
     ASKULASSA 
KOHTSILLÄÄN

 TAPAHTUMAKALENTERI  |  2.2019

Hyvä lukija
Kevät on sitten saapunut, vuodenajoista kevät ja kesä ovat mielestäni kauneimpia ja hienoimpia  
aikoja, muuttolinnut saapuvat pesimään tänne pohjolaan ja luonto puhkeaa kauniiseen kukoistukseensa.
Nyt jokainen voi ryhtyä osallistumaan näihin mitä moninaisimpiin tapahtumiin ja harrastuksiin
mitä tässä kalenterissa on tarjolla.

Seuraava kalenteri ilmestyy 25.8.2019, aineisto 9.8.2019 mennessä.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää kesää ja aktiivista osallistumista.

LC- Askolan puolesta.
Raine Keskipasma
presidentti
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Punahiekantie 2
MONNINKYLÄ
Puh. 019-643 582

ASKOLAN URHEILIJAT

SUUNNISTUS
Lisätietoja: Pertti Tuomi,  
puh. 040 318 2212 

Askun järjestämät rastit ovat:  
- 29.4. Nalkkilassa 
- 27.5. Kerkkoon hiihtomajalla
- 15.7. Nalkkilassa ja 
-  9.9. Nietoossa (myös yösuunnistusta) 

Kukin tapahtumapaikan tarkan osoit-
teen sekä tiedon opastuksesta löydät 
Rasti lipusta.

Karttamaksu on aikuisilta 7e, 16- vuo-
tiailta ja nuoremmilta 3e. Ratavaihto-
ehtoja on 5 kpl: A (vaativin) n. 6km; B 
(normaali) n. 4,5km; BL (normaali) n. 3,5 
km; C (helppo) n. 2,5 km ja D (erittäin 
helppo) n. 1,5 km. Kartan mittakaava 
yleensä 1:7500, A ja B ra-doilla kartan 
mittakaava voi myös olla 1:10 000. Aloit-
telija tarvitsee mukaansa vain säähän 
sopivat vaatteet, pitävät jalkineet ja 
halutessaan kompassin. Emit-leimasimia 
saa lainata järjestäjältä.
 

YLEISURHEILU JA HIIHTO
Lisätietoja: Jouni Vilkki,  
puh. 0400 995 679 

JALKAPALLO JA FUTSAL
AskU Haka 04-05 
Valmentajana Anssi Korsström,  
puh 0400 264 360.  
AskU Tytöt yhteistyössä 
pornaislaisen HAlkun kanssa 
Joukkueet tällä hetkellä ikäluokissa 
2004-06, 07-08, 09-10.
Lisätietoja erjaalanko@gmail.com.
AskU Ilves 06-08
AskU Ilves on sekajoukkue 2006-08 syn-
tyneille. Joukkueen tapahtumat näkyvät 
osoit-teessa https://askuilves.nimen-
huuto.com. Tervetuloa mukaan! 
Lisätietoa Ilveksen ja tyttöjen toiminnas-
ta Erja Alangolta p. 040-7066900.
Asku Leijonat (2009-2010)
Valmentajana Lauri Syrjänen,  
puh. 040 1925 303
Asku Sudet (2011-2013) 
AskU sudet 11-13 -jalkapallojoukkue 
aloittaa toimintansa keväällä 2019.
Joukkueeseen ovat tervetulleita kaikki 
2011-2013 syntyneet pelaajat ja koska 

Askolan Urheilijoiden kotisivut löytyvät osoitteesta www.asku.fi.

RENKAAT • KORJAUKSET • HUOLLOT 
AKUT • VARAOSAT • TARVIKKEET

Askolan Urheilijat ry:n tavoitteena on tarjota toiminta-ajatuksensa ja strategiansa mukaisesti sekä jäsenistölleen, 
että myös kaikille askolalaisille liikunnasta kiinnostuneille mahdollisimman monipuolisesti liikunta- ja urheilu-

mahdollisuuksia sekä kunto-, kilpa- tai huippu-urheilutasolla, kunkin edellytysten ja tarpeiden mukaisesti.

joukkue pyörii vanhempien voimalla, 
niin aktiiviset vanhemmat ovat enem-
män kuin tervetulleita mukaan myös! 
Valmentajana toimii Janne Remesaho 
050-5936747 ja tapahtumat löytyvät 
 osoitteesta https://askusudet.nimen-
huuto.comhttps://askusudet.nimenhuu-
to.com/manager
Jalkapallo, miehet
Yhteyshenkilö Riku Koskela,  
puh. 040 9355 210

SALIBANDY
Salibandy, miehet
Yhteyshenkilö Joona Erkkilä,  
puh. 050 3563 191

Salibandy, juniorit 
Yhteyshenkilö Juha Kuusela,  
puh. 050 316 4404 

Koripallo
Yhteyshenkilö Jari Vettenranta, puh. 050 
3794 064
Peli-illat tiistaisin ja perjantaisin Askola-
Areenalla.

Lentopallo/ pesäpallo
Yhteyshenkilö Maina Anttilainen,  
puh. 040 5825 770
Peli-ilta sunnuntaisin klo 18.30 alkaen 
Askola-Areenalla. Kesällä pelit beach-
kentällä.

Täyden palvelun pesula

• kaikki pesulapalvelut

• pöytäliinojen vuokraus

• otsonointipalvelut

Säästä omaa aikaasi –  

kysy palveluistamme!

Mäntyrinteentie 4 • puh. 045 1382 303 • www.askolanpuhti.fi
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ASKOLAN KUNNAN LIIKUNTA-, 
NUORISO- JA VAPAA-
AIKATOIMEN KEVÄT 2019
YHTEYSTIEDOT:
Nuorisosihteeri Risto Vänttinen  
p. 040 555 8344/ 
risto.vanttinen@askola.fi
Nuoriso-ohjaaja Emmi Hituri  
p. 040 710 9006 / emmi.hituri@askola.fi            
Etsivä nuorisotyö Minna Lottanen  
p. 040 710 9111 /  
minna.lottanen@askola.fi                                
Liikunnanohjaaja Mia Stengård  
p. 040 710 9240/ 
mia.stengard@askola.fi 
Facebook: Liikunnanohjaaja Askola/Nuo-
riso-ohjaaja Hituri Emmi/ 
Nuorten Askola 
Instagram: Askolannuoret/ 
liikunnan ohjaaja_askola
Snapchat: Askolannuoret

Toimistomme sijaitsee Askolan koulun 
yhteydessä olevassa Nuta-siivessä  
Linnankoskentie 49, Vakkola.
Etsivän tilat sijaitsevat Askolan lukion 
rakennuksessa Helkamäentie 30,  
Monninkylä. 

TOUKOKUU = KUNTOKUU 
ASKOLA
1.5-2.6.2019 LIIKUNTAHAASTE
Askolan kunnantalolta, vapaa-aikatoimes-
ta, kirjastoista, terveyskeskuksesta ja Pal-
velukeskus Mäntyrinteeltä sekä kunnan 
kotisivuilta saa Liikuntahaastelaput, joissa 
liikuntahaasteen ohjeet. Käy noutamassa 
omasi ja osallistu haasteeseen. Haasteen 
lopussa palauta osallistumislomake ja 
osallistu arvontaan. Palkintona 2 x 2h 
pt-tapaaminen liikunnanohjaaja Mia 
Stengårdin kanssa

1.5-22.9. KILOMETRIKISA
1.5.-22.9.2019 on valtakunnallinen 
pyöräilyhaaste. Osallistu kisaan mukaan 
liittymällä Askolan joukkueeseen ja polje 
askola kartalle sekä kilometrikisassa, että 
minuuttikisassa. Liity mukaan http://
www.Kilometrikisa.Fi/teams/join/ joukku-
een nimi on askolan ahkerat ja 
Osallistumiskoodi askolankesä19
2.5 ACTION PÄIVÄ ASKOLA AREENALLA 
koululaisille 9-15
Koululaisille avoimet ovet Askola-Aree-
nalle. Areenalla on erilaisia toiminallisia 
pisteitä. Maksuton. Varaa aika Emmiltä tai 
Mialta
4.5. VESIJUMPPAA 
Hyvinvointikeskus Onnin altaalla Pukki-
lassa 10-10.45 ja vapaa uintivuorolle klo 
10.45-12.30
Tule vesijumppailemaan hyvinvointikes-
kus Onnin altaalle Ppukkilaan. Vesijum-
pan kesto 45 minuuttia. Hinta erityisryh-
mät 3,5€/ työikäiset 6€. Vapaauintivuoron 
hinta 2€/3,5€. Ohjaajana liikunnanohjaaja 
Mia Stengård 
6.-12.5. VALTAKUNNALLINEN PYÖRÄILY-
VIIKKO
6.5.19 perhepyöräilypäivä
7.5.19 pyörällä töihin -päivä
8.5.19 pyörällä kouluun -päivä
9.5.19 pyörällä treeneihin -päivä
10.5.19 pyörällä kauppaan -päivä
11.5.19 pyörämatkailu -päivä
12.5.19 pyörällä kaiken ikää - päivä
9.5. LAVISTA TANHUVAARASSA VAHI-
JÄRVELLÄ klo 10.00-10.45
Tule kokeilemaan ilmaiseksi lavista = 
lavatanssijumppaa. Ohjaajana liikunnan-
ohjaaja Mia Stengård
9.5. UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄN ETKOT 
Monninkylän Helkamäessä sekä Askolan 
koulun salissa. Helkamäessä jumpataan
Klo 17.00-17.45  2-9V. Jumppa (2-4v aikui-

sen oltava mukana) Pukeudu prinsessaksi, 
supersankariksi, eläimeksi tai ihan miksi 
vaan ja tule jumppailemaan, leikkimään 
ja touhuilemaan. 
klo 18.00-18.45 Korttipakkatreeni; toimin-
nallinen  koko kehon treeni 
klo 18.45-19.30Lavis
Askolan koululla tanssitaan
klo 17.00-17.50 Showkids 6-8-vuotiaat 
klo 18.00-18.50  Showkids 9-12-vuotiaat
ohjaajana Helkamäen jumpissa liikunnan-
ohjaaja Mia Stengård ja Askolan koulun 
tansseissa tanssinopettaja Kadi Ruutu
unelmien liikuntapäivän jumpat ovat 
ilmaisia
11.5. NUVAN JÄRJESTÄMÄ KAIKEN IKÄIS-
TEN PESISTURNAUS ASKOLAN ISOLLA-
PIRTILLÄ 11.00-.
Kerää joukkue kasaan tai ilmoittaudu 
 yksin ja tule pelaamaan höntsäpesis-
turnaukseen. Jos et saa itse joukkuetta 
kasaan voit ilmoittautua mukaan ja pää-
set pelaamaan yllärijoukkueeseen. Ilmoit-
tautumiset Emmille 30.4.19 mennessä 
emmi.hituri@askola.fi maksuton
13.5. TUOLIJUMPPAA KORTTIALLA 18-
18.45
Istumajumppaa korttian monitoimita-
lossa. Sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille. 
Ohjaajana liikunnanohjaaja Heli Peltola  
14.5. UKK-KÄVELYTESTI 2 KM KLO 16-19 
UKK-kävelytesti on tarkoitettu kaikille ter-
veille aikuisille. Testissä käveltävä matka 
on 2km ja se tulee kävellä mahdollisim-
man ripeästi, joten on syytä valita hyvät 
kävelyyn sopivat kengät.Testiin tulevan 
tulee olla syömättä raskasta ateriaa sekä 
olla tupakoimatta n2-3 tuntia ennen 
testiä, jotta testitulos olisi luotettava. 
Testattavat saavat testin testituloksen ja 
palautteen myöhemmin joko sähköpos-
tilla tai kirjeenä. Tapahtuma on maksu-
ton. Lähtö ja maali pisteet Monninkylän 
teollisuusalueen kävelytiellä Perttiläntien 
kohdilla tien toisella puolella, Olen kaunis 
lato -suoralla. Ilmainen

