
     ASKULASSA 
KOHTSILLÄÄN

 TAPAHTUMAKALENTERI  |  3.2019

Suomen kesä on taas kerran ollut kaunis ja säiden osalta vaihteleva. Olemme saaneet nauttia aurinkoisista 
hellepäivistäkin. Toivottavasti kesä virkisti ja antoi uutta puhtia arkeen.

Olemme jälleen koonneet kattavan paketin Askolan yhdistysten, kunnan ja seurakunnan  tarjoamista 
tapahtumista ja harrastusmahdollisuuksista tähän kalenteriin. Toimintaa ja tapahtumia on tarjolla 
kaikenikäisille. Osallistukaamme aktiivisesti tapahtumiin ja harrastuksiin.

LC Askola on aloittanut pullonpalautuskuittien keräyksen Askolan kirkonkylän, Monninkylän ja Pukkilan 
Salen myymälöissä. Kertyneet varat jaetaan stipendeinä Askolan yläkoulun ja Careerian Askolan toimipisteen 
askolaisille ja pukkilalaisille opiskelijoille. Kiitämme lahjoituksistanne.

Seuraavan kerran ”Kohtsillään Askulassa” ilmestyy 26.1.2020, aineistopäivä 10.1.2020.

Oikein hyvää ja aktiivista syksyä LC Askolan puolesta! 

Erkki Pusula
Lions Club Askolan presidentti 

Syksyä kohden
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Punahiekantie 2
MONNINKYLÄ
Puh. 019-643 582

ASKOLAN URHEILIJAT

SUUNNISTUS
Lisätietoja: Pertti Tuomi,  
puh. 040 318 2212 
Kuntosuunnistus Nietoossa ma 9.9.2019.

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

JALKAPALLO JA FUTSAL
AskU Haka 04-05 
Valmentajina James Tester, puh. 
045 133 9414 ja Anssi Korsström, 
puh 0400 264 360.   
AskU Tytöt yhteistyössä 
pornaislaisen HAlkun kanssa 
Tytöille on tarjolla myös omat piirisarjas-
sa pelaavat joukkueet yhdessä pornais-
laisen Halkian Alun (HAlkun) kanssa 
seuraavissa ikäluokissa: 
Tytöt 2004-05, Tytöt 2006-08 ja Tytöt 
2009-10. 
Valmentajina Petri Fomin ja Erja Alanko, 
puh. 040 7066 900
AskU Ilves 06-08
AskU Ilves on sekajoukkue 2006-08 syn-
tyneille. Joukkueen tapahtumat näkyvät 
osoit-teessa https://askuilves.nimenhuu-
to.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) 
Joukkueeseen ovat tervetulleita kaikki 
2011-2013 syntyneet pelaajat ja koska 
joukkue pyörii vanhempien voimalla, 
niin aktiiviset vanhemmat ovat enem-
män kuin tervetul-leita mukaan myös! 
Valmentajana toimii Janne Remesaho 
050-5936747. 
Jalkapallo, miehet
Yhteyshenkilö Riku Koskela,  
puh. 040 9355 210

SALIBANDY
Salibandy, miehet
Yhteyshenkilö Joona Erkkilä,  
puh. 050 3563 191 
Salibandy, miehet, AskU ll
Yhteyshenkilö Joona Erkkilä,  
puh. 050 3563 191 
Salibandy, miehet, AskU M35
Yhteyshenkilö Teemu Kuopio,  
puh. 0407636706

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.

Salibandy, naiset
Yhteyshenkilö Anna-Mari Toivonen, puh. 
040-8228910
Salibandy, juniorit 
Yhteyshenkilö Juha Kuusela,  
puh. 050 316 4404 
Koripallo
Yhteyshenkilö Jari Vettenranta,  
puh. 050 3794 064
Peli-illat perjantaisin Askola-Areenalla.

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

Täyden palvelun pesula

• kaikki pesulapalvelut

• pöytäliinojen vuokraus

• otsonointipalvelut

Säästä omaa aikaasi –  

kysy palveluistamme!

Mäntyrinteentie 4 • puh. 045 1382 303 • www.askolanpuhti.fi

https://askuilves.nimenhuuto.com
https://askuilves.nimenhuuto.com
www.asku.fi
http://www.askolanpuhti.fi
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ASKOLAN KUNNAN LIIKUNTA-, 
NUORISO- JA VAPAA-AIKATOIMI
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. 

JUMPPAOHJELMA SYYSKAUDELLE 2019
Syyskausi 16.9.-8.12.19 (vkot: 38-49) 
Jumppia ei ole:
Vko 42 syyslomalla, 14.10.-20.10.19
Itsenäisyyspäivän aaton iltana 5.12.19
Itsenäisyyspäivänä 6.12.19

Pidätämme oikeudet muutoksiin!

Syyslukukauden 2019 maksut 
45€ työssäkäyvät koko kausi
28€ seniorit, lapset, työttömät, kotiäidit, 
opiskelijat, varusmiehet koko kausi
23€/12€ puolikas kausimaksu Korttian 
jumpat

6€/3,50€ kertamaksu
40€/65€ Zumba kausimaksu
8€/5€ Zumba kertamaksu

Maksu tapahtuu paikan päällä pankki- tai 
luottokortilla, Smartum seteleillä sekä e-
passilla. Smartumit ovat henkilökohtaisia. 

Ryhmien toteutumisminimäärä osanotta-
jia on 6 osallistujaa.

Sitovat ilmoittautumiset www.askola.fi tai 
mia.stengard@askola.fi tai 040-7109 240

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 
21.8.19 klo 12:00.  

Maanantaisin Mäntyrinteen päiväkes-
kuksen salissa klo 14-14.45 Virelavista
Virelavis pohjautuu Lavis-lavatanssi-
jumppaan. Virelavis-tunnit toteutetaan 
pääsääntöisesti istuen/tuolia apuna 
käyttäen. Virelaviksessa pidetään haus-
kaa ja nautitaan musiikista ja tanssitaan 
humpan, valssin, tangon, rockin, jenkan, 
polkan ja salsan tahdissa. 
Ohjaajana liikunnanohjaaja at ja koulutet-
tu virelavisohjaaja Heli Peltola

Maanantaisin Särkijärven seuraintalon 
Jukolan salissa Lavis® lavatanssijumppa 
klo 15.00-15.45
Lavis® eli lavatanssijumppa on hauskaa 
liikuntaa, jossa yhdistyvät lavatanssin pe-
rusaskeleet ja jumppaliikkeet. Ei tarvitse 
omata aiempaa kokemusta lavatanssista 
ja jumpasta. Sopii kaikenikäisille. Ohjaaja-
na liikunnanohjaaja amk ja lavislisensioitu 
ohjaaja Mia Stengård

Maanantaisin Helkamäessä klo 17.00–
17.45 2-4vuotiaiden liikuntakerho. 
Vanhemmat saavat olla paikalla. 

Lasten liikuntakerhoissa kokeillaan erilai-
sia liikkumistapoja, jumppaillaan, leiki-
tään, tanssitaan, pelataan jne. Ohjaajana 
liikunnanohjaaja amk Mia Stengård

Maanantaisin Korttialla Tuolijumppaa/
Virelavista klo 18-18.45
Kaiken ikäisille ja kuntoisille tarkoitettu 
tuolijumppa/virelavis Korttian monitoimi-
talolla. Tuolijumpassa jumpataan välineil-
lä ja ilman. HUOM! Tuolijumppa kokoon-
tuu 16.9, 30.9, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11.
Ohjaajana liikunnanohjaaja at Heli Peltola

Maanantaisin Helkamäessä Kuntopiiri-
mix  klo 18.00-18.45  
Kuntopiirimixissä jumppaillaan eri kunto-
piiriteemoilla ja välineillä ja ilman. Sama 
teema on aina 3-4viikkoa. Kuntopiirimixi 
sopii niin miehille kuin naisille. Ohjaajana 
liikunnanohjaaja amk Mia Stengård

Maanantaisin Helkamäessä 
kehonhuolto tunti klo 18.45-19.30
Kehonhuolto koko keholle eri teemoin ja 
tyylein. Venytellään ja huolletaan kehoa 
niin perinteisellä venyttelyllä kuin apuväli-
neitä käyttäen, huolletaan kehoa jooga ja 
pilatestyyppisesti.
Ohjaajana liikunnanohjaaja amk 
Mia Stengård 

Tiistaisin Helkämäessä klo 17.00–17.45 
5-7-vuotiaiden liikuntakerho. Lapset 
jäävät yksin kerhoon.
Lasten liikuntakerhoissa kokeillaan erilai-
sia liikkumistapoja, jumppaillaan, leiki-
tään, tanssitaan, pelataan jne. Ohjaajana 
liikunnanohjaaja amk Mia Stengård

