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KOHTSILLÄÄN

 TAPAHTUMAKALENTERI  |  1.2020 TAPAHTUMAKALENTERI  |  1.2020

Nyt tammikuun alkupuolella on vielä kokematta talven lumisateet ja pakkasilmat. Talvisia liikuntaharrastuksia 
ei ole voinut Etelä-Suomen luonnossa harjoittaa. Toivottavasti saamme nauttia vielä kirkkaista ja raikkaista 
kevättalven keleistä. 

Tästä kalenterista löydätte varmasti runsaasti erilaista toimintaa, tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia 
kaiken ikäisille. Menkäämme aktiivisesti kevättä kohti, osallistukaa tapahtumiin ja harrastuksiin.

Tämän tapahtumakalenterin kansikuva on vuoden 2020 uusmaalaisesta kylästä, Huuvari-Särkijärveltä.  
Onnea aktiiviselle ja yhteisölliselle kylälle!

Toivomme, että saamme kansikuvaksi sopivia kuvia Askolan muistakin kylistä seuraaviin numeroihin.

Seuraavan kerran tapahtumakalenterimme ”Kohtsillään Askulassa” ilmestyy 10.5.2020, 
aineistopäivä 24.4.2020.

Aurinkoista kevättalvea toivottaen! 

Erkki Pusula
Lions Club Askolan presidentti 

Tervehdys vuodelle 2020!
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Punahiekantie 2
MONNINKYLÄ
Puh. 019-643 582

ASKOLAN URHEILIJAT

SUUNNISTUS
Lisätietoja: Pertti Tuomi,  
puh. 040 318 2212

JALKAPALLO JA FUTSAL
AskU Haka 05-06 
Yhteyshenkilöt Tommi Tietäväinen ja 
Anssi Korsström, puh 0400 264 360.    
AskU Tytöt / T15 ja T12 
Yhteyshenkilö Erja Alanko,  
puh. 040 7066 900
Asku Leijonat (2009-2010)
Yhteyshenkilö Juha Kuusela,  
puh. 050 316 4404 
AskU Sudet 11-13
Yhteyshenkilö Janne Remesaho  
puh. 050-5936747 
Jalkapallo, miehet 
Yhteyshenkilö Riku Koskela,  
puh. 040 9355 210 

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

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.

Täyden palvelun pesula

• kaikki pesulapalvelut

• pöytäliinojen vuokraus

• otsonointipalvelut

Säästä omaa aikaasi –  

kysy palveluistamme!

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

Näytelmä muistioireisen ikääntyneen ihmisen voimavarasuuntautuneen kohtaamisen  ja 
tukemisen haasteista moniammatillisen sotepalvelutarjottimen kumpareikossa

Ohjaaja Eeva-Maria Jeskanen

Näytökset
23.5. klo 18, 24.5. klo 14 ja klo 18, 27.5. klo 19, 31.5. klo 18, 3.6. klo 19, 

4.6. klo 19, 10.6. klo 19, 11.6. klo 19, 17.6. klo 19, 23.6. klo 19, 25.6. klo 19
Liput 18€ / 16€

Lippuvaraukset www.askolanteatteri.fi
askolanteatteri@gmail.com

soitto iltaisin/tekstari/WhatsApp gsm. 040 5605762

www.asku.fi
http://www.askolanpuhti.fi
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VAPAA-AIKATOIMI
Nuorisosihteeri Risto Vänttinen  
p. 040 555 8344/risto.vanttinen@askola.fi
Nuoriso-ohjaaja Jari Uutela  
p. 040 710 9006/jari.uutela@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 Jari/Nuorten Askola 
Instagram: Askolannuoret/liikunnanoh-
jaaja_askola /nuorisoohjaaja_jari
Snapchat: Askolannuoret

NUORISOTILA NUTA
Nuorisotila Nuta löytyy Askolan koulun 
areenan puoleisesta siivestä. Nutassa voit 
pelata lautapelejä, pingistä tai biljar-
dia. Voit myös katsella telkkaria, pelata 
tietokoneella ja viettää aikaa kavereiden 
kanssa. Nutalla on aina tarjolla pientä 
välipalaa ilmaiseksi. Perjantai ja torstai 
Nutaillat on tarkoitettu 13 – 18 vuotiaille.
Nuta avoinna:
Torstaisin klo 16-20 
Perjantaisin klo 18 - 21.30 
Perjantaisin 24.1. - 3.4. pois lukien 14.2.
Torstaisin 23.1. – 7.5. pois lukien 20.2., 
9.4. ja 30.4. 

5.- 6.-LUOKKALAISTEN NUTA JA MONTTU
Nuorisotila Nutassa kirkonkylällä ja 
Montussa Monninkylällä 5 - 6-luokkalais-
ten iltapäiväkerho maanantaisin klo 14 
– 16.30 Kerho toimii Nutassa parittomina 
viikkoina ja Montussa parillisina 13.1. – 
11.5. välisenä aikana. Ohjelmassa visailua 
ja kisailua, yhdessäoloa sekä välipalaa. 
Hiihtolomaviikolla kerhoa ei järjestetä.

4H-KERHOT KEVÄÄLLÄ 2020
Porvoon seudun 4H-kerhot toimivat 
Nutassa myös keväällä 2020 tiistaisin klo 
14.30 - 17 Lisätietoja toiminnasta 4H:lta.

NUORISOVALTUUSTO
Nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita 
Askolassa ja järjestää toimintaa. Valtuus-
toon voi liittyä 14 – 25-vuotias askolalai-
nen nuori. Ota yhteyttä nuorisosihteeriin 
tai nuoriso-ohjaajaan.

HIIHTOLOMAOHJELMA

HIIHTOLOMALEIRI NUTALLA 17. – 19.2.
Lisätietoa liikuntaosiossa.

Yönuta
Yönuta järjestetään Askolan nuorisotilalla 
Hiihtolomalla torstaina 20.2.2020 klo 21 
– 09.
Luvassa kivaa yhdessäoloa, valvomista, 
kisailua, leikkejä, turnauksia, hyvää syötä-
vää ja leffailua.
Ota mukaan makuupussi sekä patja.
Yönuta on suunnattu 3-6 luokkalaisille.
Ohjaajina toimivat Jari Uutela & Mia 
Stengård.
yhteystiedot:
Jari Uutela / Nuoriso-ohjaaja
Nutan osoite: Linnankoskentie 49, Askola
puh: 040 7109006
Ilmoittautuminen 14.2.2020 mennessä
sähköpostiin: jari.uutela@askola.fi tai 
WhatsAppiin
Ilmoittautuminen on sitovaa ja paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 
(max. 20 henkilöä).
Lisätietoa Yönutasta saat Jari Uutelalta. 
Yhteystiedot yllä.
Järjestäjänä Askolan kunnan vapaa-
aikatoimi

LASKETTELUMATKA 
MESSILÄÄN 28.2.2020
Lisätietoja liikuntaosiossa.

RETKI LINNANMÄELLE 8.5.2019
Nuorten retki Lintsille!
Askolan seurakunta ja kunta järjestää 
nuorten retken Linnanmäelle 8.5.2020.
Retki on tarkoitettu yli 13-vuotiaille. 
Jokainen osallistuja ostaa itse rannekkeen 
huvipuistoon, eli varaa mukaan rahaa 
tätä varten. Bussimatkan tarjoaa kunta 
ja seurakunta. Retken aikataulu: Lähtö 
Askolan torilta klo 15.00 ja Monninkylän 
ammattikoululta klo 15.15 , paluu n. klo 
22. Ilmoittautumiset 20.4 alkaen, www.
askola.fi, vapaa-aika ja nuoriso. 
Lisätietoja retkestä: susanna.koivula@evl.
fi ja jari.uutela@askola.fi

JUMPPAOHJELMA 
KEVÄTKAUDELLE 2020

Kevätkausi 20.1.-10.5.20 (vkot: 4-19) 
Jumppia ei ole:
5.-6.2.20 keskiviikkona ja torstaina
Vko 8 hiihtolomalla, 17.-23.2.20
12.3.20 torstaina
pääsiäisenä 10.4.20 perjantai
pääsiäisenä 13.4.20 maanantaina 
vapun aattona 30.4.20 torstaina
vappuna 1.5.20 perjantaina
Pidätämme oikeudet muutoksiin!
Kevätlukukauden 2020 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 27.12.2019

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 lavislisensioi-
tu ohjaaja Mia Stengård

Maanantaisin Helkamäessä klo 17.00–
17.45 2-4vuotiaiden vanhempilapsi-
liikuntakerho. Vanhemmat mukana 
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 moni-
toimitalolla. Tuolijumpassa jumpataan 
välineillä ja ilman. HUOM! Tuolijumppa 
kokoontuu 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 
18.5.20
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