14.5. AFROTANSSIN AVOIMET OVET 
19.30-20.30
Tule kokeilemaan afrotanssia Monninky-
län Helkamäkeen. Maksuton. Ohjaajana 
Etnosaaren Johnsson Mluge
18.5. KOKO PERHEEN ULKOILURETKI-
PÄIVÄ LAPAKISTON KANSALLISPUIS-
TOON LAHTEEN
Lähde yksin, kaverin, perheen, naapu-
rin tai kenen vaan kanssa Lapakiston 
kansallispuistoon. Nauttimaan ihanista 
maisemista ja vaellusreiteistä. Lähtö 9.00 
Monninkylä, 9.15 Askolan sale, 9.40 Puk-
kilan onni. Paluulähtö 15.30. Hinta 10€ 
aikuiset, lapset ja nuoret 5€. Alle 12-vuo-
tiaat aikuisen seurassa. Lisätietoja Mia 
Stengård 040-7109240, mia.stengard@
askola.fi
20.5.  PUISTOJUMPPAA: LAVISTA 
MONNINKYLÄN KENTÄLLÄ KLO 18-
18.45 ILMAINEN
Tule Monninkylän kentälle kokeilemaan 
Lavis-lavatanssijumppaa. Et tarvitse 
aiempaa tanssillista osaamista etkä paria. 
Laviksessa tanssitaan lavatanssin tyylises-
ti yhdistellen perusjumppaliikkeitä yksin 
ilman paria.
25.5. MELONTASEIKKAILU HIIDENKIR-
NUILLA
Oivallusvaara järjestää melonteretken 
Hiidenkirnuilta. Opastus melontaan, tu-
tustuminen alueen luonnonkohteisiin ja 
paikallisiin tarinoihin. Lisätietoja ja sitovat 
ilmoittautumiset eerika@oivallusvaara.fi 
tai 040-0933508/Eerika
27.5. TUOLIJUMPPAA KORTTIALLA KLO 
18-18.45
Istumajumppaa Korttian monitoimita-
lossa. Sopii kaikenikäisille ja kuntoisille. 
Ohjaajana liikunnaohjaaja Heli Peltola
27.5. KUNTORASTIT ASKOLASSA
Askun suunnistusjaosto järjestää tänä 
kesänä neljät kuntorastit. 29.4. rastit ovat 
Nalkkilassa Hörikänkallion pohjoispään 
kartalla, 27.5. suunnistetaan Kerkkoon 

ASKOLAN KUNTA
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ulkoilumajalla, 15.7. rastit on sijoitet-
tu Nalkkilan Hörikänkallion eteläosan 
maastoihin ja 9.9. rasteja etsitään 
Nietoonmetsän pohjoisosista, Kirkkoki-
ventien maastoista. Viimeisellä tapahtu-
makerralla on mahdollista kokeilla myös 
yösuunnistusta. Maastoon pääsee klo 
17-18.30 välisenä aikana ja maali sul-
keutuu klo 20.30 (yösuunnistuksessa klo 
22.00). Karttamaksu on aikuisilta 7e, 16- 
vuotiailta ja nuoremmilta 3e. Ratavaih-
toehtoja on 5 kpl: A (vaativin) n. 6km; B 
(normaali) n. 4,5km; BL (normaali) n. 3,5 
km; C (helppo) n. 2,5 km ja D (erittäin 
helppo) n. 1,5 km. Kartan mittakaava 
yleensä 1:7500, A ja B radoilla kartan 
mittakaava voi myös olla 1:10 000. Aloit-
telija tarvitsee mukaansa vain säähän 
sopivat vaatteet, pitävät jalkineet ja 
halutessaan kompassin. Emit-leimasimia 
saa lainata järjestäjältä. 
28.5. VILLISIKAPÖYRÄILY LÄHTÖ KLO 
17.00 ASKOLAN KUNNANTALOLTA
Tule yksin tai haasta kaverisi mukaan ja 
lähde Villisikapyöräilyyn. Pyöräilemme 
yhdessä Pukkilan Villisikatarhalle, jossa 
tarjolla makkaraa, mehua, kahvia, teetä 
ja makiaa. Ohjelmassa myös arpajaiset. 
Kotiin pääset halutessasi autokyydillä 
pyöräsi kera.
Palauta pe 7.6.2019 mennessä alla 
oleva osallistumislappusi Kunnan talolle 
tai Liikuntatoimeen Nuta-siipeen
_________________________________
Osallistuitko haasteen tekemiseen:         
kyllä, erinomaisesti  □   
kyllä, kohtalaisesti  □   
kyllä, heikosti  □  en ollenkaan □

Nimi: ____________________________
_________________________________
Email: ____________________________
Puhnro: __________________________

1.5-2.6.2019 LIIKUNTAHAASTE

vko 1, 1.5.-5.5.19
KE 1.5  Chillaa ja halaa läheisiä päivä. 
TO    setti 1: = 
10 x hyvää huomenta- liike
10 x kyykkyyn ja varpaille
10 x punnerrus seinää vasten tai lattialla
10 x vastakkainen kyynärpää ja polvi joko 
istuen tuolilla 
tai maaten selällään lattialla
PE setti 2 =
10 x polvennostojuoksu/kävely
10 x haaraperushyppy tai askellus
hyppynaruhyppelyä narulla tai ilman
LA     lepo tai vesijumppa Pukkilassa
SU      Käy kävelyllä tai hölkkäämässä luon-
nossa ja kuuntele heräävää luontoa 
ja nauti raittiista ilmasta tai lähde polku-
pyörälenkille

vko 2, 6.5.-12.5.
MA setti 1 10 toistolla
TI setti 2  10 toistolla ja 5 burpeella
KE lepo
TO  setti 1 15 toistolla tai korttipakkatree-
ni ja lavis
PE lenkkeile tai pyöräile
LA   lepo tai pesistä isolla-pirtillä
SU  lenkkipäivä kävellen, juosten tai pyö-
rällä, kehonhuolto/palauttava päivä, jos 
olit pesispelissä la

vko 3, 13.5.-19.5.
MA kehonhuolto, venyttele, keppijump-
paa tai tuolijumppaa Korttialla
TI  Kunnon lenkki kävellen, juosten tai 
pyörällä ja UKK-Kävelytesti ja illalla afro-
tanssia
KE setti 2 15 toistolla ja burpee 8 toistolla 
TO lepo
PE setti 1 15 toistolla
LA Lenkkeile tai pyöräile. Lähde mukaan 
retkelle Lapakistoon Nastolaan
SU lepo

vko 4, 20.5.-26.5.
MA setti 2 15 toistolla
TI setti 1 20 toistolla
KE lepo
TO lenkkeile tai pyöräile
PE setti 2 20 toistolla ja 10 burpeeta
LA setti 1 20 toistolla
SU lepo

vko 5, 27.5.-2.6.
MA setti 2 20 toistolla ja 10 burpeeta
TI VILLISIKAPÖYRÄILY lähde mukaan 
pyöräretkelle tai käy itsenäisesti lenkillä
KE lepo
PE kehonhuoltopäivä
LA setti 1 25 toistolla
SU setti 2 25 toistolla ja burpee 15 
toistolla

KESÄTOIMINTAA 
ASKOLASSA 2019

VESIJUMPPAA MAAUIMALALLA 
MAANANTAISIN JA TIISTAISIN 4.6.-
11.8.2019
Vesijumppaa Monninkylän maauimalal-
la (Helkamäentie 32, Monninkylä) 
maanantaisin klo 9.30-10.15 ja tiistaisin 
klo 18-18.45.
Kertamaksu 6 € työssäkäyvät ja 
3,50 € eläkeläiset/opiskelijat/kotiäidit/
työttömät.
Tai koko kausi maanantaisin (5kertaa) 
22€ tai 12€ tai tiistaisin (10 kertaa) 45 
€ tai 24 €. 
Ei ennakkoilmoittautumista. Aamu-
vesijumppaa ei ole 24.6.-19.7.2019 
uimakoulujen takia.

PUISTOJUMPPAA KESKIVIIKKOISIN 
20.5.-3.7.19 
Puistojumppaa Askolassa klo 18.00–
18.45. Puistojumppa kiertää kylillä. 
20.5.  PuistojumppaLavis Monninkylän 
kenttä (Urheilukuja 8, 07230 Monninkylä)

5.6.   Tuolijumppa Korttian monitoimita-
lon kenttä (Tarkintie 10, 07530 Onkimaa)
12.6. Puistojumppa Särkijärven kenttä 
(Myrskyläntie 435, 07590 Huuvari)
19.6. Puistojumppa Juornaankylän kenttä 
(Myrskyläntie 1201, 07680 Juornaankylä
26.6. Puistojumppa Vahijärven seurantalo 
Tanhuvaara (Hänninmäentie 114, 07510 
Vakkola)
3.7.  Puistojumppa Askolan Kirkonkylän 
kenttä (Askolantie 48, 07500 Askola)
14.8. Puistojumppa Monninkylän kenttä 
(Urheilukuja 8, 07230 Monninkylä)

Mukaasi tarvitset itsesi ja jumppavaat-
teet, juomapullon ja – alustan. 
Ei ilmoittautumista. Maksuton. Vaihtuva 
ohjaaja. Huonolla kelillä jumppa sisäti-
loissa!

ACTION TORSTAI JUORNAANKYLÄLLÄ JA 
SÄRKIJÄRVELLÄ 27.6.
Torstaina 27.6. Liikunnanohjaaja Mia ja 
nuoriso-ohjaaja Emmi järjestää kesätoi-
mintaa kylillä!
Luvassa liikunnallista meininkiä lapsille 
ja nuorille. Aamupäivän aikana aktivi-
teetteja järjestetään Juornaankylällä ja 
iltapäivällä Särkijärvellä. Tarkemmat infot 
kesällä. 

YLEISURHEILUKOULU 9.-11.7.2019
Yleisurheilukoulu lapsille Askolan Kirkon-
kylän kentällä
(Askolantie 48, Askola) klo 17–18. 
Sarjat 2015-2014, 2013-2012, 2011-2010, 
2009-2008, 
2007-2006, 2005-2004, 2003-2002. 
Ilmoittautumiset www.askola.fi tai mia.
stengard@askola.fi 
Ohjaajina Emmi Hituri ja Mia Stengård

PELLEHYPPYKISAT MAAUIMALASSA TI 
6.8.19
Kaikille avoin leikkimielinen pellehyppykisa 



8 9

Monninkylän maauimalassa (Helkamäen-
tie 32, Monninkylä) 
klo 16.00 alkaen. Ilmoittautuminen 
alkaa 15.30. Kisassa kisataan kahdeksan 
kierrosta. 
Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta. 
Lisätietoja Mia Stengårdilta mia.sten-
gard@askola.fi tai 040-7109240 
tai Emmi Hiturilta emmi.hituri@askola.fi 
tai 040-7109006

BEACH VOLLEY TURNAUS 17.8.2019
Beach volley turnaus Askola-Areenan 
viereisellä Beach kentällä
(Linnankoskentie 51, Vakkola).
Kaikille avoin turnaus. Osallistumismaksu 
30€/joukkue
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Mia Sten-
gårdille. 
040-7109 240 tai mia.stengard@askola.fi

LIIKUNNALLINEN KESÄLEIRI 4.-7.6. ja 
10.–14.6.19 
Liikunnallinen kesäleiri 1-5-luokkalaisille 
klo 9-16. 
Ovet avautuvat leiriläisille klo 8.30. Toi-
minta aloitetaan
klo 9 jälkeen. 
Ensimmäinen leiriviikko on sirkusviikko. 
Leiri toteutetaan
yhteistyössä Sirkus Siriuksen kanssa. 
Touhuamme sirkustemppuja ja akrobatiaa 
Askolan koulun salissa ja Areenalla. Leirillä 
myös touhutaan leikkien ja pelaillen, leivo-
taan ja chillaillaan myös NuTassa ja ulkona. 
Saatamme keretä uimaankin. Ensimmäi-
nen leiriviikko on 4pv mittainen. 
Toinen leiriviikko sisältää touhuamista 
Monninkylän Montussa, ulkona, maa-
uimalassa, Ison Pirtin kentällä, Nutassa 
jne… Ohjelmassa muuan muassa: liikun-
taa; erilaisia pelejä ja leikkejä, vapaata 
leikkiä, parkouria, palloilua, uintia ja 
askartelua jne.

