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Käsissäsi on Askolan Lionsklubin julkaisema “Kohtsillään Askulassa” tapahtumakalenteri, 
johon olemme koonneet Askolan kunnan, seurakunnan ja yhdistysten tarjoamia tapahtumia 
ja harrastusmahdollisuuksia.

Vihdoin saamme palata normaaliin arkeen kesälomien loppuessa. Nautitaan alkavasta syksystä 
käyden tapahtumissa ja tavataan uusia ja vanhoja ystäviä harrastuksissa.  

Seuraava ”Kohtsillään Askulassa” ilmestyy 29.1.2023 ja aineiston jättöpäivä on 13.1.2023.

Hyvää alkanutta syksyä!

Markku Kavenius
Lions Club Askolan presidentti 

Syksyn lähestyessä
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ASKOLAN URHEILIJAT

Seuran puheenjohtaja
Risto Kalliojärvi puh, 050 4587 267

Seuran sihteeri 
Maina Anttilainen, puh. 040 5825 770

SUUNNISTUS
Yhteyshenkilö: Pertti Tuomi,  
puh. 040 318 2212  

JALKAPALLO
AskU Leijonat (2009-2010) 
ja AskU Sudet (2011-2013) 
Yhteyshenkilö Janne Remesaho  
puh. 050 593 6747 

AskU Pantterit (2014-2016)
Yhteyshenkilö Mikko Mäkäräinen,  
puh. 0400 454 050

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

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

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

Askolan Urheilijoiden kotisivut löytyvät osoitteesta www.asku.fi

RENKAAT • KORJAUKSET • HUOLLOT 
AKUT • VARAOSAT • TARVIKKEET

Askolan Urheilijat ry:n tavoitteena on tarjota toiminta-ajatuksensa ja strategiansa mukaisesti sekä jäsenistölleen, 
että myös kaikille askolalaisille liikunnasta kiinnostuneille mahdollisimman monipuolisesti liikunta- ja urheilu-

mahdollisuuksia sekä kunto-, kilpa- tai huippu-urheilutasolla, kunkin edellytysten ja tarpeiden mukaisesti.

Salibandy, naiset
Yhteyshenkilö Kirsi Kekäle,  
puh. 040 822 8910

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

Lentopallo
Yhteyshenkilö Maina Anttilainen,  
puh. 040 5825 770

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

www.asku.fi
http://www.askolanpuhti.fi
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ASKOLAN KUNTA

Kunnanjohtajan mietteitä
Tämän kirjoituksen 
tullessa julki 
ollaan jo syksyn 
kynnyksellä ja 
hieno kesä odottaa 
seuraavaa. Vaikka 
kesä onkin jo melko 
lailla taputeltu niin 

syksy oikeastaan käynnistää kunnan 
tekemisessä toisen vaihteen. Vaihteen, 
jolloin keväällä valtuuston hyväksymän 
Uuden Askolan organisaatio ja sen 
rakentaminen kaikkine detaljeineen 
viedään päätöksentekoon ja päätökseen. 
Käynnistämme brändityön, päivitämme 
kunnan verkkosivut ja viestinnän 
ohjeen. Tarvitsemme myös Uuden 
Askolan talousarvion tulevalle vuodelle, 
tekemiselle ja toiminnalle suunnan. 
Sellaisen talousarvion, joka on 
realistinen, maltillinen mutta kuitenkin 
tulevaisuuden uskoon kannustava. 
Lähes jokaisessa kirjoituksessa olen 

todennut, miten paljon tulevaisuuteen 
ja varsinkin talouden tulevaisuuteen 
liittyy epävarmuuksia. Viesti ei tältä osin 
ole juurikaan muuttunut. Epävarmuutta 
ja sumua toimintaympäristössä 
tuntuu riittävän. Liitän tähän oheen 
loistavien askolalaisten oppilaiden 
tekemän ”logon”, jota kokeilemme 
kuntamme markkinoinnissa sekä 
valtuuston hyväksymän Uuden Askolan 
organisaation. 

Hyvää alkavaa syksyä toivottaen,  

Ilari Soosalu
Kunnanjohtaja, Askolan kunta

Tilaisuutta järjestävät: Askolan kunta,
Askolan seurakunta, Eläkeliitto Askolan

yhdistys ry., Askolan Lions Club

OhjelmassaOHJELMASSA
Mukavaa yhdessä oloa syksyisessä luonnossa
mm. pihapelejä, metsämielirastit, tutustumista
kirjaston e-aineistoon, eläkeyhdistyksen kässäkerho ja
pieni lämmin yllätys halukkaille!

Tapahtuma on maksuton kaikille 
askolalaisille ikäihmisille. 

Otathan tarvittaessa oman avustajan mukaan.

Huomioimme tapahtumassa vallitsevat korona-
suositukset. Tulethan paikalle vain terveenä.

Ilmoittautuminen kuljetusta tarvitseville
1.9.22 mennessä.

puh. 040 710 9122,
johanna.viuhko@askola.fi

Kahvitarjoilu ja 

pientä purtavaa

IKÄIHMISTEN VIRKISTYSPÄIVÄ
TUOMIRANNASSA 
TO 8.9 .  KLO 1 1  -  14

EL
IN

VO
IM

A     
     

      
       

          
                                                          HYVINVO

IN
TI

Elin-
ympäristö

Demokratia
ja toimivuus

Ratkaisu-
keskus

Osaaminen
ja elämänlaatu

SIDOSRYHMÄFOORUMIT:
• Elinkeinotoimikunta • Järjestöfoorumi

• Lapsi- ja perhefoorumi • Tulevaisuustoimikunta

VALTUUSTO

Keskusvaaliltk

Elinympäristö-
lautakunta

Rysy

Osaaminen ja 
elämänlaatulautakunta

HALLITUS Tarkastusltk

VAIKUTTAMISTOIMIELIMET:
• Vanhusneuvosto • Vammaisneuvosto

• Nuorisovaltuusto
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Vapaa-aikatoimi
Nuorisosihteeri Risto Vänttinen 
p. 040 555 8344/ 
risto.vanttinen@askola.fi
Nuoriso-ohjaaja Petri ”Peetu” Palmgren 
p. 040 710 9006/ 
petri.palmgren@askola.fi
Etsivä nuorisotyö Minna Lottanen  
p. 040 710 9111/
minna.lottanen@askola.fi
Liikunnanohjaaja Mia Stengård (opinto-
vapaalla syyskuu 2022 - toukokuu 2023 
asti)

Sometilit
Nuorisotyö:
Facebook: Askolan Nuorisotoimi & 
Nuoriso-ohjaaja Peetu
Instagram: @nuorisotyoaskola
Snapchat: Askolannuoret

Etsivä nuorisotyö:
Facebook: Etsivä Nuorisotyö Minna 
Lottanen
Instagram: @minnaetsiva

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

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 
tarjolla pientä välipalaa ilmaiseksi koro-
narajoitukset huomioiden. 
Nuta avoinna: (avataan syyskuun aikana)
torstaisin klo. 17 - 20.00
perjantaisin klo. 18 - 21.30 

Nuta on suljettu viikolla 41. paitsi 
torstai (20.10.) ja syysloman ohjelmasta 
tulee tietoa sosiaalisen median kanaville.

HUOMIO! VIIKON PÄIVÄT JA KELLON
AJAT SAATTAVAT VIELÄ VAIHTUA NUTA 
ILLOISTA. ILMOITTELEMME ASIASTA 
KUNNAN NETTISIVUILLA JA NUORISO-
TOIMEN JA KUNNAN SOSIAALISESSA 
MEDIOISSA.

5.-6.-LUOKKALAISTEN NUTAT
Tule viihtymään, kisailemaan ja tapaa-
maan kavereitasi.

Nuta ja Monttu avataan syyskuun aikana

Askola (Nuta) 
(Linnankoskentie 49)
tiistaisin klo 14 – 16.30 

Monninkylä (Monttu) 
(Helkamäentie 30)
maanantaisin klo 14 – 16.30

4HKERHOT SYKSYLLÄ 2022
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 järjes-
tetään infotilaisuus loka-marraskuussa.

Jalkautuva nuorisotyö
Liikkuva nuorisotyö lähtee jälleen työn-
tekijöiden kanssa kiertelemään Asko-
lan kyläpaikkoja noin kaksi (2) kertaa 
viikossa syyskuusta joulukuun puoleen 
väliin asti.

Liikkuvan nuorisotyölle tulee oma 
linkku (linja-auto), jolla päästään koh-
taamaan nuoria samalla tavalla kuin jo 
viime kevään ja syksyn aikana. 

Tarkemmat aikataulut tulevat nuoriso-
toimen sometileillä, jotka löytyvät alta. 
Askolassa toimintaa koordinoi nuoriso-
ohjaaja Petri ”Peetu” Palmgren, jolta voi 
kysyä jalkautuvasta nuorisotyöstä lisää.

