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Kevät etenee kovaa vauhtia. Sukset on vaihtuneet fillariin, pulkat lenkkikenkiin, muuttolinnut 
saapuvat, sini-ja valkovuokot kukkivat, luonto heräilee, aurinko paistaa (ainakin tätä 
kirjoitellessa) ja ”Kohtsillään Askulassa” ilmestyy. Kesä tulee.

Kunnan, seurakunnan ja harrasteryhmien tapahtumia olisi taas häijjystee luettavis näiren 
sivujen kautta.

Seuraava ”Kohtsillään Askulassa” ilmestyy 29.08.2021 ja aineiston  
jättöpäivä 13.08.2021.

Hyvää kesää kaikille.

Ilkka Leino
Lions Club Askolan presidentti 

Kesää 2021 kohti
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ASKOLAN URHEILIJAT

LASTEN LIIKUNTAKERHOT
Lisätietoja: tuija.terni@gmail.com.

SUUNNISTUS
Lisätietoja: Pertti Tuomi, puh. 040 
3182212 

AskU Tytöt (2007-2009)
Yhteyshenkilö James Tester, puh.  045 
1339414

Asku Leijonat (2009-2010)
Yhteyshenkilö Janne Remesaho 050-
5936747 

AskU Sudet (2011-2013) 
Yhteyshenkilö Janne Remesaho 050-
5936747 

Jalkapallo, miehet
Yhteyshenkilö Riku Koskela, puh. 040 
9355 210

SALIBANDY

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

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, miehet, AskU M35
Yhteyshenkilö Teemu Kuopio, puh. 
0407636706

Salibandy, naiset
Yhteyshenkilö Anna-Mari Toivonen, puh. 
040-8228910

Salibandy, juniorit 2009-2011
Yhteyshenkilö Juha Kuusela, puh. 
0401815257

Koripallo
Yhteyshenkilö Jari Vettenranta, puh. 050 
3794 064

Lentopallo/ pesäpallo
Yhteyshenkilö Maina Anttilainen, puh. 
040 5825 770

Lentopallo/ pesäpallo
Yhteyshenkilö Maina Anttilainen,  
puh. 040 5825 770

Peli-ilta sunnuntaisin klo 18.30-20.00 
Askola-Areenalla.

Täyden palvelun pesula

• kaikki pesulapalvelut

• pöytäliinojen vuokraus

• otsonointipalvelut

Säästä omaa aikaasi –  

kysy palveluistamme!

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

SOITA
019-643 582

mailto:tuija.terni@gmail.com
www.asku.fi
http://www.askolanpuhti.fi
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HUOM!: Korona-aikana aikataulut ja 
tilojen käytännöt voivat vaihdella, joten 
seuratkaa aktiivisesti meidän some-
tilejä, niin niistä löydätte tuoreimmat 
infot!

Askolan nuorisotilat avautuvat 
ulkona kesäkuussa
Tule juttelemaan, tapaamaan kaverei-
tasi, syömään välipalaa ja kisailemaan 
Askolan nuorisotiloille. Nuorisotilan 
ohjaajat kohtaavat nuoria Nuorisotilojen 
piha-alueilla.

Ajankohta ja aika: 14.6. klo 13-17
Paikka: Monninkylän Nuorisotila 
Montun piha-alueella
Osoite: Helkamäentie 30, Askola 
(Monninkylä)

Ajankohta ja aika:  21.6. klo 13-17
Paikka: Askolan Nuorisotila Nutan piha-
alueella
Osoite: Linnankoskentie 49, Askola 

TULOSSA!  
Askolan kunnan ja seurakunnan nuori-
sotoimet järjestävät Nuta ja Nuoppari 
kauden avaukseksi Linnanmäen retken 
syyskuun toinen perjantai. Retkestä 
ilmoitellaan kohtsillään 3/2021 julkai-
sussa.

ASKOLAN KUNNAN LIIKUNTA- 
JA VAPAA-AIKATOIMEN 
KESÄTOIMINTAA ASKOLASSA 2021

PUISTOJUMPPAA MAANANTAISIN 
JA KESKIVIIKKOISIN 

Kesällä 2021 tarjotaan puistojumppaa 
senioreille ympäri Askolaa. Puistojumpat 
ovat nimestä huolimatta ikärajattomia ja 

avoinna kaikille innokkaille jumppaajille.

Jumpat starttaavat viikolla 20 ja päätty-
vät viikolla 34. Viikolla 27 ja 28 lomail-
laan. 
Maanantaisin klo 9.30-10.15 Juornaan-
kylän kenttä (Myrskyläntie 1201, 07680 
Juornaankylä)
Maanantaisin klo 11-11.45  Särkijär-
ven kenttä (Myrskyläntie 435, 07590 
Huuvari)
Keskiviikkoisin klo 9.30-10.15 Monninky-
län kenttä (Urheilukuja 8, 07230 Mon-
ninkylä)
Keskiviikkoisin klo 10.45-11.30 Tuomi-
ranta (Jäppiläntie 70, 07500 Askola)
Maanantaisin klo 18-18.45 Korttian mo-
nitoimitalon piha (Tarkintie 10, Onkimaa)
Korttian jumpat pidetään kyläpäivien 
yhteydessä ma 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 
26.7., 9.8., 23.8.

Mukaasi tarvitset itsesi ja jumppavaat-
teet, juomapullon ja – alustan. 
Ei ilmoittautumista. Maksuton. Ohjaaja-
na toimii pääsääntöisesti liikunnanohjaa-
ja at Senja Laaksonen.

Jumpat järjestää Askolan kunta Voimaa 
Vanhuuteen -hankkeen kautta 
Lisätietoja: lo Mia Stengård 040 7109 
240 tai ft Henna Nyrhivaara 040 7109 
231

LASTEN JA NUORTEN KESÄPÄIVÄT 
Askolan kunnan vapaa-aika toimi järjes-
tää ikärajattomat Kesäpäivät eri kylillä
tiistaina 15.06.21 klo 12-16 Juornaan-
kylän seuratalolla 
(Myrskyläntie 1201, 07680 Juornaan-
kylä)
keskiviikkona 16.06.21 klo 12-16 Särki-
järven seurantalo Jukolassa

ASKOLAN KUNTA

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: /Nuoriso-ohjaaja Jari,  
Liikunnanohjaaja Askola,  
Etsivä Nuorisotyö Minna Lottanen
Instagram: nuorisotyoaskola,  
minnaetsiva, liikunnanohjaaja_askola
Snapchat: Nuoriso-ohjaaja Jari
TikTok: nuorisoohjaaja_jari,  
liikunnanohjaajaaskola

mailto:risto.vanttinen@askola.fi
mailto:jari.uutela@askola.fi
mailto:minna.lottanen@askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
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(Myrskyläntie 458, 07590 Huuvari)
torstaina 17.07.21 klo12-21 Vahijärven 
seurantalo Tanhuvaarassa
(Hänninmäentie 114, 07510 Vakkola)

Ohjaajina nuoriso-ohjaaja Jari ja liikun-
nanohjaaja Mia 
Luvassa leikkejä, pelejä, yhdessäoloa, 
kilpailuja, hengailua, pientä evästä ym..
lapsille ja nuorille ikärajattomasti. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Maksuton
Lisätietoja jari Uutela, jari.uutela@asko-
la.fi tai 040-7109006

VESIJUMPPAA MAAUIMALALLA 
TIISTAISIN JA TORSTAISIN 6.7.21-11.8.21
Kaikille sopivaa vesijumppaa Monninky-
län maauimalalla 
(Helkamäentie 32, Monninkylä)
tiistaisin klo 8.00-8.45 ja torstaisin klo 
18-18.45.
Kertamaksu 6 € työssäkäyvät ja 
3,50 € eläkeläiset/opiskelijat/kotivan-
hemmat/työttömät/varusmiehet.
Ei ennakkoilmoittautumista. 
Lisätietoja Mia Stengård, 040-7109240, 
mia.stengard@askola.fi

PELLEHYPPYKISAT 
MAAUIMALASSA 9.8.21
Kaikille avoin leikkimielinen pellehyppy-
kisa 
Monninkylän maauimalassa (Helkamä-
entie 32, Monninkylä) 
klo 15.00 alkaen. Ilmoittautuminen alkaa 
14.30. 
Kisassa kisataan kahdeksan kierrosta. 
Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta. 
Lisätietoja Mia Stengårdilta mia.sten-
gard@askola.fi tai 040-7109240 

KANOOTTIEN VUOKRAUS
Liikuntatoimi vuokraa kanootteja kunta-
laisten ja muiden käyttöön.