ASKOLAN KUNTA

mailto:risto.vanttinen@askola.fi
mailto:jari.uutela@askola.fi
mailto:minna.lottanen@askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
mailto:jari.uutela@askola.fi
http://www.askola.fi
http://www.askola.fi
mailto:susanna.koivula@evl.fi
mailto:susanna.koivula@evl.fi
mailto:jari.uutela@askola.fi
http://www.askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
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Maanantaisin Helkamäessä kehonhuol-
totunti klo 18.45-19.30
Kehonhuolto koko keholle eri teemoin ja 
tyylein. Venytellään ja huolletaan kehoa 
niin perinteisellä venyttelyllä kuin apuvä-
lineitä käyttäen, huolletaan kehoa jooga 
ja pilatestyyppisesti.
Ohjaajana liikunnanohjaaja amk Mia 
Stengård 

Tiistaisin Monninkylän koulun pihassa 
Rymykerho 1.lk-6.lk:lle klo 14.30-15.15
Rymykerhossa leikitään, pelaillaan, tou-
hutaan. Ohjaajana liikunnanohjaaja amk 
Mia Stengård. Rymykerho on maksuton. 
Rymykerho starttaa 3.3.2020

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 erilai-
sia liikkumistapoja, jumppaillaan, leiki-
tään, tanssitaan, pelataan jne. Ohjaajana 
liikunnanohjaaja AT Senja Laaksonen

Tiistaisin Helkamäessä  
Lavis®lavatanssijumppaa klo 18.00-
18.45
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

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. 
Ohjaajana liikunnanohjaaja at Senja 
Laaksonen

Tiistaisin Helkamäessä  iisijumppaa klo 
18.45-19.30
Matalankynnyksen jumppatunti on tarkoi-
tettu juuri sinulle, joka haluat esim pitkän 
tauon jälkeen aloittaa kuntoilun tai sinul-
le, joka et ole ikinä ryhmäliikuntatunneilla 
käynyt. Hyppyjä ja vaikeita askelkuvioita ei 
tunneilla tehdä. Jumppaamme välineillä ja 
ilman. Voit jumpata myös istuen. 
Tunnille on helppo tulla mukaan, vaikka 
olisi ollut pitkä tauko liikkumisesta. Joka 
viikko on uusi mahdollisuus aloittaa liikku-
minen, aikaisempaa jumppakokemusta ei 
tarvita. 
Ohjaajana liikunnanohjaaja amk 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 apuväli-
neitä käyttäen, huolletaan kehoa jooga ja 
pilatestyyppisesti.
Ohjaajana liikunnanohjaaja at Senja 
Laaksonen

Tiistaisin Helkamäessä Afromixtanssi klo 
19.30-20.30 
Kurssilla opetellaan afrikkalaisia pop-tans-
sityylejä, kuten bongo, flavaa, kwaitoa, 
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 afrikkalaisesta tans-
sista, musiikista ja kulttuurista kiinnostu-

neille. Aiempaa kokemusta ei tarvita.
Ohjaajana ammatillinen opettaja John-
son Mluge
http://www.etnosaari.fi/index.
php?mID=213&kieli=FIN
Hinta 80 €/ koko kurssi, lapset alle 
14-vuotta 40Kertamaksu 10 €. Maksu-
tapa käteinen.  
Ilmoittautumiset kurssi@etnosaari.fi, 
040-5378035 
Kurssi A 14.1.-24.3.20
Kurssi B 31.3.-9.6.20
Kurssi D 4.8.-6.10.20

Keskiviikkoisin Askola Areenalla liikun-
tainfo klo 9.30-10.30
Maksuton liikuntainfo, niin liikuntare-
septillä kuin ilman reseptiä, kaikille kun-
talaisille. Tule keskustelemaan liikun-
nasta, terveydestä, kunnassa olevista 
ja lähellä olevista liikuntamahdollisuuk-
sista, hakemaan vinkkejä kotijumppaan 
jne.. liikunnanohjaaja Mia Stengårdin 
kanssa. Lisätietoja Mia Stengårdilta.

Keskiviikkoisin Voimaa vanhuuteen 
ikäihmisten ja erityisryhmien liikunta-
hetki Askola Areenalla klo 9.30-11.30
Ikäihmisille ja erityisryhmille suunnattu 
liikunnallinen aamupäivä. Ohjelmassa 
mm tuolijumppaa, tasapainorataa, 
kävelyrataa, esittelijöitä, luennoitsi-
joita, kahvila. Ilmainen. Mahdollisuus 
kuljetukseen kyliltä. Lisätietoja antaa 
fysioterapeutti Henna Nyrhivaara 040-
7109231 tai liikunnanohjaaja amk Mia 
Stengård 040-7109240

Keskiviikkoisin Helkamäessä van-
hempi-vauvataaperojumppa 3kk- klo 
12.00-12.45
Tule jumppaamaan yhdessä vauvasi 
tai taaperosi kanssa.  Tunti koostuu 
leikkihetkestä ja jumpasta vauvalle/ 

taaperolle sekä äidille. Samalla pääset 
turisemaan kylän muiden äitien kanssa 
ja lapset voivat leikkiä yhdessä. Tunnille 
ovat tervetulleita myös isommat sisaruk-
set.
Ohjaajana toimii liikunnanohjaaja amk 
Mia Stengård 

Keskiviikkoisin Monninkylän kymppira-
kenteen kuntosalilla ohjattu senioreiden 
kiertoharjoittelu klo 13-14.
Kuntosaliharjoittelua senioreille. Alussa 
tehdään yhdessä pieni lämmittely, sitten 
kiertoharjoittelua salilla ja loppuun pie-
net venyttelyt. Ohjaajana Vertaisohjaaja 
Ilona Uljas. maksuton. 

Keskiviikkoisin Careerian salissa Mon-
ninkylässä Nuorten pelitunti klo 15-16.
Avoin vuoro nuorille yläkoululaisille, lu-
kiolaisille ja Careerialaisille ja muille nuo-
rille. Tule pelailemaan eri pelejä yhdessä. 
Toisinaan saattaa olla jotain lajikokeilua. 
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 12.00-13.00
Voimaa ja tasapainoa ryhmässä tehdään 
voima ja tasapainoharjoitteita ja kuntosa-
lilla kiertoharjoittelua. Ryhmään mahtuu 
maksimissaan 8 henkilöä. Maksuton. 
Ohjaajana liikunnanohjaaja amk Mia 
Stengård. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Mia Stengård 040-7109240

http://lk-6.lk
http://www.etnosaari.fi/index.php?mID=213&kieli=FIN
http://www.etnosaari.fi/index.php?mID=213&kieli=FIN
mailto:kurssi@etnosaari.fi
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Torstaisin Askolan koulun salissa kävely-
sählyä 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 huomaamatta. 
Sopii kaikenikäisille. Sadun zumbassa 
pidetään hauskaa ja revitellään lattaritah-
tien parissa.
Ohjaajana liikunnanohjaaja ja lisensioitu 
Zumba-ohjaaja Satu Partanen
Eläkeläiset, kotiäidit, lapset, opiskelijat, 
työttömät, varusmiehet kausimaksu 40€, 
kerta 5€
Muut kausimaksu 65€, kerta 8€

Perjantaisin Nuorten sähly Askola-Aree-
nalla klo 15.00-16.00
Nuorten avoin sählyvuoro. Yläkoululaiset 
ja vanhemmat nuoret. Tule pelaamaan 
huvin ja urheilun vuoksi mukavassa seu-
rassa salibandya. Mukaan tarvitset omat 
varusteet. Maksuton.

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 
kevätkaudella 2020

SIRKUSTELLU WORKSHOP ASKOLAN 
KOULUN SALISSA LA 8.2.20
Askolan kunnan liikuntatoimi järjestää yh-
teistyössä Cirkus Kasa Companyn kanssa 
SIRKUSTELU work shop päivän la 8.2.2020 
Askolan koulun salissa klo 10-14.30.
Paikkoja on rajoitettu määrä. Paikat täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Sitovat ilmoittautumiset Mia Stengårdille. 
mia.stengard@askola.fi

Perheakrobatia klo 10-10.45
Hinta 23€/perhe

Vannekurssi klo 11-12.30
Hinta 12€/hlö 

Pariakrobatia klo 13-14.30
Hinta 18€ / pari

Perheakrobatia 
Ikäsuositus 2-6v
Perheakrobatiassa tutustutaan akrobati-
aan ja erilaisiin yksin ja yhdessä tehtäviin 
temppuihin, harjoitellaan ja leikitään 
akrobatian keinoin. Vanhemmat osallis-
tuvat tekemiseen sekä näyttävät mallia 
ja kannustavat lasta. Mukaan liikuntaan 
sopivat vaatteet ja iloinen mieli.

Vannekurssi 
Hulavannekurssilla harjoitellaan van-
teen pyöritystä eri kehon osissa. Lisäksi 
harjoitellaan heittoja ja erilaisia pyöräy-
tyksiä ja vierityksiä vanteella sekä erilaisia 
kehonliikkeitä vanteen kanssa. Kurssille 
voit osallistua ilman aiempaa lajitaustaa. 
Varaa mukaan liikuntaan soveltuvat vaat-
teet sekä vesipullo. Tunti on tarkoitettu 
aikuisille ja yli 15-vuotiaille.