Facebook: Askola Nuorisotoimi 
Instagram: nuorisotyoaskola 
Snapchat: askolannuoret

Askolan kunnan liikunta-, nuoriso- ja 
vapaaaikatoimen kaikissa järjestämissä 
tapahtumissa ja ohjelmistossa on mah-
dollista muutokset, lisäohjelmat ja pe-
ruuntumiset. Seuraa ilmoittelua some
tileillä ja Askolan kunnan nettisivuilla. 

mailto:risto.vanttinen@askola.fi
mailto:petri.palmgren@askola.fi
mailto:minna.lottanen@askola.fi
http://h.fi/lapsille
mailto:risto.vanttinen@askola.fi
mailto:risto.vanttinen@askola.fi
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ASKOLAN SEURAKUNTA

PORVOON SEUDUN 4H-YHDISTYS

Messu sunnuntaisin kirkossa klo 10 

Erityistä:
25.9. Sadonkorjuun kiitospyhä
2.10. Mikkelinpäivän perhekirkko
16.10. Kirkkokuoron 90-vuotisjuhlamessu
la 5.11. klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko
su 6.11. klo 10 Rippikouluvuoden aloitus 
messu, ilmoittautuminen rippikouluun
su 20.11. Perhemessu, brunssi ja seura-
kuntavaalit

***
Hiljaisuuden kirkkoillat ke 14.9., 12.10. 
ja 16.11. kirkossa klo 1820. Hiljaisuut-
ta ja lepoa, mahdollisuus keskusteluun. 
Rukoushetket klo 18 ja 19.45. Tule koko 
illaksi tai lyhyeksi hetkeksi.

Kävelytä kirkkoherraa pe 9.9. klo 1011. 
Kävellään yhdessä Nalkkilan lenkki. Lähtö 
srk-kodin pihasta. Kävelyn aikana hetki 
hiljaisuutta ja hetkirukous. Mukana kirk-
koherra Antti.

***
Kirkkokuoro
Askolan seurakunnan kirkkokuoro har-
joittelee torstaisin klo 17.30-19 Askolan 
seurakuntakodilla. Kirkkokuoro valmiste-
lee marraskuussa olevaa juhlakonserttia, 
jonka vuoksi uusia laulajia voidaan ottaa 
kuoroon vasta tammikuussa. Tervetuloa!

Cantare Cupio
Cantare Cupio –kuoro laulaa tavoitteelli-
sesti kirkkomusiikin ja klassisen musiikin 
teoksia. Kuoro harjoittelee periodeissa 
erikseen sovittuina aikoina. Kuorolai-
selta odotetaan kykyä opetella stemma 
itsenäisesti. Uusia laulajia otetaan kaikkiin 
äänialoihin koelaulun kautta. Tervetuloa!

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

Kupiainen Antti, kirkkoherra, rovasti  0400 199839
Rosnell Mervi, seurakuntapastori  044 711 1318
Mäkinen Olga, kanttori  040 354 1210
Laine Tarja, talouspäällikkö  040 7599526
Vilkki Jouni, seurakuntamestari  040 525 6504
Lapinniemi Taina, diakoni  040 839 0192
Aarnio Jesse, vs. nuorisotyönohjaaja  040 7033211
viransijainen marraskuu 2022 asti.
Honkala Merja, vastaava lastenohjaaja  0400 598 010
Homma Terttu, lastenohjaaja  040 748 2133
Kangaskolkka-Penttilä Tuija, siivooja 040 7559617

Seurakunnan tilaisuuksista ilmoite-
taan keskiviikkoisin Itäväylä-lehdessä 
ja seurakunnan kotisivuilla. Askolan 
seurakunta löytyy myös Facebookista ja 
Insta gramista. 

Seurakunnan työntekijät ovat 
tavattavissa ja heihin voi olla rohkeasti 
yhteydessä.

Porvoon seudun 4Hyhdistys 
järjestää kerhotoimintaa 
Askolassa 612vuotiaille. 
Seuraathan tiedotustamme 
kotisivuillamme  
www.porvoo.4h.fi ja  
Instagramissa @4hporvoo

Tiedotamme tapahtumista Facebookissa/ Askolan Yrittäjät ja jäsenkirjeissä.  
Tervetuloa mukaan yrittajat.fi/liity.

ASKOLAN YRITTÄJÄT RY

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

www.askolanseurakunta.fi
mailto:askolan.seurakunta@evl.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evl.fi
http://h.fi
http://yrittajat.fi/liity
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
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Lapsikuoroperiodi
Askolan seurakunnan lapsikuoroon 
ovat tervetulleita kaikki 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. Syksyllä 2022 periodeja on kolme. 
Ensimmäisen periodin harjoitukset ovat 
8.9., 15.9., 22.9., 29.9. ja esiintyminen su 
2.10. klo 10 perhekirkossa.

Seurakuntavaalit
Marraskuussa on seurakuntavaalit, 
jossa valitaan uudet luottamushenkilöt. 
Nyt on aika asettua ehdolle. Ehdokas-
asettelu päättyy 15.9.22. Lisätietoja 
kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä 
kirkkovaltuutetuilta.

Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen 
seurakuntien tulevaisuudesta valitse-
malla luottamushenkilöt nelivuotiskau-
delle.

Seuraavat seurakuntavaalit ovat 
20.11.2022. Vaalien ennakkoäänestys 
on ti 8.– pe 12.11.2022.

Mistä vaaleissa valitut päättävät?
Seurakuntavaaleissa valitut luotta-

mushenkilöt päättävät esimerkiksi siitä, 
mitä toimintaa seurakunnissa järjes-
tetään, keitä seurakunnat palkkaavat 
työntekijöikseen sekä mihin seurakun-
tien rahoja käytetään. Tämän lisäksi 
luottamuselimissä päätetään seurakun-
tien strategiasta.

Kuka voi äänestää seurakuntavaa-
leissa?

Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla 
on äänioikeus.

Rippikoulua tai konfirmaatiota ei 
edellytetä äänestämiseen, kirkon jäse-
nyys riittää.
katso lisää: www.seurakuntavaalit.fi

Konsertit Askolan kirkossa
pe 23.9. klo 18 EmOpe-kvartetti
Mozart: Jousikvartetto ja klarinettik-
vintetto
Hanna Lipiäinen ja Sirkka Kuula, viulu
Tarja Koskinen alttoviulu
Tuija Vainio sello
Reijo Koskinen klarinetti
pe 14.10. klo 18 TV- ja elokuvamusiik-
kia uruilla. Olga Mäkinen, urut.
su 6.11. klo 15 Askolan kirkkokuoron 
90v. –konsertti
Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy.
Kuoroja johtaa ja konserteista vastaa 
kanttori Olga Mäkinen, olga.maki-
nen@evl.fi 040-3541210.
Lisätietoja kuoroista ja konserteista 
seurakunnan kotisivuilta.

Lapsityö
Perhekerhot
Monninkylä, Helkamäki, Helkamä-
entie 34: tiistaisin klo 9.30-11 alkaen 
23.8.
Kirkonkylä, seurakuntakoti, Asko-
lantie 23: torstaisin klo 9.15-10.45 
alkaen 25.8.
Päiväkerhot
Kysele vapaita paikkoja Monninkylän 
ja seurakuntakodin päiväkerhoista.
Kirjepyhäkoulu
Kirjepyhäkoulu on suunnattu yli 
3-vuotiaille, ja siihen voi liittyä kaikki 
halukkaat.
Ilmoittaudu sähköpostilla tai teksti-
viestillä 11.9.2022 mennessä. Viestis-
tä tulee ilmetä pyhäkoululaisen nimi 
ja osoite, huoltaja ja hänen puhelin-
numero.
Lisätietoja: www.askolanseurakunta.
fi/toiminta/lapsityö Vastaava lasten-
ohjaaja Merja Honkala, puh. 0400-
598010, merja.honkala@evl.fi

Nuorisotyö
Isoskoulutus alkaa 8.9 ja on joka toinen 
torstai klo 15.30 - 17.00. (8.9.,22.9.,6.10.,
20.10.,3.11.,17.11.,1.12.,15.12)

Toisen vuoden isoskoulutus alkaa 9.9 
perjantaina klo 16.00–17.30 ja on kerran 
kuukaudessa. (9.9., 7.10., 4.11., 2.12.)

Kerhotoiminta jatkuu 5.9. Kerhoissa 
on muutoksia, katso Askolan seurakunta, 
toiminta, varhaisnuoret, kerhot kohdasta 
lisätietoja.

Nuopparin nuortenillat jatkuvat ke 
7.9., joka keskiviikko. Ovet ovat avoinna 
jo klo 15.00. Varsinainen päivän aihe, toi-
minta tai kisa alkaa klo. 18, josta iltapala 
ja iltahartaus. 

Varhaisnuortenleiri 15.10–16.10 2. 
lk- 5. lk, max. 8. Ilmoittautuminen aukeaa 
syyskuun 19. päivä.

Nuoppari sijaitsee osoitteessa Askolan-
tie 23, seurakuntakodin alakerta.

Lisätietoja: Aarnio Jesse, vs. nuoriso-
työnohjaaja 040 7033211.

Arkiretriitti  hiljentymistä 
ja pysähtymistä
Arkiretriitissä hiljennytään oman arjen 
keskellä pohtimaan Raamatun tekstien 
merkitystä itselle. Ryhmä kokoontuu ker-
ran viikossa yhteensä kuusi kertaa. Aloitus 
torstaina 22.9.2022 klo 16 – 17.30 Asko-
lan seurakuntakodilla lapsityön tiloissa.
Seuraavat kerrat ovat:
to 29.9. klo 16 – 17.30
to 6.10. klo 16 – 17.30
to 13.10. klo 16 – 17.30
to 20.10. klo 16 – 17.30
to 27.10. klo 16 – 17.30
Viikon aikana osallistujat varaavat arkisin 
20–40 minuuttia aikaa hiljentymiseen 
oman aikataulunsa mukaan.

