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Olemme saaneet nauttia hienoista talvikeleistä. Maisema kauniine lumihuntuineen ja välillä kirpeätkin 
pakkaset hellivät meitä.

Toivottavasti mahdollisimman moni on löytänyt talviset harrastukset. Hiihtokelit ovat jo kohtuulliset ja 
jäät kestävät luistelijaa tai pilkkijää. Nyt on oiva tilaisuus ladata akkuja nauttimalla talvisesta luonnosta, 
ulkoilemisesta ja upeista maisemista. 

Päivähän pitenee jo hyvää vauhtia eli kevät siintää varovaisesti tulevaisuudessa. Kyllä tulevaisuus tuo 
tullessaan myös pandemian helpottamisen ja pääsemme taas vanhojen tai uusien harrastusten pariin. 
Oheisessa julkaisussa on paljon tietoa alueemme tulevista tapahtumista ja harrastuksista.

Seuraava ”Kohtsillään Askulassa ” ilmestyy 8.5.2022  ja aineiston jättöpäivä  
on 22.4.2022

Oikein hyvää talven jatkoa kaikille!

Anssi Korsström
Lions Club Askolan presidentti 

Talven taikaa
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ASKOLAN URHEILIJAT

LASTEN LIIKUNTAKERHOT
AskU:n liikuntakerho 3-8 v. tiistaisin 
yläasteen liikuntasalissa. Ryhmät jat-
kuvat helmikuun alussa. Toukokuussa 
siirrytään kirkonkylän kentälle. Ilmoit-
tautumiset ja lisätietoja Tuija Terni, 
tuija.terni@gmail.com

SUUNNISTUS
Lisätietoja: Pertti Tuomi,  
puh. 040 3182212 

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

Asku Leijonat (2009-2010)
ja AskU Sudet (2011-2013) 
Yhteyshenkilö Janne Remesaho  
puh. 050 5936747 

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

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

Salibandy, miehet, AskU M35
Yhteyshenkilö Teemu Kuopio,  
puh. 040 763 6706

Salibandy, naiset
Yhteyshenkilö Anna-Mari Toivonen,  
puh. 040 822 8910

Salibandy, juniorit 2009-2011
Yhteyshenkilö Anna Sivonen,  
puh. 040 535 3041

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

Lentopallon 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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ASKOLAN KUNTA

Kunnanjohtajan mietteitä

Valmistautumisen vuosi

Vanha vuosi siis 
jätettiin taakse 
ja aikamoinen 
vuosi se olikin. 
Millainen vuosi oli 
lopulta talouden 
kannalta kunnalle? 
Tätä kirjoittaessa 

tuntuma on, että kaiketi kohtuullinen, 
kun huomioi sen, mitä kaikkea  
tapahtui ja jäi tapahtumatta. 
Mitä sitten tämä uusi vuosi tuo 
tullessaan? Vuoden alku on ollut ainakin 
vauhdikas. Koronatautimäärät hipovat 
kaikkien aikojen huippuja ja epävarmuus 
taloudessa on melkoista. Tämä vuosi 
on paikallishallinnolle historiallinen. 
Valmistaudumme hyvinvointialueiden 

sekä uuden kunnan aloittamiseen 
vuonna 2023. 

Miten talous tänä vuonna Suomessa 
kehittyy ja mitä vaikutuksia sillä on 
Askolaan? Ennustemerkkejä on jo 
ilmassa, että talouden elpyminen jäisi 
vain tähän vuoteen ja paluu varsin 
vaatimattomalle kasvu-uralle olisi melko 
nopeaa.

Epävarmuudessakin varmaa on, että 
eteenpäin mennään. Valtuusto päätti 
vuoden viimeisessä kokouksessaan 
Askolalle uudistetun strategian, jossa 
päivitimme arvomme ja toimme esiin 
meille tärkeät asiat, joilla tähtäämme 
tulevaisuuteen ja Uudenmaan Helmeksi. 

Yhtenä tärkeänä tulevaisuuden tekijöinä 
Askolalle ovat yritykset - kunnassa jo 
olevat ja meille myös tulevaisuudessa 
tulevat. Yhdessä yritysten kanssa 
voimme saada kuntaamme lisää 
sitä kuuluisaa pöhinää, joka aktivoi 
koko kuntaa ja kuntalaisia. Yhtenä 
panostuksena tulevaisuuteen ja 
elinvoimaan on kunnan ensimmäinen 
täysipäiväinen elinvoimapäällikkö, joka 
on juuri aloittanut. 

Kuten yritysten myös kunnan täytyy 
pystyä toimimaan uusilla tavoilla, 
fiksummin, nostaa katsetta ja nähdä 
laajasti ja pidemmälle, luoda edellytyksiä 
ja muistaa huomioida kantava perusta, 
kestävä talous. Tärkeää tulevaisuuden 

tekemisessä onnistuneesti on 
myös, että välitämme toisistamme, 
huomioimme toisemme, kerromme 
hyviä asioita Askolasta ja askolalaisista, 
kuntamme yrityksistä ja yhteisöistä 
ja suhtaudumme positiivisesti 
kotikuntaamme ja tulevaisuuteen. 
Luomme vetovoimaa ja ylläpidämme 
pitovoimaa. Ja edelleen tärkeää on, 
että toimimme yhteisten arvojemme 
mukaisesti: kestävästi, osallistavasti, 
joustavasti, turvallisesti ja positiivisesti.

Tästä se lähtee. Oikein hyvää uuteen 
valmistautumisen vuotta toivoo

Ilari Soosalu
Kunnanjohtaja, Askolan kunta
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Vapaa-aikatoimi/Liikuntatoimi
Nuorisosihteeri Risto Vänttinen  
p. 040 555 8344/risto.vanttinen@askola.fi  
Kevään 2022 aikana ilmoitellaan liikunta-
toimen toiminnoista ja tapahtumista.

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

Sometilit
Nuorisotyö:
Facebook: Nuoriso-ohjaaja Jari
Instagtam: @nuorisotyoaskola
Snapchat: Askolannuoret
TikTok: nuorisoohjaaja_jari

Etsivä nuorisotyö:
Facebook: Etsivä Nuorisotyö  
Minna Lottanen
Instagram: @minnaetsiva
Askolan kunnan nuorisotoimen kaikkien 
tapahtumien ja kerhojen toteutuminen 
tapahtuu jos Uudenmaan alueen korona-
epidemia tilanne niin sallii. Tilanteesta 
tiedotetaan niin kunnan nettisivuilla kuin 
somessakin.