HUOM! Vannekurssi sisältää kuntovan-
neosion, jossa tutustutaan kuntovantee-
seen / painovanteeseen monipuolisena 
kuntoiluvälineenä. Painovanneosiossa 
harjoitellaan vanteen pyöritystä keski-
vartalolla, sekä lihaskuntoa kehittäviä 

liikkeitä vanteen kanssa. Ota mukaan 
oma painovanne, kevyemmän temppu-
vanteen saa lainaksi kurssin puitteissa. 

Pariakrobatia 
Ikäsuositus 14+ 
Pariakrobatiakurssilla pääset kokeile-
maan ja harjoittelemaan pariakrobatiaa, 
tasapainon löytämistä yhdessä, toisen 
kannattelemista, tukemista ja ”kuunte-
lemista”. Voit olla kokeilemassa pariak-
robatiaa ensimmäistä kertaa, tai voit 
tulla opettelemaan uusia temppuja ja 
kertaamaan vanhoja liikkeitä.
Pariakrobatiakurssin tuntien raken-
ne muodostuu lämmittelyosuudesta, 
pariakrobatiatekniikan ja liikkeiden opet-
telusta ja harjoittelusta. Lisäksi tunnilla 
tehdään lajille ominaisia voima- ja liik-
kuvuusharjoitteita. Liikkeitä varioidaan 
jokaisen taitotasoon sopiviksi.

Opetuksessa painotetaan turvallisuutta 
ja oikeaa tekniikkaa, hauskuutta unoh-
tamatta. Yhteisen rytmin löytäminen on 
tärkeää pariakrobatiassa. Tule puolison 
tai oman kaverin kanssa oppimaan uusia 
taitoja. Tunnilla edetään osallistujien 
osaamisen mukaan, eikä aikaisempaa 
osaamista tarvita.

GRAAFINEN SUUNNITTELU- JA TUOTANTOTOIMISTO
.FI

http://www.askola.fi
http://www.taidetehtaantanssikoulu.fi
http://www.tellus.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
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Muistathan, että pariakrobatiatunnille 
ilmoittaudutaan oman parin kanssa. 
Mukaan tarvitset joustavat, liikuntaan 
soveltuvat vaatteet, juomapullon ja 
iloisen mielen!
Sanni ja Kaito ovat sirkuslajien mo-
niosaajia ja ovat työskennelleet sir-
kusalalla sekä esiintyjinä, että opettajina 
jo lähes kymmenen vuoden ajan. Lisää 
tietoja ohjaajista löydät osoitteesta: 
www.kasacompany.com
Instagram: @circuskasacompany

HIIHTOLOMALEIRI VIIKOLLA 8.   
Hiihtolomaviikolla järjestetään päiväleiri 
1. – 6.-luokkalaisille 17.02.-19.02.20. 
ma – ke klo 8.30 – 16. Ohjelmassa 
on ohjattua liikuntaa eri muodoissa, 
leikkejä ja muuta mukavaa. Paikkana 
Nuta, Askola-Areena ja Askolan koulun 
liikuntasali. Osallistumismaksu 20€/1pv, 
50 euroa/kolme päivää, sisältää lounaan 
ja välipalan. 
Ohjaajina liikunnanohjaaja amk Mia 
Stengård ja nuoriso-ohjaaja Jari Uutela. 
Järjestäjänä Askolan kunta, vapaa-aika-
toimi
Nuta ja Askolan koulun liikuntasali; Lin-
nankoskentie 49, Askola.
Askola-Areena; Linnankoskentie 61, 
Askola.
Ilmoittautumiset keskiviikkoon 07.02.20 
mennessä
www.askola.fi tai mia.stengard@askola.fi

YÖNUTA VIIKOLLA 8
Katso lisätiedot nuorisopuolen osiosta

RETKI MESSILÄÄN FRIDAY NIGHT 
FEVERIIN PERJANTAINA 28.02.2020

Lähtö Askolan Careerialta (entinen Amis-
to) klo 15.30, Askolan salelta klo 15.50 
ja Pukkilasta Kilipukin edestä klo 16.15. 

Paluulähtö Messilästä n. klo 22.00.
Matkan hinta 24€ (sis. matkan, hissilipun 
ja notskimakkarat)
Välinevuokra omakustanteinen tai omat 
välineet mukaan. Välinevuokra 17€ 
sisältää 
laskettelusukset, monot ja sauvat sekä 
kypärän. Välinevuokra 21€ sisältää 
laudan,
monot ja kypärän.
Alle 12-vuotiaat vain täysi-ikäisen huol-
tajan kanssa! 
Ilmoittautuminen to 20.2.20 mennessä.
www.askola.fi
tai linkistä https://link.webropolsurveys.
com/S/38B273C727F0333D
tai mia.stengard@askola.fi
Lisätietoja Mia Stengårdilta mia.sten-
gard@askola.fi 040-7109240
Matka voidaan peruuttaa vähäisen lähti-
jämäärän vuoksi! 
Matkan järjestää: Pukkilan nuorisopal-
velut, Pukkilan Nuorisoseura, Askolan 
vapaa-aikatoimi ja Monninkylän Nuori-
soseura

TEATTERI WORKSHOP Askolan kunnan 
vapaa-aikatoimi järjestää yhteistyössä 
Teatteri Soittorasian kanssa teatteri 
workshop lauantaina 14.03.2020. Lisä-
tietoja myöhemmin. Seuraa ilmoittelua.

PUNAHILKKA teatteriesitys lauantaina 
14.3.2020 Teatteri Soittorasia esittää 
koko perheen näytelmän Punahilkka. 
Lisätietoja myöhemmin. Seuraa ilmoit-
telua.

TOUKOKUU=KUNTOKUU tulossa jälleen 
toukokuussa. Seuraa ilmoittelua face-
bookissa ja netissä. 

Villisikapyöräily Pukkilan Kanteleen 
villisikatarhalle (Letkuntie 178, Kante-

le) perinteiseen tapaan toukokuussa. 
Tarkempi päivä ilmoitetaan lähempänä 
ajankohtaa. Seuraa ilmoittelua face-
bookissa, netissä, kauppojen seinällä ja 
kirjastossa.  Lähtö tapahtuu klo 17.00 As-
kolan kunnan talon edustalta. Voit myös 
pyöräillä omaan tahtiin omaan aikaan 
paikan päälle. Kotiin pääsee kyydillä pyö-
rän kera jos haluaa. Saa myös pyöräillä 
takaisin. Klo 19.00 alkaa Villisikatarhalla 
ohjelma. Ohjelmassa on kahvit ja pientä 
purtavaa sekä ilmaiset arpajaiset. 
Ilmoittautumiset Mia Stengårdille 040-
7109240 tai mia.stengard@askola.fi

Patikkaretki luonnonpuistoon 23.5.2020 
kaiken ikäisille. Tarkemmat tiedot ret-
kestä huhtikuussa. Seuraa ilmoittelua fa-
cebookissa ja netissä. Retki järjestetään 
yhteistyössä Pukkilan kunnan kanssa.
Tulossa myös kesälomapäiväleiri 1-6.lk 
lapsille 1.6.-12.6.2020. Leirille voi osal-
listua yksittäisinä päivinä tai useampana 
päivänä. Toukokuun Kohtsillään lehdes-
sä tarkemmat tiedot. Sekä teatterileiri 
juhannusviikolla yhteistyössä Teatteri 
Soittorasian kanssa.

ASKOLAN KOULUN KUNTOSALIN 
AUKIOLOAJAT JA VUOROT 

AVOINNA MA-PE 15.30-22
LA-SU 8-22

AAMUVUOROT TI-TO 6-8 

KANSALAISOPISTON VUOROT
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, opiskelijoil-
le, työttömille ja eläkeläisille 

Maalausliike Simo Ollila Ky

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

 Maalaus- jasaneerausurakointi

http://www.kasacompany.com
http://www.askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
http://www.askola.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/38B273C727F0333D
https://link.webropolsurveys.com/S/38B273C727F0333D
mailto:mia.stengard@askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
mailto:mia.stengard@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 Avoimet Ovet
Askolan kunnan sekä eri yhdistysten ja 
yhteisöiden poikkisektorinen Voimaa 
Vanhuuteen työryhmä jatkaa syksyllä 
2019 aloitettuja Ikäihmisten Avoimet 
Ovet -tapahtumia jälleen keväällä 2020. 
Tapahtumat järjestetään joka keskiviik-
ko Askola-Areenalla klo. 9.30–11.30. 
Tapahtumiin on vapaa pääsy. Lähes joka 
tapahtumassa on tuolijumppa, tasapai-
norata, mölkky ja kahvila. Näiden lisäksi 
on viikoittain vaihtuva teema. Tarkem-
man ohjelman saat tulostettuna Män-
tyrinteeltä, liikuntatoimesta, kirjastolta, 
terveyskeskuksesta tai kotihoidosta. 
Tapahtumaan pääsee osallistumaan 
myös palvelulinjalla. Palvelulinja tulee 
tilata edelliseen päivään klo. 17.00 men-
nessä numerosta 040 5150 814. Kuljetus 
maksaa 3€ / suunta / hlö.