Tiistaisin Juornaankylän seuraintalolla 
lasten jumppa klo 17.30-18.15
Lasten liikuntakerhoissa kokeillaan 
erilaisia liikkumistapoja, jumppaillaan, 
leikitään, tanssitaan, pelataan jne. Ohjaa-

jana liikunnanohjaaja at Heli Peltola ja 
liikunnanohjaaja amk Mia Stengård 

Tiistaisin Helkamäessä  iisijumppaa klo 
18.00-18.45
Matalankynnyksen jumppatunti on 
tarkoitettu juuri sinulle, joka haluat esim 
pitkän tauon jälkeen aloittaa kuntoilun 
tai sinulle, joka et ole ikinä ryhmäliikun-
tatunneilla käynyt. Hyppyjä ja vaikeita 
askelkuvioita ei tunneilla tehdä. Jump-
paamme välineillä ja ilman. Voit jumpata 
myös istuen. 
Tunnille on helppo tulla mukaan, vaikka 
olisi ollut pitkä tauko liikkumisesta. Joka 
viikko on uusi mahdollisuus aloittaa liik-
kuminen, aikaisempaa jumppakokemusta 
ei tarvita. 
Ohjaajana liikunnanohjaaja amk Mia 
Stengård

Tiistaisin Juornaankylän seuraintalolla 
kuntojumppaa klo 18.30-19.15 
Kuntojumpassa jumppaillaan eri tavoin. 
Jumppana voi olla perinteistä kunto-
jumppaa, tanssillista jumppaa, kuminau-
hajumppaa, keppijumppaa jne.. Samaa 
teemaa jumpataan muutama kerta. Oh-
jaajana liikunnanohjaaja at Heli Peltola.
 
Tiistaisin Helkamäessä  
Lavis®lavatanssijumppaa klo 18.45-19.30
Lavis® eli lavatanssijumppa on hauskaa 
liikuntaa, jossa yhdistyvät lavatanssin pe-
rusaskeleet ja jumppaliikkeet. Ei tarvitse 
omata aiempaa kokemusta lavatanssista. 
Ohjaajana liikunnanohjaaja amk ja 
lavis®lisensioitu ohjaaja Mia Stengård

Tiistaisin Juornaankylän seuraintalolla 
kehonhuoltoa 19.15-20.00 
Kehonhuolto koko keholle eri teemoin ja 
tyylein. Venytellään ja huolletaan kehoa 
niin perinteisellä venyttelyllä kuin apuvä-
lineitä käyttäen, huolletaan kehoa jooga 

ASKOLAN KUNTA

mailto:risto.vanttinen@askola.fi
mailto:emmi.hituri@askola.fi
mailto:minna.lottanen@askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
http://www.askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
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ja pilatestyyppisesti.
Ohjaajana liikunnanohjaaja at Heli 
Peltola 

Tiistaisin Helkamäessä Afromixtanssi 
klo 19.30-20.30 
Kurssilla opetellaan afrikkalaisia pop-
tanssityylejä, kuten bongo, flavaa, kwai-
toa, soukousta ja ndomboloa.
Moderni afrikkalainen tanssi on hauskaa, 
energistä ja fyysistä ja keinuvat lantioliik-
keet ovat sille ominaisia. Pirteä musiikki 
ja rento meininki saavat iloiselle tuulelle. 
Afro-mix  sopii kaikille afrikkalaises-
ta tanssista, musiikista ja kulttuurista 
kiinnostuneille. Aiempaa kokemusta ei 
tarvita.
Ohjaajana ammatillinen opettaja John-
son Mluge
http://www.etnosaari.fi/index.
php?mID=213&kieli=FIN
Hinta 90 €/ koko kurssi, lapset alle 
14-vuotta 40€, Etnosaaren sähköposti ja 
Facebook-ryhmässä oleville asiakkaille 
85 €. Kertamaksu 10 €. Maksutapa kätei-
nen.  Ilmoittautumiset kurssi@etnosaari.
fi, 040-5378035 
Kurssi D 6.8.-8.10.19 Mukaan mahtuu 
vielä. Myös kesken kurssin voi osallistua. 
Kurssimaksun hinta katsotaan aloittamis-
ajankohdan mukaan.
Kurssi E 15.10-17.12.2019

Keskiviikkoisin Askola Areenalla liikun-
tainfo klo 9.30-10.30
Maksuton liikuntainfo, niin liikuntaresep-
tillä kuin ilman reseptiä, kaikille kunta-
laisille. Tule keskustelemaan liikunnasta, 
terveydestä, kunnassa olevista ja lähellä 
olevista liikuntamahdollisuuksista, 
hakemaan vinkkejä kotijumppaan jne.. 
liikunnanohjaaja Mia Stengårdin kanssa. 
Lisätietoja Mia Stengårdilta.

Keskiviikkoisin Voimaa vanhuuteen ikäih-
misten ja erityisryhmien liikuntahetki 
Askola Areenalla klo 9.30-11.30
Ikäihmisille ja erityisryhmille suunnattu 
liikunnallinen aamupäivä. Ohjelmassa mm 
tuolijumppaa, tasapainorataa, kävelyra-
taa, esittelijöitä, luennoitsijoita, kahvila. 
Ilmainen. Mahdollisuus kuljetukseen kylil-
tä. Lisätietoja antaa fysioterapeutti Henna 
Nyrhivaara 040-7109231 tai liikunnanoh-
jaaja amk Mia Stengård 040-7109240

Keskiviikkoisin Helkamäessä vanhempi-
vauvataaperojumppa 3kk-2v klo 12.00-
12.45
Tule jumppaamaan yhdessä vauvasi tai 
taaperosi kanssa.  Tunti koostuu leikki-
hetkestä ja jumpasta vauvalle/ taaperolle 
sekä äidille. Samalla pääset turisemaan 
kylän muiden äitien kanssa ja lapset voi-
vat leikkiä yhdessä. Tunnille ovat tervetul-
leita myös isommat sisarukset.
Ohjaajana toimii liikunnanohjaaja amk 
Mia Stengård 

Keskiviikkoisin Monninkylän Kymppi-
rakenteen kuntosalilla ohjattu seniorei-
den kiertoharjoittelu klo 13-14.
Kuntosaliharjoittelua senioreille. Alussa 
tehdään yhdessä pieni lämmittely, sitten 
kiertoharjoittelua salilla ja loppuun pienet 
venyttelyt. Ohjaajana Vertaisohjaaja Ilona 
Uljas. maksuton. 

Torstaisin Vahijärven Tanhuvaarassa 
Lavis®lavatanssijumppaa klo 10.00-10.45
Lavis® eli lavatanssijumppa on hauskaa 
liikuntaa, jossa yhdistyvät lavatanssin pe-
rusaskeleet ja jumppaliikkeet. Ei tarvitse 
omata aiempaa kokemusta lavatanssista. 
Ohjaajana liikunnanohjaaja amk ja 
lavis®lisensioitu ohjaaja Mia Stengård

Torstaisin Voimaa ja tasapainoa 
Mänty rinteellä klo 13.00-14.00
Voimaa ja tasapainoa ryhmässä teh-
dään voima ja tasapainoharjoitteita ja 
kuntosalilla kiertoharjoittelua. Ryh-
mään mahtuu maksimissaan 8 henki-
löä. Maksuton. Ohjaajana liikunnanoh-
jaaja amk Mia Stengård. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset Mia Stengård 040-
7109240

Torstaisin Askolan koulun salissa käve-
lysählyä klo 15-17
Kävelysählyssä pelaillaan salibandya 
leppoisasti kävellen ja harjoitellaan 
välillä tekniikkaa pelin lomassa. 
Maksuton. 

Torstaisin Monninkylän Helkamäessä 
Zumbaa klo 18-18.55
Zumba on hauska tanssillinen tunti, 
jossa hiki virtaa ja kalorit palaa huo-
maamatta. Sopii kaikenikäisille. Sadun 
zumbassa pidetään hauskaa ja revitel-
lään lattaritahtien parissa.
Ohjaajana liikunnanohjaaja ja lisensioi-
tu Zumba-ohjaaja Satu Partanen
Eläkeläiset, kotiäidit, lapset, opiskelijat, 
työttömät, varusmiehet kausimaksu 
40€ , kerta 5€
Muut kausimaksu 65€, kerta 8€

Pidätämme oikeudet muutoksiin.  