Osallistujat saavat jokaiselle päivälle 
hiljentymistä tukevan Raamatun tekstin 
ja kysymyksiä pohdittavakseen. Ryhmä-
tapaamisissa voi jakaa ajatuksia ja koke-

muksia. Ryhmää ohjaa seurakuntapastori 
Mervi Rosnell. Ryhmään otetaan korkein-
taan kahdeksan osallistujaa.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Asko-
lan seurakunta, seurakuntapastori Mervi 
Rosnell mervi.rosnell@evl.fi tai p. 044 
711 1318.

Diakonia
•  Saunailta Tuomirannassa (Jäppiläntie 

70) keskiviikkona 31.8. klo 18-21 (kesä-
kauden viimeinen).
Uikkarisauna, nuotiolla voit paistaa 

omia makkaroita, seurakunta tarjoaa me-
hun. Mukana seurakunnan työntekijä.
Ovet suljetaan ja nuotio sammuu klo 21. 
Metsäpalovaroituksen aikana ei nuotiota.
•  Avointen ovien tiistait Tuomirannas-

sa (Jäppiläntie 70) ajalla 20.9-29.11. 
Miesten saunavuoro klo 10.30 alkaen, 
hartaushetki ja lounas klo 11.30. Nais-
ten saunavuoro klo 12.30 alkaen. Ovet 
sulkeutuvat klo 14.30. Päivän hinta 5€. 
Tervetuloa mukaan!

•  Keskiviikkokerho Korttian Monitoimita-
lossa (Tarkintie 10) joka toinen keski-
viikko klo 11.30-13 ajalla 21.9-30.11. 
Kahvia, seuraa ja hyvää ohjelmaa-tule 
mukaan!

•  Tukikummitavustuksia haettavissa 
lasten ja nuorten tukemiseen
Tukikummit-säätiön lahjoittamilla 

varoilla tuetaan taloudellisesti Suomessa 
asuvia hädänalaisessa asemassa olevia 
lapsia ja nuoria. Avustuksia myönnetään 
esimerkiksi opiskelun, kouluttautumisen 
ja harrastusten välittömiin kustannuk-
siin, vaatteisiin ja kenkiin tai esimerkiksi 
matkakuluihin isovanhempien tai etävan-
hemman tapaamiseksi. Avustuksen tekee 
yhdessä diakoniatyöntekijä  ja perhe.
Kysy lisää diakoniatyöntekijä Taina Lapin-
niemeltä  040-8390192 tai taina.lapinnie-
mi@evl.fi
Lisätietoa internetissä Tukikummit.fi

http://www.seurakuntavaalit.fi
mailto:olga.makinen@evl.fi
mailto:olga.makinen@evl.fi
http://www.askolanseurakunta.fi/toiminta
http://www.askolanseurakunta.fi/toiminta
mailto:merja.honkala@evl.fi
mailto:mervi.rosnell@evl.fi
mailto:taina.lapinniemi@evl.fi
mailto:taina.lapinniemi@evl.fi
http://Tukikummit.fi
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ASKOLAN KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Tervetuloa kirjastoon 
ja kulttuurin pariin

Syksy tekee tuloaan ja  sen myötä arki  palaa ja  si irrytään toisenlaisi in

puuhiin kuin kesällä.  

Askolan kirjasto palvelee asiakkaitaan pääkirjastossa,  Monninkylässä

ja koulukirjastoissa ja  jalkautuu myös kirjaston ulkopuolelle.

Kirjasto on mukana Ikäihmisten virkistyspäivässä 

8.9.  klo 11 – 14 Tuomirannassa esittelemässä

e-kirjastopalveluita.

Kirjaston näyttelyti lassa syys-lokakuussa on esil lä  valokuvia ja

julisteita Juornaankylän kesäteatterista.  

 Marraskuussa pääkirjaston näyttelyti lassa on Askolan käsityöläisten

perinteinen myyntinäyttely.  

Suomalainen barokkiorkesteri  konsertoi  Askolan kirkossa loka-

marraskuussa osana AUF-hanketta.  

Marraskuussa Teatteri  Mukamas vierailee Askolassa Matkalla

maailmalle -esityksellä.

Tänä vuonna kunnan itsenäisyyspäivän juhla vietetään Särkijärven

Jukolassa.  

Kirjasto ei  yhtä naista kaipaa.  Olen sairauslomalla polvileikkauksen

jälkeen ja palaan näil lä  näkymin töihin lokakuun puolessavälissä.

Si jaisenani  toimii  kirjastonhoitaja Sinikka Piispanen.  

Hyvää syksyä kaikil le!

Keth Strömdahl

kirjastonjohtaja,  kulttuuritoimi

Askolan pääkirjasto on auki  
ma ja ke klo 13 - 19, to ja pe 10 - 15

 
 Monninkylän kirjasto on auki 

ti klo 10 - 14 ja to 13 - 19  

Kirjaston aukioloajat 15.8. alkaen: 

 Syksyllä Askolan kirkossa konsertoi FiBo,  Suomalainen 
barokkiorkesteri päiväsaikaan maksuttomassa 

koululaiskonsertissa, johon ovat koululaisten lisäksi 
tervetulleita päiväsaikaan vapaana olevat.

 Tämän konsertin aikataulusta ja ohjelmasta tiedotamme 
myöhemmin.

Konsertti on osa AUF-hanketta, jossa Askola on mukana. 
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Juornaankylän kesäteatterin suosittua Katri 
Helena eli Kuu järven yllä -musikaalia voi tulla 

fiilistelemään Askolan pääkirjastoon jossa syys- 
lokakuussa on esillä valokuvia  esityksestä. 

Nukketeatteri Teatteri Mukamas vierailee 
Askolassa marraskuussa 17.11. Askola Areenalla. 

 

Askolan kunnan itsenäisyyspäivän juhlia vietetään 
tänä vuonna Särkijärven Jukolassa. 

 

Kirjasto mukana 
Ikäihmisten virkistyspäivässä 

Tuomirannassa to 8.9. klo 11 - 14
 

Tuomme paikalle pienen kirjavalikoiman, jota voi 
lainata. Virkistyspäivänä kirjasto esittelee  e- 

kirjastopalveluita:  e-kirjoja, e-äänikirjoja sekä 
musiikkia, elokuvia ja kulttuuriohjelmia, joihin voi 

tutustua maksuttomasti omalla kirjastokortilla.
 

 Ota oma tabletti tai älypuhelin mukaan niin voit 
saada opastusta e-kirjaston käyttöön omalla 

laitteellasi paikan päällä tai harjoitella kirjaston 
tabletilla.  
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PORVOON KANSALAISOPISTO / ASKOLA

Näyttämötaide 
110205K Tehdään teatteriesitys! 
Juornaankylän nuorisoseurantalo, Myrs-
kyläntie 1201, Draamaopettaja Tarja 
Tuulikki Hiltunen 

Su 16.00–18.30 11.9.–27.11.2022, 
15.1.–23.4.2023 

72 t 72,00 € 
Kurssin aikana opitaan harjoitusten 

avulla teatteri-ilmaisun tekniikat ja sa-
laisuudet. Valmistelemme kesäteatteri-
esityksen, joka esitetään kesällä 2023. 
Rohkeasti mukaan jo teatteria harrasta-
neet ja ensikertalaiset! 

110207K Teatterin taikaa! 
Nuorisoseurantalo Jukola, Myrskylän-
tie 458, Draamaopettaja Tarja Tuulikki 
Hiltunen 

To 17.00–19.30 8.9.–24.11.2022, 
12.1.–20.4.2023 

72 t 72,00 € 
Kurssilla aluksi draamaharjoituksia ja 

myöhemmin harjoittelemme Linnankoski-
seuran kanssa yhteistyössä toteutettavaa 

esitystä, jonka aikataulu tarkentuu syksyn 
aikana. Kurssille ei edellytetä aiempaa 
kokemusta teatterista vaan kaikki ovat 
tervetulleita, joita teatterin tekeminen 
kiinnostaa! 

Yhteiskunta ja historia
320210K Särkijärven virikepiiri 
Särkijärven koulu, Myrskyläntie 379, FM, 
KK, VTK Mika Pohjanen 

Ke 14.30–16.00 7.9.–30.11.2022, 
11.1.–19.4.2023 

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. 

320215K Sukuhistorian työpaja 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 07510 
Vakkola, Ohjaaja Maaret Räsänen 

Su 10.00–15.00 18.9.–19.11.2022, 
15.1.–16.4.2023 

42 t 42,00 € 

Omatoimista sukututkimusta ja 
sukuhistoriaan perehtymistä yhdessä tai 
erikseen. Vasta-alkajille opettajalta tuhti 
aloituspaketti ja opastusta. Pidemmälle 
ehtineille etsitään ongelmakohtiin yhdes-
sä ratkaisuja.

Sukupuiden tekoa ja yhteisjulkaisu-
alustojen käytön harjoittelua, avointa 
keskustelua ja yhdessä tekemistä. Työpa-
jan toiminta muovautuu opiskelijoiden 
tarpeiden mukaiseksi.

Kokoontumispäivät: 18.9., 16.10., 
19.11., 15.1., 12.2., 19.3. ja 16.4. 