Kevään 2020 teemat:
8.1. Liikenneturva
15.1.  VertaisVeturi-info, SeniorShop 

vaatemyynti
22.1.  Kirjastonjohtaja: runoselfie ja 

sanailua
29.1.  Liikuntaneuvonta, kortti- ja lauta-

pelit
5.2. BINGO
12.2.  Kirjaston e-aineiston käyttöön 

ohjausta. Ota oma tabletti tai muu 
älylaite mukaan!

19.2.  YIN-jooga
26.2.  Talviset yhteislaulut
4.3.  Evelace alusvaatemyynti, käsien 

parafiinihoidot 5 € / hlö

11.3. BINGO
18.3.  Senioritansseihin tutustuminen, 

seurakunnan yhteisvastuukahvila
25.3.  Kirjavinkkausta; isotekstiset- ja 

äänikirjat
1.4. Liesivahtiesittely
8.4. Petteri Saarion elokuva Vedenneito
15.4. Toimintakykytestausta
22.4. TENA-esittely
29.4. Vappukisailua koululaisten kanssa
6.5. BINGO
13.5. Kevättanssiaiset

Ikäihmisten liikunta
Kevään 2020 Vertaiskuntosaliryhmät:
Ma klo 9-10 Mäntyrinteen kuntosali
Ma klo 16-17 Mäntyrinteen kuntosali
Ke klo 13-14  Kymppirakenteen kunto-

sali
To klo 9-10 Mäntyrinteen kuntosali
Pe klo 9-10 Mäntyrinteen kuntosali
Vertaiskuntosalit ovat kaikille ikäihmi-
sille avoimia kuntosaliharjoitusvuoroja. 
Vertaiskuntosalilla käynti on maksutonta 
eikä vaadi ilmoittautumista. Ota mukaan 
sisäjalkineet ja juomapullo.
Ikäihmisten liikuntakalentereita keväälle 
2020 saa tulostettuna versiona Mänty-
rinteeltä, terveyskeskuksesta ja liikunta-
toimesta. 
Lisätietoja ikäihmisten liikunnasta ja 
Voimaa Vanhuuteen hankkeesta:
Fysioterapeutti Henna Nyrhivaara, 040 
7109 231, henna.nyrhivaara@askola.fi
Liikunnanohjaaja Mia Stengård, 040 
7109 240, mia.stengard@askola.fi

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

Askolan kirjasto on kuntalaisten olo-
huone ja matalan kynnyksen kohtaa-
mispaikka, jossa voit lainata kirjoja, 
elokuvia tai vaikkapa kävelysauvoja, jos 
haluat lähteä lenkille. Kirjasto on paik-
ka, jossa avautuu monenlaisen tiedon 
ja monien taitojen maailma. Kirjastossa 
voit lukea, tavata ihmisiä, rauhoittua, 
meditoida, joogata, tutustua näyttelyi-
hin, saada kirjavinkkejä ja lukusuosituk-
sia. Kirjasto on paikka, jossa asiantun-
teva henkilökunta palvelee sinua.

Askolan kirjastossa on kaksi toimi-
pistettä: pääkirjasto Askolassa (os. Pap-
pilantie 2) ja Monninkylän kirjasto (os. 
Helkamäentie 30). Lisäksi palvelemme 
Askolan koulun kirjastossa maanantai-
sin sekä Särkijärven ja Juornaankylän 
koulujen kirjastoissa torstaisin. 

Askola kuuluu Helle-kirjastokimp-
paan, johon kuuluvat myös Myrskylä, 
Pukkila, Pornainen, Sipoo, Porvoo, 
Lapinjärvi ja Loviisa Itä-Uudellamaalla 
sekä Siuntio, Inkoo, Raasepori ja Hanko 
Länsi-Uudellamaalla. Sama kirjastokort-
ti toimii Helle-kimpan kirjastoissa ja 

aineistoa on lainattavissa koko Helle-
kimpan alueelta. 

Helle-kirjastoilla on yhteinen kirjas-
tojärjestelmä, Helle-Finna (helle.finna.
fi), jonka kautta koko yli miljoonan 
kirjan kokoelma on kaikkien Helle-kir-
jastojen asiakkaiden käytössä. Voit pa-
lauttaa mistä tahansa Helle-kirjastosta 
lainaamasi aineiston mihin tahansa 
Helle-kirjastoon. Kirjat ja muut lainat-
tavat aineistot liikkuvat asiakkaiden 
käyttöön yhteisillä kuljetuksilla. 

Helle-ellibs valikoimassa on e-
kirjoja ja e-äänikirjoja aikuisille ja 
lapsille. Kirjaudu sisään kirjastokortilla 
ja tunnusluvulla (saat sen kirjastosta, 
jos sinulla ei vielä ole sitä). Viddla- 
ja Kirjastokino-elokuvapalveluihin 
pääset myös Helle-Finnan kautta 
kirjautumalla kirjastokortillasi sekä 
tunnusluvulla. 

Toivottavasti tapaamme kirjastossa, 
monipuolisten palveluiden äärellä!

Keth Strömdahl
kirjastonjohtaja, kulttuuritoimi

ASKOLAN KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT:  

Askolan pääkirjasto
ma ja pe 10 – 15
ke ja to 13 – 19
Monninkylän kirjasto
ma 10 – 15
ti 13 – 19
Askolan koulun kirjasto
ma 9 – 13

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

Tervetuloa Askolan kirjastoon

Näin voit viettää aikaa kirjastossa:

TARINOIDEN MAAILMOISSA 
Askolan tarinapiiri on kokoontunut 
säännöllisesti jo usean vuoden ajan ja 
kerännyt yhteen kyläläisiä tapaamisiin, 
joissa on käsitelty Askolaan liittyviä 
tarinoita ja syvennetty kotiseututunte-
musta.

Askolalaisia aiheita kevään tarinapiireissä: 
Mäntyrinne-historiikki tammikuussa, Sotatarinoita 
Pornaisista helmikuussa, Kuvia ja tarinoita 
Monninkylästä maaliskuussa sekä Ruuth-Ruutu-
suvun sukukirja Uskollista uurastusta ja hengen 
voimaa huhtikuussa.

Keväällä 2020 tarinapiiri kokoontuu As-
kolan pääkirjastossa kerran kuukaudes-
sa, torstaisin klo 18 – 19.30 seuraavina 
päivämäärinä:

30.1. aiheena vastailmestynyt Mäntyrin-
ne-historiikki, jonka on toimittanut Saga 
Simelius-Nieminen

27.2. Pornaisten sotilaat ja lotat sekä 
Sanapaltti-näyttely, jota esittelee Mari 
Ahokas Pornaisista.

26.3. Kuvia ja tarinoita Monninkylästä 
–kirjan toinen, täydennetty painos, jonka 
esittelee Olavi Inkilä

23.4. Uskollista uurastusta ja hengen 
voimaa – Ruuth-Ruutu-suku 1620 
– 1917. Tähän sukuun kuuluu moni 
askolalainen.

NÄYTTELYIHIN TUTUSTUEN
Helmikuussa Pornaisten kirjaston Sa-
napaltti –valokuvanäyttely, johon on va-
littu pieni otos valokuvagallerian kuvista. 
Kuvat esittävät pornaislaisia henkilöitä ja 
maisemia 50 – 100 vuoden takaa. 

Näyttelyn kuvat on valinnut ja koon-
nut informaatikko Mari Ahokas (ent. 
Högman) ja kuvavideon teknisestä toteu-
tuksesta vastaa David Thiry. 

 
Suksentekijä Emil Niklander Vähä-Laukkoskelta 
verstaassaan, kuvaaja: Tauno Teiramo.

 
Maaliskuussa Tupu Hultin modernia 
tekstiilitaidetta ja veistoksia 2.-31.3.

Hurja neitsyt osana Tupu Hultin Vapaana syntynyt 
–näyttelyä Askolan pääkirjastossa maaliskuussa. 

Huhtikuussa Porvoon kansalaisopiston 
kevätnäyttely

Toukokuussa Askolan kuvataidekoulun 
kevätnäyttely

http://helle.finna.fi
http://helle.finna.fi
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JOOGAA, TEETÄ JA RUNOJA 
KIRJASTOJOOGASSA
Tervetuloa joogaamaan Askolan kir-
jastoon (Pappilantie 2, 07500 Askola) 
maanantaisin 27.1., 24.2., 9.3. ja 23.3. 
klo 17.30-19.30.

Askolan kirjaston kanssa yhteistyössä 
toteutettava kirjastojooga yhdistää 
joogan, kirjaston rauhallisen ilmapii-
rin ja runot kehomieltä rentouttavaksi 
kokonaisuudeksi kevään iloksi. Harjoitus 
pitää sisällään kehoa kevyesti liikuttavan 
seisomasarjan, mattotasolla toteutetta-
van kehon luontaista liikkuvuutta herät-
televän yinjoogasarjan sekä rauhoittavan 
kehomeditaation. Harjoitus sopiikin 
lähes kaikille iästä, kunnosta ja joogahar-
joittelutaustasta riippumatta.  