Liikuntapaikkojen osoitteet:
Helkamäki Helkamäentie 34, 07230 
Monninkylä
Askolan koulu Linnakoskentie 49, 07510 
Vakkola
Monninkylän koulu Pornaistentie 5, 
07230 Monninkylä
Askola-Areena Linnakoskentie 61, 
07510 Vakkola
Vahijärven seurantalo Hänninmäentie 
114, 07510 Vakkola

Juornaankylän seurantalo Myrskyläntie 
1201, 07680 Juornaankylä
Nuorisotila Nuta  Linnakoskentie 49, 
07510 Vakkola
Särkijärven seurantalo Myrskyläntie 206, 
07590 Huuvari
Kymppirakenteen kuntosali Helkamäentie 
23, 07230 Monninkylä
Korttian monitoimitalo Tarkintie 10, 
07530 Askola
Hyvinvointikeskus Onni, Onnintie 3, 
07560 Pukkila
Mäntyrinne Mäntyrinteentie 4, 07500 
Askola

Meidät löytää myös Facebookista Lii-
kunnanohjaaja Askola nimellä ja Askolan 
kunta vapaa-aika sekä Instagramista 
liikunnanohjaaja_askola. Ohjelmistomme 
löytyy myös www.askola.fi

Tanssin opetuksesta vastaa Taideteh-
taan tanssikoulu sekä Tellus. Lisää tietoa 
heidän tarjoamistaan tunneista Askolassa 
löytyy www.taidetehtaantanssikoulu.fi ja 
www.tellus.fi

Liikunta- ja vapaa-ajan 
ohjelmaa syyskaudella 

2019

Lätkämatsireissu 28.9.2019 HIFK-Tappara 
Askolan kunnan vapaa-aikatoimi järjestää 
yhteistyössä Pukkilan nuorisopalveluiden 
kanssa perinteisen lätkämatsireissun. 
Tänä vuonna suuntaamme Nordikselle 
katsomaan HIFK-Tappara peliä lauantaina 
28.9.19. Peli alkaa klo 17.00. Lähtö tapah-
tuu Pukkilasta klo 15.00, Askolan salen 
pihalta 15.30, Monninkylän Careerian 
pihalta 15.45. Paluu heti ottelun jälkeen. 
Retken hinta vahvistetaan myöhemmin. 
Seuraa ilmoittelua. 

http://www.etnosaari.fi/index.php?mID=213&kieli=FIN
http://www.etnosaari.fi/index.php?mID=213&kieli=FIN
mailto:kurssi@etnosaari.fi
mailto:kurssi@etnosaari.fi
http://www.askola.fi
http://www.taidetehtaantanssikoulu.fi
http://www.tellus.fi
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SYYSLOMALEIRI VIIKOLLA 42.   

Syyslomaviikolla järjestetään päiväleiri 1 
– 5-luokkalaisille 14.10.-16.10.2019. ma – 
ke klo 8.30 – 16. Ohjelmassa on ohjattua 
liikuntaa eri muodoissa, leikkejä ja muuta 
mukavaa. Paikkana Vakkolan Nuta ja 
yläkoulun liikuntasali. Osallistumismaksu 
20€/1pv, 50 euroa/kolme päivää, sisältää 
lounaan ja välipalan. 
Ohjaajana liikunnanohjaaja amk Mia 
Stengård. Apuohjaaja ei vielä tiedossa. 
Ilmoittautumiset keskiviikkoon 2.9.19 
mennessä, alkaen 15.8.19. 
www.askola.fi tai mia.stengard@askola.fi

Duudson park to 17.10.19 
Elämässä pitää olla Ninjaa! Askolan 
vapaa-aikatoimi ja Pukkilan nuorisopal-
velut järjestää retken Duudsonit Activity 
Parkiin syyslomaviikon torstaina 17.10.19. 
Puisto sijaitsee Espoon Isossa Omenassa. 
Activity Parkista löytyy mm. iso trampolii-
nialue ja suuri ninjaseikkailurata. Puis-
tossa pääset pelaamaan suojalkapalloa 
tai korista, sekä kisaamaan kavereiden 
kanssa koskiseikkailussa. Matkan hinta 
vahvistetaan myöhemmin. Hinta pitää 
sisällään bussimaksun ja lipun puistoon. 
Alle 11-vuotiaat huoltajan seurassa. Lap-
set liikkuvat puistossa itsenäisesti. 
Matkan alustava aikataulu: Lähtö Pukkila 
klo 11.00, Askolan tori klo 11.20, Monnin-
kylän ammattikoulu klo 11.30. Paluulähtö 
n. klo 17.30. Lisätietoja Mia Stengårdilta 
040-7109240 tai mia.stengard@askola.fi
Seuraa ilmoittelua.

ASKOLAN KOULUN KUNTOSALIN  
AUKIOLOAJAT JA VUOROT 
AVOINNA
MA-PE 15.30-22
LA-SU 8-22
AAMUVUOROT
TI-TO 6-8 

NAISTEN VUORO
SU 16-18 
KANSALAISOPISTON VUOROT  
(10.9.2018 alkaen)
MA  17.00-18.30
TI  15.30-17.00
LOMIEN AIKANA  
(SYYS-, JOULU-, HIIHTO- JA KESÄLOMA)
SALI AVOINNA  6 – 22
Jouluaattona ja Uuden vuoden aattona 
sali auki 6-18.

SÄÄSTÖRINTEEN VOIMAILUSALI
Pappilantie 2, 07500 Askola
Hinnat 1.1.2016 alkaen:
Vuosikortti 220 €, lukukausikortti 
137,50 €, kesäkausikortti 55 €
50 %:n alennus koululaisille, opiskelijoille, 
työttömille ja eläkeläisille

Nuorisotoimi

Lisätiedot tapahtumista ja nuoriso-
toimen toiminnasta: Nuorisosihteeri 
Risto Vänttinen p. 040 555 8344,  
risto.vanttinen@askola.fi 

NUORTENILLAT NUORISOTILA 
NUTASSA  27.9. ALKAEN
Askolan kirkonkylällä Linnankoskentie 49 
(Yläkoulun pohjoissiipi) avointen ovi-
en illat aukeavat taas syyskuun alussa. 
Nutassa voit viettää aikaa kavereiden 
kanssa, pelata pleikkarilla, käyttää netti 
PC:tä tai katsella telkkaria.  Mahdolli-
suus on myös pingiksen, biljardin ym. 
peluuseen. Tarjolla on aina myös pientä 
purtavaa. Tulevan syksyn aikana Nutassa 
järjestetään lisäksi erilaisia teemailtoja, 
joista tiedotetaan erikseen. Teemaillat 
järjestetään pääsääntöisesti torstaisin klo 
16-18. Teemailtoja voivat olla esim. eri 
kohderyhmille suunnatut vuorot kuten 
seiskojen, alakoululaisten tai ysien illat.

Nutan aukioloajat:
Torstaisin klo 17 - 20. Torstai Nutailtojen 
alkamisesta tiedotetaan syksyn aikana. 
Perjantaisin klo 18 – 21.30
Nuta on auki ensimmäisen kerran tänä 
syksynä perjantaina 27.9. Syksyn viimein 
Nutailta on perjantaina 29.11. 

HUOM! Nuta on kiinni perjantaina 11.10. 
mutta on auki syyslomaviikolla perjantai-
na 18.10.
              
Nuorisotilalla on käytössä  Nutakortti. Sen 
saavat käyttöönsä kaikki kortin täyttävät 
kävijät. Kortti oikeuttaa Nutan käyttöön ja 
se on maksuton.

7 – 12-VUOTIAIDEN  MEDIAKERHO  
ASKOLAN PÄÄKIRJASTOLLA   
Mediakerho alkaa ilmoittaudu mukaan! 
Tänä syksynä mediakerho on myös eloku-
vakerho. Tutustumme elokuviin ja niiden 
tekotapoihin sekä kuvaamme oman 
lyhytelokuvan. Lisäksi pelaamme Plays-
tation 4:lla ja VR-laseilla. Mediakerho 
kokoontuu maanantaisin klo 15 – 16.30 
2.9. alkaen. Ilmoittaudu Niikalle: niika.
karttunen@eduaskola.fi  maanantaihin 
26.8. mennessä.

PÖYTÄJALKAPALLOILUA 
Itä-Uudenmaan pöytäjalkapalloilijat 
(subbuteo) pelaavat Nuorisotila Nutassa 
sunnuntaisin klo 16.00-21.00. Toimin-
nasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
Mika Mäkelään p. 050-5182069.

4H-KERHOT SYKSYLLÄ 2018
Porvoon seudun 4H-kerhot toimivat 
Nutassa myös syksyllä 2019. 4H-kerho 
toimii syksyn aikana Nutassa tiistaisin 
klo 15.30-17.00. 10.9. alkaen. Lisätietoja 
toiminnasta 4H:lta www.porvoo.4h.fi 

JOULUMYYJÄISET 
Askolan joulumyyjäiset lauantaina 
14.12.18 klo 11 - 14 Askolan koulun 
liikuntasalissa (Linnankoskentie 49, Vak-
kola). Myyjäisiin ovat kaikki paikalliset 
toimijat tervetulleita. Myyjillä pitää olla 
oma pöytä. Ilmoittautumiset sähköisesti 
www.askola.fi maanantaista 18.11. alka-
en tai Risto Vänttinen p. 040 – 555 8344. 
Tapahtuman järjestää Askolan kunnan 
vapaa-aikatoimi.

Maalausliike Simo Ollila Ky

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

 Maalaus- jasaneerausurakointi

http://www.askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
mailto:risto.vanttinen@askola.fi
mailto:niika.karttunen@eduaskola.fi
mailto:niika.karttunen@eduaskola.fi
http://h.fi
http://www.askola.fi
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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 tarkoitettu 
pitkäaikaistyöttömille ja toiminnalla pyri-
tään vaikuttamaan pitkäaikaistyöttömien 
työmarkkinavalmiuksien, toimintakyvyn 
ja elämänhallintataitojen parantamiseen 
ja syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan. 
Kuntouttavan työtoiminnan järjestämi-
nen perustuu aktivointisuunnitelmaan, 
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 kerral-

laan. Starttipajalle hakeudutaan joko TE-
toimiston, 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

Sami Korpela,  
Pajaohjaaja
sami.korpela@askola.fi
p. 040 7109149

 

 

mailto:titta.harkanen@askola.fi
mailto:sami.korpela@askola.fi
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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. 

