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Kesä alkaa olemaan lähestulkoon ohitse. Olemme saaneet nauttia runsaasta auringosta sekä 
lämmöstä.  Toivottavasti kaikilla on ollut mahdollisuus lomailuun ja kesäiseen ajanviettoon.

Syksy saapuu pikkuhiljaa seuraksemme ja on aika aloittaa uusi harrastus tai jatkaa vanhaa. 
Rohkeasti mukaan uuteen tai vanhaan aktiviteettiin rajoitukset huomioiden.

Oheisesta julkaisusta saat paljon informaatiota mitä kotikuntamme alueella on halukkaille 
tarjolla.

Seuraava ”Kohtsillään Askulassa ” ilmestyy  30.1.2022  ja aineiston jättöpäivä  
on 14.1.2022

Oikein hyvää syksyn alkua kaikille

Anssi Korsström
Lions Club Askolan presidentti 

Syksy saapuu seuraksemme



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Syksy saapuu, mutta Pesäkarhujen pesistouhut ei 
lakkaa. Aloittelemme talvikauden harjoittelua 
lokakuussa, niin Askolassa, kuin Porvoossakin. 

 
 

WWW.PORVOONPESAKARHUT.FI 

 
 

https://www.porvoonpesakarhut.fi
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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  
puh. 050 5936747 

AskU Sudet (2011-2013) 
Yhteyshenkilö Janne Remesaho  
puh. 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. 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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tarjolla pientä välipalaa ilmaiseksi koro-
narajoitukset huomioiden. 
Nuta avoinna:
torstaisin 16.9. - 9.12. klo. 17 - 20.00
perjantaisin 17.9. – 10.12. klo. 18 - 21.30 
Nuta on suljettu viikolla 41. ja avoinna 
syyslomaviikolla 42. 

Huomio! Viikon päivät ja kellonajat saat-
tavat vielä vaihtua nuta illoista. Ilmoit-
telemme asiasta kunnan nettisivuilla ja 
nuorisotoimen ja kunnan sosiaalisessa 
medioissa.

5.-6.-LUOKKALAISTEN NUTAT
Tule viihtymään, kisailemaan ja tapaa-
maan kavereitasi.
Syksyllä 2021 30.8. – 13.12.  

Askola (Nuta) 
(Linnankoskentie 49)
maanantaisin klo 14 – 16.30 
(parittomat viikot)
Monninkylä (Monttu) 
(Helkamäentie 30)
(parilliset viikot)
maanantaisin klo 14 – 16.30

4H-KERHOT SYKSYLLÄ 2021
Porvoon seudun 4H-yhdistys järjestää 
kerhotoimintaa Askolassa 6-12-vuoti-
aille. 4H-kerhojen ajankohdat, paikat 
ja ilmoittautuminen osoitteessa www.
porvoo.4h.fi/lapsille.

NUORISOVALTUUSTO
Nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita 
Askolassa ja järjestää toimintaa. Valtuus-
toon voi liittyä 14 – 25-vuotias askolalai-
nen nuori. 
Ota yhteyttä: Risto Vänttinen 
puh.: 040-5558344, e-mail: risto.vantti-
nen@askola.fi  
Nuorisovaltuuston toiminnasta järjeste-
tään infotilaisuus loka-marraskuussa.

Wauto saapuu Askolaan
Mikä on Wauto ja mistä tässä on kyse?

WAUTO= Aseman Lapset ry:n omistama, 
liikkuva kohtaamispaikka (matkailuauto) 
nuorille. Wauton avulla viedään nuoriso-
työtä nuorille ja alueille joita nuorisotyö 
ei välttämättä muuten tavoita.

Wauto liikkuu Askolassa aikavälillä 
8.9-1.12.2021 noin kaksi iltaa viikossa ja 
tulee näkymään myös koulunuorisotyös-
sä. Tarkemmat aikataulut tulee syyskuus-
sa nuorisotoimen sometileille. Askolassa 
Toimintaa koordinoi nuoriso-ohjaaja Jari 
Uutela. 

Askolan kunnan liikunta-, nuoriso- ja 
vapaa-aikatoimen kaikissa järjestämis-
sä tapahtumissa ja ohjelmistossa on 
mahdollista muutokset, lisäohjelmat ja 
peruuntumiset mikäli valtakunnallinen 
ja alueellinen koronatauti tilanne niin 
vaatii. Seuraa ilmoittelua sometileillä ja 
Askolan kunnan nettisivuilla. 

ASKOLAN KUNTA

Olen Ilari Soosalu, aloitin toukokuussa Askolan uutena kunnan-
johtajana. Kuntasektorilla olen työskennellyt viimeiset lähes 
parikymmentä vuotta eri tehtävissä, viimeisimpänä Kuntaliitossa 
kuntatalouden asioista vastaavana. Ennen kuntasektoria työs-
kentelin eri yritysten palveluksessa. Perheeseeni kuluu vaimoni 
lisäksi yksi vielä kotona asuva lukiolainen sekä kaksi jo omille 
siivilleen lähtenyttä nuorta, niin ja tietenkin pihakoira. Vapaa-
aikanani moottoripyöräilen ja kuntoilen.

Kuntasektori yhteisten asioiden eteenpäin vievänä voimana merkitsee minulle paljon. 
Askolassa minua kiinnostaa sopivan kokoisen kunnan ketteryys tehdä ja kehittää 
asioita, yhteisöllisyys, hyvä tekemisen henki ja meininki. Tämä julkaisu, KOHTSILLÄÄN 
ASKULASSA, heijastaa elinvoimaa ja aktiivisuutta, jota tarvitsemme ja jolla kunta 
kehittyy ja voimistuu myös jatkossa.

Hyvää alkavaa syksyä toivottaen 

Ilari Soosalu
Kunnanjohtaja, 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 

SOMETILIT

Nuorisotyö:
Facebook: Nuoriso-ohjaaja Jari
Instagtam: @nuorisotyoaskola
Snapchat: Askolannuoret
TikTok: nuorisoohjaaja_jari
Etsivä nuorisotyö:
Facebook: Etsivä Nuorisotyö  
Minna Lottanen
Instagram: @minnaetsiva

Liikunta:
Facebook: Liikunnanohjaaja Askola, 
Instagram: @liikunnanohjaaja_askola
TikTok: liikunnanohjaajaaskola  

Ennalta ilmoitettu askolan kunnan 
ja seurakunnan nuorisotoimien retki 
syyskuussa linnanmäelle on peruttu val-
litsevan koronatilanteen vuoksi.  Retki 
pyritään järjestämään perinteisesti 
loppukeväästä 2022.

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 kavereiden kanssa. Nutalla on aina 

http://h.fi/lapsille
mailto:risto.vanttinen@askola.fi
mailto:risto.vanttinen@askola.fi
mailto:risto.vanttinen@askola.fi
mailto:jari.uutela@askola.fi
mailto:minna.lottanen@askola.fi
mailto:mia.stengard@askola.fi
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PORVOON KANSALAISOPISTO / ASKOLA

Teatteri- ja sanataide
Näyttämötaide 
110207K Tehdään teatteriesitys! 
Juornaankylän nuorisoseurantalo, Myrsky-
läntie 1201, Myrskyläntie 1201 Taidemaa-
lari, taiteen perusopettaja Tarja Tuulikki 
Hiltunen 
Su 16.00–18.30 12.9.–28.11.2021, 
16.1.–24.4.2022 
72 t 72,00 € 
Rohkeasti mukaan jo teatteria harras-
taneet ja ensikertalaiset. Kurssin aikana 
opitaan teatteri-ilmaisun tekniikat ja sa-
laisuudet harjoitusten avulla. Lukuvuoden 
aikana valmistelemme kesäteatteriesityk-
sen, joka esitetään yleisölle. 