Yhden joogaharjoituksen (120 min.) 
hinta on 15 € (sis. 10% alv, maksu 
pankkikortilla) tai koko kevään kirjas-
tojoogakokonaisuus (4 x 120 min.) 
ennakkomaksulla 55 € (sis. alv). Hinnat 
sisältävät joogamaton, bolsterin, huovan 
ja silmätyynyn lainan. Paikkoja on 10 
osallistujalle.

Ilmoittautuminen yksittäiseen harjoi-
tukseen sähköisen ajanvarausjärjestel-
män kautta (https://juurruttamo.lilith.
fi/tuote-osasto/ajanvaraus/) tai säh-
köpostitse (liisaelinayoga@gmail.com) 
viimeistään 2 h ennen tunnin alkua. 
Koko kevään kirjastojoogat (4x kortti) 
saat lunastettua edullisesti Juurruttamon 
verkkokaupasta (https://juurruttamo.
lilith.fi/kauppa/) 24.1.2020 saakka.

Ota harjoitukseen mukaasi joustavat 
ja lämpimät vaatteet sekä halutessasi 
vesipullo. Kerrothan tavatessamme, jos 
sinulla on terveydellisiä haasteita, liike-
rajoituksia tai olet raskaana.

Käynti kirjastoon yläoven kautta, 
rakennuksen takaa.

Kevään joogailolla,
Liisa Nevalainen & Askolan kirjaston väki

KIRJASTO JA KULTTUURITOIMI 
MUKANA VOIMAA 
VANHUUTEEN HANKKEESSA
Keskiviikkona 12.2. klo 9.30 – 11.30 
Askola Areena:

Kirjaston e-aineiston esittely. Oma 
älylaite mukaan! Inka Koivuniemi Asko-
lan kirjastosta

Keskiviikkona 25.3. klo 9.30 – 11.30 
Askola Areena:

Kirjavinkkausta: ääni- ja isotekstiset 
kirjat. Keth Strömdahl Askolan kirjastos-
ta

TEATTERISTA ILOA
Keskiviikkona 29.4. klo 10 Askola Aree-
na TEATTERI ROLLO: KOTIA KOHTI

Sisarukset Vuokko ja Veikko joutuvat 
hylkäämään huonokuntoisen lapsuu-
denkotinsa ja lähtevät etsimään uutta. 
Haussa on kaksi yhden hengen huonetta 
vanhusten palvelutalosta. Tehtävä ei ole 

helppo, sillä molemmilla sisaruksilla on 
omat tapansa. 

Veikko, entinen pelimanni, herää 
usein öisin laulamaan ja soittamaan, 
mutta saako asumispalvelukeskuksessa 
soittaa öisin? Vuokko, entinen opettaja, 
on tarkan järjestyksen ihminen. Asioiden 
ja esineiden tulee olla Vuokon ha-
luamassa ärjestyksessä tai muuten joku 
(yleensä Veikko) saa kuulla kunniansa. 

Esiintyjät: Veikko – Janne Immonen 
(kitara ja laulu), Vuokko – Sanna Monto 
(viulu ja laulu).

Esityksen kesto on noin 40 minuuttia. 
Askolan kulttuuritoimi tarjoaa esityksen 
askolalaisille.

  

  

  Kuva: Nanna Saarhelo

parturi-kampaamo

marja saarinen

askolantie 27
07500 askola

019-663 0493

https://juurruttamo.lilith.fi/tuote-osasto/ajanvaraus/
https://juurruttamo.lilith.fi/tuote-osasto/ajanvaraus/
mailto:liisaelinayoga@gmail.com
https://juurruttamo.lilith.fi/kauppa/
https://juurruttamo.lilith.fi/kauppa/
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ASKOLAN SEURAKUNTA

Messut ja jumalanpalvelukset
Messu ja kirkkokahvit sunnuntaisin 
klo 10 seurakuntakodissa, 5.4. alkaen 
jälleen kirkossa.

2.2. klo 10 Messu, kirkkokahvit ja 
Yhteisvastuukeräyksen avaus 

9.2. klo 10 Kanttori Olga Mäkisen 
virkaansiunaaminen ja kirkkokahvit 
kirkossa

15.3. klo 11 Perhekirkko ja kirk-
kosoppa Monninkylän Helkamäessä. 
Huom! aika. Kirkonkylällä ei jumalan-
palvelusta.
Pääsiäisen ja kevään esite jaetaan 
koteihin huhtikuun alussa.

Maaliskuu on kinkereiden aikaa. Va-
raa aika kylällesi kirkkoherranvirastos-
ta. Kinkeriajat ovat sunnuntaisin klo 
12 ja 14. Kinkereillä mukana kirkko-
herra ja kanttori.

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 
ti ja pe suljettu

Antti Kupiainen, kirkkoherra 0400 199 839
Päivi Hakkari, seurakuntapastori 044 7111 318
Olga Mäkinen, kanttori 1.2. alkaen 040 354 1210
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. 

Uusi raamattupiiri käynnistyy! Luemme 
Raamattua ja keskustelemme yhdessä. 
Aloitamme Luukkaan evankeliumista. 
Raamattupiiri on seurakuntalaisten 
itsensä vetämä. Seurakunnan työntekijä 
vierailee piirissä kevään aikana. Tule 
mukaan luomaan yhteistä ryhmää ja 
tutustumaan kiehtovaan Raamattuun! 
Ryhmä kokoontuu Nuopparilla klo 18.30 
seuraavina tiistaipäivinä: 28.1.; 18.2.; 
10.3.; 31.3. ja 21.4. Tiedustelut Päivi 
Hakkari 044 7111 318.

Diakonian ryhmätoimintaa:
Avointen ovien tiistait Tuomirannassa 
(Jäppiläntie 70) 14.1. -5.5. (ei 11.2.) klo 
10.30-14.30.
Yhteinen hartaushetki ja lounas (5,-) 
klo 12. Miesten saunavuoro klo 10.30 ja 
naisten saunavuoro klo 13.45. Seuraa, 
syötävää, sanaa ja sauna - tule mukaan!

Keskiviikkokerho Korttian monitoimi-
talossa (Tarkintie 10) joka toinen 
keskiviikko 15.1.-6.5. klo 11.30 (15.1., 
29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3.,8.4., 22.4. 
ja 6.5.). Kahvia, seuraa, hartaustuokio, 
hyvää ohjelmaa - tule sinäkin!
 
Vapaaehtoisten tapaaminen Palvelu-
keskus Mäntyrinteessä 29.1. klo 14. 
Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan 
yhteistyössä kunnan, seurakunnan, 
Eläkeliiton Askolan yhdistyksen, SPR:n 
sekä vapaaehtoisten yksityishenkilöi-
den kanssa. Vapaaehtoistoiminta on 
yksilötapaamisia, keskustelutuokioita 
tai vapaa-ajan aktiviteetteja asiakkaan 
henkilökohtaisen toiveen mukaan. Jos 
haluat toimia vapaaehtoisena, ota yhteys 
paikallisiin yhdistyksiin tai seurakunnan 
diakoniatyöntekijään. 

Yhteisvastuu 2020 tukee 
vanhemmuutta

Yhteisvastuukeräys on kirkon vuosit-
tainen hyväntekeväisyyskeräys.  2.2. 
alkava vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys 
nostaa esiin vanhemmuuden haasteet. 
Keräysvarojen suunnataan vanhem-
muuden sekä lapsen ja vanhemman 
suhteen tukemiseen. Hankkeen 
toimijoina ovat valtakunnalliset lasten, 
nuorten ja perheiden tukemiseen eri-
koistuneet Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto ja Pelastakaa Lapset ry. yhdessä 
paikallisseurakuntien kanssa.

Keräysvaroilla tuetaan vanhemmuutta 
myös kehitysmaissa Kirkon Ulkomaa-
navun katastrofirahaston kautta.
2020 Yhteisvastuu juhlii 70 vuotta 
jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta tai-
valtaan. Tapahtumia tiedossa - seuraa 
ilmoittelua!
 

Tukikummit-avustuksia haettavissa

Tukikummit-säätiön lahjoittamilla va-
roilla tuetaan taloudellisesti Suomessa 
asuvia hädänalaisessa asemassa olevia 
lapsia ja nuoria. Avustuksia myönne-
tään esimerkiksi opiskelun, kouluttau-
tumisen ja harrastusten välittömiin 
kustannuksiin, vaatteisiin ja kenkiin tai 
esimerkiksi matkakuluihin isovanhem-
pien tai etävanhemman tapaamiseksi. 
Avustushakemuksen tekee diakonia-
työntekijä ja perhe yhdessä. Lisätietoa 
internetissä Tukikummit.fi

Tiedustelut diakoniatyöntekijä Taina 
Lapinniemi puh. 040-8390 192 tai taina.
lapinniemi@evl.fi.