Ikäihmisten luontoelämyspolku Tuomi-
rannassa 4.9.2019 klo 13.00. Tehdään 
yhdessä luontopolulla luontoelämys-
retki, jonka jälkeen istahdetaan grillille 
nauttimaan kahvia ja pientä välipalaa. 
Kuljetus tapahtumaan tilataan viimeis-
tään 2.9. fysioterapeutti Henna Nyrhi-
vaara 040 7109 231. Tilaisuus, kuljetus ja 
tarjoilu ovat maksuttomia.

Luontoelämyspolku 
aloittaa tämän vuoden 
Vie Vanhus Ulos 
-kampanjan, jonka 
teemana on elämyksiä 
luonnosta. Kampanjan 

ajankohta on 10.9.-10.10. Lisätietoja 
ulkoiluystävätoiminnasta ja kampanjasta 
Eläkeliiton Askolan yhdistys ry:stä sekä 
Ikäinstituutin verkkosivuilta.

Ikäihmisten Avoimet Ovet Askola Aree-
nalla alkaen 11.9.2019 klo 9.30–11.30. 
Joka keskiviikko tuolijumppaa, tasapai-
norata, eläkeyhdistyksen mölkky, liikun-
taneuvontaa, pieni kahvila, vaihtuvia 
teemoja… Tule paikalle ja tee sitä mistä 
nautit! Palvelulinjalla kyyditys 3€ / suun-
ta. Tilaa palvelulinja kyytiä edeltävänä 
päivänä viimeistään klo 17 numerosta 
040 5150 814. Tilaisuus on maksuton.

Voima- ja tasapainoryhmät Män-
tyrinteellä. Maksuttomat voima- ja 

 

 

 

TERVETULOA IKÄIHMISTEN 
LUONTOELÄMYSPOLULLE TUOMIRANTAAN 

4.9.2019 KLO 13.00 
 

 

Vuosittainen Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja toteutetaan tänä 
vuonna teemalla elämyksiä luonnosta. Kampanja-aika on 10.9.–10.10.  

 

Askolassa kampanja startataan keskiviikkona 4.9.2019 Tuomirannassa 
järjestettävällä luontoelämyspolulla. Polku on noin 3 km pitkä ja sen 
varrella sijaitsee erilaisia luontoelämysrasteja. Polku on osittain 
vaikeakulkuinen ja apuvälineenä voi käyttää kyynär-/kävelysauvoja. 
Polulla kulkemisen sijaan voi luontoelämyksistä nauttia myös 
Tuomirannan grillipaikalla. Luontopolun päätteeksi istumme porukalla 
grillille nauttimaan kahvista ja pikkupurtavasta.  

 

Tilaisuus on täysin maksuton ja sinne on mahdollista saada kuljetus. 
Ilmoitathan kuljetustarpeesta fysioterapeutti Henna Nyrhivaaralle 
viimeistään 2.9. numeroon 040 7109 231. Tapahtuma järjestetään 
yhteistyössä Askolan kunnan, Askolan seurakunnan, Eläkeliiton Askolan 
yhdistys ry:n sekä Ikäinstituutin kanssa. Ikäinstituutti on paikalla 
kuvaamassa tapahtumaa.  
 

tasapainoryhmät on tarkoitettu kotona 
asuville ikäihmisille, joilla on alkavaa 
toimintakyvyn heikentymistä. Ryhmässä 
tehdään erityisesti voimaa ja tasapainoa 
lisääviä harjoitteita. Ryhmä I kokoontuu 
tiistaisin klo 11.00–12.00 ja torstaisin klo 
13.00–14.00. Ryhmä on täynnä. Ryhmä 
II kokoontuu torstaisin klo 12.00–13.00 
ja siinä on vielä tilaa. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen liikunnanohjaaja Mia 
Stengård 040 7109 240.

Vertaiskuntosaliryhmät ovat maksutto-
mia ikäihmisten kuntosaliryhmiä, joissa 
ohjaajana toimii vertaisohjaaja. Ryhmät 
kokoontuvat seuraavasti:
MA klo 9.00–10.00  
Mäntyrinteen kuntosali
MA klo 16.00–17.00  
Mäntyrinteen kuntosali
KE klo 13.00–14.00  
Kymppirakenteen kuntosali
PE klo 9.00–10.00  
Mäntyrinteen kuntosali
Ota mukaan sisäjalkineet, juomapullo ja 
rento mieli

Syksyn 2019 Ikäihmisten liikunta-
kalenteria on saatavilla Mäntyrinteeltä, 
liikuntatoimesta, kunnantalolta, kirjas-
tosta sekä terveyskeskuksesta. Sähköi-
nen versio on saatavissa fysioterapeutti 
Henna Nyrhivaaralta, henna.nyrhivaa-
ra@askola.fi tai 040 7109 231

mailto:henna.nyrhivaara@askola.fi
mailto:henna.nyrhivaara@askola.fi
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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

mailto:auli.teppinen@proagria.fi
mailto:satu.nurmi@proagria.fi
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ASKOLAN KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

JOHANNES LINNANKOSKEN 
JUHLAVUOSI 

Johannes Linnankoski 150-juhlavuotta 
vietetään tänä vuonna. Askolassa juhlat 
huipentuvat Linnankoski 150-juhlaan 
Iso-Pirtillä sunnuntaina 20.10.2019. 
Ohjelmassa on mm. juhlapuhe, Laulu 
tulipunaisesta kukasta –kirjallisen peiton 
julkistaminen, runoselfie ja paljon muuta. 
 

Askolan pääkirjastossa avataan keski-
viikkona 28.8.2019 Linnankoski Asko-
lassa – sattumaa ja johdatusta -näyt-
tely, jossa on esillä valokuvia Johannes 
Linnankoskesta sekä katsaus siitä, miten 
Askolan suurta miestä, kirjailija Johannes 
Linnankoskea on juhlittu ja muisteltu 
vuosien saatossa. 

Johannes Linnankoski on esillä myös 
kouluissa. Kaikille Askolassa koulua 
käyville on tarjolla tietoa ja tapahtumia 
Johannes Linnankoskeen liittyen. 

TORSTAISIN TARINOIDAAN 
TARINAPIIRISSÄ 
Tarinoita Askolasta, läheltä ja kaukaa, 
sieltä ja täältä, käsitellään Askolan 
tarinapiirissä joka kolmas torstai:  29.8., 
19.9., 10.10., 31.10., 21.11., 12.12.

Aloitamme torstaina 29.8.2019 klo 18 
– 20 Särkijärven Jukolassa, jolloin 
aiheena on Prestbackan perinnepäivillä 
julkistettu kirja Mettäkulman sotakir-

jeenvaihtajat. Kirja koostuu pääosin Laila 
Luumin enon, särkijärveläisen Eino 
Sikkaran saamiin kirjeisiin kotiväeltä ja 
sukulaisilta. 
Tarinapiirin aiheena on tämä kirja, sota-

ajan arki sekä kirjeiden merkitys sen ajan 
elämässä. Vieraana kirjan toimittaja, Laila 
Luumi. Kirjaa on myytävänä tarinapiirissä 
Jukolassa hintaan 35 e. Tervetuloa! 

Torstaina 19.9.2019 lähdemme retkelle 
Porvooseen seuraamaan Hannu Heikki-
län Linnankoski-aiheista luentoa Porvoon 
kansalaisopistossa klo 18 – 19.30.

Seuraavien tarinapiiritorstaiden aiheet 
ovat vielä auki:

Kokoonnumme Askolan pääkirjastoon 
10.10., 31.10., 21.11. ja 12.12 klo 18 – 
19.30. 
Mahdollisia syksyn tarinapiirin aiheita 
ovat Erkki Vaaran muistelmat maalaiselä-
mästä vuodelta 1895, virtuaalinen hau-
tausmaakierros ja Askolan kirkonseudun 
taloja ja asukkaita 1800-luvulla. 

KESKIVIIKKOISIN VIRKATAAN 
JA VINKATAAN
Joka toinen keskiviikko Askolassa kokoon-
tuu virkkaus- ja vinkkausryhmä.
Johannes Linnankosken juhlavuoden 
kunniaksi yhteisövirkattu Laulu tulipu-

ASKOLAN KIRJASTOJEN UUDET 
SUPISTETUT AUKIOLOAJAT  
19.8.2019 alkaen.
Askolan kunnan kirjaston aukioloaikoja 
supistetaan henkilöstöresurssin vähäi-
syyden vuoksi. Kirjaston aukioloajat ovat 
19.8.2019 lukien toistaiseksi seuraavat: 
ma ja pe 10 – 15
ti, ke, to 13 – 19,
lauantaisin suljettu 1.6. – 31.8.2019

Monninkylän kirjasto on avoinna:
Maanantaisin klo 10 – 15
Tiistaisin klo 13 – 19
Aikaisemmasta poiketen perjantaisin 
suljettu

Särkijärven ja Juornaankylän koulujen 
kirjastot ovat avoinna joka toinen viikko 
(parittomat viikot) torstaisin koulun 
lukuvuoden aikana, Juornaankylän 
koulukirjasto klo 9 – 10.30 ja Särkijärven 
koulukirjasto klo 11.30. – 14.00. 