Toinen leiriviikko on 5 pvn mittainen. Voit 
ilmoittaa lapsesi joko yksittäisiksi päiviksi 
tai yhdeksi viikoksi tai kahdeksi. 

Hinnat: 1 pv/ 30€, 4pv/ 85€, 9pv/ 135€
Sitovat ilmoittautumiset www.askola.fi tai 
Mia Stengårdille mia.stengard@askola.fi 
29.5.19 mennessä

KANOOTTIEN VUOKRAUS
Liikuntatoimi vuokraa kanootteja kunta-
laisten ja muiden käyttöön.
Yhden kanootin vuokra 30€/vrk (varustei-
neen: airot + pelastusliivit) 
Koko trailerin 75€/vrk (sisältää 6kanoottia 
varusteineen) 
Viikonloppu koko trailerista 95€. Hinnat 
sisältävät alv:n. 
Varaukset ja tiedustelut Mia Stengårdilta 
040-7109240 tai
mia.stengard@askola.fi tai https://julius-
varaus.fi/julius/etu?companyId=147

LUONTORETKIÄ JA OHJATTUJA MELON-
TARETKIÄ ASKOLAN ALUEELLA JÄRJES-
TÄÄ OIVALLUSVAARA. 
LISÄTIETOJA www.oivallusvaara.com

MONNINKYLÄN MAAUIMALA
Aukioloajat
3.6. –11.8.2019
ma,ti,ke,pe klo 9 -21
to, su klo 12-21
la klo 9 – 18
Poikkeuksena: juhannusaatto 21.6.19 ja 
juhannuspäivä 22.6.19 Uimala on SULJET-
TU ja su 23.6. auki normaalisti. 

Torstaisin on altaan huoltoaamupäivä 
ja pukuhuoneiden siivouspäivä. Silloin 
uimala on aukeaa vasta klo 12.00.
Maanantaisin pukuhuoneet siivotaan 
uimalan aukioloaikana noin klo 12.30–
14.00 välillä. Pahoittelemme häiriötä. 

Maauimala lippuhinnat: 
Päivälippu, lapset (alle 16v), opiskelijat, 
varusmiehet, työttömät ja eläkeläiset 3 €, 
päivälippu aikuiset 5 €, 
perhelippu koko kaudeksi 110 €, 
kausilippu, lapset (alle 16v), opiskelijat, 
varusmiehet, työttömät ja  
eläkeläiset 45 € 
kausilippu, aikuiset 80 €. 
Lisäksi alle 6-vuotiaat pääsevät maaui-
malaan ilmaiseksi uivan yli 18-vuotiaan 
seurassa.
Hinnat sisältävät alv:n 10%. Samalla 
lipulla pääset uimaan koko päivän ajaksi, 
vaikka kävisit välillä muualla. HUOM! 
Muista säilyttää lippusi.
Maksuvälineenä käy käteinen, yleisimmät 
pankki- ja luottokortit, smartum-setelit ja 
e-passi.

UIMASYNTTÄRIT MAAUIMALASSA!
Nyt sinulla on oiva tilaisuus vuokrata 
Monninkylän maauimala omaan privaatti 
käyttöösi ja järjestää vaikka synttärijuhlat. 
Maauimala varattavissa yksityiskäyttöön 
lauantaisin klo 18-20 ja sunnuntaisin 
klo:10–12. Synttäreiden vieraat ovat 
järjestäjän vastuulla. Paikalla yksi valvoja, 
joka avaa portit ja huolehtii ettei ylimää-
räisiä pääse alueelle ja on apuna, jos 
jotain tapahtuu. Alueella on määritelty 
paikka, missä saa nauttia tarjottavat. 
Alkoholijuomat ovat kielletty. 
Varaukset ja tiedustelut liikunnanohjaaja 
Mia Stengårdille 040-7109240 tai mia.
stengard@askola.fi tai nuorisosihteeri 
Risto Vänttiseltä 040-5558344 tai risto.
vanttinen@askola.fi

KESÄN 2019 UIMAKOULUT
Maauimala 24.6.-5.7.2019 (ilmoittautu-
miset viim. 19.6.19)
Monninkylä 1 , EI TORSTAISIN, LAUANTAI-
SIN EIKÄ SUNNUNTAISIN

Pikkuallas
09.00 - 09.30 Vesipeuhu
09.30 - 10.15 Alkeis 1 
10.30 - 11.00 Vesipeuhu
11.30 – 12.15 Alkeis 1
12.15 – 13.00 Alkeis 1
Iso allas
09.00 - 09.45 Alkeis 2
10.00 - 10.45 Jatko 1
11.30 – 12.15 Alkeis 2
12.15 – 13.00 Jatko 2-3
(13.00 – 13.45 Jatko 3)  
Järjestetään tarvittaessa
Sähköinen ilmoittautuminen yllä oleviin 
ryhmiin: alkaa kunnan sivujen kautta 
8.5.19

Maauimala 8.7. – 19.7.2019 (ilmoittau-
tumiset viim. 4.7.) Monninkylä 2  
EI TORSTAISIN, LAUANTAISIN EIKÄ SUN-
NUNTAISIN

Pikkuallas
09.00 - 09.45 Alkeis 1
10.00 - 10.30 Vesipeuhu
10.30 - 11.00 Vesipeuhu
11.30 - 12.15 Alkeis 1
12.30 – 13.15 Alkeis 1
Iso allas 
09.00 - 09.45 Alkeis 2
10.00 - 10.45 Jatko 1
11.15 – 12.00 Alkeis 2
12.15  - 13.00 Jatko 2-3
(13.00 – 13.45 Jatko 3)  
Järjestetään tarvittaessa
Sähköinen ilmoittautuminen yllä oleviin 
ryhmiin 8.5.19 alkaen www.askola.fi
Uimakoulut kokoontuvat 8 kertaa 
maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin kahden viikon aikana. 

Ryhmä vaatimukset 2019
Vesipeuhu 
Lapsi uskaltaa tulla veteen ja olla ilman 
apuvälineitä. 
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Vesipeuhu 1 tavoitteena on tutustua 
veteen elementtinä ja luoda positiivisia 
kokemuksia, sekä valmistella lasta uima-
taidon opettelemiseen leikkien. 
Max 8 lasta / ryhmä

Alkeis uimakoulu 1
Lapsi ei pelkää vettä, uskaltaa jo kastau-
tua.
Alkeis 1 tavoitteena on opettaa lapsille 
alkeisuintitaitoja, kuten sukeltamista, 
kellumista, liukumista ja muutaman met-
rin uimataitoa leikkien avulla. 
Max 10 lasta / ryhmä

Alkeis uimakoulu 2 
Lapsi sukeltaa ja ui muutaman metrin.
Alkeis 2 tavoitteena on 10 metrin uima-
taito, kellunnat, sukellukset sekä 
alkeisuintitekniikoiden opettelu. Mahdol-
lista suorittaa alkeismerkki.
Max 10 lasta / ryhmä

Jatko uimakoulu 1 
Lapsi on suorittanut alkeisuintimerkin tai 
ui 10 metriä yhtäjaksoisesti. 
Jatko 1 kasvatetaan uintimatkaa 10 met-
ristä 25 metriin, sekä 
harjoitellaan pelastusta, uintitekniikoita 
ja sukelluksia. 
Mahdollisuus suorittaa harrastusmerkki. 
Max 15 lasta / ryhmä

Jatko uimakoulu 2
Lapsi on suorittanut harrastusmerkin tai 
ui yhtäjaksoisesti 25-50 metriä.
Jatko 2 harjoitellaan oikeita tekniikoita ja 
jatketaan pelastuksen ja 
sukelluksien harjoittelua. Mahdollista 
suorittaa taitomerkki. 
Max 15 lasta / ryhmä

Jatko uimakoulut 3
Lapsi on suorittanut taitomerkin ja siitä 

ylöspäin tai ui 25-50 metriä 
oikealla tekniikalla. Jatko 3 suoritetaan 
kandidaattia, maisteria ja 
priimusmaisteria sekä parannetaan 
tekniikoita. 
Max 15 lasta / ryhmä

AIKUISTEN UIMAKOULU
Aikuisten uimakoulu 17.-19.6.19. klo 
17–18, Monninkylän maauimalalla (ajan-
kohtaa mahdollisuus vaihtaa)
Ennakkoilmoittautumiset 1.6.19 men-
nessä 8.5.19 alkaen
Aikuisten uimakoulussa totutellaan 
veteen, yritetään poistaa vesipelkoa, 
harjoitellaan uimista, kerrataan uinnin 
perusteita. 
Mahdollisuus myös vesijuoksuopetuk-
seen tai tekniikkaopetukseen.

UIMAKOULUJEN HINNASTO:
Askolalaisilta:
40€ / lapsi tai sisarusmaksu 75€ (kaikki 
saman perheen lapset)
Perhemaksu 110€ (sisältää saman per-
heen aikuisten ja lasten uimakoulut)
Aikuisten uimakoulu 40€/hlö. Sisältää3 
kertaa.
Ulkokuntalaiset: lapset 50€ / lapsi, 
sisarusmaksu 90€ (kaikki saman perheen 
lapset), aikuiset 70€

Ilmoittautumiset kaikkiin uimakouluihin 
8.5.19 alkaen: 
Sähköisesti www.askola.fi tai
Mia Stengård, 040- 7109 240 tai mia.
stengard@askola.fi 
Ilmoittautumisiin seuraavat tiedot:
lapsen nimi, syntymäaika, uimakouluryh-
mä, huoltajan nimi, puh.nro ja s-posti.
Aikuisten uimakoulussa oma nimi, puhn-
ro, s-posti.

Nuorisopalvelut

Lisätiedot tapahtumista ja nuorisotoi-
men toiminnasta:
Nuorisosihteeri Risto Vänttinen p. 040 
555 8344, risto.vanttinen@askola.fi 
Nuoriso-ohjaaja Emmi Hituri p. 040 710 
9006, emmi.hituri@askola.fi

Nuorisovaltuuston pesisturnaus 11.5.
Nuorisovaltuusto järjestää lauantaina 
11.5. pesisturnauksen Isolla Pirtillä klo 
11 ->.
Ilmoittautuminen tapahtumaan on 
päättynyt. Tervetuloa kannustamaan 
pelaajia!

Suvisaariston Merirosvo -leiri nuorille!
Askolan nuorisotoimi ja Pornaisten 
vapaa-aikatoimi järjestää yhteistyössä 
leirin Espoon Suvisaaristossa 3.-6.6. Leiri 
on tarkoitettu 2004-2007-syntyneille 
nuorille. Leirin ilmoittautuminen on alka-
nut 1.5. Ilmoittautuminen ja tarkemmat 
lisätiedot leiristä www.askola.fi > vapaa-
aika ja nuoriso. 
Leirit ovat yleensä olleet suosittuja ja 
paikat menneet heti, joten ole nopea!

Retki SeikkailuSveitsiin 
maanantaina 24.6.
Askolan nuorisotoimi ja Pukkilan 
nuoriso- ja liikuntapalvelut järjestää 
yhteistyössä nuorten retken Hyvinkäälle 
SeikkailuSveitsiin. SeikkailuSveitsi on 
kiipeilypuisto, joka koostuu 12:sta erilli-
sestä köysiradasta. Radat on rakennettu 
puihin 1-15 metrin korkeuteen. Puistos-
sa on myös jääkautisen suppakuopan yli 
rakennettu vaijeriliukurata Mega ZipLine, 
joka on pituudeltaan jopa puoli kilomet-
riä. Radoilla suoritetaan erilaisia tehtäviä 
kiipeillen ja tasapainoillen.

