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Talvi on selätetty ja olemme matkalla kohti kesää ja kärpäsiä. Valoisa aika lisääntyy huimaa vauhtia, 
linnut visertävät ja luonto ympärillämme heräilee kukoistukseensa. Nyt on aika nauttia kevään ja kesän 
keleistä, harrastuksista, tapahtumista ja juhlista.

Maailma ympärillämme muuttuu hyvinkin nopeasti. Valitettavasti aina ei mennä hyvään suuntaan. 
Jaksetaan kuitenkin uskoa valoisampaan ja miellyttävämpään tulevaisuuteen. Tuetaan tukea tarvitsevia 
ja kannustetaan kanssaihmisiä toimissaan.

Kiitos vielä kerran teille kaikille, jotka olette osallistuneet klubimme järjestämiin keräyksiin kuluneen 
vuoden aikana. Tukenne avulla moni apua tarvitseva on päässyt elämässä eteenpäin.

 Oheisessa julkaisussa on paljon tietoa alueemme tulevista tapahtumista ja harrastuksista.

Seuraava ”Kohtsillään Askulassa ” ilmestyy 28.8.2022 ja aineiston jättöpäivä  
on 12.8.2022

Oikein hyvää kevään jatkoa kaikille

Anssi Korsström
Lions Club Askolan presidentti 
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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

Salibandy, naiset

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.

Yhteyshenkilö Anna-Mari Toivonen,  
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


4 5

ASKOLAN KUNTA

Kunnanjohtajan mietteitä

Edellisessä 
kirjoituksessani 
ja mietteissäni 
kävin läpi kunnan 
strategiaa ja 
miten kunnassa 
valmistaudutaan 
tulevaan suureen 

muutokseen, kun kunnan sote-tehtävät 
siirtyvät ensi vuoden alusta Itä-
Uudenmaan hyvinvointialueelle. Myös 
tähän liittyvä kunnan organi saation ja 
toiminnan muuttaminen ja jäsentäminen 
vastaamaan tulevaisuuden haasteita, 
on tämän vuoden tärkeitä tehtäviä. 

Samoin pohdin viime kirjoituksessa, että 
mitäköhän tämä vuosi mahtaa tuoda 
tullessaan. En kuitenkaan voinut ajatella, 
että sota tulisi Eurooppaan. Hyvin 
paljon tuosta tapahtumasta johtuen, on 
tulevaisuuden odotukset monilla elämän 
aloilla saaneet uusia näkymiä. Toiset 
näkymät sisältävät epävarmuuksia ja 
varautumista mutta koronan hellittäessä 
myös osin toiveikkuutta ja uskoa 
tulevaisuuteen. Sitä tarvitsemme. Juuri 
nyt. Näinä aikoina. 

Ilari Soosalu
Kunnanjohtaja, Askolan kunta

Monninkylän 
maauimala

Aukioloajat:
Pe 3.6.22 klo 16-19.30 ilmainen sisään-
pääsy
La 4.6.22 klo 13-19 normi hinnat

5.6.22-14.8.22
Ma, ti, klo 9-21
Ke, pe 7.15-21
To, su 12-21
La 9-18

15.8.22-21.8.22
Ma-pe 15-21
La 9-18
Su 12-21

Su 21.8.22 kynttiläuinti 

Vesijumppa
Ti klo 8 - 8.45
To klo 18 - 18.45 

Maauimala on suljettu Juhannusaattona 
ja -päivänä 24.- 25.6.

Hinnat:

Päivälippu: 
Lapset, eläkeläiset, työttömät, opiskeli-
jat, varushenkilöt, kotivanhempi 3€  
Aikuiset 5€

Kausikortti:
Perhe 110€ 
Aikuiset 80€ 
Lapset, eläkeläiset, työttömät, opiskeli-
jat, varushenkilöt, kotivanhempi 45€ 

Vesijumppa 
Seniorit 3,50 € 
Aikuiset 6€
Kausikorttilaiset 1€ 

Kesän 2022 uimakoulut pidetään heinä-
kuussa. Tarkempi ajankohta, kellonajat 
ja uimakouluryhmät julkaistaan myö-
hemmin. Ilmoittautumiset hoidetaan 
myöhemmin julkaistavan webropol-
linkin kautta. Kesän 2022 puistojumpat 
ilmoitetaan myös myöhemmin.

Kauden 2022 kanoottien vuokraus
Varaukset ja avaimet vapaa-aikatoimesta
Linnankoskentie 49, 07510 Askola

liikunnanohjaaja  
Mia Stengård puh. 040 7109 240
nuorisosihteeri  
Risto Vänttinen puh. 040 555 8344
s-posti: etunimi.sukunimi@askola.fi
tai varauskalenterista: 
Tila- ja välinevaraukset Askola

Rekisteröidy käyttäjäksi niin pääset te-
kemään varauksia kalenterin kautta. Tai 
soita/meilaa Mialle tai Ristolle

Hinnasto (sis alv. 24%)
Yhden kanootin vuokra 30 €/vrk (varus-
teineen: airot + pelastusliivit)
Koko trailerin 75 €/vrk (sisältää 6 kanoot-
tia varusteineen)
Viikonloppu koko trailerista 95 € (pe klo 
11.00 – ma klo 10.00)
Vuokra-aika on klo 11.00 alkaen ja palau-
tus viimeistään seuraavaan päivään klo 
10.00 mennessä. 