NUORISOTILA NUTA 
(Linnankoskentie 49)
13v.-18v.
Nuorisotila Nuta löytyy Askolan koulun 
areenan puoleisesta siivestä. Nutassa voit 
pelata esimerkiksi lautapelejä, pingistä, 
biljardia. Voit myös katsella telkkaria, 
pelata pleikkarilla ja viettää aikaa kaverei-
den kanssa. Nutalla on aina tarjolla pientä 
välipalaa ilmaiseksi koronarajoitukset 
huomioiden. 

avoinna:
torstaisin 3.2. - 28.4. klo. 17 - 20.00
perjantaisin 4.2. – 29.4. klo. 18 - 21.30 
kiinni: 18.2, 14-15.4.

5.-6.-LUOKKALAISTEN NUTAT
Tule viihtymään, kisailemaan ja tapaamaan 
kavereitasi
Keväällä 2022 31.1. – 30.5.  
kiinni: 18.4.
Askola (Nuta) 
(Linnankoskentie 49)
maanantaisin klo 14 – 16.30  
(parittomat viikot)
Monninkylä (Monttu) 
(Helkamäentie 30)
maanantaisin klo 14 – 16.30 (parilliset 
viikot)

4H-KERHOT KEVÄÄLLÄ 2022
Porvoon seudun 4H-yhdistys järjestää 
kerhotoimintaa Askolassa 6-12-vuotiaille. 
4H-kerhojen ajankohdat, paikat ja ilmoit-
tautuminen osoitteessa www.porvoo.4h.fi/
lapsille. 

NUORISOVALTUUSTO
Nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita Asko-
lassa ja järjestää toimintaa. Valtuustoon voi 
liittyä 14 – 25-vuotias askolalainen nuori. 
Ota yhteyttä: Risto Vänttinen 
puh.: 040-5558344, e-mail: risto.vantti-
nen@askola.fi

Nuorisotyö jalkautuu
Askolan nuorisotyö kohtaa lapsia ja nuoria 
kevään aikana Juornaalla ja Särkijärvellä 
perjantaisin (parittomat viikot). Seuraa 
nuoisotoimen sometilejä, joissa infotaan 
aikatauluista.

Retket:
Perinteinen nuorisotoimen ja seurakunnan 
Linnanmäen reissu järjestetään toukokuus-

sa, jos koronatilanne sen sallii. Seuraam-
me tilannetta ja ilmoitamme ajankohdista 
sometileillämme, jos tämä on toteutuak-
seen.

Hiihtoloman ohjelma
Alakoululaisten nuta (Askolan kk) auki:
21.2. Askolan Nuorisotila auki klo 12-16
22.2. Monninkylän Monttu auki klo 12-16

13-18v. nuta (Askolan kk) auki:
24.2. klo 17-20
25.2. klo 18-21.30

Alakoululaisten elokuvapäivä:
23.2. Ensimmäinen elokuva klo 14-16
Toinen elokuva klo 17-19

Nuorisotyö jalkautuu:
24.2. Hiihtolomalla nuorisotyö jalkau-
tuu Juornaalle ja Särkijärvelle klo 18-22 
välisenä aikana

(Tarkemmat tiedot löydät lähempänä 
ajankohtaa Askolan nuorisotoimen some-
tileiltä)

Askolassa alkaa keväällä 
2022 mopokerho 
Toimintateemana ”mopot kesäksi kun-
toon”. Mopojen kunnossapitoa, käytän-
nön neuvoja ja niksejä, teemailtoja ja 
opitaan vastuullista mopoilua. Ilmoittaudu 
ihmeessä kauan odotettuun toimintaan. 

Kerhot järjestetään joka toinen viikko 
tiistaisin klo 17.30 22.2. – 17.5.   

Yhteistyössä Askolan kunnan nuoriso-
toimi, Old Spark Garage ja Masiinapaja. 
Kerhopaikka Masiinapaja Monninkylä, 
Tyyneläntie 2B. 
Ennakkoilmoittautumiset kerhoon perjan-
taihin 18.2. mennessä: 040 – 555 8344, 
risto.vanttinen@askola.fi ja  
mikko@oldsparkgarage.com                                

mailto:risto.vanttinen@askola.fi
mailto:risto.vanttinen@askola.fi
mailto:jari.uutela@askola.fi
mailto:minna.lottanen@askola.fi
http://h.fi/lapsille
http://h.fi/lapsille
mailto:risto.vanttinen@askola.fi
mailto:risto.vanttinen@askola.fi
mailto:risto.vanttinen@askola.fi
mailto:mikko@oldsparkgarage.com
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ASKOLAN KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Korona kurittaa mutta kirjasto on auki

Keth Strömdahl

Globaali pandemia ei tahdo hellittää 
otettaan mutta hyvä uutinen on, että 
kirjastot saavat pitää ovensa auki ja 
tarjota palveluitaan asiakkailleen. Näinä 
kaventuneiden olojen aikana, rajoitus-
ten sulkiessa paikkoja ja rajoittaessa 
ihmisten välisiä kohtaamisia, korostuu 
sellainen tekeminen ja oleminen, joka 
voidaan toteuttaa terveysturvallisesti.

Askolan kirjaston kaikki toimipis-
teet ovat auki. Kirjastossa voi käydä ja 
toimittaa asiansa nopeasti (max 15 min). 
Käytämme kasvomaskeja ja käsidesiä ja 
noudatamme turvavälejä.  

Pääkirjasto palvelee maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 13 – 19 sekä torstaisin 
ja perjantaisin klo 10 – 15. 

Monninkylän kirjasto on auki tiistaisin 
klo 10 – 14 ja torstaisin klo 13 – 19.

Askolan koulun kirjasto on auki ala- 
ja yläkoululaisille tiistaisin klo 9 – 13. 
Itsepalveluautomaatti on käytettävissä 
Askolan koulun kirjastossa myös mui-
na aikoina, kun kirjastovirkailija ei ole 
paikalla.

Särkijärven ja Juornaankylän kouluilla 
kirjasto käy joka toinen viikko. Monnin-
kylän koulukirjasto on auki koulupäivän 
aikana ja sieltä koululuokat voivat lainata 
kirjoja koulussa luettavaksi.

Me kirjastolaiset teemme parhaam-
me palvellaksemme kuntalaisia. Vali-
tettavasti tapahtumat ja tarinapiirit on 
peruttu ainakin tammi- ja helmikuun 
osalta koronarajoitusten takia. Emme 
myöskään alkuvuodesta voi jatkaa syk-
syllä aloittamiamme vierailuja itäpuolen 
kartanoissa ja kodeissa. Tiedotamme 
heti kun voimme jatkaa näitä suosittuja 
räätälöityjä palveluita ja tapahtumia.

Tervetuloa kirjastoon – olemme täällä 
teitä varten ja tarjoamme polun elämyk-
siin ja tietoon ja vinkkaamme mielelläm-
me kirjoja luettavaksi, olit sitten lapsi, 
nuori tai varttuneempi kirjaston käyttäjä. 

Tapaamisiin kirjastossa!