Syynä supistettuihin aukioloaikoihin 
on henkilöstöresurssien vähäisyys. 

Päätös perustuu henkilöstöjaoston 
12.6.2019 § 94 tekemään päätökseen 
kirjastonjohtajan viran täyttämättä 
jättämiseen siihen saakka, kunnes kun-
nan taloudentasapainottamisohjelman 
käsittely päättyy.

Iloiset tyttäret isien ja sukulaismiesten sodan aikaisen kirjeenvaihdon takana: Edessä kirjan toimittanut Laila 
Luumi ja hänen vierellään äitinsä Enni Luumi. Ahkerasta avustajajoukosta kuvassa mukana vas. Katriina 
Hemmi, Ritva Peltola, Pirjo Elo, Maija Andersson, Tiina Heinonen, Ritva Virkola ja Sirkka Soinio. 
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naisesta kukasta –kirjallinen peitto on 
ollut menestys. Syyskaudella jatkamme 
virkkaamista yhdessä. Syntyykö peiton 
lisäksi tyynyjä tai muita sisustuksellisia 
elementtejä? Voit myös tuoda oman 
käsityön mukanasi ja neuloa esimerkiksi 
islantilaista villapuseroa. 

Käsitöiden lomassa puhumme kirjois-
ta ja kirjallisuudesta ja mukaan saattaa 
tarttua lukuvinkkejäkin! Käsitöitä ei ole 
pakko tehdä, mukaan voi tulla myös 
kuunteluoppilaaksi tai kirjavinkkien anta-
jaksi tai vastaanottajaksi. 

Eläköön vuoropuhelu ja kirjalliset 
aiheet! 

RUNOSELFIE
Sinäkin voit olla runoilija ja seurata Jo-
hannes Linnankosken viitoittamaa tietä 
sanailijana.  

Tänä päivänä jokainen ottaa älypu-
helimella selfien mutta oletko kuullut 
runoselfiestä? 

Askolan pääkirjastossa voit tehdä 
runoselfien ja huomata miten help-
poa sanailu on. Mieti oma lempivärisi, 

lempikukkasi, mikä mielestäsi on suo-
men kielen kaunein sana, mikä rumin, 
luonteenpiirteesi, toiveammattisi tai 
harrastuksesi ja lempikuukautesi. Näistä 
seitsemästä sanasta muodostuu ainut-
laatuinen sanallinen kuva sinusta. 

Tässä muutamia esimerkkejä runosel-
fiestä:

Olen aniliininpunainen pioni, aurin-
koinen kesäkuun esteetikko. En paituli 
vaan aito kuiskaus.
Olen sininen syklaami, sulkeutunut 
maaliskuinen opettaja. En törkeä vaan 
aito helmi.

Minkälainen sinun runoselfie on? Asko-
lan kirjastosta saat tarkemmat ohjeet, 
miten runoselfie luodaan. Halutessasi 
voit jättää runosi kirjastoon, jolloin ru-
nosi on mukana osana isompaa selfie-
kokoelmaa, jota kootaan Linnankosken 
juhlavuotena Askolassa. 

Runoselfietä tekevät myös Askolassa 
koulua käyvät koululaiset ja lukiolaiset. 
Johannes Linnankosken 150-vuotisjuhliin 
mennessä meillä on suuri määrä eriväri-
siä kukkia runoselfien muodossa. 

KIRJALLINEN PEITTO JA KIRJALLINEN LEIVONNAINEN YRITYSYHTEISTYÖNÄ

Laulu tulipunaisesta kukasta –kirjallinen peitto oli esillä Prestbackan kartanossa perinnepäivillä 
heinäkuussa. 

Laulu tulipunaisesta kukasta  –kirjalli-
nen peitto on esillä Linnankoski-näytte-
lyssä Askolan pääkirjastossa syys- ja lo-
kakuussa. Peittoja on tähän mennessä 
valmistunut kaksi ja toinen kirjallinen 
peitto on esillä myös Teetee-shopissa 
Porvoossa lokakuussa. 

Teetee-shop on ensimmäinen yritys, 
jonka kanssa Askolan kirjasto on tehnyt 
yhteistyötä. Soile Olmarin suunnitte-
lema ja Teetee-shopin sponsoroimista 
langoista yhteisövirkattu kirjallinen 
peitto on poikinut myös toisen yritys-
yhteistyökuvion. Tuorilan Leipomon 
Marjo Peltonen innostui virkatun 
peiton nähdessään ja suunnittelee syk-
syllä KIRJALLISEN LEIVONNAISEN, joka 
tulee myyntiin sopivasti Linnankoski 
150-juhlavuoden pääjuhlaan Askolassa 
20.10.2019. 

SYKSYN NÄYTTELYT ASKOLAN 
PÄÄKIRJASTOSSA
Linnankoski Askolassa – sattumaa ja 
johdatusta näyttely on avoinna Askolan 
pääkirjastossa 28.8. – 31.10.2019.

Avajaiset keskiviikkona 28.8. klo 17 – 19. 
Tervetuloa!

Näyttelyssä Askolan pääkirjastossa on esillä 
valokuvia, lehtiartikkeleita ja kirjoja, jotka liittyvät 
Johannes Linnankoskeen. 

Linnankoski Askolassa – näyttely siirtyy 
Askolan jälkeen Porvoon pääkirjastoon, 
jossa se on esillä joulukuussa. 

Marraskuussa Askolan pääkirjastossa on 
Askolan käsityöläisten myyntinäyttely.

Johannes Linnankosken Laulu tulipunaisesta kukasta taipuu moneksi. Kirjallisesta peitosta innoituksensa 
saanut Tuorilan Leipomon kehittelemä Johannes Linnankosken leivonnainen lanseerataan lokakuussa. 
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ASKOLAN SEURAKUNTA

Messut ja jumalanpalvelukset
Joka sunnuntai messu kirkossa klo 10. 
Tässä muutamia poimintoja syksyltä:
22.9. Sadonkorjuupyhä, on aika 
kiittää sadosta, mukana Askolan 
kirkkokuoro
29.9. Perhekirkko, lasten ja enkelien 
päivä, kaikki vuoden aikana kastetut 
lapset ja heidän läheisensä saavat 
kutsun kirkkoon
2.11. Pyhäinpäivän messu ja Vesa 
Erkkilän lähtöjuhla. Messun jälkeisillä 
kirkkokahveilla kiitämme kanttori 
Vesa Erkkilää ja lähetämme hänet 
nauttimaan eläkepäivistä! 
2.11. Pyhäinpäivän iltakirkko klo 18, 
jossa sytytämme kynttilän vuoden 
aikana kuolleille Askolan seurakunnan 
jäsenille ja tänne haudatuille. 
3.11. Rippikoulupyhä, ensi vuoden 
rippikoululaiset kutsutaan vanhempi-
neen kirkkoon!
24.11. Kummikirkko, erityisesti 
kummeja kutsutaan kummilastensa 
kanssa kirkkoon mukaan!

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
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.  

su 25.8. klo 15 Puistokonsertti ’Kaunis 
kotimaani’ Askolan kirkkopuistossa - 
Tenorissimo 10 vuotta, tenorit Lasse 
Riutamaa ja Reijo Ikonen, Ulla-Stina Iko-
nen harppu ja Iida Sivialo sello. Sateen 
sattuessa kirkossa, ohjelma 10,- tuntia 
aikaisemmin portilta. Kirkkokuoron 
kahvipuffetti.
Hyvinvointimessut 1.11. Askola-Aree-
nalla. Seurakunta rakentaa ’hiljaisen 
huoneen’ – tule katsomaan ja kokemaan!  

Diakoniassa tapahtuu - Tule mukaan 
tapaamaan toisia ja virkistymään.
Ryhmät ovat kaikille avoimia:
Avointen ovien tiistait Tuomirannassa 
(Jäppiläntie 70) 10.9.-26.11.2019. 10.9. 
yhteinen hartaushetki ja lounas oma-
kustannushintaan klo 12 ja sauna- ja 
uintimahdollisuus: klo 10.30 miehet, 
naiset klo 13.45. Saunaremontin vuoksi 
kokoonnumme syksyn muut kerrat klo 
11.30 sisältäen soppaa, seuraa ja sanaa.  

Keskiviikkokerho Korttian monitoimita-
lossa (Tarkintie 10) joka toinen keskiviikko 
18.9. -4.12.2019  klo 11.30-13 (18.9, 2.10, 
16.10, 30.10, 13.11. sekä 4.12. kerhon jou-
lujuhla. Kahvia, seuraa, hyvää ohjelmaa!