Tietotekniikka
340175K Kännykkä tutuksi 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Tarja Ekholm 

Ke 18.30–20.00 14.9.–12.10.2022 
10 t 10,00 € 
Tällä kurssilla käydään läpi älypuhelin-

ten perustoiminnot. Aloitamme alusta, 
mutta laitteesi tulee kuitenkin olla jo 
otettu käyttöön. 

Kurssilla harjoitellaan mm. kuvakkei-
den käsittelyä, puheluiden soittamista ja 
niihin vastaamista, viestitoiminnon käyt-
töä, valokuvaamista ja kuvien jakamista 
muille, lisäksi harjoitellaan Internetin 
selaamista, selaustietojen poistamista ja 
suosikkien eli kirjanmerkkien käyttöä. 

Saat tietoa sovellusten lataamisesta, 
laitteesi asetusten muuttamisesta sekä 
laitteen ja sovellusten päivittämisestä. 
Lisäksi saat vinkkejä hyödyllisistä ja haus-
koista sovelluksista. 

Ota mukaan oma älypuhelin. Sopii 
aloittelijoille. 

340176K Tietokoneen käytön peruskurssi 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Tarja Ekholm 

Ke 16.00–18.30 26.10.–16.11.2022 
8 t 12,00 € 
Tässä kurssi Sinulle, joka haluat oppia 

tietokoneen käyttöä tai päivittää aiem-
min oppimiasi taitoja. Kurssilla opetel-
laan tietokoneen peruskäyttöä. 

Otetaan haltuun hiiri ja näppäimistö 
sekä tutustutaan perustoimintoihin. 
Miten surffaillaan netissä? Mitä surffailu 
netissä tarkoittaa? Entä kuinka tyhjen-
nän tiedot siitä, missä nettisivuilla olen 
käynyt ja mitä salasanoja ja käyttäjätun-
nuksia olen palveluihin kirjoitellut? Ne-
kin opetellaan ja tietysti opettaja kertoo 
tietoturva-asioista. Lisäksi harjoitellaan 
tiedostojen tallentamista ja tulostamista. 

Kurssi sopii aivan aloittelijoille sekä 
jonkin verran konetta käyttäneille. Ota 
mukaan oma kannettava tietokone. 
Kurssilla käytetään Windows käyttöjär-
jestelmää. 

Kuvataide 
110329K Askolan kuvataidekurssi 
Askola-Instituutti/Lukio, Helkamäentie 
30, Taidegraafikko Marja Hallén 

Ti 18.00–20.30 6.9.–22.11.2022, 
10.1.–11.4.2023 

72 t 72,00 € 
Kurssille ovat tervetulleita aloittelevat 

ja kokeneemmatkin maalarit ja piirtäjät. 
Käymme läpi eri tekniikoita ja kuvan 
tekemisen perusasioita. Taidehistorias-
ta saamme lisää innostusta ja ideoita. 
Omaa kädentaitoa kehitetään ja omaan 
kädenjälkeen kannustetaan. 

Tanssi 
110547K Lavatanssikurssi 
Juornaankylän nuorisoseurantalo, Myrs-
kyläntie 1201, Heli Rusanen 

Su 12.30–14.00 11.9.–27.11.2022, 
15.1.–2.4.2023 

48 t 58,00 € 
Kurssilla opitaan tanssitekniikkaa ja 

kuvioita lavatansseihin.
Sisäkengät mukaan. Kurssilla ei vaih-

deta tanssiparia. Ilmoita kansalaisopis-

mailto:kansalaisopisto@porvoo.fi
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to@porvoo.fi, mikäli olet tulossa kurssille 
ilman omaa tanssiparia. Voimme yrittää 
auttaa parin etsimisessä Kurssi on myös 
syys- ja hiihtolomalla. 

Kuntoliikunta
830180K Perhis  perheliikuntakerho 
Helkamäki, Helkamäentie 34, 07230 
Monninkylä, Tuija Terni 

Ti 17.15–18.00 6.9.–29.11.2022 
12 t 28,00 € 
1-4v lapsen ja oman aikuisen yhteinen 

kiva liikuntatuokio.
Perhiksessä harjoitellaan perusliikun-

tataitoja, tutustutaan erilaisiin liikuntavä-
lineisiin ja opetellaan ryhmässä toimimis-
ta tutun aikuisen kanssa.

Tunti koostuu vauhdikkaista liikun-
taleikeistä, monipuolisista harjoitteista, 
pienistä lihaskuntoharjoituksista aikui-
selle, vapaasta puuhailusta aina kyseisen 
kerran teeman puitteissa sekä rentoutuk-
sesta.

Aikuinen osallistuu tuntiin lapsen 
kanssa ja tavoitteena on, että myös aikui-
selle tulee hiki.

Vain aikuinen ilmoittautuu kurssille ja 
maksaa kurssimaksun. Yhden vanhem-
man mukana voi olla 1-2 lasta. 

830181K Liikkis  liikuntakerho 57 v 
Helkamäki, Helkamäentie 34, 07230 
Monninkylä, Tuija Terni 

Ti 18.05–18.50 6.9.–29.11.2022 
12 t 23,00 € 
Liikkis on reipas liikuntakerho ja on 

suunnattu 5-7v lapselle.
Kauden aikana tutustutaan erilaisiin 

liikuntavälineisiin, leikitään vauhdikkaita 
liikuntaleikkejä ja opetellaan myös ke-
honhuoltoa, venyttelyä ja rentoutusta. 

830182K Reipas keppijumppa 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Sanna Linna-Horn 

Ke 18.00–19.00 7.9.–30.11.2022, 
11.1.–5.4.2023 

32 t 54,00 € 
Monipuolista keppijumppaa, joka 

lisää liikkuvuutta niska- ja hartiaseudulla, 
helpottaa jännityksiä, kehittää kehon 
hallintaa ja ryhtiä sekä lisää lihasvoimaa.

Tunti sisältää sekä liikkuvuus- että 
lihaskuntoharjoitteita. Sopii sekä naisille 
että miehille. Oma keppi ja alusta mu-
kaan. 

830183K Särkijärven kevennetty 
jumppa senioreille 
Nuorisoseurantalo Jukola, Myrskyläntie 
458, Malla Felin 

Ke 17.00–17.45 7.9.–30.11.2022 
12 t 16,00 € 
Tunti koostuu lämmittelystä, lihaskun-

toharjoituksista, tasapainoharjoituksista 
ja lopun venyttelyistä.

Oma alusta mukaan. Kurssi jatkuu 
mahdollisesti keväällä. IKIS-kurssi. 

830184K Särkijärven lihaskunto 
Nuorisoseurantalo Jukola, Myrskyläntie 
458, Malla Felin 

Ke 18.00–18.45 7.9.–30.11.2022 
12 t 26,00 € 
Reipasta ja monipuolista lihaskuntoa 

oman kehon vastusta käyttäen.
Tunti sisältää alkulämmittelyn, 

lihaskunto-osuuden sekä lyhyen kehon-
huolto-osuuden. Oma alusta mukaan. 
Kurssi jatkuu mahdollisesti keväällä. 

830185K Monninkylän kevytjumppa 
Askola-Instituutti/Ammattiopisto, Helka-
mäentie 32, Irene Vesterinen 

To 16.00–17.00 8.9.–15.12.2022, 
12.1.–13.4.2023 

32 t 32,00 € 
Tunti koostuu alun lämmittelyosuu-

desta sekä tasapaino- ja lihaskuntohar-
joitteista ja lopun venyttelyosuudesta. 

Katso muutostunnit ilmoittautumisen 
yhteydessä.

Tarkoituksena on lihaskunnon, tasa-
painon, liikkuvuuden ja venyvyyden li-
sääminen kehossa. Oma alusta mukaan. 
IKIS-kurssi.

Ylioppilaskirjoitusten vuoksi tunteja ei 
ole 15.9 eikä 22.9. Korvaavat kerrat ovat 
8.12 sekä 15.12. 

830212K Ohjattu kuntosali työikäisille, 
MonacoGym 
Monaco Gym, Helkamäentie 15, Lola 
Ottosson 

Ma 8.00–9.00 5.9.–28.11.2022 
16 t 46,00 € 
Reipas aamunaloitus ohjatulla kunto-

saliharjoittelulla.
Ohjattua harjoittelua kuntosalilaitteilla, 

tarkoituksena on opetella käyttämään 
laitteita oikein sekä lisätä lihaskuntoa ja 
nivelten liikkuvuutta. Hyvä aloitus viikolle! 

830213K Ohjattu kuntosali senioreille, 
MonacoGym 
Monaco Gym, Helkamäentie 15, Lola 
Ottosson 

Ma 9.00–10.00 5.9.–28.11.2022 
16 t 38,00 € 
Kuntosaliharjoittelua yhdessä ja 

ohjatusti.
Ohjattua harjoittelua kuntosalilaitteil-

la, tarkoituksena on opetella käyttämään 
laitteita oikein. Tavoitteena saavuttaa pa-
rempi lihastasapaino/voima ja nivelten 
liikkuvuus. IKIS-kurssi. 

830214K Askolan kuntosaliharjoittelu 
senioreille 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Irene Vesterinen 

Ti 15.30–17.00 6.9.–29.11.2022, 
10.1.–4.4.2023 

48 t 48,00 € 

Alkulämmittelyn jälkeen monipuoli-
sia kuntosaliharjoitteita omaan tahtiin. 
Lopuksi venyttelyt.

Kurssin tarkoituksena on lisätä lihas-
voimaa ja nivelten liikkuvuutta. Lopuksi 
venyttelyt.