Yhteiskunta ja kulttuuri
Yhteiskunta
320210K Särkijärven virikepiiri 
Särkijärven koulu, Myrskyläntie 379, 
Myrskyläntie 379 FM, KK, VTK Mika Poh-
janen 
Ke 14.30–16.00 8.9.–1.12.2021, 12.1.–
20.4.2022 
52 t 30,00 € 
Virikepiiri on tarkoitettu kaikille kulttuu-
rista, psykologiasta ja yhteiskunnallisista 
aiheista kiinnostuneille. Kullakin kokoontu-
miskerralla on oma teemansa, jonka opis-
kelijat sopivat yhdessä opettajansa kanssa. 

320214K Sukuhistorian työpaja 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49,  
07510 Vakkola, Linnankoskentie 49 Ohjaa-
ja Maaret Räsänen 
Su 10.00–15.00 19.9.–21.11.2021, 
16.1.–10.4.2022 
42 t 50,00 € 
Omatoimista sukututkimusta ja sukuhisto-
riaan perehtymistä yhdessä tai erikseen. 

Vasta-alkajille opettajalta tuhti aloituspa-
ketti ja opastusta. Pidemmälle ehtineille et-
sitään ongelmakohtiin yhdessä ratkaisuja.

Sukupuiden tekoa ja yhteisjulkaisualus-
tojen käytön harjoittelua, avointa kes-
kustelua ja yhdessä tekemistä. Työpajan 
toiminta muovautuu opiskelijoiden tarpei-
den mukaiseksi. 

Musiikki
Musiikki 
110111K Askolan laulupiiri 
Helkamäki, Helkamäentie 34, 07230 Mon-
ninkylä, Helkamäentie 34 Erityisopettaja 
Juhani Pessala 
Ke 11.15–12.45 8.9.–17.11.2021, 12.1.–
6.4.2022 
22 t 24,00 € 
Joka toinen keskiviikko klo 11.15.-12.45 
kokoontuva laulupiiri. 
Kokoontumispäivät: 8.9., 22.9., 6.10., 
3.11., 17.11. 12.1.,26.1., 9.2., 9.3., 23.3. 
ja 6.4. 

Taideaineet
Kuvataide 
110327K Askolan kuvataidekurssi 
Askola-Instituutti/Lukio, Helkamäentie 30, 
Helkamäentie 30 Taidegraafikko Marja 
Hallén 
Ti 18.00–20.30 7.9.–23.11.2021, 11.1.–
12.4.2022 
72 t 72,00 € 
Kurssille ovat tervetulleita aloittelevat 
ja kokeneemmatkin maalarit ja piirtä-
jät. Käymme läpi eri tekniikoita ja kuvan 
tekemisen perusasioita. Taidehistoriasta 
saamme lisää innostusta ja ideoita. Omaa 
kädentaitoa kehitetään ja omaan käden-
jälkeen kannustetaan. 

Liikunta ja terveys 
Tanssi 
110546K Lavatanssikurssi 
Juornaankylän nuorisoseurantalo, 
Myrskyläntie 1201, Myrskyläntie 1201 
Lavatanssinopettaja Heli Rusanen 
Su 12.30–14.00 12.9.–5.12.2021, 
16.1.–10.4.2022 
48 t 58,00 € 
Kurssilla opitaan tanssitekniikkaa ja kuvi-
oita lavatansseihin. Sisäkengät mukaan. 

Kuntoliikunta
830180K Särkijärven seniorijumppa 
Nuorisoseurantalo Jukola, Myrskyläntie 
458, Myrskyläntie 458 Lola Ottosson 
Ma 10.15–11.00 6.9.–29.11.2021, 
10.1.–4.4.2022 
24 t 26,00 € 
Tunti koostuu lämmittelystä, lihaskuntohar-
joituksista, tasapainoharjoituksista ja tuki- ja 
liikuntaelinten harjoituksista. Tunnin lopuksi 
venytyksiä ja rentoutusta. IKIS-kurssi. 

830182K Ohjattu kuntosali senioreille 
Monaco Gym, Helkamäentie 15 Lola 
Ottosson 
Ma 13.00–14.00 6.9.–29.11.2021 
16 t 40,00 € 
Ohjattua harjoittelua kuntosalilaitteilla, 
tarkoituksena on opetella käyttämään 
laitteita oikein. Tavoitteena saavuttaa 
parempi lihastasapaino/voima ja nivelten 
liikkuvuus. IKIS-kurssi. 

830184K Ohjattu kuntosaliharjoittelu 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 07510 
Vakkola, Linnankoskentie 49 Fysiotera-
peutti Mari Honkanen 
Ma 17.30–19.00 6.9.–29.11.2021, 
10.1.–4.4.2022 
48 t 58,00 € 
Alkulämmittelyn jälkeen kuntosali-
harjoitteita kuntopiiriperiaatteella. 

Käydään läpi kaikki lihasryhmät ja lopussa 
venytellään. Oma alusta mukaan. 

830186K Monninkylän lihaskunto ja 
-huolto 
Helkamäki, Helkamäentie 34, 07230 Mon-
ninkylä, Helkamäentie 34 Senja Laaksonen 
Ma 18.00–19.00 6.9.–29.11.2021, 
10.1.–4.4.2022 
32 t 54,00 € 
Kurssilla opitaan harjoittamaan monipuo-
lisesti lihaskuntoa pääosin oman kehon 
vastusta käyttäen. Tunti sisältää alkuläm-
mittelyn, lihaskunto-osuuden sekä loppu-
venyttelyt. Oma alusta mukaan. 

830187K Monninkylän dynaaminen 
kehonhuolto 
Helkamäki, Helkamäentie 34, 07230 Mon-
ninkylä, Helkamäentie 34 Senja Laaksonen 
Ma 19.10–19.55 6.9.–29.11.2021, 
10.1.–4.4.2022 
24 t 46,00 € 
Kurssilla opitaan harjoittamaan kehonhal-
lintaa; tasapainoa ja liikkuvuutta. Huolle-
taan kehoa venytysten ja liikkuvuusharjoi-
tusten avulla. Rauhallinen ja rentouttava, 
kehoa haastavakin tunti. Tunnin lopussa 
lyhyt rentoutus. Lämmin vaatetus ja oma 
alusta mukaan. 

830189K Kuntopiiri 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 07510 
Vakkola, Linnankoskentie 49 Fysiotera-
peutti Mari Honkanen 
Ma 19.15–20.15 6.9.–29.11.2021, 
10.1.–4.4.2022 
32 t 54,00 € 
Tunti koostuu alkuverryttelystä ja kierto-
harjoitteluna toteutuvasta kuntopiiristä. 
Kuntopiirissä treenataan omalla kehonpai-
nolla ja välineiden kanssa. Kuntopiirissä 
pääset haastamaan itseäsi ja se sopii 
naisille ja miehille. 
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830191K Kirkonkylän lihaskunto ja 
-huolto 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 07510 
Vakkola, Linnankoskentie 49 Ohjaaja 
Galina Gorevaja 
Ti 20.00–21.00 7.9.–30.11.2021, 11.1.–
5.4.2022 
32 t 54,00 € 
Kurssilla opitaan harjoittamaan monipuo-
lisesti lihaskuntoa pääosin oman kehon 
vastusta käyttäen. Tunti sisältää alkuläm-
mittelyn, lihaskunto-osuuden sekä kehon-
huolto-osuuden. Oma alusta mukaan. 

830193K Palloiluryhmä 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 07510 
Vakkola, Linnankoskentie 49 Johanna 
Ainasoja 
Ke 18.00–19.00 8.9.–1.12.2021, 12.1.–
6.4.2022 
32 t 54,00 € 
Aikuisille suunnattu palloiluryhmä. 
Kokeillaan ja pelaillaan eri palloilulajeja 
osallistujien toiveiden mukaan. 

830195K Venyttelyä ja rentoutusta 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 07510 
Vakkola, Linnankoskentie 49 Johanna 
Ainasoja 
Ke 19.10–19.55 8.9.–1.12.2021, 12.1.–
6.4.2022 
24 t 46,00 € 
Kevyen lämmittelyn jälkeen käydään läpi 
kehon päälihasryhmät venytellen. Tunnin 
lopuksi rentoutus. 