Omaishoidon illanvietto Tuomirannassa 
27.8. klo 17.30. Nuotion tunnelmaa, ilta-
pala ja sauna. Järjestää yhdessä Askolan 
kunta ja seurakunta.

Jaossa syksyllä Eu-ruokaa…seuraa ilmoit-
telua Itäväylässä, seurakunnan kotisivuil-
la ja somessa.

Olemme mukana Voimaa vanhuuteen 
luontoliikkumisen tapahtumassa Tuomiran-
nassa 4.9, Hyvinvointimessuilla Askola-
Areenalla 1.11. ja Ikäihmisten Avoimet ovet 
Askola-Areenan teemakeskiviikossa 13.11.

Tukikummit-avustuksia haettavissa
Tukikummit-säätiön lahjoittamilla va-
roilla tuetaan taloudellisesti Suomessa 
asuvia hädänalaisessa asemassa olevia 
lapsia ja nuoria. Avustuksia myönnetään 
esimerkiksi opiskelun, kouluttautumisen 
ja harrastusten välittömiin kustannuk-
siin, vaatteisiin ja kenkiin tai esimer-
kiksi matkakuluihin isovanhempien tai 
etävanhemman tapaamiseksi. Avustusa-
nomuksen tekee yhdessä diakoniatyön-
tekijä ja perhe. Lisätietoa internetissä 
Tukikummit.fi

Tiedustelut diakoniatyöntekijä Taina 
Lapinniemi 040 8390 192 tai taina.lapin-
niemi@evl.fi.

IRTI ARJESTA
Yksinhuoltajien perhepäivä 5.10. klo 
10-17
Tervetuloa yksinhuoltajien perhepäivään 
virkistymään arjesta!

Paikkana Pukkilan seurakuntakoti, 
Keskustie 20.  Ohjelmassa monipuolista 
ja innostavaa yhdessäoloa. Hyvää ruo-
kaa, mukana kampaaja ja mahdollisuus 
intialaiseen päähierontaa, ohjelmaa 
yhdessä ja erikseen lasten kanssa. 

Ilmoittautuminen: Paikkoja rajoite-
tusti. Ilmoittaudu oman seurakuntasi 
diakoniatyöntekijälle 27.9. mennessä:
Askolan seurakunta, Taina Lapinniemi, 
taina.lapinniemi@evl.fi tai 040 8390192

Myrskylän seurakunta, Tiina Kemp-
painen, tiina.kemppainen@evl.fi tai 040 
721 7963

Pukkilan seurakunta, Hanne Matikai-
nen, hanne.matikainen@evl.fi tai 040 
8491209

Ilmoittautumisen yhteydessä mai-
nitse erityisruokavalio, lasten iät ja 
haluatko intialaisen päähieronnan ja 
kampaajan pienimuotoista palvelua. 
Päivä on perheille maksuton.

www.askolanseurakunta.fi
mailto:askolan.seurakunta@evl.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evl.fi
http://Tukikummit.fi
mailto:taina.lapinniemi@evl.fi
mailto:taina.lapinniemi@evl.fi
mailto:taina.lapinniemi@evl.fi
mailto:tiina.kemppainen@evl.fi
mailto:hanne.matikainen@evl.fi
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Lapset ja perheet

Helmisuunnistusta kirkkopihassa
Tervetuloa etsimään helmiaarteita kirk-
kopihalta 
ke 28.8. klo 17.30 – 19.00. Aloitamme 
yhdessä seurakuntakodilla,
jossa myös ”suunnistuksen” jälkeen 
iltatee tarjolla.

Korvapuustien leipomisilta 
Seurakuntakodilla ke 2.10. klo 18.
Omat kaulimet ja leivinalustat mukaan. 
Ilmoittautuminen 1.10. mennessä teksti-
viestillä 0400 598 010/Leena Tyyskä

Isien ja lasten puuhailta 
seurakuntakodilla ke 6.11. klo 17.30 
-19.30. Iltapalaa tarjolla.

Nuoret ja varhaisnuoret

KERHOT:
After school-iltapäivä keskiviikkoisin klo 
14.30-16.00, 3-6. -luokkalaisille tytöille 
ja pojille Askolan alakoululla. Ohjelmassa 
leikit, kisat, askartelut, pelit ja välipala.

Kokkikerho maanantaisin klo 15.30-
17.00 Nuopparissa (Pappilantie 2) 1.-4. 
-luokkalaisille. Kokkikerhossa leivotaan 
yhdessä ja hiljennytään kerhohartaudes-
sa. 

Tyttökerho toimii Nuopparissa tiistaisin 
klo 16.30-18.00. Kerho on tarkoitettu 

kaikille alakouluikäisille tytöille. Kerhossa 
askarrellaan, leikitään ja leivotaan.

Monninkylän kokkikerho Helkamäessä 
tiistaisin 2-4. -luokkalaisille klo 17-18.30.

Liikuntaleikkikerho 1-4. -luokkalaisille 
maanantaisin klo 17-18 Monninkylässä 
Careerian liikuntasalissa (Helkamäentie 
32). Sisäkengät ja juomapullo mukaan!
 
Vahijärven kerho kokoontuu Tanhuvaa-
rassa (Hänninmäentie 114, 07510 Vak-
kola) torstaisin klo 16.30-18.00.  Kerho 
on avoin kaikille alakouluikäisille tytöille 
ja pojille. Ohjelma sisältää askartelua, 
leikkejä ja pelejä sekä kerhohartauden.
Kerhotoiminta alkaa 2.9 alkavalla viikolla. 
Kokkikerhoihin ilmoittautuminen 21.8. 
alkaen susanna.koivula@evl.fi tai teksti-
viestillä 040 703 3211.
 
Nuoppari-illat nuorille alkavat 28.8.
Nuoppari-illat ovat keskiviikkoisin 
klo 17.00-19.00. Nuoppari-illoissa on 
yhteinen ohjelmaosuus, välipalaa ja 
mahdollisuus pelata pingistä, pleikkaa, 
pöytäjalista tai vain hengailla yhdessä. 
28.8. pidetään erityinen rippikoulujen 
muisteluilta, jossa mm. valokuvia ja 
herkkuja.
 
Isoskoulutus 
Isoskoulutus alkaa torstaina 5.9. Isos-
koulutus kokoontuu noin joka toinen 
viikko Nuopparilla klo 15.30-17.00

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

Askolan kuvataidekoulu on 
kannatusyhdistyksen ylläpi-
tämä, taiteen perusopetusta 
antava lasten ja nuorten 
vapaa-ajan oppilaitos jo 
vuodesta 1992. Koulu antaa 

vuosittain opetusta n. kahdeksallekym-
menelle 5 - 16 -vuotiaalle askolalaiselle 
lapselle ja nuorelle. Kuvataidekoulu tar-
joaa mahdollisuuden tutustua monipuo-
lisesti erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin 
ja kannustaa luovuuteen ja itseilmaisuun. 
Opettajina perusopinnoissa toimivat Maisa 
Laine ja Tiina Kolehmainen. Teemaopinnot 
alkavat syksyllä tutustumisella koruhisto-
riaan ja korujen tekemisen mahdollisuuk-
siin. Opettajana molemmille ryhmille on 
Marjukka Taos.

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

Opetus alkaa viikolla 35 Etevan ja 
kuvataidekoulun yhteisissä tiloissa os. 
Linnankoskentie 49. Vapaita paikkoja voi 
kysellä sähköpostilla askolankuvataide-
koulu@gmail.com tai opettajaltamme 

Maisa Laineelta p. 045 898 3030
Syksyllä pidämme oppilaiden huoltajille 
vanhempainillan 13.9. klo 18 kuvataide-
koulun tiloissa, jossa kerromme toimin-
nastamme ja taiteen perusopetuksesta 
enemmän. Toiveemme on saada lisää 
aikuisia mukaan toimintaamme, ilman 
kannatusyhdistyksemme johtokunnan 
jäsenyyttä. Otamme ilolla vastaan tal-
kooapua, materiaaleja ja kehitysideoita 
toimintamme pyörittämiseen. 

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

Tussityö PUPU, 
Ella Nurmi

mailto:susanna.koivula@evl.fi
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
http://yhdistysavain.fi/
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
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HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN NUORISOSEURA

HYMYILLEN HUUVARIN HÖLKÄLLE!
Jälleen on aika Huuvarin Hölkän. Tänä vuonna hölkkäillään sunnuntaina 15.9.2019 klo 

12.00.
Lähtö Huuvari–Särkijärven nuorisoseurantalolta, Jukolasta.  Matkat ovat 11 km ja 4 km.

Matkat ja ajanotto ovat epäviralliset. Ajanotto päättyy klo 14:00.

Sarjat:
11km – naiset, miehet ja alle 15-vuotiaat (10€)

4km – alle 15-vuotiaat tytöt ja pojat (5€)
4km – kaikki halukkaat ilman ajanottoa (2€)

Sarjoista ajanoton kanssa palkitaan kolme parasta.

