin kutsumme sinut mukaan 
seuraavaan tapaamiseemme. 

Hietarannan kiinteistö 
yksityisomistukseen
Maskun kunta myi lokakuun 
lopussa pitkään askastelaisia 
mm. kirjastona, baarina, pank-
kina ja päiväkotina palvelleen 
Hietarannan kiinteistön. Myyn-
nin seurauksena rakennuksessa 
muutaman vuoden ajan toimi-
nut kyläyhdistyksen itsepalve-
lukirpputori Kellarikirppis sulki 
ovensa. Raisio-opiston kutojat 
jatkavat edelleen harrastustaan 
Hietarannassa, mutta muutta-
vat takaisin vanhoihin tiloihinsa 
talon alakertaan. Jäämme mie-
lenkiinnolla seuraamaan talon uu-
sia tuulia.

Pikisaaren kesä 2022
Pikisaaren kesäkausi päättyi 
elokuussa ja jälleen tänä vuon-
na sauna saatiin pidettyä päivit-
täin auki aktiivisen yhdistysyh-
teistyön avulla. 
 Uusi laituri paransi käyttömah-

dollisuuksia huomattavasti ja 
tyytyväisiä kävijöitä riitti tänäkin 
vuonna. 
 Toivottavasti innokkaita toi-
mijoita löytyy talkoorinkiin 
jatkossakin, jotta saadaan 
mahdollistettua alueen vapaa 
virkistyskäyttö päivittäisellä 
saunamahdollisuudella myös 
ensi kesänä.

Kai Kuutamon huikea jonglööriesitys 
Mamma Marakatin kannustaessa. 
Kuva: Pihla Vihervaara
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Askaisten paloaseman vihkiäiset

Askaisten paloaseman 
vihkiäisiä juhlittiin per-
jantaina 7. lokakuuta. 

Paloasema on valmistunut jo 
2020 keväällä, mutta pandemi-
an vuoksi vihkiäisiä ei ole voitu 
järjestää aiemmin.
  Uusi paloasema koostuu 
Askaisten entisestä terveys-
asemasta ja sen viereen uu-
disrakennuksena toteute-
tusta kalustohallista. Entisen 
terveysaseman puoli remon-
toitiin kauttaaltaan palokunta-
toiminnan tarpeet huomioiden. 
Paloaseman omistaa Maskun 
kunta, joka on vuokrannut tilat 
pitkäaikaisella sopimuksella Pe-
lastuslaitokselle. Askaisten VPK 
on sopimuspalokuntana osa 
Pelastuslaitosta ja toimii tilojen 
käyttäjänä.
  Vihkiäisissä oli paikalla laajas-

ti Maskun kunnan, Pelastus-
laitoksen ja Askaisten VPK:n 
henkilöstöä ja sidosryhmien 
edustajia. Juhlatunnelmaa pai-
kalle toi komeasti soittanut 
Turun VPK:n puhallinorkeste-
ri. Vihkiäisten huippukohta oli 
perinteinen punaisella palokir-
veellä toteutettu letkun katkai-

su, johon osallistuivat palokun-
nan päällikkö Eetu Lehtinen, 
palokunnan hallituksen pu-
heenjohtaja Ossi Anttalainen, 
kunnanjohtaja Arto Oikarinen 
sekä aluepelastuslautakunnan 
puheenjohtaja Seppo Koski ja 
pelastuspäällikkö Juha Virto.
  Nyt virallisesti käyttöön vihitty 
paloasema on ehtinyt osoittaa 
toimivuutensa niin tilojensa 
kuin vetovoimansakin puolesta. 
Askaisten VPK:n hälytysosas-
toon, naisosastoon ja nuoriso-
osastoon on tullut uuden ase-
man käyttöönoton jälkeen jo n. 
20 uutta, aktiivista palokunta-
toiminnan harrastajaa.
 