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
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tue maailman tärkeimmän työn tekijöitä – isiä ja 
äitejä - suomessa ja maailman katastrofialueilla. 
osallistu yhteisvastuukeräykseen.

SINÄ RIITÄT
hyvään vanhemmuuteen.

Keräyslupa RA/2019/704, voimassa 1.9.2019-31.8.2020, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 23.8.2019. Keräyslupa ÅLR 2019/3450, voimassa 1.9.2019-31.8.2020, Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands landskapsregering 2.5.2019.
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Lapset ja perheet

Perhekerhot kokoontuvat keskiviikkoisin 
Monninkylän Helkamäessä klo 9.30 ja 
seurakuntakodilla torstaisin klo 9.30 (ei 
hiihtolomalla).

Iltaperhekerho keskiviikkona 5.2. ja 4.3. 
klo 17.30 – 19 seurakuntakodilla. 

Nakkisoppaa ja virpomisvitsan tekoa 
seurakuntakodilla ke 1.4. klo 17-19.
Soppaa tarjolla 20 litraa klo 17-18. Pa-
junoksat ja koristeet odottavat tekijöitä.

Vapaista päiväkerhopaikoista voi 
tiedustella Leena Tyyskältä, puh. 0400 
598 010.

Nuoret ja varhaisnuoret

VARHAISNUORTEN KERHOT:
After school -kerho keskiviikkoisin klo 
14.30-16.00, 3-6.luokkalaisille tytöille 
ja pojille Askolan alakoululla. Kerhossa 
on tarjolla välipalaa. Ohjelmassa leikit, 
kisat, askartelut ja pelit.

Kokkikerho maanantaisin klo 16.30-
18.00 Nuopparissa, 1.-4.-luokkalaisille. 
Kokkikerhossa leivotaan yhdessä ja hil-
jennytään kerhohartaudessa. Nuoppari 
sijaitsee osoitteessa Pappilantie 2, 07500 
Askola).

Tyttökerho toimii Nuopparissa tiistaisin 
klo 16.30-18.00. Kerhossa askarrellaan, 
leikitään ja leivotaan.
Juornaankylän nuorisoseuran talolla 
sählykerhot: maanantaisin eskari - 
3.luokkalaiset klo 17.30-18.30 ja 4 - 6. 
luokkalaiset 18.30-19.30 ( Myrskyläntie 
1201, 07680 Juornaankylä).

Monninkylän kokkikerho Helkamäessä 
2-4.-luokkalaisille kokoontuu torstaisin 
klo 17-18.30 (Helkamäentie, 07230 
Monninkylä).

Liikuntaleikkikerho 1-4.-luokkalaisille 
maanantaisin klo 17-18 Monninkylässä 
Careerian liikuntasalissa. (Helkamäentie 
32, 07230 Monninkylä). Sisäkengät ja 
juomapullo mukaan!

Vahijärven kerho kokoontuu Tanhuvaa-
rassa torstaisin klo 16.30-18.00.
Se on avoin kaikille alakouluikäisille 
tytöille ja pojille. Ohjelma sisältää askar-
telua, leikkejä ja pelejä sekä kerhohar-
tauden. (Tanhuvaara löytyy osoitteesta 
Hänninmäentie 114, 07510 Vakkola). 

Kokkikerhoihin ja After school -kerhoon 
pitää ilmoittautua nuorisotyönohjaajal-
le, susanna.koivula @evl.fi. Kaikki kerhot 
ovat maksuttomia.

NUOPPARI-ILLAT
Nuoppari-illat eli seurakunnan nuortenil-
lat ovat keskiviikkoisin klo 17-19 Nuop-
parilla (Pappilantie 2). Nuoppari-illoissa 
on yhteinen ohjelmaosuus, iltahartaus, 
välipalaa ja mahdollisuus pelata mm. 
pingistä, pleikkaa ja viettää yhdessä 
aikaa. Nuoppari-illat alkavat 22.1.

RÄPPIÄ KIRKOSSA -KONSERTTI 
27.2. Askolan kirkossa esiintyy rap-artisti 
Roni Samuel klo 18. Konsertti on maksu-
ton, tervetuloa kuuntelemaan.

LASTENLEIRI 
2-5.-luokkalaisten lastenleiri pidetään 
Tuomirannassa 29.2.-1.3. Leiri alkaa 
lauantaina klo 10 ja päättyy sunnuntai-
na klo 12.30. Ohjelmassa on leikkejä, 

http://evl.fi


24 25

KORTTIAN KYLÄYHDISTYS

Monitoimitalon kyläillat
Maanantaisin klo 18.00  
13.1, 27.1, 10.2. ja 24.2 
 
 

Korttian kyläyhdistys
Korttian monitoimitalo
Tarkintie 10

VUOKRATAAN
Idyllisessä maalaismaisemassa sijaitsevaa enstä kyläkoulua

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

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

Kor�an Monitoimitalo, Tarkine 10, Askola

Vuokra�avana myös kaksi pomppulinnaa, pöyä, penkkejä ja 

8x6 m tel�akatos. 

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

Askolan kunnan järjestämät jumpat + kyläillat
Maanantaisin klo 18.00 jumppa (maksullinen)  
9.3, 23.3, 6.4, 20.4, 4.5. ja 18.5. 
Jumppien jälkeen klo 19.00 jatketaan kyläillan 
merkeissä.
Tervetuloa, kaikki rohkeasti mukaan!

saunomista, lauluja, ulkoiluja, leipomis-
ta ja askarteluja sekä yllätysohjelmaa. 
Leirimaksu on 10 euroa/leiriläinen. 
Sitovat ilmoittautumiset 15.2. mennessä 
susanna.koivula@evl.fi.

NUORTEN RETKI LINTSILLE!
Askolan seurakunta ja kunta järjestää 
nuorten retken Linnanmäelle 8.5.
Retki on tarkoitettu yli 13-vuotiaille. Jo-
kainen osallistuja ostaa itse rannekkeen 
huvipuistoon, eli varaa mukaan rahaa 
tätä varten. Bussimatkan tarjoaa kunta 
ja seurakunta. Retken aikataulu: Lähtö 
Askolan torilta klo 15.00 ja Monninkylän 
ammattikoululta klo 15.15, paluu n. klo 
22. Ilmoittautumiset 20.4. alkaen, www.
askola.fi, vapaa-aika ja nuoriso. 

Lisätietoja retkestä: susanna.koivula@
evl.fi ja jari.uutela@askola.fi.

RIPPIKOULUT ovat käynnistyneet. 
Seurakunta järjestää tänä vuonna kolme 
rippikoulua. Yhteisiä tapaamisia on jo 
pitkin kevättä. Vielä ehtii mukaan! Ota 
heti yhteyttä Päivi Hakkariin puh. 044 
7111 318.

Syksyllä alkanut ISOSKOULUTUS jatkuu. 
Haku isoseksi kesän rippi- ja muille lei-
reille tapahtuu kevään aikana 16.-31.3. 
Valinnat tehdään 7.4. Hakulomakkeita 
saa Susanna Koivulalta susanna.koivu-
la@evl.fi. 

mailto:susanna.koivula@evl.fi
http://www.askola.fi
http://www.askola.fi
mailto:susanna.koivula@evl.fi
mailto:susanna.koivula@evl.fi
mailto:jari.uutela@askola.fi
mailto:susanna.koivula@evl.fi
mailto:susanna.koivula@evl.fi
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8.1.2020 —    S i L t A  — 31.1.2020  

ASKOLAN PÄÄKIRJASTO Pappilantie 2 Askola 
Avajaiset 8.1.2020  klo 17.30-19.00 

& 
JAPANI: 
GOFAR BANK 

 

T e r v e t u l o a ! 

ASKOLAN 
KUVATAIDEKOULU 

Y H T E I S T Y Ö N Ä Y T T E L Y 

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

Askolan kuvataidekoulu on kannatusyhdistyksen 

ylläpitämä, taiteen perusopetusta antava lasten ja 

nuorten vapaa-ajan oppilaitos. Koulu antaa opetusta 

5 - 16 -vuotiaille askolalaisille lapsille ja nuorille. 

Lukujärjestys syksy 2020
Varhaisopinnot (5-6 v.)  
maanantaisin klo 16.15-17.45 
Perusopinnot A (7 v.)   
torstaisin klo 16.15-17.45 
Perusopinnot B (8 v.)  
tiistaisin klo 16.30-18.00 
Perusopinnot C (9 v.)  
maanantaisin klo 18.15-19.45 
Perusopinnot D (10-11 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 

Vapaita paikkoja voi kysellä 
sähköpostilla askolankuvataidekoulu@
gmail.com tai opettajaltamme 
Maisa Laineelta p. 045 898 3030

Uusi lukukausi aloitetaan Silta -näytte-
lyllä Askolan kirjastolla 9.1-31.1.2020. 
Esillä on yhteistyössä japanilaisen kuva-
taidekoulun Japan Gofar Bank:n kanssa 
tehtyjä siltatöitä. Teosten toinen pää 
on tehty Askolassa ja toinen Japanissa. 
Tervetuloa katsomaan!