830197K Monninkylän kevytjumppa 
senioreille 
Askola-Instituutti/Ammattiopisto, Hel-
kamäentie 32, Helkamäentie 32, Joogan 
ohjaaja Irene Vesterinen 
To 16.00–17.00 9.9.–2.12.2021, 13.1.–
7.4.2022 
32 t 35,00 € 

Tunti koostuu alun lämmittelyosuudesta 
sekä tasapaino- ja lihaskuntoharjoitteista 
ja lopun venyttelyosuudesta. Tarkoi-
tuksena on lihaskunnon, tasapainon, 
liikkuvuuden ja venyvyyden lisääminen 
kehossa. Oma alusta mukaan. IKIS-kurssi. 

830199K Särkijärven lihaskunto ja 
-huolto 
Nuorisoseurantalo Jukola, Myrskyläntie 
458, Myrskyläntie 458 Ohjaaja Galina 
Gorevaja 
To 18.15–19.15 9.9.–2.12.2021, 13.1.–
7.4.2022 
32 t 54,00 € 
Kurssilla opitaan harjoittamaan moni-
puolisesti lihaskuntoa pääosin oman 
kehon vastusta käyttäen.Tunti sisältää 
alkulämmittelyn, lihaskunto-osuuden 
sekä 15 minuutin kehonhuolto-osuuden. 
Oma alusta mukaan. 

Terveys 
830280K Chi Kungista elinvoimaa seni-
oreille 
Askolan seurakuntakoti, Askolantie 23, 
Askolantie 23 Chi kung -opettaja Suvi 
Stenbäck-Jääskä 
Ti 10.00–10.45 7.9.–30.11.2021, 
11.1.–5.4.2022 
24 t 26,00 € 
Chi kung on vanha itämainen pehmeä ja 
energisoiva liikunta – ja itsehoitomuoto. 
’Chi’ tarkoittaa energiaa ja ’kung’ tar-
koittaa harjoitusta. Chi Kung sopii hyvin 
osaksi omaa terveydenhoitoa .

Chi kungissa tehdään hitaasti ja kes-
kittyneesti vuoroin venyttäviä ja vuoroin 
rentouttavia liikkeitä. Samalla etsitään 
myös sisäistä hiljaisuutta ja rauhaa. Sen 
terveysvaikutukset perustuvat pehmeään 
liikkeeseen sekä kehon, mielen ja hen-
gityksen tasapainoon .Tunnilla opitaan 
myös tekemään kevyttä itsehierontaa.

Liikkeitä tehdään niin istuen kuin 
seisten, niin hiljaisuudessa kuin musiikkia 
käyttäen. Sopii niin vasta-alkajille kuin 
aiemmin Chi kungia tehneille. Tunnille 
mukaan rento asu ja pehmeät tossut tai 
liukumattomat lämpimät sukat. IKIS-kurssi. 

830283K Liikuntaa pilateksen tyyliin 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 07510 
Vakkola, Linnankoskentie 49 Ohjaaja 
Galina Gorevaja 
To 20.00–21.00 9.9.–2.12.2021, 13.1.–
7.4.2022 
32 t 54,00 € 
Kurssilla opitaan harjoittamaan, vahvista-
maan ja hallitsemaan keskivartalon syviä 
lihaksia. Rauhallinen tunti. Liikkeet perus-
tuvat pilatekseen. Kurssille osallistumi-
seen ei tarvitse olla aiempaa kokemusta 
pilateksesta. Lämmin vaatetus sekä oma 
alusta mukaan. 

Jooga
830442K Rentouttava ja rauhoittava 
jooga 
Askola-Instituutti/Ammattiopisto, Hel-
kamäentie 32, Helkamäentie 32, Irene 
Vesterinen 
Ti 17.45–19.15 7.9.–30.11.2021, 11.1.–
26.4.2022 
48 t 58,00 € 
Rentouttava ja rauhoittava joogatunti, 
jossa lempeät joogaliikkeet tehdään 
hengityksen rytmittämänä omaa kehoa 
kuunnellen sekä seisten että lattiatasossa 
alustalla. Pyrimme pois suorittamisesta ja 
keskitymme liikkeen ja hengityksen yhdis-
tämiseen läsnäolevana ja meditatiivisesti.

Lempeät liikkeet lisäävät kehon liikku-
vuutta, venyvyyttä sekä kehon ja mielen 
rentoutumista. Myös keskittymiskyky 
paranee tuntien edetessä. Joustava ja 
lämmin asu sekä alusta mukaan.
HUOM! 14.9., 21.9. ja 28.9. etäopetus. 

Muu liikunta
830185K Kuntosaliharjoittelu senioreille 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Linnankoskentie 49 Joo-
gan ohjaaja Irene Vesterinen 
Ti 15.30–17.00 7.9.–30.11.2021, 
11.1.–5.4.2022 
48 t 48,00 € 
Alkulämmittelyn jälkeen monipuolisia 
kuntosaliharjoitteita omaan tahtiin. 
Lopuksi venyttelyt.
IKIS-kurssi. 

Taitoaineet
Taitoaineet
110400K Isoäidin käsityöt 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Linnankoskentie 49 Hele-
na Paananen 
Ma 18.00–20.30 6.9.–22.11.2021, 
10.1.–11.4.2022 
72 t 72,00 € 
Kurssilla valmistamme kirjoen, om-
mellen, neuloen ja tuunaten uusia tai 
perinteisiä käsitöitä: liinoja, tyynyjä, 
laukkuja, seinätekstiilejä, kansallispuku-
ja, rekipeittoja yms. opiskelijoiden omien 
suunnitelmien mukaan. Kurssilla saat 
yksilöllistä ohjausta omiin tarpeisiisi. 

110402K Kudonta 
Askola-Instituutin asuntola, Helkamäen-
tie 30, Helkamäentie 30 Rauni Keskiniva, 
Milja Nokkosmäki 
Ti 18.00–20.30 7.9.–30.11.2021, 
11.1.–26.4.2022 
78 t 78,00 € 
Opitaan perustiedot ja -taidot kankaanku-
donnasta. Sovelletaan valmiita kudon-
taohjeita ja suunnitellaan yksilöllisiä 
tekstiilejä. Loimet luodaan ja rakennetaan 
ryhmätyönä perinteisille ja tietokoneohja-
tuille kangaspuille. Kurssi sopii aloittelijoil-
le ja pidempään harrastaneille. Kangasta 
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kudotaan myös muuna kuin kurssiaikana.
Ei kokoonnu 19.4. 

110404K Verhoilu 
Askolan mehuasema, Meijeritie 4 Kirsi 
Karinto 
Ke 18.00–20.30, Ke 17.30–20.45 13.10.–
1.12.2021, 12.1.–20.4.2022 
70 t 70,00 € 
Tutustutaan verhoilussa käytettäviin ma-
teriaaleihin ja työvälineisiin. Verhoillaan 
vanhoja huonekaluja. 
Ensimmäiselle kerralle työ ja työvälineitä 
(vasara, ruuvimeisseli, sakset, mittanau-
ha ja kynä) mukaan. 

110406K Rukilla kehrääminen 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Linnankoskentie 49 
Johanna Hellström 
La 10.00–15.15 18.–25.9.2021 
13 t 27,00 € 
Kurssilla opitaan käsittelemään villaa 
raakakuidusta langaksi rukilla kehrä-
ten. Raakavillan käsittelystä käydään 
läpi laatutietämys, pesu, karstaus ja 
kampaus. Villa valmistellaan kehräysval-
miiksi. Opettaja tuo tarvittavat välineet 
mukanaan. Villaa voi ostaa opettajalta 
ja maksu määräytyy käytettävän mate-
riaalin mukaisesti 5 € ylöspäin. Kurssille 
voi ottaa mukaan myös oman rukin ja 
villoja, myös teolliset villat käyvät. 
Huom. Ota kurssille mukaan esiliina 
vaatteiden suojaksi, sekä hengityssuo-
jain, jos sinulla on pölyallergiaa. 