Kirjoittanut: Jussi Örn
Kuvat: Janne Lehtilä

Ossi Anttalainen, Eetu Lehtinen, Juha Virto, Seppo Koski ja Arto Oikarinen letkuseremoniassa. 
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ASKAINEN
VARSINAIS-SUOMEN 
VUODEN KYLÄ 2022

13.8.2022 vietettiin Varsinais-Suomen kyläpäivää Nousiaisten Valppe-
rissa ja samalla sieltä lähetettiin maakunnan parhaan kylän titteli sekä 
kiertopalkinto ansaitusti Askaisten kylälle!
 Tänä vuonna kilpailun teemana oli ”Kylä tulevaisuutensa tekijänä”. As-
kaisten voiton perusteluina mainittiin mm. vahva yhdessä tekemisen 
meininki tapahtumien ja kylän viihtyvyyden edistämiseksi sekä kylän 
elinvoiman ja vetovoiman aktiivinen kehittäminen.
 Valintaraati oli kiinnittänyt huomiota myös siihen, miten kylällä on yri-
tetty panostaa asukkaiden juurruttamiseen (pitovoimaan) mm. aktiivisen 
tiedottamisen kautta. Erikseen perusteluissa mainittiin kylän oma Askas-
telaine-lehti.
 Kilpailun voiton myötä Askaisten kylällä järjestetään ensi vuonna Varsi-
nais-Suomen kyläpäivä, jossa kiertopalkinto luovutetaan eteenpäin seu-
raavalle ansioituneelle kylälle.
 Varsinais-Suomen vuoden kylän valitsee vuosittain maakunnallinen ky-
lätoimikunnan kattojärjestö Varsinais-Suomen Kylät ry.



www.akstekfinland.com

AUTTISTEN PUUTARHA
Monipuolinen Joulukukkavalikoima  

sekä joulukuusia!
Av. ark 9–18, la–su 10–15

Jouluaattona klo 12.00 asti.

Oksanen 0500 528 539
Auttistentie 35, 21240 Askainen
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Askastelaista rakentamista - Akstek Finland Oy
 Vuonna 2017 perustettu Aks-
tek Finland Oy on monelle ky-
läläisille jo tuttu nimi. Heidän 
kauttaan onnistuu monen pie-
nemmän ja isomman rakennus-
työn teettäminen. 
 Akstekin toimitusjohtajana 
toimii Anssi Helala ja yrityksen 
omistaja on  Akseli Helala.
 Akselin tie rakentajaksi oli sel-
vää jo nuoresta lähtien hänen 
tehdessään kauppaa  Kurkku-
markkinoilla puutöillä ja Joulu-
markkinoilta saattoi ostaa Akse-
lin valmistamia jätkänkynttilöitä.
 Akstek Finland Oy:n palveluk-
sessa työskentelee pääsääntöi-
sesti 4 henkilöä. Rakennusalan 
vaihtelevat suhdanteet vaativat 
tekijöitä vaihtelevan määrän. 
Akselin hyvät verkostot raken-
nusalalla auttavat löytämäään 
tekijötä
 Akstek Finland Oy:n päätoimi-
ala on perinteinen rakentami-
nen, kahden muun toimitalan 

tukiessa toimintaa vuoden eri 
aikoina. Näiden kahden toimi-
alan liiketoiminta tapahtuu pää-
asiassa verkkosivujen kautta.

3 päätoimialaa:
• Rakennustoiminta
• Vaakojen kalibrointi
• Kiinteistönhuolto

Rakennustoiminta
Rakennustoiminta työllistää 
Akstek Finland Oy:tä eniten ja 
rakentaminen onkin Akselil-
le mieluisin toimiala, jossa on 
enemmän  kehitettävää ja tule-
vaisuutta.

Vuoden 2022 aikana tehtyjä 
rakennuskohteita
Autotalleja 4 kpl
Asuinrakennusten kattoja
Kuntoportaat Askaisiin
Maalaustöitä
Finnkinon työmaa, alihankinta

Tammer-Vaaka liiketoiminta
Kaiken myyntiin menevän ta-
varan vaaka on kalibroitava vä-
hintään kolmen vuoden välein. 
Kalibrointia varten Akstek Fin-
landilla on leimatut kalibrointi-
punnukset aina 3.500 kg asti

Tammer-Vaaka kotisivut 
tammervaaka.com

Kiinteistönhuolto 
Yhtenä kolmesta Akstekin toi-
mialasta on kiinteistönhuolto, 
jonka kalustolla saadan hoidet-
tua kiinteistöt nopeasti ja siistis-
ti. Talvisin ja keväisin työllistävät 
katujen ja pihojen harjaukset, 
sekä talvisin lumenauraus.