Yhden kanootin vuokra 30€/vrk (varus-
teineen: airot + pelastusliivit)    
Koko trailerin 75€/vrk (sisältää 6 kanoot-
tia varusteineen) 
Viikonloppu koko trailerista 95€. Hinnat 
sisältävät alv:n. 
Varaukset ja tiedustelut Mia Stengårdilta 
040-7109240 tai
mia.stengard@askola.fi tai https://julius-
varaus.fi/julius/etu?companyId=147

MONNINKYLÄN MAAUIMALA
Aukioloajat
1.7. –22.8.21
ma,ti,ke,pe klo 9 -21
to, su 12-21
la  klo 9 – 18
Poikkeuksena: vko 33 ma-pe 14-21, la 
9-18, su 12-20.

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

Maauimala lippuhinnat: 
Hinnat ilmoitetaan myöhemmin. Hinnat 
sisältävät alv:n 10 %. Maksuvälineenä 
käy käteinen, yleisimmät pankki- ja 
luotto kortit, smartum-setelit ja e-passi.

KESÄN 2021 UIMAKOULUT
Maauimala 12.7.21-23.4.21 (ilmoittautu-
miset 24.05.2021 klo 11.00 - 27.06.2021 
klo 16:00)
EI TORSTAISIN, LAUANTAISIN EIKÄ SUN-
NUNTAISIN

Pikkuallas
09.00 – 09.30   Vesipeuhu 
09.30 – 10.15   Alkeis 1 
10.15 – 10.45   Vesipeuhu
11.30 – 12.15   Alkeis 1 
12.15 – 13.00   Alkeis 1

Iso allas
09.00 – 09.45   Alkeis 2 
10.00 – 10.45  Alkeis 3 
11.30 – 12.15  Alkeis 2 
12.15 – 13.00 Jatko 1
13.15 – 14.00 Jatko 2
13.00-13.45 tai 13.45-14.30  
Jatko 3 aika tarkentuu myöhemmin

Sähköinen ilmoittautuminen ryhmiin: 
kunnan sivujen kautta 
24.05.2021 klo 11.00 - 27.06.2021 klo 
16:00
Uimakoulut kokoontuvat 8 kertaa 
maanantaista perjantaihin, ei torstaisin, 
kahden viikon aikana.
Ryhmä vaatimukset 2021

Vesipeuhu
Lapsi uskaltaa tulla itse veteen ja olla 
ilman apuvälineitä.
Vesipeuhu 1 tavoitteena on tutustua 
veteen elementtinä ja luoda positiivisia
kokemuksia, sekä valmistella lasta uima-
taidon opettelemiseen leikkien.
Pikku allas
Max 6 lasta / ryhmä
Alkeis uimakoulu 1
Lapsi ei pelkää vettä, uskaltaa jo kastau-
tua.
Alkeis 1 tavoitteena on opettaa lapsille 
alkeisuintitaitoja, kuten sukeltamista,
kellumista, liukumista ja muutaman 
metrin uimataitoa leikkien avulla.
Pikku allas
Max 8 lasta / ryhmä

Alkeis uimakoulu 2
Lapsi sukeltaa ja ui muutaman metrin.
Alkeis 2 tavoitteena on 10 metrin uima-
taito, kellunnat, sukellukset sekä
alkeisuintitekniikoiden opettelu. Mah-
dollista suorittaa alkeismerkki.
Iso allas
Max 10 lasta / ryhmä  
Alkeis uimakoulu 3
Lapsi on suorittanut alkeisuintimerkin tai 
ui 10 metriä yhtäjaksoisesti.
Alkeis 3 kasvatetaan uintimatkaa 10 
metristä 25 metriin, sekä
harjoitellaan pelastusta, uintitekniikoita 
ja sukelluksia.
Mahdollisuus suorittaa harrastusmerkki.
Iso allas
Max 12 lasta / ryhmä

Jatko uimakoulu 1
Lapsi on suorittanut harrastusmerkin tai 
ui yhtäjaksoisesti 25-50 metriä.
Jatko 1 harjoitellaan oikeita tekniikoita ja 
jatketaan pelastuksen ja
sukelluksien harjoittelua. Mahdollista 
suorittaa taitomerkki.
Iso allas
Max 12 lasta / ryhmä 

Jatko uimakoulu 2
Lapsi on suorittanut taitomerkin ja siitä 
ylöspäin tai ui 25-50 metriä
oikealla tekniikalla. Jatko 2 suoritetaan 
kandidaattia, sekä parannetaan teknii-
koita.
Iso allas
Max 12 lasta / ryhmä

Jatko uimakoulu 3
Lapsi on suorittanut uimakandidaatin ja/
tai ui yli 50 metriä oikealla tekniikalla. 
Jatko3 suoritetaan uimamaisteria ja 
priimusmaisteria, sekä hiotaan tekniik-

mailto:jari.uutela@askola.fi
mailto:jari.uutela@askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
https://juliusvaraus.fi/julius/etu?companyId=147
https://juliusvaraus.fi/julius/etu?companyId=147
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kaa. Voit tulla myös jatko 3 pelkästään 
suorittamaan uimamaisteria ja priimus-
maisteria tai pelkästään hiomaan uinti-
tekniikoita.
Iso allas
Max 12 lasta / ryhmä

Uimaopettajina toimii: Mia Stengård, 
Jenny Ahl, Ruben Westerlund
Hinnasto:
Hinnat julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja uimakouluista: 
liikunnanohjaaja Mia Stengårdilta, 040- 
7109 240, mia.stengard@askola.fi
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Seu-
raamme koronatilannetta koko ajan ja 
toimintamme toimii sen hetkisten suosi-
tusten perusteella. 
Seuraa ilmoittelua Askolan kunnan net-
tisivuilla https://www.askola.fi/etusivu/
vapaa-aika-nuoriso/
Facebookissa liikunnanohjaaja Askola ja 
instagramissa liikunnanohjaaja_askola

Tanssiurheiluseura Tellus ry tarjoaa ilmaisia tanssi- ja liikuntapainotteisia kesäleirejä 
Askola-Areenalla 3-14-vuotiaille lapsille ja näin osaltaan tukee pitkään jatkuneen 
korona tilanteen koettelemia lapsiperheitä Askolassa.

Leirit on tarkoitus toteuttaa viisipäiväisinä päiväleireinä seuraavasti:
• Leiri 1 Askola, 3-4 v, 7.6.- 11.6 klo 9.00-11.30
• Leiri 2 Askola, 8-11 v, 7.6.- 11.6 klo 12.00-15.00
• Leiri 3 Askola, 5-7 v, 14.6.- 18.6 klo 9.00-11.30
• Leiri 4 Askola, 12-14 v, 14.6.-18.6 klo12.00-15.00

Tellus tarjoaa osallistujille päivittäisen ohjelman, välipalan sekä tapaturmavakuutuk-
sen. Leireille otetaan mukaan 20 lasta/leiri. Leireille ilmoittautumisesta ja tarkemmis-
ta yksityiskohdista tiedotetaan toukokuun aikana seuran nettisivuilla (www.tellus.fi), 
Facebookissa ja Itäväylässä.