110407K Rukilla ja värttinällä kehrää-
minen 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Linnankoskentie 49 
Johanna Hellström 
La 10.00–15.15 2.–9.4.2022 
13 t 26,00 € 

Kurssilla opitaan käsittelemään villaa 
raakakuidusta langaksi rukilla ja värtti-
nällä kehräten. Raakavillan käsittelys-
tä käydään läpi laatutietämys, pesu, 
karstaus ja kampaus. Villa valmistellaan 
kehräysvalmiiksi. Opettaja tuo tarvitta-
vat välineet mukanaan. Villaa voi ostaa 
opettajalta ja maksu määräytyy käytettä-
vän materiaalin mukaisesti 5 € ylöspäin. 
Kurssille voi ottaa mukaan myös oman 
rukin, värttinän ja villoja, myös teolliset 
villat ja koirankarvat käyvät. 

Huom. Ota kurssille mukaan esiliina 
vaatteiden suojaksi, sekä hengityssuo-
jain, jos sinulla on pölyallergiaa. 

Puutarhanhoito, kotitalous
Luonnontieteet
410404K Unelmapiha – pihasuunnittelu 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Linnankoskentie 49 opet-
taja Sirpa Oksa 
Ma 18.00–20.30 1.–29.11.2021 
15 t 20,00 € 
Tule suunnittelemaan toiveittesi mukais-
ta uutta tai vanhaa pihaa. Kurssilla saat 
tietoa ja ideoita toimivan, helppohoi-
toisen sekä ympäristön ja rakennuksen 
tyyliin sopivan pihan suunnitteluun. 
Perehdytään eri toimintojen, kasvilli-
suusalueiden ja kulkuväylien sijoitteluun. 
Tutustutaan erilaisiin pihatyyleihin, 
väriteemoihin ja muotoratkaisuihin.

Esittelyssä ovat monimuotoiset ja eri 
kasvupaikkoihin soveltuvat pihakasvit 
sekä kasvualustatyöt. Pihan ilmeen täy-
dentävät siihen sopivat kiveykset, teras-
sit, rajaukset ja katteet. Vertailussa ovat 
myös eri vaihtoehtojen kustannukset.

Ota mukaan asemapiirros tai oma piir-
ros sekä valokuvia pihasta ja talosta, vii-
voitin ja muistiinpanovälineet. Opettajalta 
voi ostaa millimetri- ja kuultopaperia.
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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. 



14 15

ASKOLAN KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Muuttuneet aukioloajat
Askolan pääkirjasto on auki maanan-
taisin ja keskiviikkoisin klo 13 – 19 ja 
torstaisin ja perjantaisin klo 10 – 15. 
Tiistaisin pääkirjasto on kiinni.

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

Uusilla aukioloajoilla Askolan kirjasto 
pyrkii vastaamaan asiakkaiden toiveisiin, 
jotka tulivat esille keväällä tehdyssä, 
Kirjasto katsoo tulevaisuuteen –kunta-
laiskyselyssä.

Koulujen alkaessa myös koulukirjas-

totoiminta on käynnistynyt. Askolan 
koulun kirjasto on auki ala- ja yläkoululle 
lukuvuoden aikana tiistaisin klo 9 – 13 
ja Särkijärven ja Juornaankylän koulujen 
kirjastot joka toinen torstai (parittomat 
viikot) klo 9 – 13. 

Kesällä Askolan kirjasto on ollut 
kolme kertaa kesälaitumella Särkijärvellä 
Vainion tilalla. Tilaisuudet ovat olleet 
menestys ja väkeä on käynyt kiitettä-
västi. Kesälaitumella on ollut mukana 
valikoima kirjoja, joita on voinut lainata. 
Kirjoja on myös voinut palauttaa.

Uudet tuulet puhaltavat Askolan kirjaston ja kulttuurin toiminnassa
Koronan kanssa on jouduttu opettelemaan elämään ja rokotusten yleistyessä elo 

helpottuu myös kirjaston ja tapahtumien järjestelyjen osalta. Noudatamme edelleen 
koronarajoituksia: käytämme kasvomaskeja asioitaessa kirjastossa, pidämme 2 metrin 

turvavälejä ja seuraamme terveysviranomaisten määräyksiä. Pyrimme toimimaan 
joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Keskiviikkoisin kirjastossa tapahtuu

Anne Lihavaisen nukketeatterinäyttely on esillä 
Askolan kirjastossa lokakuussa.
Anne Lihavaisen nukketeatterinäyttely 
on esillä Askolan kirjastossa lokakuussa. 
Syksyllä kirjastossa tapahtuu keskiviikkoi-
sin: on näyttelyn avajaisia, nukketeatte-
riteemaa, tarinapiiriä, kirjavinkkausta ja 
kirjallisuusvisaa. 

Kerran kuukaudessa, keskiviikkoisin 
kirjasto lähtee kiertueelle Askolan 
itäpuolelle.

Askolan kirjasto käy kylässä Särkijärven Tampin 
kartanon Pakarituvassa keskiviikkona 22.9. klo 
17 - 19. 

Tampin kartanon Pakarituvassa voit lainata ja 
palauttaa Askolan kirjaston kirjoja keskiviikkona 
22.9.

Keskiviikkona 20.10.klo 17 - 19 Prest-
backan kartanossa.
Marraskuun paikka on vielä auki mutta 
neuvottelemme asiasta. 

Joulukuussa kirjaston on tarkoitus 
osallistua Huuvari-Särkijärven jouluka-
lenteriin. 

Tervetuloa kirjastoon! Olemme teitä 
varten ja pyrimme levittämään lukuintoa 
ja kirjallisuusvinkkejä kaiken ikäisille.

Seela Sella esiintyy Askolan 
kirkossa sunnuntaina 29.8. klo 16
Tänä yönä en pelkää kulkea yli pimeän 
tuo näyttelijä Seela Sellan, sopraano Pia 
Frendin ja pianisti Kristian Attilan 
Askolaan.

Konsertti-näyttämö-runotapahtumassa 
kuullaan Jean Sibeliuksen, Toivo Kuulan 
ja Leevi Madetojan musiikkia ja Katri Va-
lan, L.Onervan ja Aino Kallaksen runoja. 
Esitys on Askolan kirkossa sunnuntaina 
29.8. klo 16. 

Konserttiin on vapaa pääsy. Kirkon 
ovilla voi tukea Yhteisvastuu-keräystä 
haluamallaan summalla. Yhteisvastuu-
keräyksen tuotoilla tuetaan vähävaraisia 
ikäihmisiä.

Kirkossa on tärkeää pitää kahden 
metrin turvaväli toiseen ihmiseen ja 
huolehtia käsi- sekä yskimishygieniasta. 
Käytössä on vahva maskisuositus. 
Järj. Askolan seurakunta, Askolan kult-
tuuritoimi. 

Runo – kuva – lava 
Runo – kuva – lava –tapahtuma käynnis-
tettiin Runon ja suven päivänä heinä-
kuun 6. päivänä. Ideana oli valokuva ja 
siihen liittyvä teksti. Heinäkuun tekijöinä 
olivat idean keksijät Sari Vainio ja Maaret 
Räsänen ja elokuussa Tuula Leivo. Runo 
– kuva – lava pitää sisällään myös mah-
dollisuuden esittää oma runo. Estradi 
on vapaa kerran kuukaudessa! Syyskuun 
Runo – kuva – lava paljastetaan 1.9. As-
kolan pääkirjastossa, jossa myös heinä- 
ja elokuun sato on nähtävissä kirjaston 
näyttelytilassa. 

Syksyn näyttelyitä 
Askolan kirjastossa
Syyskuu: Huuvari-Särkijärvi valokylä-
näyttely Meidän kylä  

Meidän kylä –valokuvanäyttely on 
läpileikkaus elävästä Huuvari-Särkijärven 
kylästä, joka valittiin vuoden 2020 uus-
maalaiseksi kyläksi jo toistamiseen.
Näyttelyyn on koottu koululaisten ja 
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kyläläisten 2000-luvulla ottamia valoku-
via itselle tärkeistä asioista kylältä. 