Kevään teemaopinnot alkavat koruil-
la, jossa opettajana toimii Heidi Tamsi-
Laine.  Kevään viimeinen teema-jakso 
kulkee nimellä graafinen suunnittelu. 

Tiistain ryhmää opettaa Tiina Kolehmai-
nen ja keskiviikon ryhmää Maisa Laine. 
Tiina ja Maisa ovat opettajina myös var-
hais- ja perusopintojen ryhmissä. 

Järjestämme retken taide- ja museo-
keskus Sinkkaan Keravalle 28.3.  Menem-
me katsomaan Olipa kerran –näyttelyn, 
johon on järjestetty lapsille ja nuorille 
opastus ja työpaja. Retki on ensisijai-
sesti kuvataidekoulun oppilaille, mutta 
mukaan mahtuu myös, vaikka ei olisi 
kuvataidekoululainen. Alle kouluikäinen 
tarvitsee huoltajan mukaansa. Tieduste-
lut sähköpostilla askolankuvataidekou-
lu@gmail.com tai opettajaltamme Maisa 
Laineelta p. 045 898 3030

Perinteinen Kuvataidekoulun kevät-
näyttely aiheena kulkuvälineet 

Kuvataidekoulun kevätnäyttelyn 
avajaiset Askolan kirjastossa 6.5.2020 
klo 17-19. Samalla on uusien oppilaiden 
ilmoittautuminen Askolan pääkirjastolla. 
Kevätnäyttely on avoinna toukokuussa 
kirjaston aukioloaikoina. Tervetuloa!

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

mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
http://yhdistysavain.fi/
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
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Eläkeliiton 
Askolan yhdistys 
ry     

Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläisjärjestö. 
Järjestö on sitoutumaton ja valvoo ikäihmisten 
etuja. Toiminnasta saa tietoa paikallislehdistä 
Yhdistykset/Askola. Kotisivun kautta voi liittyä 
jäseneksi uusimaa.elakeliitto.fi/yhdistykset/
askola tai ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin. 
Jäsenmaksu on 23 €, joka sisältää 6 EL-lehteä 
sekä Joululehden kotiin kannettuna.

Mölkky
8.1. alkaen mölkkyä Areenalla klo 
10.00-11.30, vertaisohjaajana Markku 
Heikkilä.

Kuntosalit
13.1. alkaen kuntosali Mäntyrinteen 
palvelutalossa klo 16 - 17, 
vertaisohjaajana Erja Torkkola.

8.1. alkaen kuntosali Monninkylän 
Kympissä klo 13-14, Helkamäentie 21, 
vertaisohjaajana Ilona Uljas.

Keilaus
7.1. klo 17 alkaen keilailua 10 kertaa 
Pukkilassa joka toinen viikko tiistaisin. 
Ilmoittauminen Jukka Ahlgrenille 040 734 
4775.

Liikuntapäivät 
7.3. klo 12-14 talviliikuntapäivä. Hiihtoa tai 
kävelyä Monninkylässä. Tarjolla kuumaa 
mehua, grillimakkaraa ym. 

16.5. klo 12-14 kevätliikuntapäivä. Lähtö 
Jukolan pihalta n. 4 km:n lenkki.  
Makkaranpaistoa ja yhteislaulua.

Taito perinnöksi

Eläkeliitto täyttää ensi vuonna 50 vuotta. 
Sitä juhlistetaan mm. Taito perinnöksi
-kampanjalla, jonka Eläkeliiton yhdistykset
järjestävät yhteistyössä paikallisten 
koulujen kanssa.

Kuvat ovat Monninkylän koulun 
perinnetaitopäivistä 24. ja 31.10. 2019. 

Päivien ideana on siirtää jotain perintei-
kästä taitoa eteenpäin lapsille ja nuorille. 
Lisätietoja: www.elakeliitto.fi/taito-
perinnoksi-kampanja-ohjeet-yhdistyksille

Laskiaistanssit 
25.2. Huuvari-Särkijärven seuratalo 
Jukolassa. Hernekeittoa klo 12 alkaen. 
Tanssiorkesteri Sirjakatri aloittaa klo 13. 
Arpajaiset ja laskiaispullakahvit tauolla. 
Lippu 12 € sisältää hernekeiton.

Kuukausitapaamiset 
Askolan seurakuntakodissa, Askolantie 23. 
Kahvi on ennen tilaisuutta.

9.1. klo 13 
Lääkäri Riikka Kalliojärven esitys aiheena 
Syövän tarina

23.1. klo 13
Muistisairauden palvelut Askolassa- 
Kotisairaanhoitaja Sirpa  Koivunen ja 
sairaanhoitaja Arja Tikkanen.

26.3. klo 13 
Kirkkoherra Antti Kupiainen kertoo Askolan 
seurakunnan kevään ajankohtaisista 
tapahtumista.

23.4. klo 13 
Mervi Laurila kertoo ikäihmisten 
perhekotihoidosta Monninkylässä.

Toukosiunaus
25.5. klo 18 Juornaankylän 
Rukoushuoneella.

Tarinatuvat 
13.1. klo 12 alkaen joka toinen viikko 
maanantaisin Juornaankylän
rukoushuoneella, vertaisohjaajana Birgit 
Yrjönmäki.

16.1. klo 13 torstaisin Monninkylän 
Leakodissa, vertaisohjaajana Päivi 
Nissinen

Digitupa 
29.1., 26.2, 25.3. ja 29.4. Monninkylän 
Leakodissa Ohjaajana Tarja Ekholm ja 
vertaisohjaajana Juha Niemi.

Käsityökerho 
30.1. klo 13 alkaen Monninkylän 
Leakodissa  torstaisin, ohjaajana Birgitta 
Honkanen.

Vapaaehtoistyö
Vapaaehtoistyötä tehdään yhdessä 
Askolan seurakunnan ja Askolan kunnan 
kanssa. Pidämme mm. perjantaikerhoa 
Mäntyrinteen palvelutalossa sekä 
osallistumme ikäihmisten ulkoiluttamiseen. 
Lisätietoja Riitta Vainio.

Teatteri- ja päiväretket 
28.2. jäsenmatka Lahden Sibeliustalolle 
katsomaan Maagikot showta. Ruokailu 
ennen esitystä. Hinta n. 70 €/hlö. 
Ilmoittautumiset Pirjo Elolle 040 543 2048.

Perinteinen Tallinnan hotelliloma 
4-5.5.2020 Kaupunkikiertoajelu ja yö Kalev 
Spa hotellissa. Lisätietoja Jukka Toivonen  
040 529 7907 ja Eila Hopeamaa 040 728 
2122.

Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Eläkeliiton Askolan yhdistys ry, pj. Päivi 
Nissinen p. 050 337 0969, 
jp.nissinen@gmail.com ja tiedottaja 
seppomikael@me.com.
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ELÄKELIITON ASKOLAN YHDISTYS RY
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PARTIOLIPPUKUNTA KIRNUN KIERTÄJÄT RY

Partiolippukunta Kirnun Kiertäjät ry 
tarjoaa lapsille, nuorille sekä aikuisille 
elämyksiä partioharrastuksen parissa 
täällä Askolassa. Me leikimme, pelaam-
me, retkeilemme, opimme, saamme 
uusia kavereita ja koemme hetkiä, joita 
voi muistella myöhemmin. Parasta on, 
että partio on turvallinen paikka kokeilla 
ja myös epäonnistua!

Harrastus vie usein mennessään 
ja tuottaa yllätyksiä. Partio on todella 
monipuolinen ja joustava harrastus, se 
taipuu siis moneen. Suunnittelu yhdessä 
saattaa tuottaa välillä hullujakin ideoita, 
joita lähdetään toteuttamaan. Partio 
on ennen kaikkea luovaa! Me liikumme 
paljon luonnossa ja teemme asioita, 
joita nimitämme aktiviteeteiksi, ulkona 
taivasalla. Tekeminen voi tuntua välillä 
siltä, kuin astuisi kokoa liian suuriin 
saappaisiin. Kun uskaltautuu ulos omal-
ta mukavuusalueeltaan, oppii paljon 
uutta ja kehittyy.

Partio sopii myös aikuiselle, koska 
tekeminen lasten ja nuorten parissa aut-
taa myös arjessa jaksamiseen tuomalla 
positiivista energiaa kiireiden keskelle. 
Harrastuksen myötä pääset kehittämään 
ja kaivamaan esille itsestäsi taitoja esim. 
ryhmänjohtamisessa. Pääset perehty-

mään vaikkapa erä- ja ensiaputaitoihin, 
joihin partion kattava koulutusjärjes-
telmä antaa hyvän avun. Ja koulutus ei 
ole pelkkää teoriaa, vaan oppiminen 
tapahtuu kokeilemalla ja tekemällä, 
muiden tuella.  Sinun ei siis tarvitse 
osata kaikkea toimintaan tullessasi. 
Uskallat vain heittäytyä!

Oletko jo valmis hyppäämään mu-
kaan partioseikkailuun? Ota rohkeasti 
yhteyttä!