Keth Strömdahl, kirjastonjohtaja
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Oletko jo tutustunut 
kaikkiin kirjaston tarjoamiin 
mahdollisuuksiin?

Askolan kirjastossa on tätä nykyä noin 
35 000 niteen kokoelma. Kuulumme 
Helle-kirjastokimppaan, jossa on yli 
400 000 niteen kokoelma ja ne ovat 
kaikki Askolan kirjaston asiakkaiden 
käytettävissä. Kaikkia kirjoja ei löy-
dy kotikirjastosta mutta voit tehdä 
varauksen kimpan kirjastossa olevaan 
aineistoon ja varaamasi aineisto tulee 
sinulle muutamassa päivässä, jos se 
löytyy hyllystä jossakin Helle-kimpan 
kirjastossa. Varausmahdollisuutta kan-
nattaa käyttää hyväksi! Kirjastokorttisi 
on käyttöliittymäsi koko Helle-kimpan 
laajaan aineistoon. Kaikki tämä on 
maksutonta. 

Helle-kirjastokimpan kirjastot toimi-
vat tiiviissä yhteistyössä myös Helle-
Finnan kautta. Oletko jo tutustunut 
Helle-Finnan e-palveluihin?
•  Voit lukea e-kirjoja, kuunnella e-

äänikirjoja Helle-Ellibsin tai Helle-
Biblion kautta. 

•  Voit katsoa elokuvia kotisohvalta 
Kirjastokinon, VIddlan tai Elonetin 
kautta. Käy kurkkaamassa Kirjastoki-
non, Viddlan tai Elonetin tarjontaa! 
Varmasti yllätyt löytäessäsi Wim 
Wendersin Paris Texas-elokuvan, 
Antti Litjan Jäniksen vuoden tai 
Markku Pölösen Kivenpyörittäjän 
kylän, Titi-Nallet, Lassie palaa kotiin 
tai Urpo ja Turpo –elokuvat lapsille. 
Eikä myöskään sovi unohtaa Elonetin 
Katariina ja Munkkiniemen kreivi tai 
Teuvo Tulion Laulu tulipunaisesta 
kukasta!

•  Tämän vuoden alusta Askola on 
mukana PressReader-palvelussa. 
Press-Readerin kautta voit lukea tu-

hansia sanoma- ja aikakauslehtiä 120 
eri maasta yli 80 kielellä. Palvelusta 
löytyy esimerkiksi suomenruotsalaisia 
sanomalehtiä (HBL, Östnyland). Suo-
menkielinen tarjonta on suppea. 
Voit lukea lehtiä PressReaderin kautta 
Askolan kirjastossa asiakaskoneilta. 
Myöhemmin on mahdollista käyttää 
PressReaderia myös kotoa käsin tai 
lataamalla sovellus kännykkään.   
Kirjastokortti ja pin-koodi on käyttöliit-
tymäsi kaikkiin Helle-Finnan e-aineis-
toihin ja palveluihin. 

Valokuvanäyttely helmikuussa 
Askolan pääkirjastossa

Pääkirjaston näyttelytilassa on helmi-
kuussa esillä Sari Teräväisen valokuva-
näyttely.  

Kesäinen näkymä Askolasta, Sari Teräväisen kuvaamana.

Näin Sari kirjoittaa näyttelystä:
”Joskus pitää pysähtyä miettimään 

tämän kaiken digitaalisen kuvahelve-
tin keskellä, miten muuten voisi tehdä 
kuvaa. Löysin Kameraseuran pimiön pah-
vilaatikosta vanhan keskikoon filmikame-
ran Yashica mat, jota myös kottaraisen 

pöntöksi kutsutaan. Nimi ehkä siitä, että 
se aidosti näyttää sille. Tästä alkoi paluu 
filmikamera maailmaan tosissaan. Olin-
han jo aikaisemmin kuvannut pari vuotta 
ihan tavallisella filmi järjestelmäkame-
ralla. Mutta tämän kottaraisen pöntön 
löytymisestä alkoi hurahdus viimeistään 
analogisten kameroiden kiehtovaan 
maailmaan.

Tämä näyttely on tehty osoituksena 
siihen, miten kuvaamiseen voi rau-
hoittua ja keskittyä täysin eri tavalla 
kuin kärjistettynä digitaalisen kameran 
sarjakuvauksella. Oma kuvaaminen on 
kehittynyt ja syventynyt, sommitteluun 
on alkanut kiinnittää huomiota toisella 
lailla. Pohtii ja pähkäilee napin painal-
lusta ja siitä mahdollista syntyvää kuvaa. 
Miksikö? Siksi, että haluan.

Tämän näyttelyn kaikki kuvat on 
kuvattu filmille, kinokokoon ja keskifor-
maattiin. Oma keskikoon Yashica mat 
kamerani tekee kuvasta neliön. Musta-
valkoisten kuvien filmit olen kehittänyt 
itse omassa keittiössäni ja kuvat on 
vedostettu pimiöllä. Kehittäminen on 
muuten aina yhtä jännittävää, nähdä, 
että onnistuin. Värillisten kuvien filmit 
on kehitetty valokuvausliikkeessä ja 
tulostettu tulostuspaperille.”
Terveisin Sari Teräväinen

Luomuduon Askola-cd 
myynnissä pääkirjastossa

Mainion Luomuduon CD-levy on myyn-
nissä Askolan pääkirjastoon hintaan 
20 e.

Luomuduossa soittavat Sakari Keipi 
(kitara ja laulu), jolla on sukujuuret 
Särkijärven Tampin kartanossa sekä Olli 
Sippola (viulu ja laulu). Musiikki on kan-
sanmusiikkia vankalla otteella, perinteitä 
hipoen.

Luomuduo on esiintynyt mm. Tampin 
kartanon tilaisuuksissa sekä itsenäisyys-
päivän juhlissa Juornaankylän nuoriso-
seurantalolla.

Askola-cd:llä soi Keipin ja Sippolan sä-
veltämiä kappaleita, joista yhden raidan 
nimi on Askola. 

GRAAFINEN SUUNNITTELU- JA TUOTANTOTOIMISTO
.FI
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ASKOLAN SEURAKUNTA

Seurakunnan työntekijät ovat tavattavissa 
ja heihin voi olla rohkeasti yhteydessä.

Jumalanpalvelukset seurakuntakodissa 
tai kirkossa sunnuntaisin klo 10.

Erityistä:
su 6.2. Kynttilänpäivän messu ja Yhteis-
vastuukeräyksen avaus seurakuntakodilla
su 10.4. Palmusunnuntain perhemessu 
kirkossa
su 24.4. klo 10 Nuorten messu ja isosten 
siunaaminen kirkossa, rippikoulupyhä
su 22.5. klo 10 Nuorten messu kirkossa, 
rippikoulupyhä
Askolan kirkko on suljettuna tammi-
maaliskuun ajan peruskorjauksen vuoksi. 
Jumalanpalvelukset ovat seurakuntako-
dissa. Kokoonnumme kirkkoon jälleen 
pääsiäisen alla.