Tanssi- ja liikuntapainotteisia kesäleirejä  
Askola-Areenalla

”Hortoiluun” yhdistyy luonnossa liikkuminen ja syötävien villi
vihannesten ja yrttien kerääminen. Iltaretket järjestetään maatilojen 

pihapiirissä ja niiden lähiympäristössä. Tutustumme syötäviin kasveihin 
sekä keräämme ja valmistamme yhdessä luonnon superruokaa. 

Retken kesto on n. 2,5 h ja hinta on 39 € 
sisältäen hortamaistiaiset. Ilmoittaudu 
haluamallesi retkelle hortaohjaaja 
Päivi Kyyhkyselle p. 040 728 9400 tai 
sähkö postilla pkyyhkynen@gmail.com. 
Max. osallistujamäärä 10 hlö.
 

Tervetuloa tutustumaan 
Askolan maatiloille ja 
hortoilun kiehtovaan 

maailmaan!

ti 25.5. klo 17.30 Kyyhkysen viljatila, os. Luhdintie 200, Monninkylä
to 3.6. Vainion hevos- ja lammastila, os. Särkijärventie 225, Särkijärvi
ti 20.7. Ratia Ranch, ylämaankarjatila, os. Viertolantie 90, Monninkylä

Villiyrttiretket eli ”hortoilua”  
Askolan maatiloilla

mailto:mia.stengard@askola.fi
https://www.askola.fi/etusivu/vapaa-aika-nuoriso/
https://www.askola.fi/etusivu/vapaa-aika-nuoriso/
http://www.tellus.fi
mailto:pkyyhkynen@gmail.com
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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. 

Aloitamme ikäihmisille suunnatut 
puistojumpat toukokuussa eri puolilla 
Askolaa. Jumpat ovat kaikille avoimet ja 
maksuttomat, eikä niihin tarvitse ilmoit-
tautua. Jumpissa noudatetaan kulloinkin 
voimassa olevia suosituksia ja rajoituk-
sia ja on tärkeää, että paikalle tullaan 
ainoastaan täysin terveenä. Ota mukaan 
iloisen mielen lisäksi juomapullo, alusta 
ja tarvitessasi oma istuin. Wc-tiloja ei ole 
käytettävissä. Jumpat alkavat viikolla 20, 
maanantain jumpat 17.5. ja keskiviikon 
jumpat 19.5. sekä päättyvät viikolla 34, 
maanantain jumpat 23.8. ja keskiviikon 
jumpat 25.8. Viikot 27 ja 28 pidetään 
lomaa ja nautitaan kesästä. Korttialla 
jumpat pidetään aina kyläpäivien yhtey-
dessä erikseen määriteltyinä päivinä.
•  Juornaankylän kenttä, Myrskyläntie 

1201, Juornaankylä: maanantaisin klo. 
9.30–10.15

•  Särkijärven kenttä, Myrskyläntie 435, 
Huuvari: maanantaisin klo. 11.00–
11.45

•  Korttian monitoimitalon kenttä, Tar-
kintie 10, Onkimaa: kyläpäivät 31.5., 
14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8. ja 23.8. 
klo. 18.00–18.45

•  Monninkylän kenttä, Urheilukuja 
8, Monninkylä: keskiviikkoisin klo. 
9.30–10.15

•  Tuomiranta, Jäppiläntie 70, Askola: 
keskiviikkoisin klo. 10.45–11.30  (ko-
koontuminen aina alaparkkipaikalla, 
ethän aja autoa pihaan!)

Tuomirannassa jumppapaikka hieman 
vaihtelee, ohjaaja ohjaa aina koko ryh-
män perille alaparkkipaikalta. Tuomi-
rantaan kannattaa ottaa uimavermeet 
mukaan ja pulahtaa jumpan päätteeksi 
uimaan varaustilanteen mukaan joko 
kunnan tai seurakunnan rannasta. 
Askolan seurakunta järjestää ohjelmaa 
ajoittain Tuomirannan jumpan jälkeen.

Puistojumpat ohjaa pääsääntöisesti 
liikunnanohjaaja Senja Laaksonen. Kesä-
sateella jumpataan, mutta myrskyllä ja 
ukonilmalla pysytään kotona. Silloin voi 
jumpan tehdä teknologiaa hyödyntäen 
esimerkiksi Askolan kunnan internetsivu-
jen kautta: www.askola.fi -> vapaa-aika 
& nuoriso -> liikunta -> voimaa vanhuu-
teen. Hyviä liikuntaohjeita löytyy myös 
muun muassa Youtubesta sekä Ikäins-
tituutin ja muistipuiston (www.ikainsti-
tuutti.fi, www.muistipuisto.fi) sivustoilta.

Monninkylän maauimalassa järjestetään 
kesällä kahdesti viikossa vesijumppaa, 
joka soveltuu loistavasti myös ikäihmi-
sille. Seuraa ilmoittelua Askolan kun-
nan internetsivulla sekä sosiaalisessa 
mediassa.

Ihanaa, liikunnallista kesää kaikille:
fysioterapeutti Henna Nyrhivaara, 
040 7109 231, henna.nyrhivaara@
askola.fi; liikunnanohjaaja Mia Stengård, 
040 7109 240, mia.stengard@askola.fi

http://www.askola.fi
http://www.ikainstituutti.fi
http://www.ikainstituutti.fi
http://www.muistipuisto.fi
mailto:henna.nyrhivaara@askola.fi
mailto:henna.nyrhivaara@askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
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Maalausliike Simo Ollila Ky

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

 Maalaus- jasaneerausurakointi

Kotiseutuyhdistyksen 
keskeisimpiin tehtäviin kuuluu 
Askolan hiidenkirnuista, Askolan 
kotiseutumuseosta ja Seppälän 
talosta huolehtiminen.  
 
Askolan hiidenkirnut  
Koe luonnon ihmeitä ja metsän rauhaa 
Askolan Hiidenkirnuilla! Porvoonjoki-
laakson kansallismaisemassa pääset 
näkemään uskomattomia, graniittiin 
porautuneita hiidenkirnuja karunkauniin 
luonnon keskellä. Alueella on kirnujen 
lisäksi mm. maisemapolku, metsäpolku, 
nuotio- ja rantautumispaikka. Hiiden-
kirnujentie 721, Korttia, Askola. Pääsy-
maksu: 4 €/perhe tai 2 €/aikuinen ja 
1 €/lapsi. Mobile Pay: 35380. Ei sovellu 
liikuntarajoitteisille.   
 
Metsäsoitto 2021 virtuaalisesti  
Askola-Seura ry juhlistaa keskikesän 
juhlaa juhannuspäivänä Metsäsoitto 
2021 -videolla. Metsäsoitto -konsertti on 
pidetty Askolan hiidenkirnuilla vuodes-

ta 2013 lähtien. Koronan takia emme 
järjestä tänäkään vuonna kirnuilla kon-
serttia, joten jaamme teille maistiaisen 
hiidenkirnuista ja Metsäsoitosta virtu-
aalisesti Askolan hiidenkirnut Facebook-
sivuilla ja Youtubessa. Videon tuottajana 
Sanne Tschirpke yhteistyössä Videotuo-
tanto Vauhtiluiska Oy:n kanssa. Sannen, 
musiikin maisterin ja kansanmuusikon 
soittimina mm. kansanomaiset puhalti-
met ja perkussiot.    
 