Lokakuu: Anne Lihavaisen nukketeatteri-
näyttely jossa on esillä sadut Ruma 
Ankanpoikanen, Kultakutri ja kolme 
karhua, Mörön unisukat ja Lohikäärmep-
rinsessa. 

Anne Lihavainen tuo nukketeatterinukkensa 
Askolan kirjastoon näytteille lokakuussa. Kuvassa 
taitaa valmistua Mörön unisukat. 

Marraskuu: Askolan käsityöläisten 
myyntinäyttely

Kirjaston teemapäivät 
keskiviikkoisin syyskuusta lähtien
1.9. Meidän kylä – Huuvari-Särkijärven 
valokuvanäyttely. Avajaiset ke 1.9. klo 
17 – 19. 
Runo – kuva – lava: Syyskuun kuva ja 
runo. 
8.9. Kansainvälinen lukutaidon päivä: 
Read hour

VISA JA VINKKAUS: Kirjallisuusvisa 
Askolan pääkirjastossa. Tule mukaan 
leikkimieliseen kirjalliseen tietovisaan. 
Kuka rakastui kiihkeästi kreivi Vronskiin? 
Mikä on Popol Vuh? Entä mitä karmivaa 
syntyi eräänä hyytävänä iltana vuonna 
1816, kun Lordi Bron haastoi huvilavie-
raansa kilpaan? Lisäksi kirjavinkkausta ja 
keskustelua kirjallisuudesta.

15.9. Tarinapiiri Askolan pääkirjastossa. 
22.9. Syyspäivän tasaus. Kirjasto kylässä. 
Kiertävä kirjasto itäpuolella ensimmäi-
senä vuorossa Tampin kartanon Pakarin 
Tupa. Yhteyshenkilö Sari Keipi. 
29.9. Runo – kuva – lava. Lokakuun 
taiteilija
6.10. Nukketeatteriteema. Anne Lihavai-
nen nukkenäyttelyn avajaiset ja esittely. 
13.10. Tarinapiiri
20.10. Kirjasto kylässä. Prestbackan kar-
tano, yhteyshenkilönä Piia Lindberg
27.10 Kirjallisuudesta, lukupiireistä ja 
lukemisesta. Visa ja vinkkaus
3.11. Ohjelma tarkentuu myöhemmin
10.11. Tarinapiiri
17.11. Kirjasto kylässä itäpuolella
24.11. Ohjelma tarkentuu myöhemmin
1.12. Joulukirjasto
8.12. Tarinapiiri
15.12. Kirjasto kylässä. Nuorisoseuranta-
lo Jukola. Särkijärven joulukalenteri
Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 
Koronarajoitukset otetaan huomioon.

Johannes Linnankoskeen voi tutustua 
virtuaalisesti Johannes Linnankoski – 
elämä ja tuotanto –opastuksessa, jonka 
on tuottanut Askolan kulttuuritoimi ja 
Itäväylän Viestintä.  Virtuaalinen opastus 
löytyy Askolan kirjaston  
Facebook-sivuilta tai tästä linkistä.  
https://www.youtube.com/
watch?v=5gfxNx75sFs

Tulossa on vielä kaksi osaa: Taistelu 
Heikkilän talosta -novellintaustalla oleva 
traaginen tapahtuma vuonna 1800 ja 
esittely Johannes Linnankoski 150-juhla-
vuoden tapahtumia esittelevä virtuaali-
nen opastus. 

HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN NUORISOSEURA

HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN NUORISOSEURA
Viihtyisässä Jukolassa voi viettää häitä ja syntymäpäiviä, pitää kokouksia ja muita 
tilaisuuksia. Saliin mahtuu noin 130 henkilöä ja lisäpaikkoja saa eteisen parvelle, josta 
on näköala saliin. Ruoka- ja kahviastiastot ovat 150 hengelle. Keittiö on tilava ja hyvin 
varustettu. 

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

ELÄVÄ JOULUKALENTERI
Huuvari-Särkijärven  suosittua 
Elävää joulukalenteria suunnitel-
laan jo kolmatta kertaa.  Toteutus 
tapahtuu luonnollisesti korona-
rajoitusten puitteissa. Toivotaan, 
että pääsemme tällä kertaa 
oikeasti kokemaan ja avaamaan 
kylän kalenteriluukkuja. Tästä 
lisää aikanaan mm. facessa ja 
kylätiedotteessa. 

Huuvari-Särkijärven Elävässä 
joulukalenterissa 2020 avattiin 
mm. tällaisia luukkuja: 
askarreltiin etänä kirjansivuista 
joulukoristeita ja käytiin 
iltalenkillä piipahtamassa 
seimiasetelman äärellä.

https://www.youtube.com/watch?v=5gfxNx75sFs
https://www.youtube.com/watch?v=5gfxNx75sFs
mailto:hsns.jukola@gmail.com


18 19

ASKOLAN SEURAKUNTA

Erityistä:
Pe 10.9. Piispantarkastuksen päätös. 
Kirkkoilta kirkossa klo 18 ja tarjoilua 
kirkkopuistossa. Piispa Teemu Laajasalo 
seurueineen.
Su 26.9. klo 10 Sadonkorjuun kiitospyhä 
Su 3.10. klo 10 Mikkelinpäivän perhe-
kirkko
Su 10.10. klo 10 Pastori Päivi Hakkarin 
lähtösaarna
La 6.11. klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko
Su 7.11. klo 10 Rippikoulun aloitusjuma-
lanpalvelus
Su 21.11. klo 10 Perhemessu

Seurakunnan tilaisuuksista ilmoitetaan 
keskiviikkoisin Itäväylä-lehdessä ja seura-
kunnan kotisivuilla. Askolan seurakunta 
löytyy myös Facebookista ja Instagramis-
ta. Noudatamme viranomaisten ohjeita 
koronarajoituksissa ja avaamme toimin-
taa koronaturvallisesti. Seuraa ajankoh-
taista ilmoitteluamme. 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
Nuorisotyönohjaaja 040 7033 211
Merja Honkala, 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

Jumalanpalvelukset kirkossa 
sunnuntaisin klo 10.
 

Seurakunnan tulevaisuussuunnitelma
Askolan seurakunta on tehnyt työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä 
talvella 2021 uuden tulevaisuussuunnitelman ja kirkkovaltuusto on hyväksynyt 
suuntaviivat vuoteen 2025.

www.askolanseurakunta.fi
mailto:askolan.seurakunta@evl.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evl.fi
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Tukikummit-avustus tukee 
lapsen ja nuoren elämää
Tukikummit-säätiön lahjoittamilla varoilla 
tuetaan taloudellisesti Suomessa asuvia 
hädänalaisessa asemassa olevia lapsia ja 
nuoria. Avustuksia myönnetään esimer-
kiksi opiskelun, kouluttautumisen ja 
harrastusten välittömiin kustannuksiin, 
vaatteisiin ja kenkiin tai esimerkiksi mat-
kakuluihin isovanhempien tai etävanhem-
man tapaamiseksi.

Avustuksia myönnetään vain sellaisiin 
tarpeisiin ja kustannuksiin, joihin ei ole 
saatavissa yhteiskunnan tukea ja joita ei 
ole saatu eikä saada katettua muualta.

Ota yhteyttä diakoniatyöntekijään 
niin arvioidaan teidän perheen tilanne. 
Täytämme hakemuksen yhdessä.
Diakoniatyöntekijä Taina Lapinniemi 040-
8390192 tai taina.lapinniemi@evl.fi

15.9.2021 Ikäihmisten ulkoilupäivä 
Olemme seurakunnasta mukana - katso 
tarkempi tieto tämän esitteen kunnan 
liikuntaohjelmasta.

Diakonian syyskauden ryhmistä tiedo-
tetaan tarkemmin, mikäli koronarajoituk-
set mahdollistavat osallistumisen.