Sururyhmä
Askolan ja Pukkilan seurakuntien yhtei-
nen sururyhmä läheisensä menettäneille 
alkaa helmikuussa, jos osallistujia on 
riittävä määrä. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
seurakuntapastori Mervi Rosnellille 
sähköpostilla tai puhelimitse  
mervi.rosnell@evl.fi, p 044 711 1318.

ASKOLAN SEURAKUNTA
Askolantie 23, 07500 ASKOLA

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

KIRKKOHERRANVIRASTO 044 7333 120
ma 9-12, to 9-12

Antti Kupiainen, kirkkoherra 0400 199 839
Mervi Rosnell, seurakuntapastori 044 7111 318
Olga Mäkinen, kanttori  040 354 1210
Taina Lapinniemi, diakoni 040 839 0192
Jesse Aarnio, vs. nuorisotyönohjaaja 040 7033 211
Merja Honkala, vastaava lastenohjaaja 040 0598 010
Terttu Homma, lastenohjaaja 040 7482 133
Tarja Laine, talouspäällikkö 040 7599 526
Jouni Vilkki, seurakuntamestari 040 5256 504
Tuija Kangaskolkka-Penttilä, siivooja 040 7559 617

Seurakunnan tilaisuuksista ilmoitetaan 
keskiviikkoisin Itäväylä-lehdessä ja seura-
kunnan kotisivuilla. Askolan seurakunta 
löytyy myös Facebookista ja Instagra-
mista. 

Noudatamme viranomaisten ohjeita 
koronarajoituksissa ja avaamme 
toimintaa koronaturvallisesti. Seuraa 
ajankohtaista ilmoitteluamme. 

Musiikki
Lapsikuoroperiodi
Tervetuloa lapsikuoroon 6-12 –vuotiaat 
laulamisesta innostuneet lapset! Laula-
misen lisäksi lapsikuorossa soitetaan ja 
opetellaan musiikin perusteita. Kuoro 
harjoittelee periodimuotoisesti torstaisin 
klo 16.30-17.15 Askolan seurakuntako-
dilla.
Nuorten yhtye
Nuorten yhtye etsii soitto- ja laulutai-
toisia nuoria pitämään hauskaa yhdessä 
musisoiden. Yhtye esiintyy seurakunnan 
tilaisuuksissa. Harjoitukset ovat sopi-
muksen mukaan. 
Kirkkokuoro
Tervetuloa kirkkokuoroon! Kirkkokuo-
ron lauluohjelmisto on monipuolinen ja 
kuoro esiintyy aktiivisesti seurakunnan 
tilaisuuksissa. Kirkkokuoro harjoittelee 
torstaisin klo 17.30-19 Askolan seura-
kuntakodilla.

Uusia stemmalaulutaitoisia laulajia 
otetaan kaikkiin äänialoihin koelaulun 
kautta. 
Musiikkiryhmien alkamispäivät tiedote-
taan erikseen seurakunnan nettisivuilla 
ja somessa. Ryhmiä johtaa kanttori Olga 
Mäkinen

Perhekerhot
Monninkylä, Helkamäki, Helkamäentie 
32: tiistaisin klo 9.30-11 
Kirkonkylä, seurakuntakoti, Askolantie 
23: torstaisin klo 9.15-10.45 

Päiväkerhot
Kerhot kokoontuvat seurakuntakodilla ja 
Monninkylän Helkamäessä. Vapautuvia 
paikkoja voi kysellä.

Lisätietoja: www.askolanseurakunta.
fi/toiminta/lapsityö

Vastaava lastenohjaaja Merja Honkala 
0400 598 010, merja.honkala@evl.fi

Varhaisnuorten kerhotoiminta
Kerhot kokoontuvat kirkonkylällä, Monnin-
kylässä, Juornaankylässä ja Vahijärvellä. 
Vapaita paikkoja ja kokoontumisaikoja 
voi tiedustella nuorisotyönohjaaja Jesse 
Aarniolta.

Nuortenillat
Keskiviikkoisin noin klo 17-19 Nuopparissa, 
Pappilantie 2

Seurakunnan nuortenilloissa opitaan, 
pelataan, kisataan ja ehkä jopa askarrel-
laan. Tule mukaan!

Yhteisvastuukeräys 2022 
LAHJOITA MULLE  
HUOMINEN. Korona-
pandemia on koetel-
lut lapsia ja nuoria 
Suomessa ja maailman 
katastrofialueilla. Lah-
joittamalla Yhteisvastuukeräykseen voit 
antaa kasvavalle ikäpolvelle valoisam-
man tulevaisuuden.

60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon 
Ulkomaanavun työn kautta kehittyvien 
maiden auttamiseen.

20 % keräystuotosta jää kerääväl-
le seurakunnalle ahdingossa olevien 
nuorten tukemiseksi tehtävään työhön 
sekä diakonia-avustuksiin. Toiset 20 % 
ohjataan Lasten ja nuorten keskukselle, 
joka kehittää muun muassa etsivän nuo-
risotyön Saapas-toimintaa tarjoten lisää 
turvallisia aikuisia nuorten arkeen. 

Keräys alkaa su 6.2.2022 

MobilePay 22167
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 
viitenumero 308045

mailto:mervi.rosnell@evl.fi
www.askolanseurakunta.fi
mailto:askolan.seurakunta@evl.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evl.fi
http://www.askolanseurakunta.fi/toiminta
http://www.askolanseurakunta.fi/toiminta
mailto:merja.honkala@evl.fi
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ASKOLA-SEURA

Askolan hiidenkirnut

Koe luonnon ihmeitä ja metsän rauhaa 
Askolan Hiidenkirnuilla, myös talvella! 
Luonto ja kirnut näyttävät aina erilaisen 
puolen itsestään, kävit kirnuilla sitten 
talvella, keväällä, kesällä tai syksyllä. Kun 
jäät ovat keväällä kirnuista sulaneet, ne 
tyhjennetään vedestä. Talvikunnossapi-
toa ei alueella ole. Ajankohtaista tietoa, 
mm. pysäköintipaikan auraamisista löy-
tyy Facebookista:  www.facebook.com/
AskolanHiidenkirnut ja lisätietoja: www.
hiidenkirnut.fi.

Talvisin näköala Kirnukallion maise-
mapolulta Porvoonjokilaakson kansallis-
maisemaan on mitä parhain. Kirnualu-
eella voit päästä näkemään graniittiin 
porautuneiden hiidenkirnujen takaseiniä 
jäiden takaa. Nuotiopaikalla voit vaikka 
paistaa makkaraa ja joen vieressä oleva 
lähde pysyy sulana talvellakin. Metsä-
polulle kapuamalla voit nähdä lisää 
jäämuodostelmia kirnukallion alareunal-
la samalla kun palaat takaisin pysäköinti-
alueelle. Nastat kengissä ovat paras 

väline talvella sekä poluilla että kirnu-
alueen rinteiden rappusissa. 