Askolan kotiseutumuseo 
Museossa pääsee tutustumaan sekä 
esihistoriaan että maatalousvaltaiseen 
1900-luvun alkupuolen Askolaan. Kan-
gaspuilla voi kutoa mattoa. Yläkerran 
kartasta voi etsiä, onko oma koti ollut 
10 000 vuotta sitten merenpohjaa ja vai 
kuivaa maata. Viljamakasiinissa, kirkon 
naapurissa oleva museo on avoinna sun-
nuntaisin kesä-, heinä- ja elokuussa klo 
11-14 (suljettu juhannuksena, Nalkkilan-
tie 4, Kirkonkylä). Vapaa pääsy. Näyttely-
tilat eivät sovellu liikuntarajoitteisille. 
 

http://hiidenkirnut.fi/, www.kotiseudut.fi/askolaseura, askola.seura@gmail.com  

ASKOLA-SEURA RY 

Pesisinto on roihahtanut Porvoossa 
sekä Askolassa uudelleen. Nyt 
etsimme uusia harrastajia ja 
toimijoita mukaan Porvoon 
Pesäkarhujen toimintaan.

Haemme harrastajia ja toimijoita mu-
kaan seuraaviin:
•  Lady-Pesis
Askolan Lady-pesis ryhmä keskiviikkoisin 
klo 19:30-21:00 (alkaa heti kun koronati-
lanne sallii)
• Äijäpesis
Miesten harrastepesistä (yli 16-vuo-
tiaille) sunnuntai-iltaisin klo 18.00-20.00 
Porvoo Suistonkenttä
• Lasten pesiskoulutoiminta
Pesistoimintaa 8-10- ja 11-12-vuotialle 
lapsille maanantai-iltaisin Porvoossa tai 
keskiviikko-iltaisin Askolassa; monipuo-
lista liikuntaa, pesäpallotaitojen opette-
lua, sekä pelaamista.
Lasten harjoitukset alkavat maanantaina 
Porvoon ryhmille 17.5.2021 klo 17.00-
18.15 ja 18.15-19.30 

Askolan ryhmille 19.5.2021 klo 17.00-
18.15 ja 18.15-19.30.
Ryhmät jaetaan osallistumisten perus-
teella. Kuhunkin ryhmään otetaan enin-
tään 20 lasta. Osallistumismaksu sisältää 
ohjatut harjoitukset ja pesispassin.

• Ohjaajaksi / valmentajaksi lasten tai 
aikuisten pesistoimintaan
Vastuuvalmennus tai apuohjaajana 
toimiminen lasten pesiskoulussa ja/tai 
aikuisten harrastepesistoiminnassa.

Osallistumismaksu kesäkaudella 2021 on 
60 euroa / henkilö. Ensimmäiset kerrat 
voi lainata seuramme välineitä, mutta 
jatkossa tulee oma räpylä hankkia.

Ilmoittautuminen sekä viimeisimmät 
uutiset ja harjoituksiin liittyvät aloitus-
ajat löytyvät: www.porvoonpesakarhut.fi 
www.facebook.com/porvoonpesakarhut

lisätiedot: sihteeri@porvoonpesakarhut.
fi tai Jouni Hämäläinen 050-5644676

http://hiidenkirnut.fi/
http://www.kotiseudut.fi/askolaseura
mailto:askola.seura@gmail.com
http://www.porvoonpesakarhut.fi
http://www.facebook.com/porvoonpesakarhut
mailto:sihteeri@porvoonpesakarhut.fi
mailto:sihteeri@porvoonpesakarhut.fi
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ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

Askolan kuvataidekoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, taiteen 
perus opetusta antava lasten ja nuorten vapaa-ajan oppilaitos. Koulu antaa 
opetusta 5 - 16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. 

Kuvataidekoulun uudet väljät tilat ovat 
suuri ilonaiheemme ja niin oppilaat kuin 
tavarat alkavat löytää paikkansa. Toi-
vomme, että toiminta palaa normaaliksi 
ensi syksystä lähtien ilman rajoitteita. 
Suunnitelmissa on avoin tutustumispäi-
vä lapsille elokuussa, josta tiedotamme 
koulujen alettua. 

Lasten kuvataidekesäleiri järjestetään 
7.-9. kesäkuuta 7-12 -vuotiaille lapsille. 
Mukaan mahtuu 20 lasta. Tarkemmat 
tiedot leiristä löydät TAIDELEIRI mainok-
sesta. Ilmoittautumiset sähköpostilla 
askolankuvataidekoulu@gmail.com 16.5. 
mennessä.

Kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen 
vuosikokous pidettiin 22. maaliskuuta. 
Puheenjohtajana jatkaa Maria Enberg. 
Varapuheenjohtajana toimii Sari Vainio 
ja sihteerinä Erja Alanko. Muut johto-
kunnan jäsenet ovat Eero Aaltonen, 
Anna Haapasalo, Päivi Kyyhkynen, 
Johanna Kälkäjä, Tiina Rask, Katja 
Remesaho ja Marjo Toivanen ja kunnan 
edustajana jatkaa Rauna Kiiskinen siihen 
saakka, kunnes uusi edustaja on vaalien 
jälkeen valittu. Tuntiopetusta antavat 
tutut opettajamme Tiina Kolehmainen ja 
Maisa Laine.

Lukujärjestys syksy 2021
Varhaisopinnot (5-6 v.) torstaisin klo 
16.15-17.45 
Yhteiset opinnot AB (7-8 v.)  tiistaisin klo 
16.15-17.45 
Yhteiset opinnot BC (8-9 v.) torstaisin klo 
18.15-19.45 
Yhteiset opinnot DE (10-11 v.) maanantai-
sin klo 18.00-19.30 
Teemaopinnot 1 ryhmä (12-16 v.) tiistai-
sin klo 18.15-20.30
Teemaopinnot 2 ryhmä (12-16 v.) keski-
viikkoisin klo 18.00-20.15 

Syksyn opintoihin voi ilmoittautua kotisi-
vullamme olevalla ilmoittautumislomak-
keella https://askolankuvataidekoulu.
yhdistysavain.fi/

Lisätiedot: 
Maria Enberg p. 040 717 3456
http://askolankuvataidekoulu.yhdistys-
avain.fi/
Facebook: askolankuvataidekoulu
Instagram: askolan_kuvataidekoulu
Sähköposti: askolankuvataidekoulu@
gmail.com
Osoite: Askolantie 33, 07500 Askola

KESÄ
JA

TAIDELEIRI 
– ihan parasta

7.-9.6.2021

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU 

JÄRJESTÄÄ LASTEN JA 

NUORTEN KESÄLEIRIN 

MAATILAMILJÖÖSSÄ

Leiri on suunniteltu 7-12 vuotiaille taiteesta 

kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Sinun ei 

tarvitse olla kuvataidekoulun oppilas päästäksesi

mukaan tälle ihanalle kesäleirille, riittää kun

pidät kuvataiteesta, luonnosta, eläimistä ja

yhdessä tekemisestä!

ARKKITEHTUURIA 

JA MUOTOILUA

Leiri järjestetään Särkijärvellä sijaitsevan Vainion

tilan pihapiirissä ja lähimetsässä. Ohjelmassa on

omaperäisen hotellin suunnittelu ja rakentaminen

luonnonmateriaaleista. Muotoilemme

kolmiulotteisia hyönteisiä ja konuja öttiäisiä.

Maalataan, piirretään, rakennellaan ja

muotoillaan! 

Leirin tapahtumia seurailevat tilan nelijalkaiset 

asukkaat, hevoset ja lampaat, hyvinkin 

innokkaasti omista aitauksistaan, mutta he eivät 

varsinaisesti osallistu leiriin, toimivat kyllä 

mielellään elävinä malleina.

Leiripäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 15 Leirin

hinta 100 euroa/hlö (pidätämme oikeuden 

muutoksiin) sisältää opetuksen, ruokailut ja 

ohjatun vapaa-ajantoiminnan.