Retki on tarkoittu yli 12-vuotiaille.  Ret-
ken hinta 30€/hlö. Hinta pitää sisällään 
bussimatkan ja lipun kiipeilypuistoon.
Retken alustava aikataulu: 
Lähtö Askolasta klo 10.30, Pukkilasta klo 
10.50. Paluu n. klo 16.30.
Ilmoittautuminen retkelle viimeistään 
16.6. askolalaiset: emmi.hituri@askola.fi.
Pukkilalaiset: palvelupiste@pukkila.fi

Action Torstai Juornaankylällä 
& Särkijärvellä 27.6.
Torstaina 27.6. Liikunnanohjaaja Mia ja 
nuoriso-ohjaaja Emmi järjestää kesätoi-
mintaa kylillä!
Luvassa liikunnallista meininkiä lapsille 
ja nuorille. Aamupäivän aikana aktivi-
teetteja järjestetään Juornaankylällä ja 
iltapäivällä Särkijärvellä. Tarkemmat infot 
kesällä. 

Nuorten leiri Pukkilan Iilijärvellä 2.-4.7.
Askola ja Pukkila järjestää yhteistyössä 
leirin Pukkilan Iilijärvellä. Leiri on tarkoi-
tettu 2005-2006-syntyneille. Leirillä on 
luvassa uintia, saunomista,  grillailua, 
hengailua ja tutustumista. Leirin hinta 
30€/hlö. Leiri alkaa klo 14 ja päättyy klo 
15.
Leiri-ilmoittautumiset 31.5. mennessä. 
Askolalaiset: emmi.hituri@askola.fi ja 
Pukkilalaiset: palvelupiste@pukkila.fi.

Pellehyppykilpailut 12.8. Maauimalassa
Maanantaina 12.8. klo 15.30 Monninky-
län maauimalassa on jälleen pellehyppy-
kilpailut!
Kilpailu on kaikille avoin ja ilmainen. Hyp-
pykilpailussa on 8 kierrosta, neljä hyppyä 
kolmesta metristä ja neljä hyppyä viidestä 
metristä. Ilmoittautuminen maauimalalla 
klo 15.15. alkaen. Mukaan mahtuu 20 
hyppijää. Pellemäinen pukeutuminen tuo 
lisäpisteitä!
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STARTTIPAJALTA SUUNTAA!

TYÖLLISYYDENHOITO ASKOLASSA

TYÖ- JA STARTTIPAJA ASKARE 
Askolan työllisyysyksikkö palvelee asiak-
kaita Askolan Monninkylässä. Työllisyys-
yksikkö sijaitsee Askolan lukion kanssa 
samassa rakennuksessa. Työllisyysyksi-
kössä toimii aikuisten kuntouttavan työ-
toiminnan työpaja ja nuorten starttipaja.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitet-
tu pitkäaikaistyöttömille ja toiminnalla 
pyritään vaikuttamaan pitkäaikaistyöttö-
mien työmarkkinavalmiuksien, toiminta-
kyvyn ja elämänhallintataitojen paran-
tamiseen ja syrjäytymistä ehkäisevään 
toimintaan. Kuntouttavan työtoiminnan 
järjestäminen perustuu aktivointisuun-
nitelmaan, joka suunnitellaan asiakkaan 
työ- ja toimintakyvyn mukaisesti ja 
osaamista vastaavaksi. 

Starttipaja
STARTTIPAJALTA SUUNTAA!
Starttipaja on tarkoitettu 15–29-vuotiail-
le askolalaisille nuorille, jotka tarvitsevat 
uutta suuntaa elämäänsä. Pajajakso luo 
mahdollisuuden pohtia rauhassa omaa 
tulevaisuutta, on se sitten opiskelu-, työ-
harjoittelu- tai työpaikan löytyminen.
Toiminta sisältää erilaisia elämänhallin-
taan liittyviä asioita kuten ruoanlaittoa, 
kaupassa käyntiä, harrastusmahdol-
lisuuksiin tutustumista, kädentaitoja, 
oman talouden suunnittelua, vierailuja, 
retkiä ym. Jokainen saa yksilöllisen neu-
vonnan ja ohjauksen omiin henkilökoh-
taisiin tavoitteisiin perustuen.
Starttipaja toimii päivisin klo 9.30–13.30. 

Pajalle voi osallistua 1-4 päivänä viikossa 
ja pajajakso on aina 3 kk kerrallaan. 
Starttipajalle hakeudutaan joko TE-toi-
miston, sosiaalitoimiston, Starttipajan tai 
etsivien nuorisotyöntekijöiden kautta.
Starttipajalle saa tulla tutustumaan! Ota 
rohkeasti yhteyttä ja sovi aika milloin 
tavataan.  

Työkokeilu ja palkkatukityö
Askolan kunnan eri yksiköissä on hen-
kilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa, 
työkokeiluissa ja töissä palkkatuella, nyt 
tarvitsisimme lisää yhteistyötoimijoita 
myös alueen yrityksistä ja yhdistyksistä. 
Tavoitteenamme Askolan kunnassa on 
saada työmarkkinoiden ulkopuolelle jää-
neet henkilöt aktivoitua, lisätä kuntam-
me monipuolista yritys- ja yhdistystoi-
minnan näkyvyyttä ja houkuttelevuutta 
alueen työnhakijoiden keskuudessa ja 
alentaa kuntamme työttömyysastetta. 
Yritykset voivat olla myös itse aktiivisesti 
yhteydessä vastaavaan työpajaohjaajaan 
Titta Härkäseen, yhteystiedot alla.

HENKILÖKUNTA:
Titta Härkänen, Vastaava työpajaohjaaja
titta.harkanen@askola.fi
p. 040 7109232

Lotta Tolonen, Starttipajaohjaaja
lotta.tolonen@askola.fi
p. 040 7109002

Sami Korpela, Pajaohjaaja
sami.korpela@askola.fi
p. 040 7109149
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Askolan kunnassa on käynnissä Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen kärkihanke vuoden 2018 loppuun saakka. 
Hankkeeseen kuuluvat mm. voima- ja tasapainoryhmät, VertaisVeturi-toiminta, ulkoiluystävä iäkkäille sekä 
erilaiset teemaviikot ja -tapahtumat. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Eläkeliiton Askolan yhdistys ry:n 
kanssa.  

Vie Vanhus ulos -kampanja alkaa 11.9. ja se huipentuu Vie Vanhus 
ulos -päivään 11.10. Mäntyrinteellä vietetään pyörätuolirallia eläkeliiton ja 
vapaaehtoisten voimin jo heti tiistaina 11.9. klo 14.00. Samalla Lions Club 
Askola luovuttaa Mäntyrinteen osastolle ulkoilupussukat käytettäväksi 
pyörätuoliulkoiluun.  

Lisätietoja Askolassa tapahtuvasta ulkoilutus- ja vapaaehtoistoiminnasta saa 
Eläkeliiton Askolan yhdistys ry:n ulkoilukoordinaattori Birgitta Honkaselta 
040 557 2959 ja Marja-Liisa Ollilalta 040 577 4353 tai puheenjohtaja Päivi 
Nissiseltä 050 337 0969. Ulkoilutusta ja muuta vapaaehtoistyötä tekevät 
osallistuvat Askolan eläkeliiton syksyiseen käsien parafiinihoitoarvontaan. 

Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9.00–10.00 toimii Mäntyrinteen kuntosalilla vertaisryhmä iäkkäille 
kuntoilijoille. Paikalla on VertaisVeturi, joka auttaa mm. laitteiden käytössä. Suunnitteilla on myös erilaista 
Vertaisveturi -toimintaa, josta tiedotamme lisää syksymmällä ainakin kunnan internetsivuilla sekä 
sosiaalisessa mediassa. Fysioterapeutin vetämä voima- ja tasapainoryhmä kokoontuu kahdesti viikossa. 
Ryhmä on täynnä. Lisätietoja fysioterapeutti Henna Nyrhivaara, 040 7109 231. 

VertaisVetureiden VertaisKahvit Mäntyrinteellä keskiviikkona 12.9. klo 12.30. Tilaisuuteen 
toivotetaan erittäin tervetulleiksi kaikki Mäntyrinteen VertaisVeturikoulutuksen käyneet. Lisätietoja ft 
Henna Nyrhivaara, 040 7109 231. 

Askolan kunta kuuluu Ikäinstituutin Voimaa 
Vanhuuteen mentorointihankkeeseen. Kun-
nassa toimii tällä hetkellä kaksi ikäihmisille 
suunnattua voima- ja tasapainoharjoitusryh-
mää. Toisessa ryhmässä on vielä tilaa syksylle. 
Ota rohkeasti yhteyttä liikunnanohjaaja Mia Stengårdiin 0407109240, mikäli haluai-
sit mukaan iloiseen joukkoomme. Harjoittelu tapahtuu Palvelukeskus Mäntyrinteen 
kuntosalilla ja se sisältää monipuolisia lihasvoiman ja tasapainon harjoitteita sekä 
ajankohtaista tietoa terveyden ylläpitämisestä ja parantamisesta. Ryhmä on maksu-
ton.

Mäntyrinteen kuntosalilla toimii VertaisVeturin ohjaama Vertaiskuntosali keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo. 9.00–10.00. Vertaiskuntosali on maksuton ja tarkoitettu kaiken kuntoisille 
ikäihmisille. Vertaiskuntosalit pyörivät myös läpi kesän. Varaa mukaan sisäjalkineet/-tossut, 
rennot vaatteet ja juomapullo.

Syksylle on suunnitteilla ikäihmisille tarkoitetut viikoittaiset liikunta- ja hyvinvointitapahtumat. 
Tästä lisää syksyn Kohtsillään Askulassa sekä erilaisten mainosten muodossa.

Vuosittaista Vie Vanhus Ulos -kampanjaa vietetään tänä vuonna 10.9.–10.10. Me starttaamme 
kampanjan käyntiin luontoelämyspolulla Tuomirannassa 4.9. klo 13.00–15.00. Luontoelämys-
polku ei ole esteetön, mutta voit osallistua tilaisuuteen myös pelkästään Tuomirannassa. Myös 
tästä lisää syksymmällä.

Iloista ja aktiivista kesää kaikille!

Lisätietoja Voimaa Vanhuuteen -hankkeesta ja ikäihmisten liikuntatoiminnasta:
fysioterapeutti Henna Nyrhivaara, 040 7109 231, henna.nyrhivaara@askola.fi
liikunnanohjaaja Mia Stengård, 040 7109 240, mia.stengard@askola.fi

Yleislääketieteen 
erikoislääkäri  

Janne Tuovila  
Kotikäynnit - myös esim. kesämökille

Puhelinreseptit sähköisesti
Terveystarkastukset

Sairaslomatodistukset
Lausunnot

Ajokorttitarkastukset

Lääkäripalvelut omalle kotisohvallesi 044 988 0010
www.yleislaakari.fi

ASKOLAN TEATTERI

ASKOLASSA TEHDÄÄN BIOKAASUBISNESTÄ!
Talous on kuralla, talouden tervehdyt-
tämistoimenpiteitä toteutetaan ja uusia 
suunnitellaan. Vetovoimaisia yrittäjiä 
tarvitaan ja niin poliitikot kuin virkamie-
hetkin ovat valmiita tekemään mitä vain 
saadakseen talouden nousuun henkilö-
kohtaista etua unohtamatta…   

Muutaman vuoden tauon jälkeen 
Askolan Teatteri palaa näyttämölle. Vahi-
järven nuorisoseurantalo Tanhuvaarassa 
teatteriyhdistys valmistautuu parhaillaan 
kevään näytelmän ensi-iltaan. Ohjaaja 
Ville Mustonen Järvenpäästä luotsaa 
näyttelijöitä Biokaasubisneksen saloihin 
ja kertoo produktiosta seuraavaa: ”Saka-
ri Pipatin kirjoittama komedia farssieste-
tiikalla toteutettuna haastaa näyttelijöitä 
fyysiseen ja mimeettiseen elehdintään ja 
reagointiin. Tässä on työnsarkaa, mutta 
tekemisen meininki ja ilmapiiri ovat 
selkeästi kohdillaan, sillä jopa ensikerta-
laiset ovat uskaltautuneet heittäytymään 
ja vallan hulluttelemaan omien muka-
vuusalueidensa ulkopuolella.”