Osoite: Hiidenkirnujentie 721, Korttia, 
Askola. Pääsymaksu: 4 €/perhe tai 2 €/
aikuinen ja 1 €/lapsi. Maksun voit mak-
saa joko paikan päällä tai esimerkiksi 
Mobile Paylla (35380). Maksamalla pää-
symaksun tuet alueen hoitoa ja kunnos-
sapitoa. Askola-Seura ry ylläpitää aluetta 
talkoovoimin ja pääsymaksutuloilla. 
Seura hoitaa myös kesällä auki olevaa 
Askolan kotiseutumuseota.  
www.kotiseudut.fi/askolaseura,  
askola.seura@gmail.com.

MONNINKYLÄN NUORISOSEURA

ASKOLAN YRITTÄJÄT RY

- 4H-kerho perjantaisin klo 15-16:30
-  Jooga sunnuntaisin 16.1. alkaen klo 

17:30-19 (10 €/kerta)

Kiitos kaikille kauden 2021 
toripäivien talkoolaisille, 
myyjille, sponsoreille, 
yhteistyökumppaneille ja 
tietenkin myös asiakkaille!

- Lasten synttärit 70 €/2 h
- kangaspuut 
- juhlat, tila- ja astiavuokra, pitopalvelu
-  vuokrataan retkeilyvarusteita, mm. 

puolijoukkuetelttaa

Tiedustelut puh.joht. Mirva Laakkio 
puh.040-8372868.

HALLITUS 2022
Anne Lampinen, puheenjohtaja
anne@iitu.org 040 183 5610

Sirkka Kanninen
sirkka.kanninen@kolumbus.fi 040 768 3443

Kari Lindgren
kari.lindgren@kattotutka.fi 0400 421 655

Tuomas Metsä
tume.93@windowslive.com 040 5661069

Kyösti Mäittälä
kyosti.maittala@pp.inet.fi 0440 848 105

Aapo Ollila
aapooo@hotmail.com 050 467 8889

Eemil Ollila
eemil.ollila@hotmail.com 050 467 8889

Vili Peltola, varapuheenjohtaja
vilipeltola@hotmail.com 040 413 9925

Irina Salojoki
irina.salojoki@gmail.com 050 409 7604

Teemu Kantola
teemu.kantola@gmail.com 040 355 8701

Tiedotamme tapahtumista Facebookissa/  
Askolan Yrittäjät ja jäsenkirjeissä.  

Tervetuloa mukaan yrittajat.fi/liity.

http://www.facebook.com/AskolanHiidenkirnut
http://www.facebook.com/AskolanHiidenkirnut
http://www.hiidenkirnut.fi
http://www.hiidenkirnut.fi
http://www.kotiseudut.fi/askolaseura
mailto:askola.seura@gmail.com
mailto:anne@iitu.org
mailto:sirkka.kanninen@kolumbus.fi
mailto:kari.lindgren@kattotutka.fi
mailto:tume.93@windowslive.com
mailto:kyosti.maittala@pp.inet.fi
mailto:aapooo@hotmail.com
mailto:eemil.ollila@hotmail.com
mailto:vilipeltola@hotmail.com
mailto:irina.salojoki@gmail.com
mailto:teemu.kantola@gmail.com
http://yrittajat.fi/liity
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KORTTIAN KYLÄYHDISTYS

VUOKRATAAN
Idyllisessä maalaismaisemassa sijaitsevaa enstä kyläkoulua

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

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

Kor�an Kylätalo, 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

Korttian kyläyhdistys
Korttian Kylätalo
Tarkintie 10

Kyläillat
Maanantaisin klo 18.00: 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5.
Askolan kunnan järjestämät jumpat jatkuvat, kun ohjaaja löytyy.
Tervetuloa, kaikki rohkeasti mukaan!
Kyläillat ja jumpat järjestetään jos kokoontumisrajoitukset sen sallivat.

HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN NUORISOSEURA

Huuvari-Särkijärvellä ideoita tapahtu-
miksi kyllä on, mutta toistaiseksi suun-
nittelu on jäissä koronatilanteen vuoksi. 
Mikäli – ja toivottavasti kun – tilanne 
muuttuu valoisampaan suuntaan, ilmoi-
tamme tapahtumista kylätiedotteessa, 
Askolan eri facebook-ryhmissä sekä 
paikallislehdissä. Samalla haluamme 
kiittää kaikkia teitä, jotka osallistuitte 

Huuvari-Särkijärven elävään jouluka-
lenteriin. Kalenteri toteutettiin pitkälti 
KANSALAISFOORUMIN Skaf-tuen avulla 
sekä monien vapaaehtoisten työpanok-
sella. KIITOS!  Saimme kalenterin välityk-
sellä  markkinoitua myös muita Askolan 
joulutapahtumia tällä puolella kuntaa. 
Tapaamisen toivossa!

KEVÄTTALVEN TAPAHTUMAT
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KIRNUN KIERTÄJÄT

VAHIJÄRVEN NUORISOSEURA

Seuraathan meitä jo 
somessa, lippukunnan 

sivuilla Facebookis-
sa ja Instagramissa?  
Jos et niin nuo kan-

nattaa ottaa muuten 
seurantaan hetimiten!

 

Kirnun Kiertäjät on Askolalainen partiolippukunta. Partio on hauska ja monipuolinen harrastus, joka 
sopii kaikille. Partiossa leikitään, pelataan, retkeillään, leireillään, opitaan, saadaan uusia kavereita ja 
koetaan elämyksiä. Nuorimmat partiolaiset ovat noin 3-6 vuotiaita + aikuisen kanssa perhepartiossa, 
7v -> omassa ryhmässä ja mikä parasta yläikärajaa ei ole.  

Nyt voit siis aloittaa koko perheen yhteisen harrastuksen Askolassa!! Seuraa meitä somessa, 
lippukunnan sivut on Facebookissa ja Instagramissa 😉😉 Siellä näet ajankohtaisen tiedotuksen 
tulevista koloilloista ja samalla näet mitä puuhaamme. Lisätietoja saa tiedotus@kirki.fi 

 

Tilavassa Tanhuvaarassa on hyvät 
puitteet viettää syntymäpäiviä, häitä 
tai melkein minkälaisia juhlia ja tilai-
suuksia. Isoon saliin mahtuu reilusti yli 
200 henkilöä ja ravintolatason laitteisto 
keittiössä sekä 150 henkilön kahvi- ja 
ruoka-astiasto takaavat hyvät puitteet 
isoillekin juhlille. 