Seuraamme leirin suunnittelussa ja 

toteuttamisessa yleistä koronatilannetta ja 

-suosituksia. Lähetämme leiriin liittyvät 

infokirjeet turvallisuusohjeistuksineen ennakkoon 

kaikille leirille osallistuville.

Ilmoittautuminen 16.5. mennessä osoitteeseen 

askolankuvataidekoulu  @  gmail.com

Leirille mahtuu 20 lasta (leiri toteutuu, jos yli 10)

Leiri huipentuu yhteiseen loppunäyttelyyn, johon 

ovat vanhemmatkin tervetulleita.

mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
http://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
http://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
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Maaliskuussa Askolassa oli mahdollista 
kuunnella Suomalaisen barokkiorkeste-
rin striimattuja konsertteja ja toukokuun 
lopussa on UMO Helsinki Jazz-orkesterin 
vuoro tarjota jazzmakupaloja Jazztas-
ting-konsertissa. UMO makustelee 
sinisiä säveliä, ällömakeaa groovea ja 
karvaita klassikoita striimatussa konser-
tissa, joka on kuunneltavissa Askolan 
kunnan nettisivuilla. 

Maistelu-menyn kantavana teemana 
on big band –musiikki: kuulemme Duke 
Ellingtonin, Count Basien, Thad Jonesin 
ja Dizzy Gillespien teoksia ja tutustumme 
improvisointiin, teemoihin ja dynamiik-

ASKOLAN KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Korona-aika on ollut rankka meille kaikil-
le, kun julkisiin tiloihin, joita kirjastotkin 
ovat, ei ole päässyt eikä tapahtumia ja 
tilaisuuksia ole voinut järjestää. Jos kir-
jastot avataan Askolassa toukokuussa, se 
tapahtuu hallitusti ja vaiheittain. Kevään 
aikana emme vielä järjestä tapahtumia, 
emme käy koulukirjastoissa, emmekä 
ota vastaan ryhmiä kirjaston tiloissa. 
Noudatamme edelleen turvavälejä, käy-
tämme kasvomaskeja ja huolehdimme 
hyvästä käsihygieniasta. Sairaana ei tulla 
kirjastoon. 

Kunnan johtoryhmä käsittelee 
kirjaston aukioloaikoja kokouksessaan 
tiistaina 27.4. ja toivon että pystymme 
avaamaan kirjaston toukokuun alussa tai 
viimeistään puolessa välissä. 

Ehkä paremmat ajat vielä koittavat ja 
voimme vähitellen palata tilanteeseen, 
jossa kirjastoon voi tulla viettämään 

aikaa, lukemaan lehtiä, hakemaan luke-
mista ja virkistystä sielulle ja mielelle. 
Sitä aikaa odotan! Täällä me kirjas-
tolaiset olemme teitä varten, hyvät 
asiakkaamme. Tiedotamme tulevista 
aukiolosta erikseen heti kun saamme 
vihreää valoa kirjastojen avaamiselle. 

Kirjaston kehitystyö jatkuu ja 
 kevään Kirjasto katsoo tulevaisuuteen 
 -kuntalaiskyselyn toiveet ja kehitys ideat 
otetaan huomioon suunnitel taessa, 
minkälainen kirjasto meillä jatkossa 
Askolassa on. Kolme viikkoa kunnan 
nettisivuilla auki olleeseen kyselyyn 
vastasi 95 henkilöä. Kiitämme kaikkia 
kyselyyn osallistuneita! 

Aurinkoista kevättä ja kesää toivottaen,

Keth Strömdahl
kirjastonjohtaja

Kuulumisia kirjastosta
Vähitellen kesää kohti mentäessä koronarajoituksetkin ehkä helpottuvat. 

Tätä kirjoittaessani rajoitukset ovat vielä voimassa ja kirjasto on kiinni 30.4. asti.  
Kevään koronasulun aikana asiakkaat ovat voineet käydä lainaamassa ainoastaan 

ennalta varaamansa aineiston rajatulla alueella turvavälejä noudattaen, 
käsihygieniasta huolehtien ja kasvomaskeja käyttäen. 

Uutuuskirjat odottavat lainaajaansa Askolan kirjastossa. Kuva: Keth Keth Strömdahl

kaan.  Orkesteria tastingissä luotsaa Ville 
Vannemaa.

UMO Helsingin verkkokonsertti Jazz-
tasting – UMO Helsinki Jazz Orhestra 
julkaistaan torstaina 20.5. klo 11 ja 
toinen, UMO Helsinki Jazz Orchestra 
feat. Aki Rissanen: Art Forms julkaistaan 
21.5. klo 19.

Molemmat konsertit ovat katsottavis-
sa viikon ajan. 

Nautitaan keväästä ja jazzahtavista 
soundeista toukokuun lopulla UMO Hel-
singin kahdessa striimatussa konsertissa! 
Striimatut konsertit ovat osa AUF-han-
ketta, jossa Askola on mukana. 

Jazztasting – maistele jazzia UMOn kanssa toukokuussa
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Pianisti Aki Rissanen on Suomen tämän 
hetken mielenkiintoisimpia jazznimiä. 
Verkkokonsertissa Rissasen upeaa 
musiikkia kuullaan isolle jazzorkesterille 
sovitettuna. 
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Johannes Linnankosken nuoruudenkodin museo Vakkolassa on auki tilauksesta kesä-
kaudella. Opastuksia voi tiedustella Askolan kirjastosta, puh 0400 151833. Suunnit-
telemme myös virtuaalista opastusta Linnankosken museolle ja toivottavasti voimme 
toteuttaa sen jo tällä kaudella. 

Taidekahvila Terehtööri 
on tänä kesänä auki 
vain tilauksesta. 

Tiedustelut: Marja 
Heikkilä puh. 0400 
455616.  

Johannes Linnankoski Askolassa

Kulttuuri kylässä tuo asuntovaunuteatteri Karavanin Jukolaan 30.6.

Asuntovaunuteatteri Karavan on keltai-
nen, teatteriksi muutettu asuntovaunu. 
Kesäkuussa 2021 Karavan kiertää itäisellä 
Uudellamaalla taajamasta ja kylästä 
toiseen ja pysähtyy aina yhdeksi päiväksi 
yhteen paikkaan. Karavan tuo taiteen 
avulla iloa, elämyksiä ja hyvää mieltä 
ihmisten arkipäivään. Tulemme lähelle, 
omalle kylälle, niin että mahdollisimman 
moni pääsisi osallistumaan tapahtumaan. 

Kun Karavaani saapuu paikalle, se 
tarjoaa nukketeatteriesityksen Omituisia 

juttuja, ulos pystytettävän valokuvanäyt-
telyn Nuotiotulilla, trubaduurien kon-
sertin sekä avoimen näyttämön, Open 
Stagen, paikallisille nuorille teatterin, 
tanssin ja sirkuksen harrastajille.

Karavan-asuntovaunuteatteri Särki-
järvi-Huuvarissa nuorisoseurantalo 
Jukolan pihalla 30.6. klo 10 – 15. 

Kulttuuri kylässä on Porvoon kaupun-
gin hallinnoima hanke, jossa Askola on 
mukana. 

Interiööri Johannes Linnankosken 
nuoruudenkodin museosta.Ku
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ASKOLAN SEURAKUNTA

Erityistä:
13.6. Päivärippikoulun konfirmaatiomessu
26.6. Juhannusmessu
27.6. klo 12 Jumalanpalvelus Juornaanky-
län rukoushuoneella
25.7. klo 15 Kesäkirkko Juornaankylän 
rukoushuoneella
31.7. ja 1.8. Leiririppikoulujen konfirmaa-
tiomessut

Kirkko on avoinna sunnuntaisin jumalan-
palveluksen jälkeen klo 13 saakka. Pappi 
paikalla.