IKIS-kurssi. 

830247K Askolan pilates ja kehonhuolto 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Solja Temmes 

Ke 19.00–20.30 7.9.–30.11.2022, 
11.1.–5.4.2023 

48 t 58,00 € 
Vahvista keskivartaloa sekä venytä 

kireitä lihaksia.
Tällä tunnilla teemme erilaisia 

rauhallisia liikkeitä, jotka vahvistavat 
tukilihaksia ja keskivartaloa. Avaamme 
venytyksillä ja liikkeillä kehon kireitä 
kohtia kuten niska-hartiaseutua, lonkkia 
ja selkää.

Tunnilla yhdistetään joogaa, pilatesta 
ja kehonhuoltoa. Kurssi sopii kaikille. 
Tarvitset mukaan oman alustan sekä 
tyynyn.
Solja innostui joogasta teini-ikäisenä ja se on 
ollut osa hänen elämäänsä siitä lähtien. Soljan 
joogan harjoittaminen sai nuorena sysäyksen 
hathajoogasta ja ashtangajoogasta. Myöhemmin 
mukaan tulivat iyengar-jooga, yinjooga, 
pranayama ja meditaatio. Solja tutustui lopulta 
myös vähemmän tunnettuun scaravellijoogaan 
ja teki siitä joogaopettajakoulutuksen Helen 
Noakesin johdolla. Scaravellijooga keskittyy selän 
hyvinvointiin, kehon jännitysten vapauttamiseen ja 
hengitykseen. Solja saa inspiraatiota tunneilleen 
myös butotanssin harjoitteista ja qi gongista. 
Oman lapsen syntymän myötä Solja kouluttautui 
myös raskaus- ja synnytyksen jälkeisen joogan 
ohjaajaksi. Se syvensi taas uudella tavalla 
ymmärrystä kehosta ja anatomiasta, ja miten 
jooga tukee elämän eri vaiheissa. Solja korostaa 
opetuksessaan yksilöllisyyttä ja kuuntelemista. 
Kehomme ovat erilaisia ja siksi myös joogan tulisi 
vastata erilaisiin tarpeisiin. Ilo ja nauru ovat myös 
isossa osassa Soljan tunneilla. 

mailto:kansalaisopisto@porvoo.fi
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830255K Chi Kungista elinvoimaa 
senioreille 
Askolan seurakuntakoti, Askolantie 23, 
Suvi Stenbäck-Jääskä 

Ti 10.00–10.45 6.9.–29.11.2022, 
10.1.–4.4.2023 

24 t 26,00 € 
Chi Kungin myönteiset vaikutukset 

terveyteen perustuvat pehmeisiin liikkei-
siin sekä kehon, mielen ja hengityksen 
tasapainoon.

Chi kung on vanha itämainen ener-
gisoiva liikunta- ja itsehoitomuoto. ’Chi’ 
tarkoittaa energiaa ja ’kung’ harjoitusta. 
Chi Kung virkistää ja rentouttaa ja sopii 
hyvin osaksi omaa terveydenhoitoa.

Chi kungissa tehdään hitaasti ja kes-
kittyneesti vuoroin venyttäviä ja vuoroin 
rentouttavia liikkeitä. Samalla etsitään 
omaa sisäistä hiljaisuutta .Tunnilla 
opitaan myös tekemään kevyttä itsehie-
rontaa.

Liikkeitä tehdään niin istuen kuin seis-
ten, sekä hiljaisuudessa että musiikkia 
käyttäen. Kurssi sopii niin vasta-alkajille 
kuin aiemmin Chi kungia tehneille. Tun-
nille mukaan rento asu ja pehmeät tos-
sut tai liukumattomat lämpimät sukat. 

Jooga
830370K Äiti  vauvajooga 
Helkamäki, Helkamäentie 34, 07230 
Monninkylä, Solja Temmes 

Ma 14.00–15.00 5.9.–28.11.2022 
16 t 32,00 € 
Tämä kurssi ovat tarkoitettu äitien pa-

lautumiseen raskausajasta ja synnytyk-
sestä ja samalla se on rentoutumishetki 
vauvan kanssa.

Vauvat saavat köllötellä vierellä omal-
la matollaan ja joitakin jooga-asentoja 
tehdään myös vauvan kanssa. Teemme 
myös vauvahierontaa.

Rauhalliset ja vahvistavat harjoitukset 

ovat tehokkaimpia, kun ne aloittaa pian 
synnytyksen jälkeen ja ne auttavat äitiä 
palautumaan synnytyksestä. Teemme 
mm. lantionpohjaa vahvistavia liikkeitä, 
niska-hartiaseutua avaavia liikkeitä ja 
pieniä rentoutumisharjoituksia.

Voit aloittaa kurssin pian synnytyksen 
jälkeen. Vauvan ikäsuositus kurssille on 
1-9 kuukautta. Ota mukaan oma alusta 
ja tyyny sekä viltti/alusta vauvalle. Vain 
äiti ilmoittautuu kurssille.

830371K Odotusajan lempeä jooga A 
Helkamäki, Helkamäentie 34, 07230 
Monninkylä, Solja Temmes 

Ma 17.15–18.15 5.9.–10.10.2022 
8 t 18,00 € 
Odotusajan joogakurssi tukee raskau-

den aikana muuttuvaa kehoa.
Teemme rauhallista joogaharjoitusta, 

joka sopii raskauden loppumetreille asti. 
Kurssin joogaharjoitukset mm. lantion-
pohjan lihasten harjoitteet, hengitys- ja 
rentoutumisharjoitukset valmistavat ke-
hoa synnytykseen ja voivat auttaa myös 
raskausajan vaivoihin.

Rauhallisen harjoituksen myötä oma 
kehontuntemus ja side kehittyvään vau-
vaan voi kasvaa. Ota mukaan oma alusta, 
tyyny ja viltti.

830372K Odotusajan lempeä jooga B 
Helkamäki, Helkamäentie 34, 07230 
Monninkylä, Solja Temmes 

Ma 17.15–18.15 24.10.–28.11.2022 
8 t 18,00 € 
Odotusajan joogakurssi tukee raskau-

den aikana muuttuvaa kehoa.
Teemme rauhallista joogaharjoitusta, 

joka sopii raskauden loppumetreille asti. 
Kurssin joogaharjoitukset mm. lantion-
pohjan lihasten harjoitteet, hengitys- ja 
rentoutumisharjoitukset valmistavat ke-
hoa synnytykseen ja voivat auttaa myös 

raskausajan vaivoihin.
Rauhallisen harjoituksen myötä oma 

kehontuntemus ja side kehittyvään vau-
vaan voi kasvaa. Ota mukaan oma alusta, 
tyyny ja viltti.

830375K Monninkylän selkäjooga 
Helkamäki, Helkamäentie 34, 07230 
Monninkylä, Solja Temmes 

Ma 15.30–17.00 5.9.–28.11.2022, 
9.1.–3.4.2023 

48 t 58,00 € 
Selän hyvinvointiin keskittyvä rau-

hallinen tunti. Harjoitukset vahvistavat 
selkää ja vapauttavat selän aluetta jänni-
tyksestä. Tunti sopii kaikille.

Selässä on usein paljon jännityksiä, 
jotka voidaan joogan avulla oppia ren-
touttamaan. Selän ongelmat heijastuvat 
myös muualle kehoon ja vaikuttavat 
asentoon ja ryhtiin.

Selkäjooga keskittyy selän hyvinvoin-
tiin. Selkä on vartalon tuki ja se muo-
dostaa kehon keskilinjan. Selkärangan 
nivelet mahdollistavat selän monipuoli-
set liikkeet, eteen- ja taaksetaivutukset 
ja kierto- ja aaltoliikkeet ja teemme 
näitä liikkeitä monipuolisesti tunneilla. 
Liikkeet tehdään rauhallisesti, jolloin 
syvät tukilihakset aktivoituvat. Nämä 
liikkeet auttavat pitämään selän vahvana 
ja terveenä.

Tarvitset tunnille mukavat vaatteet, 
oman alustan ja tyynyn istumiseen.

830442K Askolan rentouttava ja 
rauhoittava jooga 
Askola-Instituutti/Ammattiopisto, Helka-
mäentie 32, Irene Vesterinen 

Ti 17.45–19.15 6.9.–20.12.2022, 
10.1.–4.4.2023 

48 t 58,00 € 
Rentouttava ja rauhoittava joogatun-

ti, jossa lempeät joogaliikkeet tehdään 

hengityksen rytmittämänä omaa kehoa 
kuunnellen sekä seisten että lattiatasos-
sa alustalla. Katso muutostunnit ilmoit-
tautumisen yhteydessä.

Pyrimme pois suorittamisesta ja kes-
kitymme liikkeen ja hengityksen yhdistä-
miseen 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.

Ylioppilaskirjoitusten vuoksi ei tunteja 
13.9 eikä 20.9. Korvaavat kerrat 13.12 ja 
20.12. Kevään muutostunnit ilmoitetaan 
myöhemmin. 

Taitoaineet
110401K Rukilla kehrääminen 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Johanna Hellström 

La 10.00–15.15 17.–24.9.2022 
12 t 26,00 € 
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. 

110402K Rukilla ja värttinällä 
kehrääminen 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Johanna Hellström 

La 10.00–15.15 25.3.–1.4.2023 
12 t 26,00 € 
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Kurssilla opitaan käsittelemään 
villaa raakakuidusta langaksi rukilla ja 
värttinällä kehräten. Raakavillan käsitte-
lystä 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. 