Kirkkokuoro
Tervetuloa kirkkokuoroon! Kirkkokuoron 
lauluohjelmisto on monipuolinen ja kuoro 
esiintyy aktiivisesti seurakunnan tilaisuuk-
sissa. Kirkkokuoro harjoittelee torstaisin 
klo 17.30-19 Askolan seurakuntakodilla 
26.8. alkaen. Uusia laulajia otetaan kaik-
kiin äänialoihin koelaulun kautta. Kuoroa 
johtaa kanttori Olga Mäkinen.

Lapsikuoroperiodi
Tervetuloa lapsikuoroperiodiin! Lapsi-
kuoroon ovat tervetulleita kaikki 6-12 
-vuotiaat laulamisesta innostuneet lapset. 

Laulamisen lisäksi lapsikuorossa soite-
taan ja opetellaan musiikin perusteita. 
Kuoro harjoittelee periodimuotoisesti 
Askolan seurakuntakodilla torstaisin klo 
16.30-17.15. Lapsikuoro esiintyy perhe-
kirkossa su 3.10. klo 10 sekä Kauneim-
missa joululauluissa su 19.12. klo 16. 
Kuoroa johtaa kanttori Olga Mäkinen.

Nuorten yhtye
Nuorten yhtye etsii soitto- ja laulutai-
toisia nuoria pitämään hauskaa yhdessä 
musisoiden. Harjoitukset ovat sopimuk-
sen mukaan ja esiintyminen Askolan 
kirkossa su 7.11. klo 10 rippikoulumes-
sussa. Yhtyettä johtaa kanttori Olga 
Mäkinen. 

Konsertit

Tänä yönä en pelkää 
kulkea yli pimeän
Yhteisvastuu-konsertti su 29.8. klo 16 
Askolan kirkossa, näyttelijä Seela Sella, 

sopraano Pia Freund ja pianisti Kristian 
Attila. Konserttiin on vapaa pääsy. Kirkon 
ovilla voi tukea Yhteisvastuu -keräystä 
haluamallaan summalla. Yhteisvastuu 
-keräyksen tuotoilla tuetaan vähävaraisia 
ikäihmisiä.

Runoilija Katri Valan Valvoja-runon 
säkeestä nimensä saanut esitys kertoo 
musiikin, runojen ja kirjeiden kautta 
taiteilijakohtaamisista, taiteilijapareista 
ja ihmiskohtaloista. Esitys on yhdistelmä 
konserttia, näyttämöteosta ja runota-
pahtumaa, johon jokainen työryhmän 
jäsen on tuonut omia suosikkejaan. Mu-
siikkia kuullaan tunnetuilta suomalaisilta 
säveltäjiltä mm. Jean Sibeliukselta, Toivo 
Kuulalta ja Leevi Madetojalta. Runojen 
kautta äänen saavat runoilijat Katri 
Vala, L.Onerva ja Aino Kallas. Esitykses-
sä kohtaavat myös taiteilijat ja heidän 
puolisonsa. Seela Sellan lausumat Aino 
Sibeliuksen ja Alma Kuulan kirjeet peilaa-
vat kirjoittajiensa tunteita samalla kun 
taustalla koetaan 1900-luvun kuohuja. 
Taiteilijaparien ja taiteilijakohtaamisten 
kautta käsitellään, mitä on tarkoittanut 
olla yksin ja yhdessä. Mitä on kukoistaa, 
kasvaa ja luopua, olla keskellä luomista 
ja hävitystä. Järjestäjä: Askolan seura-
kunta ja Askolan kunta. Kuva: Minna 
Hatinen.  

Elokuvamusiikkia uruilla 
su 3.10 klo 15 Askolan kirkossa, Olga 
Mäkinen, urut
Urut ovat kuin orkesteri, joten niillä on 
mahdollista soittaa lähes mitä tahansa. 
Tervetuloa Askolan kirkkoon kuunte-
lemaan elokuvista tuttuja kappaleita 
sovitettuina Askolan kirkon uruille. 

Kirkossa on tärkeää pitää kahden 
metrin turvaväli toiseen ihmiseen ja 
huolehtia käsi- sekä yskimishygieniasta. 

Käytössä on vahva maskisuositus. 
Kuoroilmoittautumiset ja lisätiedot 

olga.makinen@evl.fi / 040-3541210.

Perhekerhot
Monninkylä, Helkamäki, Helkamäentie 
32:
parittomien viikkojen tiistai klo 9.30-11 
alkaen ti 31.8.
Kirkonkylä, seurakuntakoti, Askolantie 
23:
joka viikko torstai klo 9.15-10.45 alkaen 
to 2.9.

Päiväkerhot
Tällä hetkellä ryhmät ovat täynnä. Va-
pautuvia paikkoja voi kysellä.
Lisätietoja: www.askolanseurakunta.fi/
toiminta/lapsityö
Vastaava lastenohjaaja Merja Honkala 
0400 598 010, merja.honkala@evl.fi

Varhaisnuorten kerhotoiminta
alkaa 13.9. alkavalla viikolla. Uuteen ker-
hokauteen ilmoittaudutaan 25.8.2021 
alkaen ilmoittautumiset.askolansrk@evl.
fi. Kerhot ovat maksuttomia. Kerro, mi-
hin kerhoon olet ilmoittamassa lasta, ja 
ilmoita samalla myös mahdolliset ruoka-
ainerajoitukset. Tarvitsemme myös ker-
holaisen koko nimen, syntymäajan sekä 
huoltajan nimen ja puhelinnumeron. 
Tässä alustavat tiedot kerhoista: 
 
After school -kerho 
keskiviikkoisin klo 14.30-16.00, 3-6.-luok-
kalaisille tytöille ja pojille Askolan 
alakoululla. Kerhossa on tarjolla välipa-
laa. Ohjelmassa leikit, kisat, askartelut ja 
pelit. Kerho alkaa muita kerhoja myö-
hemmin syksyllä 2021, ja siitä tiedote-
taan erikseen.

mailto:taina.lapinniemi@evl.fi
mailto:olga.makinen@evl.fi
http://www.askolanseurakunta.fi/toiminta
http://www.askolanseurakunta.fi/toiminta
mailto:merja.honkala@evl.fi
mailto:ilmoittautumiset.askolansrk@evl.fi
mailto:ilmoittautumiset.askolansrk@evl.fi
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Kokkikerho 
maanantaisin klo 16.30-18.00 Nuoppa-
rissa, 1.-4.-luokkalaisille. Kokkikerhossa 
leivotaan yhdessä ja hiljennytään kerho-
hartaudessa. Nuoppari sijaitsee osoit-
teessa Pappilantie 2, 07500 Askola.

Tyttökerho 
tiistaisin klo 16.30-18.00 Nuopparis-
sa. Kerhossa askarrellaan, leikitään ja 
leivotaan.

Sählykerhot Juornaankylän 
nuorisoseuran talolla 
maanantaisin eskari-3.luokkalaiset klo 
17.30-18.30 ja 4-6.-luokkalaiset 18.30-
19.30. Osoite: Myrskyläntie 1201, 07680 
Juornaankylä
Monninkylän kokkikerho 
torstaisin klo 17-18.30 Helkamäessä 
2-4.-luokkalaisille. Osoite: Helkamäentie 
32, 07230 Monninkylä

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

Vahijärven kerho 
torstaisin klo 16.30-18.00 Tanhuvaa-
rassa, Hänninmäentie 114. Se on avoin 
kaikille alakouluikäisille tytöille ja pojille. 
Ohjelma sisältää askartelua, leikkejä ja 
pelejä sekä kerhohartauden.

Kymppisynttärit
Askolan seurakunta järjestää perinteisen 
Kymppisynttärit-tapahtuman torstaina 
7.10.2021 tänä vuonna 10 vuotta täyt-
täville lapsille. Synttärisankareille tulee 
henkilökohtainen kutsu juhlaan kirjeitse 
lähempänä tapahtuman ajankohtaa. 