Noudatamme viranomaisten ohjeita 
koronarajoituksissa ja avaamme toimin-
taa heti, kun on mahdollista. Tiedotamme 
mahdollisista muutoksista kotisivuilla, Fa-
cebookissa ja Itäväylä-lehdessä. Kirkolliset 
toimitukset järjestetään henkilörajoituk-
sin yhdessä suunnitellen.

Seurakunnan työntekijät ovat tavattavissa 
ja heihin voi olla rohkeasti yhteydessä.

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
Mervi Rosnell, vs. seurakuntapastori 044 7111 318
Olga Mäkinen, kanttori  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. 

Jumalanpalvelukset su klo 10 joko striimattuna 
Facebookissa tai kirkossa, mikäli koronarajoitukset 
mahdollistavat osallistumisen.
 

www.askolanseurakunta.fi
mailto:askolan.seurakunta@evl.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evl.fi
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Tuomirannan puistojumpat
Kunta järjestää puistojumppia kesä-
kaudella Tuomirannan nurmikentällä 
(ks.tarkemmat tiedot tästä esitteestä 
kunnan liikuntaohjelmasta). Olemme 
kesän aikana joskus seurakunnasta 
mukana omalla ohjelmaosuudella - 
pienin yllätyksin!

Helatorstain 13.5. 
merkkipäiväjuhla on peruttu 
Tarkkaile postiasi: lähetämme lahjan 
kaikille teille, jotka täytätte 75, 80, 85, 
90 vuotta tai sitä enemmän vuoden 
2021 aikana.

Osta monikäyttöinen

tuubihuivi vain 5,-
kevään menoihin ja ajoihin
100% kierrätystuote, materiaalina 
käytetty muovipulloja. Koko 50 x 50 
cm. Pehmeä putkihuivi Yhteisvastuun 
logolla. Tilaukset Askolan seurakunta 
taina.lapinniemi@evl.fi tai viestinä 
040 8390 192. Tuote lähetetään 
postitse, mukana maksutiedot. 

Hanki tuubihuivi ja tuet 
Yhteisvastuukeräystä

Lapsityön päiväleirit 
Tuomirannassa kesällä 2021

Leiriläisiksi otetaan 2014-2016 -syntyneitä.

1.   7.-8.6 klo 10-14.30, 8 leiriläistä, leirin 
hinta 10 euroa

2.   9.-10.6. klo 10-14.30, 8 leiriläistä, leirin 
hinta 10 euroa

3.   14.- 15.6. klo 10-14.30, 8 leiriläistä, 
leirin hinta 10 euroa

4.   16.- 17.6. klo 10-14.30, 8 leiriläistä, 
leirin hinta 10 euroa

5.   21.-22.6. klo 10-14.30, 8 leiriläistä, 
leirin hinta 10 euroa

-  leireistä voi valita vain yhden
-  paikka leirillä on varmistunut, kun 

turvakysely on palautettu seurakuntaan 
(kyselyn saa joko seurakunnasta tai 
tulostettua www.askolanseurakunta/toi-
minta/lapsityö )

-  leirihinta sis. kylmän tai lämpimän ateri-
an sekä jälkiruoan, tapaturmavakuutuk-
sen ja askartelumateriaalit

-  leirille mukaan säähän sopivat vaatteet ja 
uimavälineet

-  ohjaajien puhelinnumerot Tuomirantaan 
Leena 0400 598 010, Terttu 040 7482 
133

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

-  leiri toteutuu, jos ilmoittautuneita on 6. 
Jos leiri peruuntuu, ilmoittautuneisiin 
otetaan yhteyttä.

-  leiristä ei tule muuta informaatiota 
kotiin. Ilm. 26.5. mennessä mieluiten 
sähköpostilla, leena.tyyska@evl.fi tai 
tekstiviestillä, p. 0400 598 010

Uusien kerholaisten 
ilmoittautuminen syksyn 
2021 päiväkerhoihin

Kerhot kokoontuvat pääsääntöisesti 2 
kertaa viikossa 2h 30 min kerrallaan. 
Kerholaisiksi otetaan 3 vuotta täyttäneitä 
lapsia. Kerholaiset otetaan ikäjärjestyk-
sessä, ja mikäli hakijoita on enemmän 
kuin kerhopaikkoja, etusijalla ovat 
askolalaiset lapset. Päiväkerhot kokoon-
tuvat seurakuntakodilla ja Monninkylän 
Helkamäessä.

Lapsiryhmään voidaan ottaa enintään 14 
lasta.
 
Tällä hetkellä päiväkerhot ovat ilmaisia. 

Kerhopaikasta ilmoitetaan kirjeitse. 
 Hakulomake löytyy netistä: www.asko-
lanseurakunta/toiminta/lapsityö.
Lisätietoja saa Leena Tyyskältä 
0400 598 010, leena.tyyska@evl.fi

Partaharjun telttaleiri

Leiri kouluikäisille 3.–6.8.2021 Parta-
harjulla, Pieksämäellä! Tänä kesänä on 
myös perheleiri samassa yhteydessä.
Leirin ohjaajina toimivat Susanna Koivula 
ja Mika Andersson. Telttaleirin hinta lap-
sille ja nuorille on 80 euroa/henkilö.

Perheleirin maksut: 80 euroa/aikuinen, 
40 euroa/lapsi. Alle 3-vuotiailta ei peritä 
osallistumismaksua. Leirimaksu sisäl-
tää matkat, leiriohjelman ja ruokailut. 
Ilmoittautumiset susanna.koivula@evl.fi, 
040 7033 211.

Kerhot

Alakouluikäisten kerhotoiminta jatkuu 
30.8.2021.

mailto:taina.lapinniemi@evl.fi
mailto:leena.tyyska@evl.fi
mailto:leena.tyyska@evl.fi
mailto:susanna.koivula@evl.fi
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Eläkeliiton 
Askolan yhdistys 
ry     

Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläis-
järjestö. Järjestö valvoo ikäihmisten etuja 
ja tarjoaa yhdessäoloa ja monenlaista 
toimintaa. Eläkeliiton oma lomapaikka on 
Lehmiranta Salon läheisyydessä. EL-
Sanomista (6 krt/v) löytyy tietoa jäsen-
eduista mm. lomaviikoista ja harraste-
kursseista. Eläkeliiton Uudenmaan piirin 
Joululehti sisältää askolalaisia kiinnostavia 
artikkeleita, ja se tulee postitse jokaiseen 
jäsentalouteen. Eläkeliiton Askolan yhdis-
tyksen toiminnasta saa tietoa paikallis-
lehdistä, kotisivuilta www.elakeliitto.fi/
yhdistykset/askola. Sivuston kautta voit 
liittyä myös jäseneksi. Lisätietoja saat 
myös jäsenkirjeestä, facebookista 
www.facebook.com/elakeliitonaskolanyh-
distys/ ja yhdistyksen esitteestä. 
Jäsentarjouksista kuulet kuukausitapaa-
misissa. Ota yhteyttä hallituksen jäseniin. 
Liity jäseneksi! Jäsenmaksu on 23€. 

Torstai on Eläkeliiton päivä! Tervetuloa 
perin mukavaan porukkaan!

Toiminta toteutuu hygienia- ja 
kokoontumisrajoituksia noudattaen!

Liikunnat kesällä 2021
Kevätliikuntapäivä Jukolan pihalla 
torstaina 6.5. klo 13. Lenkin jälkeen (4 km) 
grillausta ja juodaan mehua/kahvia.

Suomen luonnon päivää vietetään 
lauantaina 28.8. klo 12-14 Sikilän kodalla, 
os. Sikiläntie 630, Porvoo. Kimppakyyti. 
Mustikkapiirakkapäivä!