110403K Aikuinenlapsi korupaja 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Solja Temmes 

La 12.00–14.15 19.11.2022 
3 t 12,00 € 
Tule tekemään ja suunnittelemaan 

omat korusi yhdessä lapsen kanssa. Voit 
tehdä kaula- ja rannekoruja tai korvikset 
itsellesi tai lahjaksi. Opettaja esittelee 
muutamia korumalleja ja erilaisia help-
poja tekniikoita korutöihin. Kokeilemme 
myös punontaa. Aikuinen ilmoittautuu 
kurssille ja hintaan sisältyy yhden lapsen 
osallistuminen. Lapsen ikäsuositus kurs-
sille on 7 v. ylöspäin. 

Kurssi sopii hyvin korutöiden aloitte-
lijalle. Opettajalta voi ostaa tarvikkeita 
(materiaalimaksu arviolta 10-15 €), 
mutta mukaan voi tuoda myös omia hel-
miä, korutarvikkeita ja työkaluja (esim. 
pihdit). Tuo mukaasi omat sakset. 

110405K Isoäidin käsityöt 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Helena Paananen 

Ma 18.00–20.30 5.9.–21.11.2022, 
9.1.–17.4.2023 

72 t 72,00 € 

Kurssilla valmistamme kirjoen, ommel-
len, neuloen ja tuunaten uusia tai perin-
teisiä käsitöitä: liinoja, tyynyjä, laukkuja, 
seinätekstiilejä, kansallispukuja, rekipeit-
toja yms. opiskelijoiden omien suunnitel-
mien mukaan. Kurssilla saat yksilöllistä 
ohjausta omiin tarpeisiisi. 

110406K Ompelu 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Päivi Kovanen 

To 18.00–20.30 8.9.–1.12.2022, 
12.1.–27.4.2023 

78 t 83,00 € 
Tule suunnittelemaan ja ompelemaan 

itselle tai lapselle mukavia vaatteita 
valmiskaavoja soveltaen. Vaatteita voi 
valmistaa joko neuloksista, kankaista 
tai kierrätystekstiileistä. Käymme läpi 
mittojen ottamisen ja kaavan jäljentämi-
sen sekä muokkaamisen omiin ideoihin 
sopiviksi. Kurssikerrat koostuvat työsken-
telystä oman ompelutyön parissa sekä 
lyhyistä osuuksista, joissa käydään läpi 
erilaisia ompeluun liittyviä tekniikkavink-
kejä. Kertaamme tarvittaessa koneiden ja 
työvälineiden käyttöä, joten kurssi sopii 
myös aloittelijoille ja jo edistyneemmille 
ompelijoille.

Kaavapaperi, ompelukoneen neulat ja 
saumurin langat sisältyvät kurssimaksuun. 

110407K Ompelulanit 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, Helena Paananen 

Pe 17.30–20.00, La 12.00–17.45 
27.–28.1.2023 

10 t 21,00 € 
Ompele uutta tai vanhaa. Voit korjata, 

pienentää, suurentaa, tuunata, muodis-
taa. Käytössä on kaavalehtiä, ompelu-
koneita ja saumureita. Kurssimaksuun 
sisältyy kaavapaperi, ompelukoneen 
erikoisneulat ja saumurien langat. 

110408K Kudonta 
Askola-Instituutin asuntola, Helkamäen-
tie 30, Rauni Keskiniva 

Ti 18.00–20.30 6.9.–22.11.2022, 
10.1.–11.4.2023 

72 t 72,00 € 
Opitaan perustiedot ja -taidot kan-

kaankudonnasta. Sovelletaan valmiita 
kudontaohjeita ja suunnitellaan yksi-
löllisiä tekstiilejä. Loimet luodaan ja 
rakennetaan ryhmätyönä perinteisille 
ja tietokoneohjatuille kangaspuille. 
Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään 
harrastaneille. Kangasta kudotaan myös 
muuna kuin kurssiaikana. 

110410K Verhoilu 
Askolan mehuasema, Meijeritie 4  
Kirsi Karinto 

Ke 18.00–20.30, Ke 17.30–20.45 
12.10.–7.12.2022, 11.1.–12.4.2023 

72 t 72,00 € 
Tutustutaan verhoilussa käytettäviin 

materiaaleihin ja työvälineisiin. Verhoil-
laan vanhoja huonekaluja. 

Ensimmäiselle kerralle työ ja työvä-
lineitä (vasara, ruuvimeisseli, sakset, 
mittanauha ja kynä) mukaan. 

Puutarhanhoito, kotitalous
410435K Unelmapiha – pihasuunnittelu 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 
07510 Vakkola, opettaja Sirpa Oksa 

Ke 18.00–20.30 26.10.–23.11.2022 
15 t 17,00 € 
Tule suunnittelemaan toiveittesi mu-

kaista uutta tai vanhaa pihaa. Kurssilla 
saat tietoa ja ideoita toimivan, helppo-
hoitoisen sekä ympäristön ja rakennuk-
sen 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, terassit, 
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. 

Kotitalous 
810205K Välimerellinen keittiö 
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, 07510 
Vakkola, Maj-Gret Saarinen 

Ti 18.00–21.15, Ke 18.00–21.15 
6.–28.9.2022 

18 t 30,00 € 
Tällä kurssilla opit laittamaan värikästä 

ja maukasta välimerellistä ruokaa. Ruo-
kalistalla on mm. espanjalaisia, italialai-
sia, kreikkalaisia ja turkkilaisia makuja. 
Ruokien raaka-aineet maksetaan jokaisen 
kurssikerran yhteydessä opettajalle noin 
10-15 €/kerta. Muistathan ilmoittaa, jos 
et pääse paikalle.

Ota kurssille mukaan säilytysrasioita, 
sisäkengät ja esiliina. 
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Tervetuloa mukaan! 

MLL Askolan yhdistys tarjoaa toimintaa askolalaisille 
lapsiperheille. 

Järjestämme erilaisia tapahtumia, retkiä ja tempauksia. 
Vapaaehtoisten voimin pyörivää perhekahvilatoimintaa sekä 
perheliikuntaa toteutamme syys- ja kevätkaudella. 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan tukemaan, ideoimaan ja 
toteuttamaan toimintaamme.  Ota yhteyttä hallitukseen, 
kun haluat olla mukana toiminnassamme.

Järjestämme kesän 2022 aikana Leikkipäivä-tapahtumia 
kunnan leikkipuistoissa. 

Lisätietoja 
askola.mll.fi
www.facebook.com/mllaskolanyhdistys
mllaskola@gmail.com 

Liity jäseneksi 
www.mll.fi/tue-tyotamme/liity-jaseneksi 

                         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. 

Kuvataidekoulu tarjoaa monipuolista 
opetusta kuvataiteen parissa. Erilaiset 
tekniikat ja työskentelytavat tulevat 
tutuiksi ja innostavat oman luovuuden 
ja itseilmaisun löytämiseen. Opetuksen 
tarkoituksena ei ole saada aikaan täydel-
lisen kauniita töitä vaan rohkaista kokei-
lemaan uutta. Opetus etenee ikäryh-
mittäin vaativampiin ja haastavampiin 
tekniikoihin tutustuen. Jos piirtäminen, 
värit ja käsillä tekeminen kiinnostavat, 
on kuvataidekoulu oiva harrastus, jossa 
voi löytää uusia kavereita.

Lukujärjestys syksy 2022
•  Varhaisopinnot (5-6 v.)  

tiistaisin klo 16.30-17.45 
•  Yhteiset opinnot AB (7-8 v.)  

tiistaisin klo 18.00-19.30 
•  Yhteiset opinnot CD (9-10 v.)  

torstaisin klo 18.00-19.30 
•  Yhteiset opinnot E (11 v.)  

maanantaisin klo 18.00-19.30 
•  Teemaopinnot (12-16 v.)  

keskiviikkoisin klo 18.00-20.15 

Syksyn opintoihin voi ilmoittautua 
kotisivullamme olevalla ilmoittautumis-
lomakkeella https://askolankuvataide-
koulu.yhdistysavain.fi/

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

Syksyn teemaopinnot alkavat keski-
viikkoryhmällä kollaasia ja maalauksia 
teemalla opettajana Liini Laes. Syksyn 
toisen teemajakson vetää Maisa Laine 

aiheena keramiikka ja astioiden muo-
toilu. Tiina Kolehmainen ohjaa tiistain 
yhteiset opinnot ja Maisa Laine opettaa 
varhaisopintojen ja maanantain ja tors-
tain yhteisten opintojen ryhmät. 

Kuvataidekoulun tilat mahdollistavat 
kuvataideteemapäiviä myös aikuisille. 
Tämän syksyn Luovat Lauantait ovat 
kerran kuussa klo 10-15. 
• 24.9.  maalaus, ohjaajana Saara Kiuru
•  8.10.  keramiikka, ohjaajana Maisa 

Laine (lasituskerta sovitaan erikseen)
•  12.11. grafiikka, ohjaajana Ritva Sirjala

Päivän hinta 60€ sis. ohjauksen, 
materiaalit ja kahvin/teen. Omat eväät 
mukaan. Vähimmäisosallistujamäärä 8 
hlö. Ilmoittautumiset nettisivujemme 
ilmoittautumislomakkeella https://
askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.
fi kautta. Lisätietoja saa lähettämällä 
sähköpostia askolankuvataidekoulu@
gmail.com 

Järjestämme perheiden jouluaskartelun 
la 3.12. Seuraathan ilmoitteluamme 

tulevista tapahtumista somekanavien 
kautta.