Ennakkoilmoittautumiset sähköpostitse pe 13.9 mennessä  
osoitteeseen huuvarinhymy@hotmail.com tai alla oleviin puhelinnumeroihin. Muistathan 

kertoa ilmoittautumisen yhteydessä sarjan. Jälki-ilmoittautumiset paikan päällä +5€.

Maksu käteisellä paikan päällä, varaathan tasarahan. Numerolappujen nouto ja ilmoit-
tautuminen Jukolassa klo 11:15-11.45. Lähtö ja maali sijaitsevat Jukolassa, tarkemmat 

ohjeet osallistujille jaetaan paikan päällä.

Osallistujille on mehutarjoilu ja 11 km lenkillä yksi juomapiste matkan varrella.
Jukolassa on tapahtuman ajan myynnissä makkaraa ja vohveleita.

Reitit alla:
4 km: Myrskyläntie (pyörätie) – Tamminiementie - Lassbackantie -  

Myrskyläntie (pyörätie)
11 km: Myrskyläntie (pyörätie) – Särkijärventie – Yhdystie – Sorvasuontie -  

Myrskyläntie (pyörätie).

Tapahtuman tuotto käytetään Huuvari-Särkijärven nuorisoseuran hyväksi.

Pue jalkaan lenkkarit tai korkkarit ja asetu lähtöviivalle tai kannustusjoukkoihin.
Tule yksin tai ystävän kanssa lenkille sekä vohvelille.

Ei riemulla rajaa, kun Huuvarin Hölkällä ravaa.

 

Lisätietoja Larissalta 0400 717785 tai Teresalta 0400 999329
GRAAFINEN SUUNNITTELU- JA TUOTANTOTOIMISTO

.FI

Lions Club Askola
PALAUTUSPULLO- 

LAPPUJEN
KERÄYSLAATIKKO

Askolan ja Monninkylän  
SALE-myymälöissä

LEIJONAT KIITTÄÄ!

Varat käytetään stipendeihin, jotka jaetaan koulujen päättymisen 
yhteydessä Askolan yläkoulun ja Careerian Askolan toimipisteen 

askolalaisille ja pukkilalaisille opiskelijoille. Varat jaetaan 
seuraavan vuoden koulujen päättymispäivänä.

mailto:huuvarinhymy@hotmail.com
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Eläkeliiton 
Askolan yhdistys 
ry     

Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläisjärjestö. 
Järjestö valvoo ikäihmisten etuja ja tarjoaa yh-
dessäoloa ja monenlaista toimintaa. Olemme 
Uudenmaan piirin suurin yhdistys v. 2019. Elä-
keliiton oma lomapaikka on Lehmiranta Salon 
läheisyydessä. EL-sanomista (6 krt/v) löytyy tie-
toa jäseneduista mm. lomaviikoista ja harraste-
kursseista. Myös Eläkeliiton Uudenmaan piirin 
Joululehti sisältää askolalaisia kiinnostavia artik-
keleita. Se jaetaan postitse jokaiseen jäsenta-
louteen. Eläkeliiton Askolan yhdistyksen toimin-
nasta saa tietoa paikallislehdistä, kotisivuilta, 
facebookista. Sivuston kautta voit liittyä myös 
jäseneksi. Jäsentarjouksista kuulet kuukausita-
paamisissa Askolan seurakuntakodissa. Katso 
uusimaa.elakeliitto.fi/yhdistykset/askola tai ota 
yhteyttä hallituksen jäseniin. Jäsenmaksu on 
23€. 

Liikunnat syksyllä 2019

Ke klo 10.  Askola-Areenalla alkaa 
ikäihmisten toimintapäivä- Avoimet ovet 
kaikille, Linnankoskentie 6, palveluliikenne 
käytettävissä ja kahvila avoinna. UUSI!

11.9. Mölkky siirtyy alkaen Areenalle klo 
10-11.30. Vertaisohjaajina Erkki Mäkäräi-
nen ja Markku Heikkilä, joilta saat kunto-
kortin. Täytä sitä ja osallistut arvontaan. 
Maksuton.

Ma klo 16-17, Ohjattu kuntosali 
Mäntyrinteen palvelutalossa jossa 
vertaisohjaajana Erja Torkkola.
Ke klo 13-14 Monninkylän Kympissä, 
Helkamäentie 23, vertaisohjaajana Ilona 
Uljas. Saat kuntokortin, joka osallistuu 
arvontaan. Harjoittelu jatkuu itsenäisyys-
päivään saakka joka viikko. Maksuton.

Ke 4.9. klo 13-15 syksyn liikuntapäivä 
kaikille Askolan ikäihmisille Tuomirannan 
maastossa Luontopolku ja makkaran 
grillausta! Maksuton.

Vapaaehtoistyö

Pe 6.9. alkaen Mäntyrinteen perjantai-
kerho. Jos olet kiinnostunut vapaaehtois-
työstä ilmoittaudu Riitta Vainiolle 050 380 
5361. 

Tarina- ja digituvat

9.9. alkaen maanantaisin joka toinen 
viikko klo 12, Tarinatupa Juornaankylän 
Rukoushuoneella, Huhdintie 19, 
Vertaisohjaajana Birgit Yrjönmäki. 

To 19.9., 17.10. ja 14.11. klo 13-15. 
Monninkylän Leakodissa, Helkamäentie 
19. Vertaisohjaajina Päivi Nissinen ja Raija 
Keltti. Tule virkistämään muistia ja 
muistelemaan menneitä mukavaan 
porukkaan ja pysyt ajan tasalla! 

Ke 25.9., 30.10., 27.11. ja 18.12. klo 
15.30-17.30 Leakodissa kokoontuu 
syksyllä 2019 digitupa.

To 28.11. ja 12.12.  Juornaan Rukoushuo-
neessa Digitupa klo 12-14. Tietotekniikan 
opettaja Tarja Ekholm antaa apua 
kannettavan tietokoneen, älypuhelimen ja 
tabletin peruskäytössä. Maksuton. Tule 
oppimaan uutta tai kertaamaan vanhaa! 
UUSI!

Käsityökerho

To 5.9. alken klo 13-15 vuoroviikoin 
tarinatuvan ja kuukausitapaamisten 
kanssa. Askartelu-/käsityökerho toimii 

Monninkylän Leakodissa Vertaisohjaajina 
Birgitta Honkanen ja Tuula Nyman.

"Taito perinnöksi”

Eläkeliiton 50-vuotisjuhlavuoden 2020 ja 
samalla Askolan yhdistyksen 45-vuotis-
kampanja. Aloitamme kudontatuokiot 
Monninkylän ala-asteen 1.-6. -luokka-
laisten kanssa syksyllä 2019. 
Perinnetaitopäivänä koululaiset tutustuvat 
vanhemman sukupolven taitoihin ja 
tarinoihin. Kudontatuokiot videoidaan. 
Opastajina toimivat Monninkylän 
Kansalaisopiston kudontapiiriläiset Milja 
Nokkosmäen johdolla ja Leakodin käsityö-
kerholaiset. Lisätietoja Päivi Nissiseltä.

Kuukausitapaamiset

seurakuntatalossa torstaisin klo 13-15
12.9. Ikäihmisten palvelut Askolassa
10.10. Kakkosvaiheen diabetes ja sen 
ehkäisy, Ritva Hakala
7.11. Syyskokous
28.11. Puurojuhla Mäntyrinteen 
palvelutalossa yhdessä seurakunnan 
kanssa

Syksyn matkat

26.9.-3.10. Yhdistyksen ulkomaan matka 
suuntautuu Rodokselle, Kreikkaan. 
Täynnä.

27.10. - 1.11. "Työt takana" tuettu loma 
KK/Verve/Lahti. Täynnä.

12.-15.11.  Lehmiranta tanssii ja soi 
Ilmoittaudu Terttu Saariselle 0400 848 149. 
Hinta 220 €+kuljetus.
Syyskauden toiminta alkaa viikolla 36. 
Seuraa paikallislehtien ilmoittelua Uusimaa 

ja Itäväylä Yhdistykset/Askola saadaksesi 
ajantasaisen tiedon tapahtumista!

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

Tervetuloa perin mukavaan porukkaan!

Uudenmaan piirin joukkuetikanheiton 1. 
palkinto Askolaan 12.6. Kuvassa kapteeni 
Jukka Toivosen tyylinäyte.

Uudenmaan piirin luontovisan 2. palkinto 
Askolaan 12.6. vas. Tuula Taskula, 
Annukka Vilenius, Anu Nurmi.