Lämmittelyjumppaa ja kävelyä 
maanantaisin klo 10-11. Lähtö Mäntyrin-
teen parkkipaikalta. Vertaisohjaajana Erja 
Torkkola.

HUOM UUSI PELI: BOCCIA
Boccia ja mölkky jatkuvat läpi kesän Ison 
Pirtin kentällä keskiviikkoisin klo 14 – 
15.30 toukokuusta alkaen. Tule tutustu-
maan uuteen peliin! Vertaisohjaajana 
Markku Heikkilä.

Vapaaehtoistyö
Olemme mukana Askolan kunnan 
Voimaa vanhuuteen -projektissa. Vertais-
liikunnan ohjaajat ja vapaaehtoiset antavat 
pyydettäessä apua Mäntyrinteen palvelu-
talossa, Leakodissa ja kotona-asuvien 
ikäihmisten ulkoilutukseen. Ota yhteyttä! 
Syyskuussa alkaa taas Mäntyrinteen 
perjantaikerho. Jos olet kiinnostunut 
vapaaehtoistyöstä, ilmoittaudu Riitta 
Vainiolle 050 380 5361. 

Tarinatuvat alkavat syyskuussa 
Maanantaisin Juornaankylän 
rukoushuoneella klo 12 (Birgit Yrjönmäki) 
ja torstaisin Monninkylän Leakodissa klo 
13. (Birgitta Ampuja). Tule virkistämään 
muistia ja muistelemaan menneitä 
mukavaan porukkaan ja pysyt ajan tasalla! 

Käsityökerho

Askartelu-/käsityökerho kokoontuu 
Monninkylän Leakodissa torstaisin klo 13 

syyskuusta alkaen 
vuoroviikoin tarina-
tuvan ja kuukausita-
paamisten kanssa. 
Käsitöitä tehdään 
myös kotona hyvän-
tekeväisyyteen. 
Lisätietoja Arja 
Haapala 044 527 
6055.

Kesän tapahtumat ja matkat 2021
Kesän kotimaan (2 pv) matka suuntautuu 
länsirannikolle koulujen alettua elokuussa 
(mm. Uusikaupunki). Seuraa lehti-
ilmoittelua.

Laulunäytelmä Puhelinlangat laulaa 
Taaborinvuorella Nurmijärvellä 
sunnuntaina 29.8. klo 15. Lisätietoja Päivi 
Nissinen 050 337 0969.

Toukosiunaus 
maanantaina 24.5. klo 19 Juornaankylän 
rukoushuoneella. Markku Sainion kvartetti 
laulaa hengellisiä lauluja, puhe Hannu 
Snirvi ja kylvö Jukka Toivonen. Tilaisuutta 
voi seurata kotisohvilta Eläkeliiton Askolan 
yhdistyksen facebook-sivun kautta.

Kesäpäivä Tuomirannassa
torstaina 22.7. klo 13-15. Kahvia ja 
kakkua, hanurinsoittoa ja yhteislaulua, 
arpajaiset, sauna sekä uinti. Seurakunnan 
puheenvuoro. Boccia-pelin esittelyä. 
Nautitaan Suomen suvesta!

Videovirkistykset 

YouTubessa, kotisivulla ja facebookissa 
nähtävissä seuraavilla hakusanoilla: Talvi 
2020 Pirjo Sainio, Neuleet, Arja Haapala, 
Musiikki Markku Sainio, Monninkylä 
Birgitta Ampuja.

Syyskauden toiminta alkaa viikolla 35. 
Seuraa paikallislehtien ilmoittelua 
(Uusimaa ja Itäväylä Yhdistykset/Askola).

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

KESÄTORIT JUKOLAN PIHALLA
Alustavasti on sovittu seuraavat tori-
lauantait klo 11 – 13: 3.7. 17.7 ja 31.7. 
Perinteistä kesätoria ja ehkä jotakin 
oheisohjelmaa niiden lisäksi.  Jukolan 
kahvio avoinna. Paikkatiedustelut: Satu 
Snirvi, 040 566 0691. Pistä jo kalenteriin 
päivät muistiin! Osoite: Myrskyläntie 
458, 07590 Askola.
 

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

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

KORTTIAN KYLÄYHDISTYS

Korttian kyläyhdistys
Korttian monitoimitalo
Tarkintie 10

Kesätapahtuma Korttialla 
24.7. klo 11-15

Monitoimitalo, Tarkintie 10
Korttia (Askola) 
*runsaasti myyjiä 

(tuottajia, käsityöläisiä, tuote-esittelyjä)
*poniratsastusta

*arpajaiset, onnenpyörä
*buffet: lettuja, makkaraa, kahvia....
Jos sinulla on vanha auto tai traktori,

 huristele sillä paikalle, tarjoamme kahvit !
Tervetuloa! 

Järjestäjä: Korttian kyläyhdistys
www.korttia.fi 

TAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN JOS                                   
KORONA-RAJOITUKSET POISTUNEET

ASUNTOVAUNUTEATTERI KARAVAN 
pysähtyy Huuvarin-Särkijärven ns-talon 
Jukolan pihalle ke 30.6. klo 10 – 15. Se 
tarjoaa kaikenikäisille ja -kielisille sopivan 
omintakeisen nukketeatteriesityksen 
OMITUISIA JUTTUJA hyvin intiimisti asun-
tovaunun sisällä, 8 katsojalle kerrallaan.  
Esitykset pyörivät klo  10 – 15 non-
stoppina, paussin aikana klo 12 – 13 on 
paikallisilla nuorilla mahdollisuus esiintyä 
Karavanin luona.  ”Pakettiin” liittyy myös 
valokuvanäyttely NUOTIOTULILLA ja  tru-
baduurien konsertti.  Esitys on ilmainen 
ja liittyy ”Kulttuuri kylässä” -projektiin, 
jossa Askolan kunta on mukana. Juko-
lassa on  avoinna telttakahvio, jossa voi 
odotella pääsyä esitykseen. 

Puihin Oy on Särkijärvellä toista kauttaan 
aloittava ekologista matkailua tarjoava yritys. 
Toimimme luontoelämysten mahdollistaji-
na ja tarjoamme uusia luontokokemuksia 
etsiville mahdollisuuden  nukua yö puiden 
kannattelemana Tentsile-puumajoitteessa, 
puuteltassa. Viime kesänä Puihin saapui  
ilahduttavan paljon hyvinkin eritaustaisia 
matkailijoita; perheitä, isoäitejä lapsenlapsi-
neen,  kaveriporukoita, pariskuntia,… mutta 
heitä kaikkia yhdisti rakkaus luontoon ja halu 
viettää aikaa  luonnossa.   
Puihin on avaamassa kauttaan toukokuun 
alussa ja juhlistamme sitä Avoimet puut 
-tapahtumalla,  jossa pääset tutustumaan 
puumajoitteisiin ja puolen hehtaarin 
metsään. Valitettavasti ajankohta on  vasta 

vireillä johtuvasta koronatilanteesta, mutta 
seuraamme tilannetta ja ilmoitamme tapah-
tumasta  sosiaalisessa mediassa heti, kun 
se koronarajoitukset huomioon ottaen on 
mahdollista järjestää.  

Kesän yöpymisiä rajoitukset eivät kuiten-
kaan peruuta, sillä meillä voit yöpyä omassa 
porukassa,  yksityisessä puolen hehtaarin 
metsässä, halutessasi näkemättä muita kuin 
metsän eläimiä ja  laitumella käyskenteleviä 
hevosia ja lampaita. Yöpymisiä Puihin pääset 
varaamaan osoitteesta  puihin.johku.com ja 
voit seurata meitä Facebook sivuilla Puihin ja 
Instagramissa Puihin1.  