Lisätiedot: 
Sari Vainio p. 040 530 3326
http://askolankuvataidekoulu.yhdistys-
avain.fi/
Facebook: askolankuvataidekoulu
Instagram: askolan_kuvataidekoulu
Sähköposti: askolankuvataidekoulu@
gmail.com
Osoite: Askolantie 33, 07500 Askola

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO MLL

Tervetuloa mukaan MLL Askolan yhdistyksen toimintaan! 
Syyskaudella luvassa seuraavaa:

TEATTERIA:
Sunnuntaina 6.11. yhteistyössä MLL Askola ja Ideateatteri: Mysteeri maatilalla 
-lastenteatteriesitys klo 15 (Huuvarin-Särkijärven nuorisoseurantalo Jukolassa, 
Myrskyläntie 458)

Mysteeri maatilalla -esitys sopii koko perheelle. Lisätietoa ja lipunmyynti myöhemmin 
Facebookissa ja yhdistyksemme nettisivuilla. 

PERHEKAHVILATOIMINTAA:
Monninkylän perhekahvila nuorisoseurantalolla Helkamäessä (Helkamäentie 34) 
keskiviikkoisin kello 9.30-11.30, aloitus viikolla 33.

Kirkonkylän perhekahvila muuttaa uusiin tiloihin! Tiedotamme jatkosta Facebookissa 
ja yhdistyksemme nettisivuilla.

Särkijärven perhekahvila Huuvarin-Särkijärven nuorisoseurantalolla Jukolassa jää 
toistaiseksi tauolle. 

PERHELIIKUNTAA: 
Perheliikunta tiistaisin kello 18-19 Askolan koululla (Linnankoskentie 49), aloitus 
viikolla 34.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan tukemaan, ideoimaan ja 
toteuttamaan toimintaamme. Ota yhteyttä hallitukseen, kun 
haluat olla mukana toiminnassamme.

Lisätietoja:
askola.mll.fi
www.facebook.com/mllaskolanyhdistys
mllaskola@gmail.com

Liity jäseneksi:
www.mll.fi/liity

https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi
https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi
https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
http://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
http://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
mailto:askolankuvataidekoulu@gmail.com
http://askola.mll.fi
http://www.facebook.com/mllaskolanyhdistys
mailto:mllaskola@gmail.com
http://www.mll.fi/liity
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HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN NUORISOSEURA

Teatteriesitys ”Mysteeri maatilalla”
MLL-Askola tuo Jukolaan su 6.11. Idea-
teatterin esityksen ”Mysteeri maatilalla”.  
Koko perheelle sopivan esityksen lisätie-
toja lipuista ym. lähempänä Facebookissa  
ja MLL:n nettisivuilla.
 
Askolan kunnan järjestämää 
Suomen itsenäisyyspäivän juhlaa
vietetään tänä vuonna Jukolassa. 

HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN 
NUORISOSEURA

Viihtyisässä Jukolassa voi viettää häitä ja synty-
mäpäiviä, 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  

Kaija Toivonen, puh. 040 7255830 ja  
sähköposti: hsns.jukola@gmail.com

KORTTIAN KYLÄYHDISTYS

Kauniissa maalaismiljöössä sijaitsevaa entistä kyläkoulua vuokrataan 
juhliin, kokouksiin, kursseihin, leireihin……

Meiltä löytyy kaksi erilaista pomppulinnaa lastentapahtumiin.

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

Alueella sijaitsee myös matkaparkki, tervetuloa yöpymään.

Kunnan järjestämä jumppa tiistaisin klo 18: 6.9, 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11, 
29.11. klo 19 jatkuu perinteinen kyläilta. Tervetuloa kaikki mukaan!

KORTTIAN KYLÄTALO, Tarkintie 10 (Askola)

ASKOLA-SEURA

Askolan hiidenkirnut
Koe luonnon ihmeitä ja metsän rauhaa 
Askolan Hiidenkirnuilla! Porvoonjoki-
laakson kansallismaisemassa pääset 
näkemään uskomattomia, graniittiin 
porautuneita hiidenkirnuja karunkauniin 
luonnon keskellä. Alueella on kirnujen 
lisäksi mm. maisemapolku, metsäpolku 
ja nuotiopaikka. Osoite: Hiidenkirnujen-
tie 721, Korttia. Pääsymaksu: 4 €/perhe 
tai 2 €/aikuinen ja 1 €/lapsi. Avoinna 
ympäri vuoden, muttei talvikunnossapi-
toa. Ajankohtaista tietoa Facebookista: 
www.facebook.com/AskolanHiidenkirnut 
ja lisätietoja: www.hiidenkirnut.fi. 

Askolan kotiseutumuseo 
Museo on avoinna kesäsunnuntai-
sin kesä-elokuussa klo 11-14. Siellä 
voit tutustua sekä esihistoriaan 
että maa talousvaltaiseen 1900-lu-
vun alkupuolen Askolaan. Osoite: 
Nalkkilantie 4, Kirkonkylä. Ilmainen 
sisäänpääsy. 

Kotiseutuyhdistys hoitaa sekä Askolan hiidenkirnuja että  
Askolan kotiseutumuseota. Tervetuloa mukaan toimintaan! 
www.kotiseudut.fi/askolaseura, askola.seura@gmail.com. 

mailto:hsns.jukola@gmail.com
http://www.korttia.fi
mailto:posti.korttia@gmail.com
http://www.facebook.com/AskolanHiidenkirnut
http://www.hiidenkirnut.fi
http://www.kotiseudut.fi/askolaseura
mailto:askola.seura@gmail.com
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JUORNAANKYLÄN NUORISOSEURA VAHIJÄRVEN NUORISOSEURA

MONNINKYLÄN NUORISOSEURA

Tilavassa Tanhuvaarassa on hyvät puitteet viettää syntymäpäiviä, häitä tai melkein 
minkälaisia juhlia ja tilaisuuksia. Isoon saliin mahtuu reilusti yli 200 henkilöä ja 
ravintolatason laitteisto keittiössä sekä 150 henkilön kahvi- ja ruoka-astiasto takaavat 
hyvät puitteet isoillekin juhlille. Talolta voi myös vuokrata astiastoa, kahden pannun 
kahvinkeitintä sekä esim. pöytiä. 

Tanhuvaara on tänä kesänä saanut uuden katon. Remontti sujui nopeasti ilman 
suurempia yllätyksiä.  Remontti varmisti Nuorisoseuran toiminnan jatkossakin. Otam-
me kiitollisina vastaan kannattajajäseniä tai muita rahallisia lahjoituksia kattamaan 
omarahoitusosuutta. 

Tiedustelut, lahjoitukset ja varaukset  
Paula Laurila puh: 0407281261, sähköposti: paula.laurila@pp5.inet.fi

Osoite: Hänninmäentie 114, 07510 Askola

• Lasten synttärit 70€/2 h
• kangaspuut
•  juhlat, tila- ja 

astiavuokra, pitopalvelu
•  vuokrataan retkeily-

varusteita, mm. puoli-
joukkuetelttaa

Viikkotoiminta:
•  MLL:n perhekahvila 

keskiviikkoisin klo 9:30-
11:30

•  Jooga sunnuntaisin  
17:30-19:3 10e/kerta

Suunnitteilla 
7.9.  iltatori klo 18-20
10.12.  joulutori klo 10-14
9.10.   seura juhlii, 

sillä Helkamäen 
käyttöön otosta on 
kulunut 32 vuotta

Kiitos kaikille kesätorien 2022 talkoolaisille, myyjille, kahvion pitäjille ja asiakkaille!  
Suuret kiitokset myös Helkamäen julkisivu remonttiin osallistuneille  

sponsoreille ja työväelle! 

LAVATANSSIKURSSI
Sunnuntaisin klo 12:30 – 14 seuratalolla 11.9 alkaen 
Kansalaisopisto.

NÄYTELMÄRYHMÄ
Kansalaisopiston Tehdään teatteriesitys-ryhmä kokoontuu 
sunnuntaisin klo 16.00  seuratalolla 11.9 alkaen
Kansalaisopisto

JUORNAANKYLÄN HARRASTERYHMÄT SYKSY 2022
SÄHLYILTA
Maanantaisin seuratalolla.

Aika ja ryhmät tarkentuvat myöhemmin

KYLÄILTA
Joka kuukauden ensimmäinen torstai, klo. 18.00 -20.00
Rentoa yhdessäoloa kyläläisten kesken

Marita Simola, puh. 0400 976584

Mia Pråhl, puh. 0400 424559

Tervetuloa mukaan nuorisoseuraan toteuttamaan tapahtumia, viikkotoimintaa 
 sekä ylläpitämään 126 vuotta täyttäneen Askolan kuntaa vuoden 

vanhemman Juornaankylän Nuorisoseuran toimintaa 
Seuraa tapahtumatietoja: Uusimaa&Itäväylä ”Tapahtumat” sekä Facebook

Talolla tavataan!

LAVATANSSIKURSSI
Sunnuntaisin klo 12:30 – 14 seuratalolla 11.9 alkaen 
Kansalaisopisto.