Partiovasurilla
Miika ja Mika

Miika Lindahl
Lippukunnanjohtaja
miika.lindahl@kirki.fi, 050 321 6718

Mika Eronen
Tiedottaja
Lippukunnan varajohtaja
mika.eronen@kirki.fi, www.kirki.fi
 
Löydät meidät somesta!
Facebook: https://www.facebook.com/
kirnunkiertajat
Instagram: https://www.instagram.
com/kirnunkiertajat

JUORNAANKYLÄN NUORISOSEURA RY

LAVATANSSIKURSSI
Sunnuntaisin klo 12:30 – 14 seuratalolla 12.1. – 19.4. 
Opettaja Heli Rusanen. Kansalaisopisto.

NÄYTELMÄRYHMÄ
Kansalaisopiston Tehdään teatteriesitys-ryhmä kokoontuu 
sunnuntaisin klo 14 – 16.30 seuratalolla 6.1. – 6.4. 
Kansalaisopisto.

TARINATUPA
Eläkeliiton tarinatupa joka toinen maanantai 13.1. alkaen 
(parittomat viikot) klo 12 rukoushuoneella. Ohjaaja Birgit 
Yrjönmäki

NUORTEN SÄHLY
Maanantaisin seuratalolla.
17:30 – 18:30 eskari + 1-3 lk
18:30 – 19:30 4 lk ylöspäin

JUORNAANKYLÄN HARRASTERYHMÄT 
KEVÄT  2020 

KUNNAN LIIKUNTAPALVELUT
Tiistaisin seuratalolla 20.1. – 10.4. Ei hiihtolomaviikolla. 
Ohjaaja Senja Laaksonen. Ilmoittautumiset 
www.askola.fi tai mia.stengard@askola.fi tai 040 
7109240.
17:30 – 18:15 Lasten jumppakerho noin 5-11 vuotiaille
18:30 – 19:15 Kuntojumppa
19:15 – 20.00 Kehonhuolto

LATTARITANSSEJA ILMAN PARIA
Bailatinotunti keskiviikkoisin klo 18 – 19 seuratalolla 
8.1. – 8.4. Ohjaaja Tarmo Kippola. Kansalaisopisto.

NUORISOKAHVILA MESTA
Keskiviikkoisin klo 19 – 20:30 seuratalolla.

JOOGAN SEKARYHMÄ
Joogan sekaryhmä kokoontuu torstaisin klo 18 – 19:30. 
seuratalolla 9.1. – 9.4. Kansalaisopisto.

Marita Simola, puh. 0400 976584

Talventaittajaiset –tapahtumapäivä  
lauantaina 29.2.2020 klo. 11.00 – 14.00 

Tulossa;  Kesäteatteri & Elotori  
Seuraa tapahtumatietoja: Uusimaa&Itäväylä ”Tapahtumat”

sekä Facebook

JUORNAANKYLÄN NUORISOSEURA RY
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mailto:miika.lindahl@kirki.fi
mailto:mika.eronen@kirki.fi
http://www.kirki.fi
https://www.facebook.com/kirnunkiertajat
https://www.facebook.com/kirnunkiertajat
https://www.instagram.com/kirnunkiertajat
https://www.instagram.com/kirnunkiertajat
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Minun kyläni 2000-luvulla
Vuoden  2020 uusmaalainen kylä kuvina ja 
tarinoina.

Miltä kylämme näyttää ja mitä täällä 
tehdään?  Onko sinulla kuvia tai maala-
uksia Huuvari-Särkijärven maisemista, 
ihmisistä ja elämästä, mielellään pienen 
tarinan kera ja haluat muidenkin näkevän 
niitä? Olemme kokoamassa näyttelyä 
toukokuussa Jukolaan ja mahdollisesti sen 
jälkeen ainakin pääkirjastoon syksyllä.   Ku-
vamäärästä riippuen tulostamme ja kehys-
tämme osan seinälle ja loput tallennamme 
selailtavaksi kansioon. Toukokuun näyttely 
on osa Uusimaa-viikkoa.

Kuvien pitäisi olla Huuvari-Särkijärveltä 
ja 2000-luvulta. Kuvat mielellään sähköi-
senä (paitsi maalaukset). Lisätietoja voi 
kysellä Sari Vainio puh. 0405303326 tai 
Maaret Räsänen puh. 0405307317 ja kuvia 
voi lähettää osoitteeseen maaretkr(at)
gmail.com maaliskuun loppuun asti. Järjes-
telyissä mukana kylän yhdistykset.  
Karjalanpiirakkakurssi
Olet sitten jo vanha taituri tai haluat oppia 
uutta, tule mukaan tekemään karjalanpii-
rakoita Tarja Bergin opastuksella Huuvarin-
Särkijärven ns-talolle Jukolaan.  Yksin 

HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN NUORISOSEURA

tai vaikka lastenlasten kanssa. Toteutus 
helmi-maaliskuussa, tarkempi päivä 
selviää ilmoittautumisten yhteydessä. 
Maksullinen.
Jos olet kiinnostunut, ilmoittele 3.2.2020 
mennessä, Satu Snirvi, 040 566 0691, 
satu.snirvi@pp.inet.fi. Yhdessä tekemi-
nen on mukavaa! Järj. Huuvarin-Särkijär-
ven ns

Lavistellen kesää kohti
Jukolassa lavistellaan maanantaisin klo 
15 - 15.45. Tänä vuonna aloitetaan 20.1. 
Mukaan mahtuu vielä. Järj. Askolan kun-
nan liikuntatoimi.

 
Jukolan vuokraus
Viihtyisässä Jukolassa voi viettää häitä ja 
syntymäpäiviä, pitää kokouksia ja muita 
tilaisuuksia. Saliin mahtuu noin 130 hen-
kilöä ja lisäpaikkoja saa eteisen parvelle, 
josta on näköala saliin. Ruoka- ja kahvias-
tiastot ovat 150 hengelle. Keittiö on tilava 
ja hyvin varustettu. 

 
Tiedustelut ja varaukset ottaa vastaan 
Kaija Toivonen, puh. 040 7255830 ja 
 sähköposti: hsns.jukola@gmail.com

Uudenmaan Liitto valitsi Huuvari-Särkijärven vuoden 2020 
uusmaalaiseksi kyläksi. Etukannen kuvassa  avautuu talvimaisema 
Kylänpäänjärvelle (kuva: Miika Keipi)  Takakannen kuva  on otettu 
vuoden 2019 perinnepäivän valmisteluista Hannu Snirvin pellolta 
(kuva: Satu Snirvi).

Luhdintie 413, 07230 Askola / 0400-512 756 työnjohto / 050-595 2554 varaosat
www.askolankone.fi / lassi@askolankone.fi / varaosat@askolankone.fi

PeterPalm
 fysioterapia  hieronta

Askola-Areena 
Linnankoskentie 61, 07510 Askola
puh.  019-663 0450, 040-527 4040
www.peterpalm.fi

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

VALTUUTETTU JOHN DEERE-HUOLTO:
•   traktorit, puimurit, pienkoneet
• metsäkoneet
• huollot, takuut, korjaukset
• lisävarustelut, varaosat, öljyt

HANKKIJA-HUOLTO:
• Avant, Junkkari, Amazone, Krone

MUUT PALVELUMME:
• pienkonehuollot
• renkaat, öljyt, tarvikeosat
• hydrauliikkaletkut ja -liittimet
• hitsaus- ja koneistustyöt
• maanrakennustyöt, kuljetukset
• ilmastointi- ja Webasto-huollot

http://gmail.com
mailto:satu.snirvi@pp.inet.fi
mailto:hsns.jukola@gmail.com
http://www.askolankone.fi
mailto:lassi@askolankone.fi
mailto:varaosat@askolankone.fi
http://www.peterpalm.fi
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www.ppr.fi

KAIKKI KATTOTYÖT MEILTÄ

010 680 4000
kattotutka.fi
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  Kukkakauppa Peikonpähkinä

Pappilantie 2
07500 Askola

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

Kosmetologi sekä Koulutettu hieroja /  
urheiluhieroja -palvelut
Tarjoamme: jalkahoidot, kasvohoidot, kemialliset
kuorintahoidot, vartalohoidot, rakennekynnet,
ripsienpidennykset, kestovärjäykset, sokerointi
karvanpoistot, manikyyrit, geelilakkaukset,
erikoislaitehoidot.   
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
SKY-Kosmetologi: Johanna Kotilainen
Koulutettu hieroja / urheiluhieroja: Petri 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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ASKOLA
Terveystie/Hälsovägen 2

010 765 9710
ark./vard. 8–21

la/lö. 8–18
su/sö. 11–18 

MONNINKYLÄ
MONBY

Meijeritie/Mejerivägen 13
010 765 9700
ark./vard. 7–21

la/lö. 8–20
su/sö. 10–21

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

Tervetuloa edullisille ostoksille!
Välkommen på förmånliga uppköp!

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

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.koijarintassutarvike.fi
mailto:koijarintassutarvike@gmail.com
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