Katso lisätiedot ja kuvia talosta https://
vahijarven-nuorisoseura.webnode.fi/

Tiedustelut ja varaukset Paula Laurila 
puh: 0407281261 sähköposti:  
paula.laurila@pp5.inet.fi
Osoite: Hänninmäentie 114,  
07510 Askola

JUORNAANKYLÄN NUORISOSEURA RY
JUORNAANKYLÄN NUORISOSEURA RY

LAVATANSSIKURSSI
Sunnuntaisin klo 12:30 – 14 seuratalolla 
Kansalaisopisto.

NÄYTELMÄRYHMÄ
Kansalaisopiston Tehdään teatteriesitys‐ryhmä kokoontuu 
sunnuntaisin klo 16.00  seuratalolla . Kansalaisopisto. 
Lisätietoa; juornaa.varaus@gmail.com

JUORNAANKYLÄN HARRASTERYHMÄT 
KEVÄT 2022 

NUORISOKAHVILA MESTA
Keskiviikkoisin klo 19 – 20:30   6‐9 luokkalaisille

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

Marita Simola, puh. 0400 976584

Seuraa tapahtumatietoja: Uusimaa&Itäväylä ”Tapahtumat”
sekä Facebook

Mia Pråhl, puh. 0400 424559

Covid19‐ koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet estävät toistaiseksi
vakiintuneen viikkotoiminnan sekä harrastamisen ‐‐ toimimme 
aluehallintoviranomaisen sekä kunnan ohjeistuksen mukaisesti

Tervetuloa mukaan nuorisoseuraan toteuttamaan tapahtumia, 
viikkotoimintaa sekä ylläpitämään 126 vuotta täyttäneen, Askolan 
kuntaa vuoden vanhemman Juornaankylän Nuorisoseuran toimintaa

https://vahijarven-nuorisoseura.webnode.fi/
https://vahijarven-nuorisoseura.webnode.fi/
mailto:paula.laurila@pp5.inet.fi
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ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

Askolan kuvataidekoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, taiteen 
perusopetusta antava lasten ja nuorten vapaa-ajan oppilaitos. Koulu antaa 
opetusta 5 - 16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Kuvataide on oivallinen keino löytää 
iloa arkeen ja auttaa lasta ja nuorta ilmaisemaan itseään. Käsillä tekeminen 
on erittäin hyvää vastapainoa digimaailmassa olemiselle. Toimitilamme 
mahdollistavat lähiopetuksen turvallisesti ja pienet ryhmäkoot takaavat 
yksilöllisen opetuksen. Järjestämme pajapäiviä myös aikuisille tänä keväänä

Lukujärjestys kevät 2022
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.)  
maanantaisin klo 18.00-19.30 
Teemaopinnot 1 ryhmä (12-16 v.)  
tiistaisin klo 18.15-20.30
Teemaopinnot 2 ryhmä (12-16 v.)  
keskiviikkoisin klo 18.00-20.15 

Kaikissa ryhmissä on tilaa uusille innok-
kaille kuvataideharrastajille ja ilmoittau-
tumisen voi tehdä kätevästi kotisivullam-
me olevan ilmoittautumis lomakkeella 
https://askolankuvataidekoulu.yhdistys-
avain.fi/

Jos mietityttää, onko kuvataidekoulu juu-
ri se oma juttu, kannattaa tulla rohkeasti 
kokeilemaan. Ensimmäinen kerta on aina 
maksuton.

Lisätietoja voi kysellä opettajaltamme 
Maisa Laineelta p. 045 898 3030 maa-
nantaisin klo 17.00-18.00 ja torstaisin klo 
15.00-16.00.

Kevään teemaopinnot alkavat grafiikalla, 
jossa opettajina toimivat Maisa Laine ja 
Tiina Kolehmainen.  Kevään viimeisessä 
teemajaksossa aiheena on animaatio ja 
sen vetää Venni Ahlberg. Varhaisopin-
noissa ja yhteisissä opinnoissa jatkavat 
tuttuun tapaan Maisa ja Tiina. 
Kuvataidekoulun kevätnäyttelyn tee-
mana on Kohtaamisia ja näyttely on 
pääkirjastolla toukokuussa. Kesälle 
suunnittelemme jälleen lasten kesäleiriä 
tällä kertaa Monninkylään Kyyhkysen 
maatilalle. Seuraa ilmoitteluamme Face-
bookissa ja kotisivuillamme.

Kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry:n 
vuosikokous 11.3.-22 klo 18 Kuvataide-
koulun tiloissa os. Askolantie 33. 
Johtokunta koostuu pääasiassa koulussa 
opiskelevien lasten huoltajista, mutta 
toivotamme kaikki kuvataidekoulun 
toiminnasta kiinnostuneet mukaan 
toimintaan. Vahva halumme on tarjota 
toimintaa myös aikuisille ja vapaaeh-
toisten aktiivisuus on kaiken toiminnan 
edellytys. Toimintamme uusissa tiloissa 
mahdollistaa uusia toimintatapoja, tule 
kehittämään ja ideoimaan niitä!

Iloa kuvataidekoulun 
toiminnasta!

Lisätiedot: 
Maria Enberg p. 040 717 3456

https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
Facebook: askolankuvataidekoulu

Instagram: askolan_kuvataidekoulu
Sähköposti: askolankuvataidekoulu@gmail.com

Osoite: Askolantie 33, Askolan kirkonkylä

AIKUISTEN LUOVAT LAUANTAIT
Tarjoamme aikuisille neljänä lauantaina 
mahdollisuuden päästää oma luovuus 
valloilleen ja kokeilla erilaisia tekniikoita 
innostavan opetuksen kera klo 10-15. 
Aiempaa kokemusta ei tarvita. Päivän 
hinta on 50 € sisältäen materiaalit ja 
kahvin ja teen. Omat eväät mukaan. 

 Ilmoittautuminen nettisivuiltamme 
löytyvällä ilmoittautumislomakkeella 
https://askolankuvataidekoulu.yhdistys-
avain.fi/ , lisätiedot kuvataiteilija Saara 
Kiuru p. 040 961 7990

12.2. Viiva ja muoto: lyijykynä ja hiili, 
ohjaajana Saara Kiuru
5.3. Värit: väriympyrä, vastaväriparit, 
lähivärisävyharmonia, ohjaajana Saara 
Kiuru
19.3. Keramiikka: työpaja punasavesta 
(lasituskerta myöhemmin tarvittaessa), 
ohjaajana Maisa Laine
9.4. Luonto maalauksen inspiraationa: 
akryyli- ja akvarellimaalit, tila, perspektii-
vi, ohjaajana Saara Kiuru

https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/


22 23

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 €/vuosi, joka sisältää 6 EL-
lehteä sekä Joululehden kotiin kannettuna.

Kohti ikäystävällistä Suomea!