NÄYTELMÄRYHMÄ
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Eläkeliiton 
Askolan yhdistys 
ry     

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

Kohti ikäystävällistä Suomea.

Korona voi aiheuttaa muutoksia 
aikatauluihin joista tiedoitetaan lehti-
ilmoituksissa sekä facebookissa. 

Nyt kun kesä mennyt on… jatkamme 
aktiivista toimintaamme.

Mölkky
Mölkyä pelataan keskiviikkoisin  klo 14 Kisa- 
Pirtin kentällä syyskuun loppuun  ja lokakuusta 
alkaen Askola Areenalla klo 15. 
Vertaisohjaaja Markku Heikkilä. Puh 0400 
749265.  Ilmainen. 

Kuntosalit 
Kuntosalit tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 13 
Monaco Gyn Monninkylä jatkuu syyskuusta 
marraskuun loppuun. 
 Vertaisohjaaja Tuija Hämäläinen puh. 0400 676 
971. Maksullinen 10 euroa/kk.  

Keilailu
Keilailu torstaisin klo 14 Mäntsälän Tokmanni-
Areenalla jatkuu syyskuusta marraskuun 
loppuun.     
 Vertaisohjaaja Markku Heikkilä 
puh. 0400 749  265
Maksullinen 10 euroa/kk. 

Lämmittelyjumppa ja kimppakävely
Maanantaisin klo 10-11.  Lähtö Mäntyrinteen 
parkkipaikalta. Jatkuu ympäri vuoden. 
Vertaisohjaaja Erja Torkkola  puh 0400 473569.  
Ei ilmoittautumista.  Ilmainen.

Kuukausitapaamiset 
Askolan seurakuntakodissa, Askolantie 23. 
Syyskuun tapaaminen to 22.9. klo 13.  
Vieraanamme Askolan kunnanjohtaja Ilari 
Soosalu.
 Loka- ja marraskuun päivämäärät ja ohjelmat 
vielä avoinna.  
 Kahvit tilaisuuden alussa.  
 Seuraa paikallislehtien yhdistyspalstoja sekä 
Facebookia. 

Tarinatuvat 
Tarinatupa Juornaankylän rukoushuoneella joka 
toinen maanantai syyskuusta marraskuun 
loppuun. 
Vertaisohjaaja Birgit Yrjönmäki. 
 
Monninkylän Leakodilla torstaisin joka toinen 
viikko klo 13  alkaen 1.9. jatkuu 8.12.  saakka. 
Vertaisohjaajat Birgitta Ampuja ja Päivi 
Nissinen.          
Seuraa paikallislehtien yhdistyspalstoja. 

Käsityökerho 
Hyväntekeväisyys käsityökerho toimii WhatsApp 

ryhmänä.  Uusia käsityöharrastajia otetaan 
mielellään mukaan aktiiviseen toimintaan. 
Vertaisohjaaja Arja Haapala puh. 044 527 6055.

Vapaaehtoistyö
Osallistumme ikäihmisten ulkoiluttamiseen 
Mäntyrinteellä tiistaisin klo  14-15 Ulkoilutus 
jatkuu koko syksyn ajan. 
Perjantaikerho toiminta Mäntyrinteellä aloitetaan 
koronatilanteen niin salliessa.
 Lisätietoja Riitta Vainio puh. 050 380 5361. 
Tervetuloa  nykyiset ja uudet vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneet.

Muut tapahtumat:
Lavatanssikurssi jatkuu 17.8. klo 17 Särkijärven 
Jukolassa.  Tiedustelut Heikki Päivärinta puh. 
050 5649852.  Maksullinen.

Ikäihmisten virkistyspäivä Tuomirannassa to 
8.9. klo 11-14 yhdessä  Askolan kunnan ja
Askolan seurakunnan kanssa.  Katso päivän 
ohjelma Askolan kunnan aukeamalta.  
Seuraa lehti-ilmoituksia sekä facebook 
sivustoja.  
Eläkeyhdistyksen kässäkerholaiset jakavat 
lämmittävän yllätyksen!

Järjestämme kuulotestipäivän syys-lokakuun 
vaihteessa, paikkana kirkonkylän vanha koulu.
 Ajankohta varmentuu myöhemmin.
Osallistujalle maksullinen.
Seuraa lehti-ilmoituksia ja Facebookia.

Puurojuhlasta  tiedoitamme myöhemmin.

Teatteri-, konsertti- ja päiväretket: 
Yhdistys järjestää jäsentensä iloksi ja 
virkistykseksi loma-ja tapahtumamatkoja. 
Teatterimatka ti 20.9.  klo 18 Järvenpää-talo

Operetti Mustalaisruhtinatar. 

Perinteinen pikkujoulu matka to 24.-26.11.
Lehmirantaan.  Sisältää  mm. Jouluruokailun 
sekä konsertin, jossa esiintyvät Päivi Mäkinen. 
ja Veli-Matti Friman. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
Terttu Saarinen puh 0400 848149.
  
Jäsenmatkoista ilmoitetaan sunnuntai 
Uusimaassa, Itäväylässä, yhdistyksen 
kotisivuilla, facebookissa ja yhdistyksen 
järjestämissä tilaisuuksissa.

Toimintamme järjestetään 
terveysturvallisesti!

Yhdistys myy suruadresseja hintaan 12 €,  niitä 
voi ostaa Ilona Uljaalta puh. 040 573 6996 tai 
kysyä hallituksen jäseniltä.

Tärkeää!  Ilmoitathan halutessasi 
sähköpostisoitteesi tai muuttuneet osoitetietosi 
hallituksen jäsenille  tai 
voit lisätä, korjata  tai tarkistaa ne  myös itse  
OmaEljas-asiointipalvelussa. 

Tule mukaan iloiseen ja aktiiviseen 
toimintaamme  sekä tapahtumiimme.
Torstai on eläkeliiton päivä! 

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

Juhani Haapala varapuheenjohtaja
puh. 040 043 1902
juhanihaapala@hotmail.com

Yhdistyksen sähköposti:  
askolanyhdistys.elakeliitto@outlook.com.   
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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 / 0400512 756 työnjohto / 050595 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 DEEREHUOLTO:
•   traktorit, puimurit, pienkoneet
• metsäkoneet
• huollot, takuut, korjaukset
• lisävarustelut, varaosat, öljyt

HANKKIJAHUOLTO:
• 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 Valtakunnallinen palveluverkosto 
ammattilaisille kattotutka.fi 

OTA YHTEYTTÄ 
p. 010 680 4000 tai myynti@kattotutka.fi

Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

Kuka kävi  
viimeksi  
katolla?

VALITSE KATTOJEN  
TURVALLINEN AMMATTILAINEN

www.ratiaranch.fi
info@ratiaranch.fi

Viertolantie 90, 07230 Askola
Johanna/050 368 1463   

Asmo/040 516 3433

Paikallista
ylämaankarjan 
lähilihaa luomuna
LAITUMELTA LAUTASELLE

http://www.ppr.fi
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 ily ässedhY
 nejokia niknediekiav

 
anotok tavutioh taisa-ahar nejrA .attamilouh atsaktamiläv allivuttolu nedäk no nootioh nedioisaikknap ikuT  

 atseettioso tädyöl niitnioisaäte nuhuum aj neesimaskam atiejhO .emmalleut iat itsesiänesti  ikut/fi.po.www

 ulevlapokkreV  iliiboM  ulevlapsakaisA

emmötsiräpmyatnimiot aj emmediakkaisa-ajatsimo tullo naja nedouv nadas ily oj no emmävätheT  
 .nenimätside ninniovnivyh

 .ikknapsuuso aaojrat tulevlaP

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

 ily ässedhY
 nejokia niknediekiav

 
anotok tavutioh taisa-ahar nejrA .attamilouh atsaktamiläv allivuttolu nedäk no nootioh nedioisaikknap ikuT  

 atseettioso tädyöl niitnioisaäte nuhuum aj neesimaskam atiejhO .emmalleut iat itsesiänesti  ikut/fi.po.www

 ulevlapokkreV  iliiboM  ulevlapsakaisA

emmötsiräpmyatnimiot aj emmediakkaisa-ajatsimo tullo naja nedouv nadas ily oj no emmävätheT  
 .nenimätside ninniovnivyh

 .ikknapsuuso aaojrat tulevlaP

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

Maalausliike Simo Ollila Ky

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

 Maalaus- jasaneerausurakointi

Meiltä myös lahjakortit!
Avoinna ajanvarauksella!

Riihipellontie 14, Askola

Maarit Herranen

040 181 6990

Tervetuloa!

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!

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€

Askolan Hyvinvointihuone
Askolantie 80 

 @jalkojenhoitajaannemarivalli
@askolanhyvinvointihuone

Nettiajanvaraus: 
Timma.fi / Jalkojenhoitaja Anne-Mari Valli, 

Askolan Hyvinvointihuone 

Askolan Hyvinvointihuone
Askolantie 80 

 @jalkojenhoitajaannemarivalli
@askolanhyvinvointihuone

Nettiajanvaraus: 
Timma.fi / Jalkojenhoitaja Anne-Mari Valli, 

Askolan Hyvinvointihuone 

http://www.prestbacka.fi


     ASKULASSA 
KOHTSILLÄÄN

Varat kalenterin julkaisuun  saadaan kunnan 
yrityksiltä,  Askolan kunnalta ja Askolan 
seurakunnalta.
 
Aineistoohje 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