Rooleissa nähdään pitkään Askolan 
teatteriyhdistyksen toiminnassa olleita 
sekä aivan uusia harrastajateatterilai-
sia. Luvassa hillittömiä farssikuvioita ja 

kutkuttavia komediakäänteitä höystet-
tynä ajankohtaispolitiikalla, mausteena 
hyppysellinen erotiikkaa ja tujaus pieru-
huumoria – onhan kyseessä uusiutuva 
luonnonvara, biokaasu!   

Lippuvarauksia otetaan vastaan nu-
meroissa 045 8535533 ja 040 5605762 
(klo 18-21) tai www.askolanteatteri.fi / 
lippuvaraukset
Ensi-ilta la 4.5.2019 klo 19
Näytökset su 5.5. klo 16
 ke 8.5. klo 19
 su 12.5. klo 16
 la 18.5. klo 18
 ke 22.5. klo 19
 ti 28.5. klo 19
 helato 30.5. klo 14 ja klo 18 

Liput 18€/hlö, ryhmät 16€/hlö

Näytelmässä mukana: 
Veikko Kurki
Kaarlo Kuntsi
Ilkka Kinosmaa
Minna Ollila
Minna Toivanen
Pia Lindeman
Rauna Kiiskinen



16 17

ProAgrian Yritysneuvontapalvelut tar-
joavat sinulle apua yritystoiminnan eri 
vaiheissa. Tärkeintä on ottaa yhteyttä jo 
pohdintavaiheessa, jotta yrittäjänä saat 
parhaat mahdolliset askelmerkit kan-
nattavaan liiketoimintaan ja esimerkiksi 
rahoituksen järjestelyihin investointiti-
lanteissa. Organisaatiomme monialainen 
asiantuntijatiimi sekä laaja verkostomme 
pystyy vastaamaan moniin toimialakoh-
taisiin erityiskysymyksiin, etkä jää yksin 

kiperien kysymysten kanssa. Tapaaminen 
yritysneuvojan kanssa voi toimia myös 
eräänlaisena kehityskeskusteluna, jossa 
sinulla on mahdollisuus saada ulkopuo-
linen näkökulma. Laskemalla ja suunnit-
telemalla autamme muuttamaan ideat 
numeroiksi. Tapaamme arjessa paljon 
yrittäjiä ja saatuamme luvan voimme 
verkottaa teitä. Salassapitovelvollisuus 
on meille tärkeintä.

YRITYSNEUVONTAPALVELUT ASKOLASSA  

ONKO SINULLA YRITYS TAI MIETITKÖ YRITTÄJÄKSI RYHTYMISTÄ?  

Askolan kunta ja ProAgria Uusimaa ovat sopineet yhteistyöstä  
vuoden 2019 alusta lähtien!

Aloittavan yrittäjän neuvontapalvelut
Palvelun sisältö:
• liikeidean arviointi
• liiketoimintasuunnitelman laadinnassa 

asiakkaan ohjaus
• kannattavuuden arviointi / talous-

laskelmien laadinta
• rahoitustukineuvonta ja tarvittaessa 

rahoitustukihakemusten laatimisessa 
avustaminen

• yrityksen perustamisneuvonta
• yrittäjän mahdollinen ”verkottaminen” 

alueen tai toimialan kehittämishank-
keisiin

Toimivan yrityksen neuvontapalvelut
Toimivien yritysten neuvontapalvelun 
sisältö:
• Yrityksen lähtötilanteen kartoitus 

/ kehittämiskeskustelu yrityksen 
nykytilanteesta ja kehittämistarpeis-
ta sekä yrittäjän ohjaus ja neuvonta 
jatkotoimenpiteiden toteuttamisesta. 
Palvelu voi sisältää mm. asiakkaan 
tarpeen mukaan esimerkiksi rahoitus-

tukiin, investointien toteuttamiseen 
sekä markkinoinnin suunnitteluun 
liittyvää neuvontaa, hakemusten, 
kannattavuuslaskelmien laadintaa, ve-
rotukseen, työnantajana toimimiseen 
liittyvää neuvontaa.
Neuvontatyöt voimme hoitaa jousta-

vasti puhelinneuvontana, tapaamisina 
asiakkaan luona tai kunnan osoittamissa 
tiloissa tai etäneuvontana verkon välityk-
sellä. Toteutuksesta sovimme asiakkaan 
tarpeen mukaisesti.

ProAgriassa on tarjolla sopimuksen 
lisäksi muita palveluja, jotka tukevat yrit-
täjän rinnalla kulkemista. Niihin pääset 
halutessasi myös tutustumaan.
• Tilipalvelut
• Investointipalvelut (rakennussuunnit-

telu, energianeuvonta)
• Kiinteistöjen arviointipalvelut
• Omistajanvaihdospalvelut, SPV-palve-

lut

Ole yhteydessä

Auli Teppinen 
Asiantuntija, yrityspalvelut
ProAgria Etelä-Suomi, Uusimaa
0400 461 716
auli.teppinen@proagria.fi

Satu Nurmi
Palvelupäällikkö, yrityspalvelut

ProAgria Etelä-Suomi
0400 995 585
satu.nurmi@proagria.fi
Vaihde 020 747 3000
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ASKOLAN KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Satuja lapsille

Kirjasto hakee satutätiä tai satusetää 
pitämään kirjastolla satutunteja lapsille.
Ota yhteys kirjastonjohtaja Teija Tuo-
meen, jos olet kiinnostunut tästä tehtä-
västä, puh 040 7506975 tai teija.tuomi@
eduaskola.fi.

Kesän näyttelyt Askolan pääkirjastossa
Kesä- ja heinäkuu: Tommi Kärkkäinen: 
Maalauksia.

Näyttelyn avajaiset tiistaina 4.6.2019 klo 
17 – 19.
Tommi Kärkkäisen maalauksiin voi tutus-
tua Askolan pääkirjaston aukioloaikoina 
ma ja pe 10 – 15, ti, ke, to 13 – 19. 

Johannes Linnankosken juhlavuoden 
näyttely Askolan pääkirjastossa elokuus-
ta-lokakuuhun. Avajaisten ajankohta 
ilmoitetaan myöhemmin. 

Linnankosken 150-juhlavuoden 
ohjelmaa:

Tänä vuonna on kulunut 150 vuotta 
Vihtori Peltosen, kirjailija Johannes 
Linnankosken syntymästä ja Askolassa 
järjestetään monenlaisia tapahtumia 
juhlavuoteen liittyen.

Kevään aikana pääkir-
jastolla on yhteisövir-
kattu Laulu tulipunai-
sesta kukasta -kirjallista 
peittoa keskiviikkoisin. 

Paloja on virkattu reilusti yli sata ja 
siihen on osallistunut runsas määrä as-
kolalaisia ja porvoolaisia virkkajia. Laulu 
tulipunaisesta kukasta –kirjallinen peitto 
on Soile Olmarin suunnittelema ja se 
on toteutettu yhteistyössä porvoolaisen 
Tekstiiliteollisuus-yrityksen kanssa, joka 
on mm. sponsoroinut peiton virkkaami-
seen käytetyt langat. 

Laulu tulipunaisesta kukasta –kirjallinen 
peitto on esillä Särkijärvellä Prestbackan 
perinnepäivillä 11. heinäkuuta. Voit 
tutustua peittoon ja palojen virkkaami-
sen Särkijärven Jukolassa Avoimet kylät 
–tapahtumassa lauantaina 8.6.2019.

Johannes Linnankosken nuoruudenkoti, 
avoimet ovet sunnuntaina 9.6.2019

Johannes  Linnankosken 
nuoruudenkodin 
museo alueella olevan 
Linnankosken syntymä-
savusaunan pärekatto 
uusitaan toukokuussa 
2019. 

Tervetuloa tutustumaan Johannes Lin-
nankosken nuoruudenkodin museoaluee-
seen. Avoimet ovet sunnuntaina 9.6.2019 
klo 14 alkaen, Taidekahvila Terehtöörin 
Linnankoski-henkisen kahvitilaisuuden 
jälkeen. 

Nuoruudenkodin museo on avoinna 
tilauksesta kesäkaudella. Opastuksen 
voi tilata Askolan kirjastosta puh 0400 
151 833. Alueella on myös Johannes 
Linnankoskeen, elämään 1800-luvulla ja 
museoalueeseen liittyvä QR-suunnistus, 
johon voi tutustua omatoimisesti. 

Kesä 2019, Askolan kirjasto ja kulttuuritoimi

Askolan pääkirjaston  
aukiolo kesällä 2019
ma ja pe 10 – 15
ti, ke, to 13 – 19,
lauantaisin suljettu 1.6. – 31.8.2019

Monninkylän kirjaston  
aukiolo kesällä 2019
ma ja pe 10 – 15
ti 13 – 19
Monninkylän kirjasto on suljettu 19.6.- 
4.8.2019



20 21

Askola 1800-luvulla – opastettu 
kävelykierros ma 17.6.2019 klo 18
Minkälaista oli elämä Askolan kirkon-
mäellä vuonna 1800? Askolan kirkko 
oli vasta valmistunut, lähellä tapahtui 
traaginen tapaus, jonka pohjalta Johan-
nes Linnankoski kirjoitti novellin Taistelu 
Heikkilän talossa. Käydään tapahtuma-
paikoilla ja kuullaan tarinoita elämästä 
Askolassa 1800-luvulla. Yhteistyössä 
Askolan kulttuuritoimi, Askolan seudun 
sukututkijat ry ja Askolan seurakunta. 
Oppaina: Keth Strömdahl, Maaret Räsä-
nen ja Jouni Vilkki. 

Taidekahvila Terehtöörin kesä

Kesäkauden avaus Taidekahvila Tereh-
töörissä sunnuntaina 9.6.2019 klo 13 
– 16, jolloin on myös Askolan käsityöläis-
ten myyntinäyttelyn avajaiset.

Mitä kahvipöydässä oli tarjolla Johannes 
Linnankosken aikana? Marja Heikkilä 
kokoaa näyttävän vanhan ajan kahvipöy-
dän Terehtöörin tupaan sunnuntaina 
9.6.2019. Ohjelman jälkeen on mahdol-
lisuus vierailla Johannes Linnankosken 
nuoruudenkodin museossa ja syntymä-
savusaunassa, jossa on avoimet ovet. 

Taidekahvila Terehtööri on avoinna 9.6. 
alkaen kesäkuussa sunnuntaisin ja maa-
nantaisin klo 13 – 16.
Maanantaisin Askolan seurakunnan 
järjestämät Vihtorin iltapäiväkahvit klo 
13 – 16. Juhannuksena Terehtööri on 
suljettu. 
30.6. – 30.7. taidenäyttely, jossa Tuula 
Forsskåhlin ja Pekka Ryynäsen akvarel-
leja. Heinäkuussa Terehtööri on auki 
sunnuntaisin, maanantaisin ja tiistaisin 
klo 13 – 16. 

Askolan kunta järjesti Monninkylän 
Kymppijuoksun vuoteen 2013 asti. 
Vuonna 2014 Hyvä Elämä Askolassa ry 
otti kunnasta tulleen pyynnön johdosta 
juoksutapahtuman hoidettavakseen 
uudistaen tapahtumaa ja toteuttaen sen 
yhdessä Osuuspankin Hippo –juoksun 
kanssa aina vuoteen 2018 asti.  Tällöin 
juhlittiin Monninkylän Kymppijuoksun 25 
vuotista taivalta – juoksemalla.

Tapahtuman koordinaattorina toi-
minut Saga Simelius-Nieminen ilmoitti 
viime syksynä haluavansa jättää tehtä-
vän nuorempien harteille, joten yhdistys 
heittää nyt pallon, tai oikeammin juoksu-
kengät, muille halukkaille tahoille.