Eläkeliiton 
Askolan yhdistys 
ry     

Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläisjärjestö. 
Järjestö valvoo ikäihmisten etuja ja tarjoaa yh-
dessäoloa ja monenlaista toimintaa. Olemme 
Uudenmaan piirin suurin yhdistys v. 2019. Elä-
keliiton oma lomapaikka on Lehmiranta Salon 
läheisyydessä. EL-sanomista (6 krt/v) löytyy tie-
toa jäseneduista mm. lomaviikoista ja harraste-
kursseista. Myös Eläkeliiton Uudenmaan piirin 
Joululehti sisältää askolalaisia kiinnostavia artik-
keleita. Se jaetaan postitse jokaiseen jäsenta-
louteen. Eläkeliiton Askolan yhdistyksen toimin-
nasta saa tietoa paikallislehdistä, kotisivuilta, 
facebookista. Sivuston kautta voit liittyä myös 
jäseneksi. Jäsentarjouksista kuulet kuukausita-
paamisissa Askolan seurakuntakodissa. Katso 
uusimaa.elakeliitto.fi/yhdistykset/askola tai ota 
yhteyttä hallituksen jäseniin. Jäsenmaksu on 
23€. 

Liikunnat syksyllä 2019

Ke klo 10.  Askola-Areenalla alkaa 
ikäihmisten toimintapäivä- Avoimet ovet 
kaikille, Linnankoskentie 6, palveluliikenne 
käytettävissä ja kahvila avoinna. UUSI!

11.9. Mölkky siirtyy alkaen Areenalle klo 
10-11.30. Vertaisohjaajina Erkki Mäkäräi-
nen ja Markku Heikkilä, joilta saat kunto-
kortin. Täytä sitä ja osallistut arvontaan. 
Maksuton.

Ma klo 16-17, Ohjattu kuntosali 
Mäntyrinteen palvelutalossa jossa 
vertaisohjaajana Erja Torkkola.
Ke klo 13-14 Monninkylän Kympissä, 
Helkamäentie 23, vertaisohjaajana Ilona 
Uljas. Saat kuntokortin, joka osallistuu 
arvontaan. Harjoittelu jatkuu itsenäisyys-
päivään saakka joka viikko. Maksuton.

Ke 4.9. klo 13-15 syksyn liikuntapäivä 
kaikille Askolan ikäihmisille Tuomirannan 
maastossa Luontopolku ja makkaran 
grillausta! Maksuton.

Vapaaehtoistyö

Pe 6.9. alkaen Mäntyrinteen perjantai-
kerho. Jos olet kiinnostunut vapaaehtois-
työstä ilmoittaudu Riitta Vainiolle 050 380 
5361. 

Tarina- ja digituvat

9.9. alkaen maanantaisin joka toinen 
viikko klo 12, Tarinatupa Juornaankylän 
Rukoushuoneella, Huhdintie 19, 
Vertaisohjaajana Birgit Yrjönmäki. 

To 19.9., 17.10. ja 14.11. klo 13-15. 
Monninkylän Leakodissa, Helkamäentie 
19. Vertaisohjaajina Päivi Nissinen ja Raija 
Keltti. Tule virkistämään muistia ja 
muistelemaan menneitä mukavaan 
porukkaan ja pysyt ajan tasalla! 

Ke 25.9., 30.10., 27.11. ja 18.12. klo 
15.30-17.30 Leakodissa kokoontuu 
syksyllä 2019 digitupa.

To 28.11. ja 12.12.  Juornaan Rukoushuo-
neessa Digitupa klo 12-14. Tietotekniikan 
opettaja Tarja Ekholm antaa apua 
kannettavan tietokoneen, älypuhelimen ja 
tabletin peruskäytössä. Maksuton. Tule 
oppimaan uutta tai kertaamaan vanhaa! 
UUSI!

Käsityökerho

To 5.9. alken klo 13-15 vuoroviikoin 
tarinatuvan ja kuukausitapaamisten 
kanssa. Askartelu-/käsityökerho toimii 

Monninkylän Leakodissa Vertaisohjaajina 
Birgitta Honkanen ja Tuula Nyman.

"Taito perinnöksi”

Eläkeliiton 50-vuotisjuhlavuoden 2020 ja 
samalla Askolan yhdistyksen 45-vuotis-
kampanja. Aloitamme kudontatuokiot 
Monninkylän ala-asteen 1.-6. -luokka-
laisten kanssa syksyllä 2019. 
Perinnetaitopäivänä koululaiset tutustuvat 
vanhemman sukupolven taitoihin ja 
tarinoihin. Kudontatuokiot videoidaan. 
Opastajina toimivat Monninkylän 
Kansalaisopiston kudontapiiriläiset Milja 
Nokkosmäen johdolla ja Leakodin käsityö-
kerholaiset. Lisätietoja Päivi Nissiseltä.

Kuukausitapaamiset

seurakuntatalossa torstaisin klo 13-15
12.9. Ikäihmisten palvelut Askolassa
10.10. Kakkosvaiheen diabetes ja sen 
ehkäisy, Ritva Hakala
7.11. Syyskokous
28.11. Puurojuhla Mäntyrinteen 
palvelutalossa yhdessä seurakunnan 
kanssa

Syksyn matkat

26.9.-3.10. Yhdistyksen ulkomaan matka 
suuntautuu Rodokselle, Kreikkaan. 
Täynnä.

27.10. - 1.11. "Työt takana" tuettu loma 
KK/Verve/Lahti. Täynnä.

12.-15.11.  Lehmiranta tanssii ja soi 
Ilmoittaudu Terttu Saariselle 0400 848 149. 
Hinta 220 €+kuljetus.
Syyskauden toiminta alkaa viikolla 36. 
Seuraa paikallislehtien ilmoittelua Uusimaa 

ja Itäväylä Yhdistykset/Askola saadaksesi 
ajantasaisen tiedon tapahtumista!

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

Tervetuloa perin mukavaan porukkaan!

Uudenmaan piirin joukkuetikanheiton 1. 
palkinto Askolaan 12.6. Kuvassa kapteeni 
Jukka Toivosen tyylinäyte.

Uudenmaan piirin luontovisan 2. palkinto 
Askolaan 12.6. vas. Tuula Taskula, 
Annukka Vilenius, Anu Nurmi.

ELÄKELIITON ASKOLAN YHDISTYS RY
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NAISTEN ILTAPÄIVÄ
KORTTIAN MONITOIMITALOLLA

Tarkintie 10 (Askola)
sunnuntaina 27.10. klo 13-16

Kaikkea kivaa naisille 
- kosmetiikkaa - koruja 

- vaatteita - käsitöitä 
Puffetista kahvin kera suolaista ja makeaa.

Arpajaiset
Tule viettämään mukava iltapäivä !
Järjestäjä Korttian kyläyhdistys ry

www.korttia.fi

KORTTIAN KYLÄYHDISTYS

Tiistaina 3.9. avoimetovet klo 18-20.
Tervetuloa tutustumaan 
esteettömään ja uuden ulkoasun 
saaneeseen Monitoimitaloon.
Kahvitarjoilu. 
 
Askolan kunnan järjestämät 
jumpat + kyläillat
Maanantaisin klo 18.00 jumppa 
(maksullinen) 16.9, 30.9, 14.10, 
28.10, 11.11 ja 25.11.
Jumppien jälkeen klo 19.00 jatketaan 
kyläillan merkeissä.

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

 

Voit myös maksaa vapaaehtoisen järven 
hoidon hyväksi menevän maksun, n. 10 €. 
Tilinumero FI77 5013 0040 0057 57 Askolan Op 
 
Tuotto käytetään järven hoitoon sekä rantojen 
virkistyskäytön kehittämiseen. 
 
 
  Tervetuloa mukaan! 
 
Vahijärven ja Monninkylän 

yhteisten vesialueiden osakaskunnat  
 
 

 17.8. klo 10-14 Monninkylän torikahvio 
• makkaraa, piirakoita 
• kakkua, pullaa 
• kahvia, teetä, mehua 

 31.8. klo 11-14 Rantapäivä Vahijärven laavulla 
• kalakisa mato-ongella 
• arpajaiset 
• puffetti 

Vahijärven elämää 

 

Seuraa järven elä-
mää Facebookissa: 
www.facebook.com

/vahmonok 

Syksyn tapahtumia 
 

Korttian kyläyhdistys
Korttian monitoimitalo
Tarkintie 10
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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 

mailto:lassi@askolankone.fi
mailto:sanna@askolankone.fi
http://www.askolankone.fi
http://www.koijarintassutarvike.fi
mailto:koijarintassutarvike@gmail.com
http://www.peterpalm.fi
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KAIKKI KATTOTYÖT MEILTÄ

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

http://www.ppr.fi
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  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!
Laajasta mallistosta tuotteita koko perheelle.

Satu Snirvi, Huuvari
040 566 0691
satu.snirvi@evelace.fi

mailto:sirkka.kanninen@kolumbus.fi
http://kultapiisku.fi/nettivaraus
www.kultapiisku.fi
mailto: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

Myydään
POLTTOPUITA

Kuivia koivu- ja sekapuuklapeja
Kotiinkuljetus tai nouto Monninkylästä

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

Tervetuloa 
Prestbackan 

pitokartanoon!
Puh. 0400-804 883 
info@prestbacka.fi

http://www.prestbacka.fi
mailto:jukka.tuiskula@pp.inet.fi
mailto:info@prestbacka.fi
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     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.

mailto:jarkko.lehtonen@quickmac.fi
mailto:ara.antin@live.fi