Kauniita kevätpäiviä toivottavat Puihin 
kutsuvat Sari ja Kristiina  

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 

8x4 m tel�akatos. 

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

http://puihin.johku.com
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-  käy tutustumassa mahdollisuuksiin –

KORONA TIEDOTUS YRITYKSILLE
https://www.askola.fi/etusivu/sosiaali-ja-terveys/korona-yritykset/

www.askola.fi

KUNNAN NETTISIVUILTA LÖYTYY ARVOKASTA 
TIETOA YRITYKSILLE ERILAISISTA 

TUKIMUODOISTA

Koronatuet, Uusimaa
 
1.  Pienyritysten koronatuet 

2.   Maaseudun ja kalatalouden 
koronatuet 

3.   Ravitsemisyritysten koronatuet 
(keha-keskus.fi) 

4.  Kustannustuki 

5.   Kehittämispalvelut, Uudenmaan 
ELY-keskus 

6.  Yrityksen kehittämisavustus 
 

TOIVOTAMME MENESTYSTÄ YRITYKSELLESI VUONNA 2021!

Yleiset muut tukimuodot 
 
1.  Kansainvälistymisen tukeminen, 

Uudenmaan ELY-keskus 

2.  Toimintaympäristön kehittämis-
avustus, Uudenmaan ELY-keskus

3. Maaseutuohjelman yritystuet 
 a) Investointituki 
 b)  Investoinnin 

toteutettavuustutkimus 
 c) Perustamistuki 
 d) Yritysryhmän kehittämishanke
 
4.  Business Finland –  rahoitus 

yrityksille 
 a) Rahoitus 
 b) Vienti ja kansainvälistyminen 
 c) Digipalvelut
 
5. Muut yritysrahoittajat – Finnvera
 
6.  Muut pk-yrityksille palveluita 

tarjoavat tahot

ONKO SINULLA YRITYS TAI MIETITKÖ YRITTÄJÄKSI RYHTYMISTÄ? 

ProAgrian Yritysneuvontapalvelut tarjoavat 
sinulle apua yritystoiminnan eri vaiheissa. 
Tärkeintä on ottaa yhteyttä jo pohdinta-
vaiheessa, jotta yrittäjänä saat parhaat 
mahdolliset askelmerkit kannattavaan 
liiketoimintaan ja esimerkiksi rahoituksen 
järjestelyihin investointitilanteissa. Organi-
saatiomme monialainen asiantuntijatiimi 
sekä laaja verkostomme pystyy vastaamaan 
moniin toimialakohtaisiin erityiskysymyk-
siin, etkä jää yksin kiperien kysymysten 
kanssa. Tapaaminen yritysneuvojan kanssa 
voi toimia myös eräänlaisena kehityskes-
kusteluna, jossa sinulla on mahdollisuus 
saada ulkopuolinen näkökulma. Laskemalla 
ja suunnittelemalla autamme muuttamaan 
ideat numeroiksi. Tapaamme arjessa paljon 
yrittäjiä ja saatuamme luvan voimme 
verkottaa teitä. Salassapitovelvollisuus on 
meille tärkeintä.

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 kehittämishankkeisiin

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

kehittämiskeskustelu yrityksen nyky-
tilanteesta ja kehittämistarpeista sekä 
yrittäjän ohjaus ja neuvonta jatkotoi-
menpiteiden toteuttamisesta. Palvelu 
voi sisältää mm. asiakkaan tarpeen 
mukaan esimerkiksi rahoitustukiin, 
investointien toteuttamiseen sekä 
markkinoinnin suunnitteluun liittyvää 
neuvontaa, hakemusten, kannatta-
vuuslaskelmien laadintaa, verotukseen, 
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 (rakennussuunnitte-

lu, energianeuvonta)
• Kiinteistöjen arviointipalvelut
• Omistajanvaihdospalvelut, SPV-palvelut

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

YRITYSNEUVONTAPALVELUT ASKOLASSA

https://www.askola.fi/etusivu/sosiaali-ja-terveys/korona-yritykset/
http://www.askola.fi
http://keha-keskus.fi
mailto:auli.teppinen@proagria.fi
mailto:satu.nurmi@proagria.fi
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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.  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

JUORNAANKYLÄN NUORISOSEURA RY

Juornaankylän kesäteatteri
Juornaankylän kesäteatteri esittää kesällä 2021 musikaalin

TEUVO
Leevi and the Leavings -musiikilla höystetty näytelmä ihmisen elämästä

Käsikirjoitus: Veera Tyhtilä • Ohjaus: Tarja Hiltunen • Laulujen sanat: Gösta Sundqvist
Näytelmän oikeudet: Näytelmäkulma • Teatterin osoite: Myrskyläntie 1201, Askola 

• Facebook: Juornaankylän kesäteatteri

Esitykset:
 29.7. 30.7.  1.8.
  4.8.  5.8.  7.8.
  8.8. 12.8. 13.8.
 14.8. 15.8. 

      Huomio! Esityspäivät voivat vielä muuttua!

Nuorisoseuramme tiedottaa Seuratalon ilmoitus-
taululla, Juornaankylän kylä- sivuilla sekä nuoriso-
seuran facebook- sivuilla. 

www.juornaankyla.fi, 
facebook: Juornaankylän nuorisoseura,  
Juornaankylän kesäteatteri

Juornaankylän Nuorisoseura

   
 

Askolan apteekki 
puh. 019 6630091 

www.askolanapteekki.fi 
Avoinna 

Ma-Pe klo 9-17 
La klo 10-14 
SU SULJETTU 

 

http://www.askolankone.fi
mailto:lassi@askolankone.fi
mailto:varaosat@askolankone.fi
http://www.peterpalm.fi
http://www.juornaankyla.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

tädiem tatiovaT  
isallamaulah  

 allavat
aunis älläät emmelo assaloksA PO eM  

,netsutovsak tädiem tatiovaT .netrav  
.ällietseiv aj assitahc ,assemilehup  

tädyöl toremunnilehup aj neskuaravnajA  
 .aloksa/fi.po atseettioso

tädiem tatiovaT  
isallamaulah  

 allavat
aunis älläät emmelo assaloksA PO eM  

,netsutovsak tädiem tatiovaT .netrav  
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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

www.ratiaranch.fi
info@ratiaranch.fi

Viertolantie 90, 07230 Askola
Johanna/050 368 1463   

Asmo/040 516 3433

Paikallista
ylämaankarjan 
lähilihaa luomuna
LAITUMELTA LAUTASELLE

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

Myydään
POLTTO- 

PUITA
Kuivia koivu-  

ja sekapuuklapeja

Kotiinkuljetus tai nouto  
Monninkylästä

p.040-5069658  
Jukka Tuiskula

jukka.tuiskula@pp.inet.fi

ASKOLAN 
LOKAPOJAT

040-763 6631

Myrskyläntie 526, 07590 Huuvari

www.prestbacka.fi

Tervetuloa 
Prestbackan 

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

Keltaisen 
Auringon huone
Vyöhyketerapia,
Aromaterapia,
Rentoutushoitoja, 
Kalevalainen jäsenkorjaus,
jalkahoitajan palvelut

Yin-joogaa sekä erityisiä
tapahtumia. 

Ajanvaraus: p. 040 530 8585 tai
timma/keltaisenauringonhuone 

Askolantie 80, Vakkola

Löydät meidät facebookista

Ompelukone huolto- ja
korjaus työtakuulla.

Ompelutarvikkeet ja koneet

Palvelupiste: Keltaisen Auringon huone, 
Askolantie 80, p. 040 530 8585 

Vakkolan tikki & vekki

Ompelukonehuolto  79€

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


     ASKULASSA 
KOHTSILLÄÄN

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

Yritysten ilmoitukset: ara.antin@live.fi

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

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