Hyvä Elämä Askolassa yhdistys on 
kiitollinen vapaaehtoisille talkoolaisille 
tapahtuman toteuttamisesta sekä kaikil-
le tapahtumaan osallistuneille. Näiden 
viiden vuoden aikana tapahtuman 
tuotoista yhdistys on pystynyt avullanne 
jakamaan askolalaisille nuorille stipen-
dejä – kiitos kaikille nuorten harrastus-

mahdollisuuksien tukemisesta! Tästä 
muiden on hyvä jatkaa tapahtuman 
järjestämistä. 

Hyvä Elämä Askolassa ry keskittyy 
kunnalliskoti-vanhainkoti-palvelukeskus 
Mäntyrinteen 85 vuoden taipaleesta 
kertovan historiakirjan tekemiseen. 
Mäntyrinne täyttää 85 vuotta 16.1.2020, 
jolloin kirja julkistetaan. A 4 kokoisen 
kirjan sivumäärä tulee olemaan n. 260-
300 ja se tehdään täysin talkootyönä. 
Voit halutessasi olla mukana mahdol-
listamassa historiikin tekoa tukemalla 
kirjan taitto- ja painatuskustannuksia 
tilille FI8450132720009513. Kaikkien 
31.8.2019 mennessä lahjoituksensa 
antaneiden nimet painatetaan kirjaan, 
mikäli lahjoittaja ei nimenomaan sitä 
kiellä. Mahdolliset yli jäävät tuotot 
lahjoitetaan Mäntyrinteen asukkaiden 
virkistystoimintaan. 

HYVÄ ELÄMÄ ASKOLASSA

Pikkukahvilan mainos
Maalausliike Simo Ollila Ky

Riihipellontie 16      |  07500 Askola
Puh. 0500-499 536  | ollilaky@gmail.com

 Maalaus- jasaneerausurakointi
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ASKOLAN SEURAKUNTA

Messu sunnuntaisin kirkossa klo 10. 
Juomme usein messun jälkeen kirkko-
kahvit.
26.5. klo 10 messu kirkossa ja ikäihmis-
ten syntymäpäiväjuhla seurakuntako-
dissa. Juhla on avoin kaikille, mukaan 
kutsutaan kutsukirjeellä 75,80, 85, 90 ja 
sitä vanhemmat seurakunnan jäsenet.
Kesän rippikoulujen konfirmaatiomes-
sut su 9.6. klo 10 (päiväleiri), su 21.7. klo 
10 (leiri 1) ja klo 14 (leiri 2).
Juhannuspäivänä la 22.6. klo 10 messu 
kirkossa ja su 23.6. klo 12 jumalanpal-
velus ja kirkkokahvit Juornaankylän ruko-
ushuoneessa, Huhdintie 19.
Kesäkirkko ja kahvit su 28.7. klo 15 Juor-
naankylän rukoushuoneessa, Huhdintie 
19.

Omaishoidon illanvietto Tuomirannassa 
7.5. klo 17.30, varaa ulkoliikuntavaatteet 
ja saunomisvälineet mukaan. Mukana 
fysioterapeutti Mari Honkanen. Järjestää 
Askolan kunta ja seurakunta.

ASKOLAN SEURAKUNTA
Askolantie 23, 07500 ASKOLA

www.askolanseurakunta.fi
askolan.seurakunta@evl.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

KIRKKOHERRANVIRASTO 044 7333 120
ma 9-12, ke 12-17, to 9-12 019-663 0011
ti ja pe suljettu
Antti Kupiainen, kirkkoherra 0400 199 839 
(virkavapaalla 24.5.-20.10.2019)
Päivi Hakkari, seurakuntapastori, vs. khra  044 7111 318
Maarit Maatraiva, vs. seurakuntapastori
Vesa Erkkilä, kanttori 050 587 3040
Taina Lapinniemi, diakoni 040 839 0192
Susanna Koivula, nuorisotyönohjaaja 040 703 3211
Leena Tyyskä, vastaava lastenohjaaja 0400 598 010
Kirsi Vahteri, lastenohjaaja 040 354 1210
Terttu Homma, lastenohjaaja 040 748 2133
Tarja Laine, talouspäällikkö 040 759 9526
Jouni Vilkki, seurakuntamestari 040 525 6504
Tuija Kangaskolkka-Penttilä, siivooja 040 755 9617
Tiina Perttilä, kanslisti 044 7333 120

Seurakunnan tilaisuuksista kerrotaan keskiviikkoisin 
Itäväylä-lehdessä ja seurakunnan kotisivuilla. Seurakunta 
löytyy myös Facebookista ja Instagramista.  

Vapaaehtoisten liikunnallinen iltapäivä 
Tuomirannassa 8.5. klo 15-17, mukana 
fysioterapeutti Mari Honkanen. Järjestää 
Eläkeliiton Askolan yhdistys, kunta ja 
seurakunta.
 
Rakkaus tuli jäädäkseen
Hannu Vihreäluoto esittää lauluja 
rakkaudesta Askolan seurakunnan pari-
suhdeillassa ke 8.5. klo 18-20 seura-
kuntakodissa. Parisuhteen mutkateille 
johdattelee perhe- ja parisuhdetyön 
asiantuntija Minna Tuominen. Lasten-
hoito järjestetty. Toivomme ilmoittau-
tumista virastoon p. 044 7333120 tai 
askolan.seurakunta@evl.fi 
 

Eu-ruokaa jaossa askolalaisille 
ti 14.5 klo 10.30-12 ja 15-18 Askolan 
seurakuntakodissa (Askolantie 23).

Retki Narvaan 17.-19.5.
Koe keväinen Narva Virossa! Porvoon ro-
vastikunta järjestää toukokuussa matkan 
ystävyysseurakuntaan Narvaan pe-su 
17.-19.5. Lähtö pe 17.5. klo 6 Pornaisista 
ja 6.30 Porvoosta, paluu su iltana n. klo 
22.30. Hintaan sisältyy bussi- ja laiva-
matkat, hotelliyöpymiset (2hh), päiväl-
liset hotellissa ja lauantaina opastettu 
retki kahveineen. Matkan hinta 190 
€ (yhden hengen huoneen lisämaksu 
30€), passi tai kuvallinen henkilökortti 
mukaan. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Marja-Leena Korpi p. 040 1868244, 
marja-leena.korpi@evl.fi (Pornainen).

Torikahvit 18.5  
klo 11-14  
Askolan torilla.
Kahvia, lättyä, keväistä ohjelmaa. 
Vapaaehtoinen kahviraha Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.   
Yllätys 100 ensimmäiselle!

Juhlamessu Senaatintorilla 
helatorstaina 30.5. klo 12. 
Messussa saarnaa piispa Teemu Laajasa-
lo. Lähtö tilausbussilla Askolan seurakun-
takodilta klo 10 ja paluulähtö Helsingistä 
klo 15. Matka on maksuton. Omia eväitä 
voi ottaa mukaan. Seurakunta tarjoaa 
kirkkomehut ja keksit. Kaikki Helsingin 
hiippakunnan seurakunnat järjestävät 
messun yhdessä. Samalla juhlitaan hiip-
pakunnan 60 vuotista taivalta. Ilmoittau-
tuminen retkelle kirkkoherranvirastoon 
puh. 044 7333 120 ma klo 9-12, ke klo 
12-17 ja to klo 9-12. Huom! Messua ei 
omassa kirkossa ole tuona päivänä.

Tenorissimon puistokonsertti Askolan 
kirkkopuistossa su 25.8. klo 15, Mauno 
Kuusiston kauneimmat laulut. Vapaa 
pääsy, ohjelma 10,- kahvipuffetti.

Kesän suositut saunaillat
starttaavat Tuomirannassa (Jäppiläntie 
70) joka toinen keskiviikko klo 18-21 alka-
en 5.6, 19.6, 3.7, 17.7, 31.7, 14.8. ja 28.8. 
Uikkarisauna, nuotiolla voit paistaa omia 
makkaroita, seurakunta tarjoaa mehun. 
Ovet suljetaan ja nuotio sammuu klo 21. 

Kahvia, juttuseuraa ja taidetta
Vihtorin iltapäiväkahvit Taidekahvila Te-
rehtöörissä (Vakkolantie 3) maanantaisin 
klo 13 ajalla 10.6-29.7. Seurakunnan har-
taustuokio, kahvi omakustannushintaan, 
taidetta ja käsityöläisten aittamyymälä. 

Tule viettämään leiripäiviä
Vanhustenleiri 18.-19.6. klo 9-15 yhdessä 
päiväkeskuksen kanssa Nuopparissa (Pap-
pilantie 2). Kuljetuksen hoitaa Lions-Askola, 
leiripäivän hinta 10,- (sis. aamupalan, 
lounaan ja iltapäiväkahvin). Tule mukaan 
virkistymään hyvään seuraan. Ilmoittautu-
miset 11.6. mennessä 040 8390 192 (Taina) 
tai 040 7109 226 (Marja).
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ILMOITTAUDU SUURLEIRILLE NYT!
Pisara-suurleiri 24.–29.7. Partahar-
jun leirikylässä Pieksämäellä. Suurleiri 
järjestetään joka neljäs vuosi. Se Askolan 
seurakunta lähtee sinne yhdessä Pukki-
lan ja Orimattilan seurakuntien kanssa. 
Suurleiri on telttaleiri 10–14-vuotiaille 
tytöille ja pojille ohjaajineen ja nuo-
remmille vanhempiensa seurassa sekä 
nyt myös 15–28-vuotiaille nuorille ja 
nuorille aikuisille. Suurleirille odotetaan 
noin 2000 osanottajaa. Kuusipäiväinen 
leiri koostuu askartelusta, liikunnasta, 
musiikista, suurista iltanuotioista ja oh-
jelma on monipuolista. Pääjärjestäjänä 
on Nuori kirkko ry yhteistyökumppanien 
kanssa.
Askolan seurakuntaan kuuluvalta leiri-
maksu on 80 euroa. Ilmoittautumiset 
viimeistään 15.5.  nuorisotyönohjaaja 
Susanna Koivulalle 040 7033 211 tai 
susanna.koivula@evl.fi

Lapsityön päiväleirit 
Tuomirannassa kesällä 2019
2011-2013 syntyneet
1.   4.-5.6. klo 10-16.30 (yö kotona) 12 
leiriläistä, hinta 16,-
Leirikerho, 2015 syntyneet
2.   7.6. klo 9-12 , 10 kerholaista, hinta 
4,-
2013-2014 syntyneet
3.   10.6. klo 10-16, 12 leiriläistä, hinta 
7,-

2012 syntyneet
4.   12.-13.6. klo 10-16.30 (yö kotona), 12 
leiriläistä, hinta 16,-
Leirikerho, 2015 syntyneet
5.   14.6. klo 9-12 , 10 kerholaista, hinta 4,-
2013- 2014 syntyneet
6.   17.6. klo 10-16, 12 leiriläistä, hinta 7,-
2011- 2013 syntyneet
7.   19.-20.6. klo 10-16.30 (yö kotona) 12 
leiriläistä, hinta 16,-
- leireistä voi valita vain yhden
-  paikka leirillä on varmistunut, kun turva-

kysely on palautettu seurakuntaan
-  leirihinta sis. aterian ja välipalan päivittäin 

( leirikerho vain välipalan ), vakuutuksen 
ja askartelumateriaalit

-  leirille mukaan säähän sopivat vaatteet ja 
uimavälineet

-  rahat, arvoesineet ja kännykät jätetään 
turvallisuussyistä kotiin, leirille voi soittaa 
ohjaajien puhelimiin (Leena  0400 598 
010, Terttu 040 7482 133) ja leiriläinen 
voi tarvittaessa käyttää ohjaajan puhe-
linta 

-  leiri maksetaan Tuomirannassa tasara-
halla, maksuun tarvitaan täysi-ikäisen 
kuittaus

-  leiri toteutuu, jos ilmoittautuneita on 7, 
leirikerhoon 5. Jos leiri peruuntuu, ilmoit-
tautuneisiin otetaan yhteyttä

- leiristä ei tule muuta informaatiota kotiin
Ilm. 24.5. mennessä mieluiten sähköpostil-
la, leena.tyyska@evl.fi tai tekstiviestillä p. 
0400 598 010

Perhekerho kokoontuu Tuomirannassa ti 
11.6. ja ti 18.6. klo 10-11.30.
Uintimahdollisuus kerhon jälkeen klo 
11.30-12.30.