Isoskoulutus
Nuopparilla torstaisin klo 15.30–17.00.
Syksyn kokoontumiset:  
to 2.9. 
to 16.9. 
to 30.9. 
to 7.10. 10-synttärit! 
to 28.10. 
to 11.11.  
to 9.12. 
to 16.12. Pikkujoulut 
Tule paikalle to 2.9. klo 15.30. Ei erillistä 
ilmoittautumista. 

Maalausliike Simo Ollila Ky

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

 Maalaus- jasaneerausurakointi

4H-KERHOT

Korttian kyläyhdistys VUOKRAA
Kauniissa maalaismiljöössä sijaitsevaa entistä kyläkoulua

Juhliin, kokouksiin, kursseihin, leireihin……

www.korttia.fi, posti.korttia@gmail.com, p.0505 488 586

Alueella sijaitsee myös matkaparkki, tervetuloa yöpymään.

Syksyn jumppien ja kyläiltojen ajat, seuraa lehti-ilmoittelua.

KORTTIAN MONITOIMITALO, Tarkintie 10 (Askola)

KORTTIAN KYLÄYHDISTYS

Korttian kyläyhdistys VUOKRAA
Kauniissa maalaismiljöössä sijaitsevaa entistä kyläkoulua

Juhliin, kokouksiin, kursseihin, leireihin……

www.korttia.fi, posti.korttia@gmail.com, p.0505 488 586

Alueella sijaitsee myös matkaparkki, tervetuloa yöpymään.

Syksyn jumppien ja kyläiltojen ajat, seuraa lehti-ilmoittelua.

KORTTIAN MONITOIMITALO, Tarkintie 10 (Askola)
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ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

Askolan kuvataidekoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, taiteen perusopetusta 
antava lasten ja nuorten vapaa-ajan oppilaitos. Opetusta tarjotaan 5 - 16 -vuotiaille 
askolalaisille lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetus on tavoitteellista taidekasvatusta. 
Se etenee opetushallituksen määräämien perusteiden mukaisesti tasolta toiselle. 

Taideharrastus tukee lapsen kehitystä 
monella tapaa. Luova ilmaisu, harjoit-
telu ja ryhmätyö kasvattavat lapsen 
vuorovaikutus- ja ajattelutaitoja. 
Taideopiskelu antaa itseluottamusta ja 
valmiuksia ilmaista itseään ja kehittää 
kykyä ratkaista ongelmia. Näitä taitoja 
tarvitaan tulevaisuuden ammateissa. 
Opinnoissa keskitytään erilaisten ma-
teriaalien ja tekniikoiden kokeiluun ja 
kannustetaan monipuoliseen ilmaisuun. 
Lopputulos ei ole pääasia, vaan oman 
luovuuden löytäminen kokeilemisen ja 
käsillä tekemisen kautta.

Kuvataidekouluun voi ilmoittautua 
aina, vaikka ei aikaisempia opintoja 
olisikaan. Lukukausi alkaa viikolla 35, 
mutta oppilaaksi voi tulla myös kesken 
lukuvuoden. Uudet tilat mahdollistavat 
lähiopetuksen turvallisesti ja pienet 
ryhmäkoot takaavat yksilöllisen ope-
tuksen.

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.) 
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 

Syksyn opintoihin voi ilmoittautua 
kotisivullamme olevalla ilmoittautumislo-
makkeella https://askolankuvataidekoulu.
yhdistysavain.fi/

Vapaita paikkoja löytyy vielä hyvin 
kaikissa ryhmissä. Jos mietityttää, onko 
kuvataidekoulu juuri se oma juttu, 
kannattaa tulla rohkeasti kokeilemaan. 
Ensimmäinen kerta on aina maksuton.

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

Syksyn teemaopinnoissa opettavat 
Anne Lihavainen ja Tiina Kolehmainen 
aiheena ”Monet kasvot” piirtäen, maa-
laten ja rakentaen sekä Piia Vuorinen ke-
ramiikkaopinnoilla. Maisa Laine opettaa 
varhaisopintoja ja yhteisten opintojen 
ryhmiä. 

Syyslomaviikolle on suunnitteilla päi-
väleirejä alakouluikäisille. Ilmoitamme 
niistä lähempänä facebook -sivuillamme 
ja ilmoitustauluilla.

Iloa kuvataidekoulun 
toiminnasta!

Lisätiedot: 
Maria Enberg p. 040 717 3456

http://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
Facebook: askolankuvataidekoulu
Instagram: askolan kuvataidekoulu

Sähköposti: askolankuvataidekoulu@gmail.com
Osoite: Askolantie 33, 07500 Askola

Tavoitteenamme on jatkossa järjestää 
myös aikuisille kuvataideopetusta. Jos si-
nulla on toiveita ja ehdotuksia taidekurs-
seista tai haluaisit osallistua aikuisten 
kurssille, ota yhteyttä sähköpostimme 
kautta. 

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


26 27

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 elakeliitto.fi/yhdistykset/askola tai 
ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin. Jäsen-
maksu on 23 €, joka sisältää EL-Sanomat ja 
Joululehden kotiin kannettuna.

Syksy 2021  
Torstai on Eläkeliiton päivä!

Liikunnat
Kimppakävely Mäntyrinteen maastossa 
lenkkipolkuja vaihdellen maanantaisin klo 
10-11. Tapaaminen Mäntyrinteen parkki-
paikalla. Vertaisohjaajana Erja Torkkola.

Mölkky jatkuu Ison-Pirtin kentällä sään 
salliessa syys-lokakuulle keskiviikkoisin klo 
14 joka viikko. Vertaisohjaajana Markku 
Heikkilä.

Keilailu alkaa Mäntsälässä Tokmanni-
Areenalla, Veteraanitie 4,  syyskuun 
alussa pe 3.9. klo 14.30-15.30. 
Vertaisohjaajana Markku Heikkilä. 
Ilmoittautuminen p. 0400 749 265. 
Osallistumismaksu 20€/3kk maksetaan 
ensimmäisellä kerralla tilisiirrolla.

Kuntosali Monninkylän Gymissä, 
Helkamäentie 15, alkaa syyskuun 8. päivä 

klo 13-14. Vertaisohjaajana Tuija 
Hämäläinen. Ilmoittautuminen p. 0400 676 
971. Osallistumismaksu 20€/3kk 
maksetaan ensimmäisellä kerralla 
tilisiirrolla. Ryhmän koko 15 hlöä. 

Kuukausitapaamiset pidetään Askolan 
seurakuntakodissa torstaisin klo 13.  
Seuraa lehti-ilmoittelua.
23.9. aiheena Kivun hoito ja unen laatu, 
psykologi, tutkija Reetta Sipilä HYKS 
Kipuklinikka
21.10. tapaamme Askolan kunnan uuden 
kunnanjohtajan, Ilari Soosalun ja lisäksi 
Tuula Leivo lukee Talvi 2020 -muistelman-
sa. Kysymyksiä kunnanjohtajalle esim. 
ikäihmisten palveluista voi toimittaa 
hallituksen jäsenille.
18.11. aiheena Muistisairaudet ja 
muistisairaan kohtaaminen ja Mervi 
Laurila kertoo perhekotihoidosta.

Joululauluja lauletaan mm. Leakodissa 
lahjoituspianon säestyksellä. Johanna 
Olkkonen lahjoitti pianon yhdistykselle ja 
sen sijoituspaikka on Leakoti. Seuraa lehti-
ilmoituksia.

Tarinatuvat, käsityökerho ja 
perjantaikerho alkavat mahdollisuuksien 
mukaan syksyllä. Noudatamme 
koronaohjeita. Seuratkaa lehti-ilmoittelua.

Vapaaehtoistoimintaan
haetaan uusia jäseniä. 50+-täyttäneillä on 
mahdollisuus osallistua Lehmirannan 

maksuttomaan perehtymiskoulutukseen 
5.-8.10. 2021 (2hlöä). Vain matka on 
omakustanteinen. Ota yhteys Riitta 
Vainioon tai Päivi Nissiseen.