Korona voi aiheuttaa muutoksia 
aikatauluihin seuratkaa lehti-ilmoittelua ja 
facebookia. 

Mölkky
Mölkyn alkamisesta tiedotetaan myöhemmin 
paikallislehdissä.

Kuntosalit
Tiistairyhmä 11.1.2022 alkaen ja keskiviikko-
ryhmä 12.1.2022 alkaen kuntosali GYM 
Monninkylässä, Helkamäentie 15, klo 13 - 14. 
Tiistairyhmään mahtuu vielä, ilmoittautuminen 
vertaisohjaaja Tuija Hämäläiselle puh. 0400 676 
971. 40€/kausi tammi-huhtikuu maksetaan 
tilisiirrolla.

Keilailu
Keilailu on perjantaisin klo 14 Mäntsälän 
Tokmanni-Areenalla alkaen 14.1. 2022. 
Ilmoittautuminen Markku Heikkilälle puh. 0400 
749 265. Maksu 40€/kausi tammi-huhtikuu 
tilisiirrolla.

Lämmittelyjumppa ja kimppakävely
Maanantaisin klo 10-11 Mäntyrinteen 
parkkipaikalta. Aloitus 10.1.2022.
Vertaisohjaajana Erja Torkkola.  Ei 
ilmoittautumista.

Kuukausitapaamiset 
Askolan seurakuntakodissa, Askolantie 23. 
Kahvi on tilaisuuden aluksi. Seuraa paikallis-
lehtien yhdistyspalstaa.

Tarinatuvat 
Maanantaisin klo 12 Juornaankylän rukous-
huoneella, vertaisohjaajana Birgit Yrjönmäki, ja 
torstaisin klo 13 Monninkylän Leakodissa, 
vertaisohjaajana Birgitta Ampuja. Seuraa 
paikallislehtien yhdistyspalstaa.

Käsityökerho 
Vertaisohjaajana Arja Haapala. Ota yhteys puh. 
044 527 6055.

Vapaaehtoistyö
Osallistumme ikäihmisten ulkoiluttamiseen 
Mäntyrinteen palvelutalossa. Lisätietoja Riitta 
Vainio puh. 050 380 5361.

Etsimme uusia vapaaehtoisia iältään 50+ . 
Eläkeliitto järjestää TunneMusiikki vapaaehtois-
työssä -koulutuksen 18.1. klo 13-16. Tule 
mukaan, ilmoittautuminen Riitta Vainiolle.

Teatteri-, 
konsertti- ja 
päiväretket: 
Syksyltä 2021 
siirretty Aikansa 
idolit -konsertti 
Kulttuuritalossa 
31.3.2022. Lasse 

Liemola, Kai Lind, Danny, Pirkko Mannola, Petri 
Kokko orkesteri, LAV kuoro. 40 lippua varattu 
yhdistyksen jäsenille. Lisätietoja Päivi Nissinen 
050 337 0969. Muut retket ilmoitetaan 
paikallislehdissä, kotisivulla ja facebookissa.

Hallitus vuonna 2022
Juhani Haapala 0400 431 902 
juhanihaapala@hotmail.com 
Kristiina Halla 040 512 0205 
krisse.halla@gmail.com pj.
Tuija Hämäläinen 0400 676 971 
tuija.hamalainen123@gmail.com
Sisko Koskela 040 526 3330 
sisko.koskela@pp.inet.fi
Ilkka Leino 040 749 9415 
ilkkaile.leino@gmail.com
Merja Mäittälä 050 541 6686 
veikko.Maittala@hotmail.com siht.
Terttu Saarinen 0400 848 149 
terttuksaarinen@gmail.com
Jukka Toivonen 040 529 7907 
jukka.toivonen@pp1.inet.fi
Erja Torkkola 0400 473 569 
erja.torkkola@pp.inet.fi
Ilona Uljas 040 573 6996 
Ilona.Uljas@icloud.com
Riitta Vainio 050 380 5361 
riitta.vainio@wippies.fi
Silja Ylärakkola 040 742 9339 
silja.ylarakkola@hotmail.com

Toiminta järjestetään terveysturvallisesti!
Yhdistys myy suruadresseja hintaan 12 €, mm. 
kuukausitapaamisten yhteydessä tai niitä saa 
ostaa Ilona Uljaalta puh. 040 573 6996.
Otamme vastaan arpajaispalkintoja. Tulot 
menevät eläkeläisten hyvinvoinnin parhaaksi, 
yhteisiin tapaamisiin ja liikuntaan. Ota yhteys 
Erja Torkkolaan puh. 0400 473 569.

Tilaa Eläkeliiton uutiskirje! 6 krt vuodessa 
julkaistava sähköinen uutiskirje tarjoaa tietoa 
toiminnasta. Maksuton uutiskirje on tilattavissa 
omaan sähköpostiin www.elakeliitto.fi. 
Ilmoita sähköpostisoitteesi hallituksen jäsenille! 
Voit tarkistaa tai antaa sen myös itse OmaEljas-
asiointipalvelussa ja korjata mm. omia 
osoitetietoja.

Eläkeliiton +60-barometri on julkaistu! Kyselytut-
kimuksessa selvitettiin yli 60-vuotiaitten suoma-
laisten elinoloja ja asenteita.  Kyselyn tuloksia 
hyödynnetään vaikuttamistyössä eläkeläisten 
kokemien epäkohtien poistamiseksi.

Tule mukaan vireään toimintaan ja tapahtumiin, 
yhdessäolo on hyvinvointia!

Kristiina Halla pj. 040 512 0205 
krisse.halla@gmail.com

Yhdistyksen sähköposti:  
askolanyhdistys@elakeliitto.fi

Kiitos vuosista, jotka olen saanut viettää 
kanssanne puheenjohtajana 2016-2021.

Päivi Nissinen

 ELÄKELIITON ASK OLAN YHDISTYS RY

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 €/vuosi, joka sisältää 6 EL-
lehteä sekä Joululehden kotiin kannettuna.

Kohti ikäystävällistä Suomea!

Korona voi aiheuttaa muutoksia 
aikatauluihin seuratkaa lehti-ilmoittelua ja 
facebookia. 

Mölkky
Mölkyn alkamisesta tiedotetaan myöhemmin 
paikallislehdissä.

Kuntosalit
Tiistairyhmä 11.1.2022 alkaen ja keskiviikko-
ryhmä 12.1.2022 alkaen kuntosali GYM 
Monninkylässä, Helkamäentie 15, klo 13 - 14. 
Tiistairyhmään mahtuu vielä, ilmoittautuminen 
vertaisohjaaja Tuija Hämäläiselle puh. 0400 676 
971. 40€/kausi tammi-huhtikuu maksetaan 
tilisiirrolla.