Kesäinen leikkihetki seurakuntakodilla  ti 
25. 6. ja 2.7. klo 10-11.30.
Lapsilla mahdollisuus leikkiä leluillamme, 
yhteisleikkiä, tarjolla mehua ja kahvia.

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

Askolan kuvataidekoulu on kan-
natusyhdistyksen ylläpitämä, 
taiteen perusopetusta antava 
lasten ja nuorten vapaa-ajan op-
pilaitos. Koulu antaa vuosittain 
opetusta n. kahdeksallekymme-

nelle 5 - 16 -vuotiaalle askolalaiselle lapselle ja 
nuorelle. Tänä vuonna päättötodistuksen saa 3 
oppilasta. 

Kuvataidekoulun johtokunnassa puheenjohta-
juus vaihtui Mira Yletyiseltä Maria Enbergille. 
Varapuheenjohtajana jatkaa Päivi Kyyhkynen ja 
sihteerinä aloitti Soile Kainulainen. Muut johto-
kunnan jäsenet ovat Eero Aaltonen, Marjo Toi-
vanen, Sari Vainio ja Katja Väätänen ja kunnan 
edustajana jatkaa Rauna Kiiskinen. Kaija-Leena 
Tuomisto jatkaa luottokirjanpitäjänämme. 
Tuntiopetusta antavat tutut opettajamme Tiina 
Kolehmainen ja Maisa Laine.

KUVATAIDEKOULUN PERINTEINEN 
OPPILASTÖIDEN KEVÄTNÄYTTELY  - 
ELÄINTEN KUOSI - PÄÄKIRJASTOSSA 
4.-27.5. Näyttelyn avajaiset 
Askolan kirjastossa 4.5.2019 klo 11. 
Kevätnäyttely on avoinna kirjaston 
aukioloaikoina. 

Lukujärjestys syksy 2019
Varhaisiänopinnot (5-6 v.)  
torstaisin klo 16.15-17.45
Perusopinnot A  (7-8 v.)   
tiistaisin klo 16.30-18
Perusopinnot B (9 v.) 
maanantaisin klo 16.15-17.45
Perusopinnot C (10-11 v.)  
maanantaisin klo 18.15-19.45
Perusopinnot D (11 v.)  
torstaisin klo 18.15-19.45
Teemaopinnot 1 ryhmä (12-16 v.)  
tiistaisin klo 18.15-20.30 
Teemaopinnot 2 ryhmä (12-16 v.)  
keskiviikkoisin klo 18-20.15

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen 
syksyllä 21.8. klo 18-19 kuvataidekou-
lun tiloissa Linnankoskentie 49.  Opetus 
alkaa viikolla 35. Vapaita paikkoja voi 
kysellä myös sähköpostilla askolankuva-
taidekoulu@gmail.com

Kesällä osallistumme Monninkylän to-
ripäivään 29.6., jolloin pidämme kahviota 
ja järjestämme puuhaa koko perheelle. 
Heinäkuussa olemme mukana Särkijär-
ven perinnepäivässä to 11.7. villiyrttien 
merkeissä. Nähdään kesän tapahtumissa!

Syksyllä pidämme oppilaiden huolta-
jille vanhempainillan 13.9. klo 18. Tästä 
lisää syksyn tiedotteessa.

Lisätiedot: 
Maria Enberg p. 040 717 3456
http://askolankuvataidekoulu.yhdistysa-
vain.fi/
Facebook: askolankuvataidekoulu
Sähköposti: askolankuvataidekoulu@
gmail.com

Tussityö PUPU, 
Ella Nurmi
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HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN NUORISOSEURA

KESÄTORIT tulevana kesänä seuraavasti:
8.6. klo 11 – 14 (Jukola, Avoimet kylät –
päivän tapahtuma, lisää alla)
29.6. klo 11 – 13 (Jukola)
11.7. klo 16 – 20 (Prestbacka, perinne-
päivän yhteydessä)
27.7. klo 11 – 13 (Jukola)
Paikkavaraukset Satu Snirvi, 040 566 
0691.

AVOIMET OVET JUKOLASSA 
LA 8.6. KLO 11 – 14
Huuvarin-Särkijärven nuorisoseuran-
talo Jukola avaa ovensa kyläläisille ja 
kauempaakin tuleville yhteistyössä 
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PERINNEPÄIVÄ PRESTBACKAN 
PIHAPIIRISSÄ 11.7.2019
Askolan Itäpuolen Maaseutuseura, 
Prestbackan pitokartano ja Huuvarin-
Särkijärven nuorisoseura kokoavat 
yhteisvoimin tämän vuoden perinnepäi-
vän tällä kertaa arkena eli torstaina 11.7. 
2019 klo 16 – 20 Prestbackan piha-
alueelle ja sisätiloihin. Viime vuoden 
perinnepäivänä päästiin uusiin ennä-
tyslukuihin: arviolta 800 kävijää vieraili 
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Perinnepäivän pääaiheena on heinä: 
kesällä sitten näemme, millaisia työ-
näytöksiä ja heinään liittyvä koneita ja 
laitteita on saatu kerättyä vajoista ja 
ladoista. Naiset panostavat kahvitukseen 
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sia pukuja ja mekkoja lähialueen naisille. 
Hänen lahjoitti myös moniin arpajaisiin 
esiliinoja ja muita kodin tekstiilejä. 

Toivomme, että saisimme mahdollisim-
man paljon tallella olevia Kyllikin töitä 
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ilmoittele, mitä löytyy. 

Muu ohjelma tarkentuu tässä kevään 
kuluessa.
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hoitaa Satu Snirvi, 040 566 0691. Tapah-
tumaa koskeviin tiedusteluihin vastaa 
Piia Lindberg 0400 804 883 tai info@
prestbacka.fi ja työkone/näyttelyn osuu-
desta vastaa Hannu Snirvi, 0400 460 
103. Prestbackan osoite: Myrskyläntie 
526, 07590 Askola.
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Eläkeliiton 
Askolan yhdistys 
ry     

Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläisjärjestö. 
Järjestö valvoo ikäihmisten etuja ja tarjoaa 
yhdessäoloa ja monenlaista toimintaa. Olemme 
Uudenmaan piirin suurin yh-distys v. 2019. 
Eläkeliiton oma lomapaikka on Lehmiranta 
Salon läheisyydessä. EL-Sanomista (6 krt/v) 
löytyy tietoa jäseneduista mm. lomaviikoista ja 
harrastekursseista. Myös Eläkeliiton Uuden-
maan piirin Joululehti sisältää askolalaisia 
kiinnostavia artikkeleita, ja se tulee postitse 
jokaiseen jäsentalouteen. Eläkeliiton Askolan 
yhdistyksen toiminnasta saa tietoa paikallisleh-
distä, kotisivuilta www.elakeliitto.fi/yhdistykset/
askola. Sivuston kautta voit liittyä myös 
jäseneksi. Lisätietoja saat myös jäsenkirjeestä, 
facebookista www.facebook.com/
elakeliitonaskolanyhdistys/ ja yhdistyksen 
esitteestä. Jäsentarjouksista kuulet kuukausita-
paamisissa Askolan seurakuntako-dissa. Ota 
yhteyttä hallituksen jäseniin. Jäsenmaksu on 
23€. 

Liikunnat kesällä 2019

Ke 12.6. Eläkeliiton Uudenmaan piirin 
Mölkyn ja tikanheiton 
mestaruuskilpailut Isolla-Pirtillä klo 
11-15. Lisäksi Askola-aiheinen luontovisa 3 
km:n lenkillä Mäntyrinteen maastossa. 

Luontopolkuun voivat osallistua kaikki! 
Yhteensä merkattuja polkuja n. 5 km. 
Joukkueita voi tulla kannustamaan ja 
viettämään iloista iltapäivää! Kahviossa 
virvokkeita ja muuta hyvää! 

Ohjatut liikuntaryhmät 
Ma 2.9.  alkaen alkavat syyskuun alusta 
Vain mölkky jatkuu läpi kesän Ison Pirtin 
kentällä ma klo 14.30 - 16 toukokuusta 
alkaen. Syksyllä mölkky siirtyy Askola-
Areenalle.

Ohjattu kuntosali 
ma klo 16 - 17  Mäntyrinteen palvelutalos-
sa sekä ke klo 13 - 14 Monninkylän 
Kympissä toukokuun loppuun.

Olemme mukana Askolan kunnan Voimaa 
vanhuuteen -projektissa. Vertaisliikunnan 
ohjaajat ja vapaaehtoiset antavat pyydet-
täessä apua kotona-asuvien ikäihmisten 
ulkoilutukseen sekä Mäntyrinteen palve-
lutalossa että Leakodissa. Ota yhteyttä! 
Marja-Liisa Ollila 040 577 4353.

Vapaaehtoistyö
6.9. alkaa taas Mäntyrinteen perjantai-
kerho. Jos olet kiinnostunut vapaaehtois-
työstä, ilmoittaudu Riitta Vainiolle 050 380 
5361. 

Tarinatuvat
Alkavat syyskuussa 
Ma Juornaankylän rukoushuoneella ja 
To Monninkylän Leakodissa. Tule virkis-
tämään muistia ja muistelemaan menneitä 
mukavaan porukkaan ja pysyt ajan tasalla! 

Digitupa 
uutena samoissa paikoissa kokoontuu 
syksyllä 2019 kerran kuussa ke klo 15.30 
Leakodissa ja to Juornaalla klo 12 

marras-, joulukuussa. Maksutonta 
neuvontaa saa kannettavan tietokoneen, 
älypuhelimen ja tabletin peruskäytössä.

Käsityökerho
Askartelu-/käsityökerho jatkuu Monninky-
län Leakodissa syyskuussa vuoroviikoin 
tarinatuvan ja kuukausitapaamisten kans-
sa. Linnankoskipeiton virkkaaminen jatkuu. 
Lisätietoja Birgitta Honkanen 040 557 
2959.

Kesän tapahtumat ja matkat 2019
27.-10. - 1.11. 2019 Tuettu loma  "Työt 
takana"  KK-Verve /Lahti. Lomaa haetaan 
pariskunnittain tai henkilökohtaisesti 27.7. 
mennessä. Omavastuu 20€/vrk. Yhdistys 
ei järjestä kuljetusta. Loma myönnetään 
taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin 
perustein. Lomaa voi saada vain joka toi-
nen vuosi. Hakulomakkeita saa hallituksen 
jäseniltä tai www.mtlh.fi.

Askolan Teatteri 
Ke 8.5 klo 19 ja to 30.5. klo 14 Sakari 
Pipatin kirjoittama  ja Askolan Teatterin 
esittämä näytelmä Biokaasubisnes 
Vahijärven seuratalo Tanhuvaarassa, 
Hänninmäentie 114. Lippu 16 €. 
Ilmoittaudu Päiville 050 337 0969.

Toukosiunaus 
Ma 20.5. klo 19Juornaankylän rukous-
huoneella. Toukosiunauksen suorittaa 
seurakuntapastori Päivi Hakkari. Kuoro, 
runonlausuntaa, puhe ja kylvö. Kahvi 
ennen tilaisuutta.

Kesäpäivä Tuomirannassa
To 25.7. klo 13-15. Kahvia ja kakkua, 
makkaranpaistoa, hanurinsoittoa ja
yhteislaulua, arpajaiset, sauna sekä uinti. 
Nautitaan Suomen suvesta!

Kesämatka kotimaassa
ma-ke 29.-31.7. (3 pv) Kajaaniin ja 
Suomussalmelle junalla ja bussilla. Vain 
varapaikkoja jäljellä. Virallinen matkan-
järjestäjä Pohjolan Matka. Lisätietoja Terttu 
Saarinen 0400 848 149.