Suomen luonnon päivä la 28.8. klo 12-14 
Sikilän kodalla, Sikiläntie 630, Porvoo. 
Lipunnosto klo 12, 1 km:n kävely ja 
välipalaa.

Puhelinlangat laulaa -laulunäytelmä Katri 
Helenasta Taaborinvuorella su 29.8. klo 
15. Täynnä.

Taide osana hyvää elämää-näyttely 

11.-19.9. osoitteessa Näkinmäentie 4, 
Ikkala (Lohja). Askolan edustajana Ritva 
Kangas, joka esittelee käsityöaskarte-
luaan (pienoismalleja) mm. nukkekoti. 
Lisäksi käsityökerho myy tuotteitaan. Tulot 
käsityökerhon hyväksi.

Kirkkopyhä su 17.10. klo 10. 
Jumalanpalvelus Askolan kirkossa klo 10 
ja sen jälkeen keittolounas (maksullinen) 
seurakuntakodissa. Artjärven, Myrskylän, 
Orimattilan, Porvoon ja Pukkilan
yhdistykset kutsuttu mukaan. Ilmoittautu-

miset ruokailuun jp.nissinen@gmail.com 
tai viestillä 050 337 0969.

Oldies, konsertti Kulttuuritalossa to 
4.11. klo 19. Lasse Liemola, Kai Lind, 
Danny, Pirkko Mannola, Petri Kokko 
orkesteri, LAV kuoro. 40 lippua varattu 
yhdistyksen jäsenille. Ilmoittautuminen 
Päiville.

Lehmirannan pikkujoulu 25.-27.11. 
Jouluruokailu, Pasi Kauniston konsertti. 
Ilmoittautuminen Tertulle p. 0400 848 149.

Oletko juttukaveria vailla? Soita 
Eläkeliiton Juttuluuriin 040 725 711 
arkisin klo 9-11.

Tule mukaan iloiseen ja aktiiviseen 
porukkaan! 

Ota kaverisikin mukaan! Jos olet jo jäsen, 
voit esittää toivomuksia toiminnasta 
hallituksen jäsenille. Järjestämme 
toimintaa terveysturvallisesti!

Lisätietoja pj. Päivi Nissinen 050 337 
0969, jp.nissinen@gmail.com

ELÄKELIITON ASKOLAN 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 elakeliitto.fi/yhdistykset/askola tai 
ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin. Jäsen-
maksu on 23 €, joka sisältää EL-Sanomat ja 
Joululehden kotiin kannettuna.

Syksy 2021  
Torstai on Eläkeliiton päivä!

Liikunnat
Kimppakävely Mäntyrinteen maastossa 
lenkkipolkuja vaihdellen maanantaisin klo 
10-11. Tapaaminen Mäntyrinteen parkki-
paikalla. Vertaisohjaajana Erja Torkkola.

Mölkky jatkuu Ison-Pirtin kentällä sään 
salliessa syys-lokakuulle keskiviikkoisin klo 
14 joka viikko. Vertaisohjaajana Markku 
Heikkilä.

Keilailu alkaa Mäntsälässä Tokmanni-
Areenalla, Veteraanitie 4,  syyskuun 
alussa pe 3.9. klo 14.30-15.30. 
Vertaisohjaajana Markku Heikkilä. 
Ilmoittautuminen p. 0400 749 265. 
Osallistumismaksu 20€/3kk maksetaan 
ensimmäisellä kerralla tilisiirrolla.

Kuntosali Monninkylän Gymissä, 
Helkamäentie 15, alkaa syyskuun 8. päivä 

klo 13-14. Vertaisohjaajana Tuija 
Hämäläinen. Ilmoittautuminen p. 0400 676 
971. Osallistumismaksu 20€/3kk 
maksetaan ensimmäisellä kerralla 
tilisiirrolla. Ryhmän koko 15 hlöä. 

Kuukausitapaamiset pidetään Askolan 
seurakuntakodissa torstaisin klo 13.  
Seuraa lehti-ilmoittelua.
23.9. aiheena Kivun hoito ja unen laatu, 
psykologi, tutkija Reetta Sipilä HYKS 
Kipuklinikka
21.10. tapaamme Askolan kunnan uuden 
kunnanjohtajan, Ilari Soosalun ja lisäksi 
Tuula Leivo lukee Talvi 2020 -muistelman-
sa. Kysymyksiä kunnanjohtajalle esim. 
ikäihmisten palveluista voi toimittaa 
hallituksen jäsenille.
18.11. aiheena Muistisairaudet ja 
muistisairaan kohtaaminen ja Mervi 
Laurila kertoo perhekotihoidosta.

Joululauluja lauletaan mm. Leakodissa 
lahjoituspianon säestyksellä. Johanna 
Olkkonen lahjoitti pianon yhdistykselle ja 
sen sijoituspaikka on Leakoti. Seuraa lehti-
ilmoituksia.

Tarinatuvat, käsityökerho ja 
perjantaikerho alkavat mahdollisuuksien 
mukaan syksyllä. Noudatamme 
koronaohjeita. Seuratkaa lehti-ilmoittelua.

Vapaaehtoistoimintaan
haetaan uusia jäseniä. 50+-täyttäneillä on 
mahdollisuus osallistua Lehmirannan 

maksuttomaan perehtymiskoulutukseen 
5.-8.10. 2021 (2hlöä). Vain matka on 
omakustanteinen. Ota yhteys Riitta 
Vainioon tai Päivi Nissiseen.

Suomen luonnon päivä la 28.8. klo 12-14 
Sikilän kodalla, Sikiläntie 630, Porvoo. 
Lipunnosto klo 12, 1 km:n kävely ja 
välipalaa.

Puhelinlangat laulaa -laulunäytelmä Katri 
Helenasta Taaborinvuorella su 29.8. klo 
15. Täynnä.

Taide osana hyvää elämää-näyttely 

11.-19.9. osoitteessa Näkinmäentie 4, 
Ikkala (Lohja). Askolan edustajana Ritva 
Kangas, joka esittelee käsityöaskarte-
luaan (pienoismalleja) mm. nukkekoti. 
Lisäksi käsityökerho myy tuotteitaan. Tulot 
käsityökerhon hyväksi.

Kirkkopyhä su 17.10. klo 10. 
Jumalanpalvelus Askolan kirkossa klo 10 
ja sen jälkeen keittolounas (maksullinen) 
seurakuntakodissa. Artjärven, Myrskylän, 
Orimattilan, Porvoon ja Pukkilan
yhdistykset kutsuttu mukaan. Ilmoittautu-

miset ruokailuun jp.nissinen@gmail.com 
tai viestillä 050 337 0969.

Oldies, konsertti Kulttuuritalossa to 
4.11. klo 19. Lasse Liemola, Kai Lind, 
Danny, Pirkko Mannola, Petri Kokko 
orkesteri, LAV kuoro. 40 lippua varattu 
yhdistyksen jäsenille. Ilmoittautuminen 
Päiville.

Lehmirannan pikkujoulu 25.-27.11. 
Jouluruokailu, Pasi Kauniston konsertti. 
Ilmoittautuminen Tertulle p. 0400 848 149.

Oletko juttukaveria vailla? Soita 
Eläkeliiton Juttuluuriin 040 725 711 
arkisin klo 9-11.

Tule mukaan iloiseen ja aktiiviseen 
porukkaan! 

Ota kaverisikin mukaan! Jos olet jo jäsen, 
voit esittää toivomuksia toiminnasta 
hallituksen jäsenille. Järjestämme 
toimintaa terveysturvallisesti!

Lisätietoja pj. Päivi Nissinen 050 337 
0969, jp.nissinen@gmail.com



28 29

   
 

Askolan apteekki 
puh. 019 6630091 

www.askolanapteekki.fi 
Avoinna 

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

 

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

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

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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  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  
.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

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
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     ASKULASSA 
KOHTSILLÄÄN

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

Yritysten ilmoitukset: ara.antin@live.fi

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

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