YHTEYSTIEDOT
Akseli Helala 044 988 4057
akstekfinland.com

Kuva ja haastattelu: 
Rami Koivisto 

Akstek Finland Oy:n Anssi Helala ja Akseli Helala Marskin torilla. Kuva: Rami Koivisto 
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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
• Haapaniemen leikkipuisto
• Sommarinvuoren leikkipuisto
• Askaisten koulun piha
• Puistola

Kuntorata, Askaistentie 576
Valaistulla kuntoradalla (1500 m) on myös laavu, jossa on 
makkaranpaistomahdollisuus.

Kuntoportaat, Askaistentie 576 UUSI!
Valaistut kuntoportaat valmistuivat 11-2022.

Kuntosali Askaisten koululla
Askaisten kuntosali
• 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 (Myllymäentie 127, puh. 044 7388 313), 
hallin aukioloaikana.

Pikisaaren virkistysalue, Pikisaarentie 148
Sauna ja takkahuone ovat suljettuna talvikaudella, mutta 
nuotiopaikka palvelee ulkoilijoita ympäri vuoden.

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

Kartiontien matonpesupaikka
Suljettu talven ajan.

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, Vesi-
läntie 3

Omatoimiaukiolo, kirjautuminen 
kirjastokortilla
Ma – su klo 7–21

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

Lähikirjastonhoitaja Mari Tyni
044 7388 146
askaisten.kirjasto@masku.fi

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. Kotimaisia lahjatava-
roita ja lähituottajien tuotteita. Postin noutopiste ja pesu-
lapalvelut sekä juhlatila.

Aukioloajat, tapahtumat ja lisätiedot Facebookista
Puh. 040 6155212
asiakaspalvelu@askaistenholvi.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.

Nähtävyydet
Louhisaaren kartanolinna
Louhisaarentie 244

Museo suljettuna talvikauden ajan. Avoinna taas touko-
kuussa 2023.

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
Rakentaminen ja kiinteistönhuolto
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

Eero Mehtälä 
Autojen ja koneiden korjausta
050 542 3588

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

Tutustu koko Maskun kunnan harrastuksiin ja tapahtumiin 
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

MARRASKUU

26.11. klo 9-12 Joulunavausmarkkinat torilla

26.11. klo 9-12 Päivä paloasemalla Askaisten VPK

26.11. klo 12 Askaisten kirkon pihakuusen uusien 
valojen sytytys

26.11. klo 18 Jumalaisten laulujen puutarha -konsert-
ti Askaisten kirkossa

26.11. klo 19 Holvin pikkujoulut

 

JOULUKUU

4.12. klo 12.00 Messu Askaisten kirkossa
50 vuotta sitten konfirmoitujen kutsukirkko. Messuun 
kutsutaan erityisesti mukaan kaikkia vuosina 1970, -71 
ja -72 Askaisten ja Lemun kirkoissa konfirmoituja.

5.12. klo 18 Ritaripuiston kynttilöiden sytytys

10.12. Elokuvailtapäivä Holvilla
klo 15 Ryhmä Hau 
klo 17 Kätyrit: Grun tarina

11.12. klo 16 Kauneimmat joululaulut 
Askaisten kirkossa

14.12. klo 17-20 Holvin Joulukatu

16.12. klo 18 Tule Hiutale -joulukonsertti Askaisten 
kirkossa Sofia Hiltunen, sopraano ja Maiju Koskela, 
piano

17.12.2022 klo 9-12 Joulumarkkinat torilla

18.12. klo 12.00 Messu Askaisten kirkossa
Kauneimmat joululaulut -jumalanpalvelus

20.12. klo 8.30 Koululaisjumalanpalvelus, 
Askaisten koulun joulukirkko

24.12. klo 16 Perhekirkko, Aaton hartaus

31.12. Holvin Uusivuosi

KULLOINKIN VOIMASSAOLEVIA PANDEMIARAJOITUKSIA 
NOUDATETAAN