Kesäteatteria Ke 14.8. Nurmijärven 
Palojoella, Taaborinvuorella, Rosvot - 
musiikkinäytelmä Kivi -juhlien tuotantoa v. 
2019. Esitys alkaa klo 19. Matkan hinta 
määräytyy osallistujamäärän mukaan, 
väliaikakahvi sisältyy hintaan, n. 50€ ja 40 
paikkaa. Ilmoittautumiset heti Merja 
Mäittälälle 050 541 6686. 

Yhdistyksen ulkomaan matka 
To 26.9.- 4.10. suuntautuu Rodokselle, 
Kreikkaan, Virallinen matkanjärjestäjä 
Aurinkomatkat. Majoitus Blue Sky-
hotellissa. Vain varapaikkoja jäljellä. 
Lisätietoja Päivi Nissinen 050 337 0969.

Syyskauden toiminta alkaa viikolla 36. 
Seuraa paikallislehtien ilmoittelua Uusimaa 
ja Itäväylä Yhdistykset/Askola.

Ota yhteyttä Päivi Nissinen, pj, puh.050 
337 0969, jp.nissinen@gmail.com.
Tiedottaja Seppo Inkilä, 0400 407 537.

Tervetuloa perin mukavaan porukkaan!
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ELÄKELIITON ASKOLAN YHDISTYS RY
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Kannatusmak-
su 2€ ja saat 

muoviämpärin, 
joka saattaa 

sisältää 
palkinnon

Kesätapahtuma Korttialla 
13.7.2019 klo 11-15
Monitoimitalo, Tarkintie 10,  Askola 

Jos sinulla on ikivanha 
auto tai traktori,

 huristele sillä paikalle, 
tarjoamme kahvit !

Järjestäjä: Korttian kyläyhdistys
www.korttia.fi 

Korttian Kesätapahtuma 2019

Tervetuloa! 

Runsaasti myyjiä 
(tuottajia, käsityöläisiä, tuote-esittelyjä)

Huutokauppa
Poniratsastusta 

Kepparikisa
Pomppulinnat

Arpajaiset   Ongintaa
Buffetista: lettuja, makkaraa, kahvia....

KORTTIAN KYLÄYHDISTYS

Askolan kunnan järjestämät 
jumpat + kyläillat
Maanantaisin klo 18.00 jumppa 
(maksullinen) 13.5. ja 27.5.  
Keskiviikkona 5.6. klo 18.00 
puistojumppa (ilmainen)
Jumppien jälkeen klo 19.00 
jatketaan kyläillan merkeissä.
Keskiviikkona 19.6. klo 18.00 
kyläilta.

Tervetuloa, kaikki rohkeasti 
mukaan!

VUOKRATAAN
Idyllisessä maalaismaisemassa sijaitsevaa enstä kyläkoulua

erilaisiin tapahtumiin: häät, syntymäpäivät, rippi-, ylioppilas-,

lastenjuhlat, kurssit, kokoukset, leirit.....

Vuokra�avana kaksi pomppulinnaa. 

Ota yhtey�ä: pos.kor�a@gmail.com, puh. 0505 488 586, www.kor�a.fi

MONNINKYLÄN NUORISOSEURA

Arvoitusten Avain 25.-28.6. Telttaleiri Naumissa
Kesän suurin seikkailu 8-13 -vuotiaille järjestetään juhannuksen 
jälkeen Naumin leirikeskuksessa Sysmässä. 

Leirillä pääset ratkomaan erilaisia arvoituksia ja tehtäviä niin maalla 
kuin vedessäkin, osallistumaan työpajoihin, suuriin leirikisoihin ja seikkailuradalle. 
Lisäksi pääset viettämään elämää omassa teltassa nukkuen, rantasaunassa 
saunoen ja Päijänteessä uiden iltanuotioita unohtamatta. Leirin hinta on 130 
euroa. Hinta sisältää ohjelman, ruokailut, vakuutuksen 
 ja kuljetuksen Helsingistä.

Ilmoittautuminen 31.5. mennessä  
uusimaa.nuorisoseurat.fi tai etelahame. 
nuorisoseurat.fi. Lisätietoja prita.laiho@nuorisoseruat.fi.

Monninkylän nuorisoseuran jäsenet saavat alennus-
koodin ilmoittautumista varten. Lisätietoja Erja Alangolta 
040-7066900. 

Monninkylän tori
tarjoaa joka lauantai klo 10-14 kokoontumispaikan  
kaikenikäisille 8.6. alkaen.
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JUORNAANKYLÄN NUORISOSEURA

Elotori järjestetään taas tuttuun tapaan loppukesästä, 
tarkempi aika varmistuu myöhemmin.
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Esittää Sakari Pipatin kirjoittaman 
ja Ville Mustosen ohjaaman 

komedian

Ensi-ilta 4.5.2019 klo 19
Vahijärven nuorisoseurantalolla, 

Hänninmäentie 114, Askola

Miten käy eläkkeellä olevan ylikonstaapeli Sinkkosen bisnekset 
kotikutoisen biokaasun valmistamisessa? Vaimokin on sopivasti pois 

kuvioista ulkomaan komennuksen takia.
Yksin toki Sinkkosen ei tarvitse häärätä, apujoukkoja löytyy 

ulkomaalaisista ”sponsoreista” lähtien.
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita luvassa!

Löydät meidät myös: www.askolanteatteri.fi

BIOKAASUBISNES

Näytelmän tekijänoikeuksia valvoo: Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat

Näytökset:

Näytelmään saatu tukea kansalaisfoorumilta

su 5.5. klo 16
ke 8.5. klo 19
su 12.5. klo 16
la 18.5. klo 18 

ke 22.5. klo 19 
ti 28.5. klo 19 
helato 30.5. 
klo 14 ja klo 18

Liput 18€ / hlö, yli 10 
hengen ryhmät 16€ / hlö
Käsiohjelma 2€
Kahvilippu (kahvi, tee, mehu 
+ pulla) 4€

Lippuvaraukset nroista: 
0458535533 
0405605762 (klo 18-21)
(soitto/tekstiviesti) 
tai www.askolanteatteri.fi / 
lippuvaraukset
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VALTUUTETTU HUOLTO:
•   John Deere ja muut  

Hankkijan merkit
•  John Deere-metsäkoneet

MEILTÄ SAAT MYÖS:
•  hitsaus- ja koneistustyöt
•  maanrakennustyöt
•  renkaat, öljyt, tarvikeosat

050 59 52 554, Luhdintie 413, 07230 MONNINKYLÄ 
lassi@askolankone.fi, sanna@askolankone.fi, www.askolankone.fi

LISÄKSI HUOLLAMME:
•  pihanhoitokoneet, pienkoneet

KOIJARIN TASSUTARVIKE
Punahiekantie 5B2
07230 Askola
 
www.koijarintassutarvike.fi
koijarintassutarvike@gmail.com

PeterPalm
 fysioterapia  hieronta

Askola-Areena 
Linnankoskentie 61

07510 Askola
     puh.  019-663 0450  

040-527 4040
www.peterpalm.fi

parturi-kampaamo

marja saarinen

askolantie 27
07500 askola

019-663 0493

Rakennus Laprip Oy, Askolantie 80, 07510 VakkolaLasse Penttilä 040-547 5310

Kiinteistönvälitystä
Uudiskohdekonsultointia  
Pirjo Mäkinen  
050-464 9263 
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KAIKKI KATTOTYÖT MEILTÄ

010 680 4000
kattotutka.fi
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www.ppr.fi.

” Kipinää  
yrittäjälle,  
virettä  
johtamiseen!”

ASKOLA AREENA
LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: www.askola-areena.fi/seminaari

Yrittämisen ja johtamisen innostamisseminaari

Mitä 
itse voisit 

tehdä toisin 
kehittyäksesi 

ja parantaaksesi 
bisnestä?

Jukka Jalonen
Timo Ritakallio

Tiina Helenius
Jussi Kinnunen

Juha T. Hakala

perjantai 
30.8.2019
klo 9-16

Seminaarin
hinta 

160,– 
+ alv 24 %



40 41

 .emmamo no PO
 .äävyh teet anaakkaisa-ajatsimO

 .ellium aj isellestI

 :tanirat ostaK

 emmamo/fi.po

  
  Kukkakauppa Peikonpähkinä

Pappilantie 2
07500 Askola

p. 040-620 9939
sirkka.kanninen@kolumbus.fi

Kauneudenhoitopalvelut ammattitaidolla  
yli 10 vuoden kokemuksella.

Tarjoamme: jalkahoidot, kasvohoidot, kemialliset 
kuorintahoidot, vartalohoidot, rakennekynnet, 
ripsienpidennykset, kestovärjäykset, sokerointi 

karvanpoistot, manikyyrit, geelilakkaukset, 
 erikoislaitehoidot. Teitä palvelevat: SKY- 

Kosmetologi, Koulutettu hieroja, Urheiluhieroja

Lämpimästi tervetuloa!
SKY-Kosmetologi: Johanna Kotilainen

AJANVARAUS: 050-596 2733 
kultapiisku.fi/nettivaraus

AVOINNA: MA-LA sopimuksen mukaan 

Pappilantie 2, 07500 Askola, www.kultapiisku.fi

Kotipalvelu Minttu Maaria Oy
Siivous ja vanhustenhoito sekä pienet remontti-  
ja talonmiestyöt, puunkaadot ja kiinteistönhoito.
Myös tietokoneiden ja televisioiden  
asennus ja käyttöopastus.

Minna Pasanen, tj, puh. 040 5466 835 
minttumaaria.fi • Lehtiniityntie 52, 07530 Korttia

Sovi Evelace-ilta ystävien kesken tai piipahda 
kotiputiikkiin – talviale 10.3. asti!
Laajasta mallistosta tuotteita koko perheelle.

Satu Snirvi, Huuvari
040 566 0691
satu.snirvi@evelace.fi
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Omistajan käyntikortti
Ägarens visitkort

MONNINKYLÄ
MONBY

Meijeritie/Mejerivägen 14
010 765 9700 (0,0835 €/puhelu/samtal + 0,1209 €/min)

ark./vard. 7-21
la/lö. 8-20

su/sö. 10-21

ASKOLA 
Terveystie/Hälsovägen 2

010 765 9710 (0,0835 €/puhelu/samtal + 0,1209 €/min)

ark./vard. 8-21
la/lö. 8-18

su/sö. 11-18

SAARNIO
PARTURI-KAMPAAMO

Puh. 019-643 662
Meijeritie 18
07230 MONNINKYLÄ
www.pakasaarnio.fi
pakasaarnio@hotmail.com

Joka 5. kerta 

-20%

ASKOLAN 
LOKAPOJAT

040-763 6631

Myrskyläntie 526, 07590 Huuvari

www.prestbacka.fi

Äitienpäivälounas 12.5. 
hinta 30/10 €

kattaukset klo. 12.00 ja 14.30
varaukset 0400-804 883 ja 

info@prestbacka.fi

Myydään
POLTTOPUITA

Kuivia koivu- ja sekapuuklapeja
Kotiinkuljetus tai nouto Monninkylästä

p.040-5069658 Jukka Tuiskula
jukka.tuiskula@pp.inet.fi



     ASKULASSA 
KOHTSILLÄÄN

Varat kalenterin julkaisuun  saadaan 
kunnan yrityksiltä,  Askolan kunnalta ja 
Askolan seurakunnalta.
 
Aineisto-ohje ja toimitusosoite: 
Kirjoita sähköpostiviestin aiheeseen 
 (subject) kohtaan kenen aineistoa olet 
lähettämässä ja lähetä se osoitteeseen
jarkko.lehtonen@quickmac.fi

Yritysten ilmoitukset: ara.antin@live.fi

”Kohtsillään Askulassa” 
-julkaisun toimitus 
toivoo, että kaikki kunnan 
yhdistykset kertovat tulevasta 
toiminnastaan kuntalaisille. 
Kalenteri jaetaan jokaiseen 
kotitalouteen ja toiminnasta 
ilmoittaminen on maksutonta.