Keilailu
Keilailu on perjantaisin klo 14 Mäntsälän 
Tokmanni-Areenalla alkaen 14.1. 2022. 
Ilmoittautuminen Markku Heikkilälle puh. 0400 
749 265. Maksu 40€/kausi tammi-huhtikuu 
tilisiirrolla.

Lämmittelyjumppa ja kimppakävely
Maanantaisin klo 10-11 Mäntyrinteen 
parkkipaikalta. Aloitus 10.1.2022.
Vertaisohjaajana Erja Torkkola.  Ei 
ilmoittautumista.

Kuukausitapaamiset 
Askolan seurakuntakodissa, Askolantie 23. 
Kahvi on tilaisuuden aluksi. Seuraa paikallis-
lehtien yhdistyspalstaa.

Tarinatuvat 
Maanantaisin klo 12 Juornaankylän rukous-
huoneella, vertaisohjaajana Birgit Yrjönmäki, ja 
torstaisin klo 13 Monninkylän Leakodissa, 
vertaisohjaajana Birgitta Ampuja. Seuraa 
paikallislehtien yhdistyspalstaa.

Käsityökerho 
Vertaisohjaajana Arja Haapala. Ota yhteys puh. 
044 527 6055.

Vapaaehtoistyö
Osallistumme ikäihmisten ulkoiluttamiseen 
Mäntyrinteen palvelutalossa. Lisätietoja Riitta 
Vainio puh. 050 380 5361.

Etsimme uusia vapaaehtoisia iältään 50+ . 
Eläkeliitto järjestää TunneMusiikki vapaaehtois-
työssä -koulutuksen 18.1. klo 13-16. Tule 
mukaan, ilmoittautuminen Riitta Vainiolle.

Teatteri-, 
konsertti- ja 
päiväretket: 
Syksyltä 2021 
siirretty Aikansa 
idolit -konsertti 
Kulttuuritalossa 
31.3.2022. Lasse 

Liemola, Kai Lind, Danny, Pirkko Mannola, Petri 
Kokko orkesteri, LAV kuoro. 40 lippua varattu 
yhdistyksen jäsenille. Lisätietoja Päivi Nissinen 
050 337 0969. Muut retket ilmoitetaan 
paikallislehdissä, kotisivulla ja facebookissa.

Hallitus vuonna 2022
Juhani Haapala 0400 431 902 
juhanihaapala@hotmail.com 
Kristiina Halla 040 512 0205 
krisse.halla@gmail.com pj.
Tuija Hämäläinen 0400 676 971 
tuija.hamalainen123@gmail.com
Sisko Koskela 040 526 3330 
sisko.koskela@pp.inet.fi
Ilkka Leino 040 749 9415 
ilkkaile.leino@gmail.com
Merja Mäittälä 050 541 6686 
veikko.Maittala@hotmail.com siht.
Terttu Saarinen 0400 848 149 
terttuksaarinen@gmail.com
Jukka Toivonen 040 529 7907 
jukka.toivonen@pp1.inet.fi
Erja Torkkola 0400 473 569 
erja.torkkola@pp.inet.fi
Ilona Uljas 040 573 6996 
Ilona.Uljas@icloud.com
Riitta Vainio 050 380 5361 
riitta.vainio@wippies.fi
Silja Ylärakkola 040 742 9339 
silja.ylarakkola@hotmail.com

Toiminta järjestetään terveysturvallisesti!
Yhdistys myy suruadresseja hintaan 12 €, mm. 
kuukausitapaamisten yhteydessä tai niitä saa 
ostaa Ilona Uljaalta puh. 040 573 6996.
Otamme vastaan arpajaispalkintoja. Tulot 
menevät eläkeläisten hyvinvoinnin parhaaksi, 
yhteisiin tapaamisiin ja liikuntaan. Ota yhteys 
Erja Torkkolaan puh. 0400 473 569.

Tilaa Eläkeliiton uutiskirje! 6 krt vuodessa 
julkaistava sähköinen uutiskirje tarjoaa tietoa 
toiminnasta. Maksuton uutiskirje on tilattavissa 
omaan sähköpostiin www.elakeliitto.fi. 
Ilmoita sähköpostisoitteesi hallituksen jäsenille! 
Voit tarkistaa tai antaa sen myös itse OmaEljas-
asiointipalvelussa ja korjata mm. omia 
osoitetietoja.

Eläkeliiton +60-barometri on julkaistu! Kyselytut-
kimuksessa selvitettiin yli 60-vuotiaitten suoma-
laisten elinoloja ja asenteita.  Kyselyn tuloksia 
hyödynnetään vaikuttamistyössä eläkeläisten 
kokemien epäkohtien poistamiseksi.

Tule mukaan vireään toimintaan ja tapahtumiin, 
yhdessäolo on hyvinvointia!

Kristiina Halla pj. 040 512 0205 
krisse.halla@gmail.com

Yhdistyksen sähköposti:  
askolanyhdistys@elakeliitto.fi

Kiitos vuosista, jotka olen saanut viettää 
kanssanne puheenjohtajana 2016-2021.

Päivi Nissinen



24 25

   
 

Askolan apteekki 
puh. 019 6630091 

www.askolanapteekki.fi 
Avoinna 

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

 

040 4139925
vilipeltola@hotmail.com

www.peltolavili.com
@Tmi Peltola Vili

T:mi Peltola Vili

MAARAKENNUS, MAATALOUSTYÖT & KAIVINKONEVUOKRAUS

   
 

Askolan apteekki 
puh. 019 6630091 

www.askolanapteekki.fi 
Avoinna 

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

 

019  643 662

Meijeritie 18 
07230 Monninkylä

PARTURI-KAMPAAMO

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

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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Varaa oma henkilökohtainen aika kotiputiikkiin.  
Sovittelu ja koon tarkistus turvallisesti ilman ruuhkaa. 
Tuotteita koko perheelle, myös lahjakortteja. Tervetuloa!

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

http://www.ppr.fi
mailto:satu.snirvi@evelace.fi
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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  
.ällietseiv aj assitahc ,assemilehup  

tädyöl toremunnilehup aj neskuaravnajA  
 .aloksa/fi.po atseettioso

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

Maalausliike Simo Ollila Ky

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

 Maalaus- jasaneerausurakointi

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

Ompelukone huolto- ja
korjaus työtakuulla.

Ompelutarvikkeet ja koneet

p. 040 530 8585, 0400 950377
Kysy myös kuljetuspalvelua.

Vakkolan tikki & vekki

Ompelukone- ja saumuri
huolto  79€Terveyttä edistävää jalkojenhoitoa

monipuoliset jalkahoidot
jalkatutkimukset, kevennyshoito ja varvastuet

klassinen ja lymfaattinen hieronta
kuumakivihieronta

tuotteita jalkojen itsehoitoon

Askolantie 80, Vakkola & ajanvaraus 
Timma/Keltaisen Auringon huone

@jalkojenhoitajaannemarivalli

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