Kanoottien avaimen nouto 4.6. alkaen 
maauimalasta (tarvittaessa p. 040 – 
7109005) ja varaus liikunnanohjaajalta 
27.5. alkaen.

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

Tiedotamme tapahtumista Facebookissa/  
Askolan Yrittäjät ja jäsenkirjeissä.  

Tervetuloa mukaan yrittajat.fi/liity.

mailto:etunimi.sukunimi@askola.fi
mailto:anne@iitu.org
mailto:sirkka.kanninen@kolumbus.fi
mailto:kari.lindgren@kattotutka.fi
mailto:tume.93@windowslive.com
mailto:kyosti.maittala@pp.inet.fi
mailto:aapooo@hotmail.com
mailto:eemil.ollila@hotmail.com
mailto:vilipeltola@hotmail.com
mailto:irina.salojoki@gmail.com
mailto:teemu.kantola@gmail.com
http://yrittajat.fi/liity
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ASKOLAN KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Kirjasto palvelee kesällä

Korona on väistynyt ja voimme jälleen 
tavata toisiamme ja käydä tilaisuuksissa 
ja tapahtumissa. Kirjasto on paikka, jossa 
voit viettää aikaa, lukea lehtiä ja tutustua 
ajankohtaisiin aiheisiin sekä lainata mak-
sutta monipuolista aineistoamme. 

Kirjasto on auki koko kesän ja toimin-
tamme keskittyy pääkirjastoon. Pääkir-
jasto on kesällä auki joka päivä maanan-
taista perjantaihin. Monninkylän kirjasto 
on kiinni 17.6 – 15.8. 

Lisäksi Askolan kirjastot ovat kiinni 
tiistaina 7.6. ja keskiviikkona 8.6. Koha-
kirjastojärjestelmän versionvaihdon 
takia. 

Kesän aikana jalkaudumme myös 
Monninkylän torille kahtena kesälauan-

taina: torin avajaisissa lauantaina 11.6. 
sekä heinäkuussa 9.7. Tule tervehtimään 
kirjaston henkilökuntaa torilla ja tutustu 
samalla pieneen mukanaolevaan kirjava-
likoimaan. Voit myös lainata ja palauttaa 
kirjoja. Ota kirjastokortti mukaan tai tule 
tekemään kirjastokortti itsellesi (henki-
löllisyystodistus mukaan). 

Muutokset mahdollisia. Säävaraus. 

Kirjastokortti on käyttöliittymäsi 
kirjaston monenlaisiin palveluihin
Helle-Finnasta voit kirjastokortilla ja 
siihen liitetyllä nelinumeroisella pin-
koodilla lukea ja kuunnella e-aineistoa 
(Ellibs, Biblio) ja katsoa elokuvia (Viddla, 
Kirjastokino, Elonet) sekä kuunnella 
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musiikkia (Naxos). Uutena on myös Me-
dici.tv, jonka ilmaisessa videopalvelussa 
voit katsella tuhansia huippulaatuisia 
 videoita konserteista, oopperoista ja 
baleteista sekä dokumentteja ja ope-
tusmateriaalia.

PressReader-palvelussa voit lukea 
tuhansia sanoma- ja aikakauslehtiä 120 
eri maasta yli 80 kielellä! Palvelusta 
löytyy esimerkiksi suomenruotsalaisia 
sanomalehtiä (HBL, Östnyland), suo-
menkielinen tarjonta on suppeampi.

Lataa PressReader-sovellus tietoko-
neellesi tai mobiililaitteellesi, kirjaudu 
PressReaderiin ja lue kaiken maailman 
sanoma- ja aikakauslehtiä missä vaan 
oletkin!

Kirjastomaksuja voi nyt maksaa 
myös verkossa! 

Löydät maksupalvelun Maksut -väli-
lehdeltä, kun kirjaudut omiin tietoihisi 
verkkokirjastossa https://helle.finna.fi .
Maksupalvelun käyttö edellyttää, että 
kirjaston asiakastiedoissasi on toimiva 
sähköpostiosoite. Maksun minimisumma 
on 2 euroa, ja kaikki maksut on makset-
tava kerralla.

Näyttelyt pääkirjastossa

Kohtaamisia toukokuussa
Askolan kuvataidekoulun kevätnäyttely 
on nimeltään Kohtaamisia. 

Kohtaamisia on monenlaisia – ihmis-
ten välisiä, maailmoiden välisiä, mie-
likuvituksessa ja tekniikoissa. Askolan 
kuvataidekoulun 5 – 16-vuotiaiden 
töitä on toukokuussa esillä Askolan 
pääkirjastossa. On grafiikkaa, piirroksia, 
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Äiti maa muuttaa – veneinstallaatio kesällä

Tiina Kolehmaisen veneinstallaatio Äiti 
maa muuttaa on esillä Askolan pääkirjas-
tossa koko kesän. 

Keskiössä on vanha ruuhi ja puuveis-
toksia jotka käsittelevät mytologiaa ja 
toiseutta.

Tiina Kolehmainen on askolalaisille 
tuttu Askolan kuvataidekoulun opetta-
jana.

maalauksia ja keramiikkaa, värikkäästi ja 
ilmeikkäästi.

Kohtaamisia-näyttely on esillä Askolan 
pääkirjastossa 7.5. – 27.5. kirjaston 
aukioloaikoina.
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http://Medici.tv
http://Medici.tv
https://helle.finna.fi
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ASKOLAN SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset: 
Messu sunnuntaisin kirkossa klo 10 
su 15.5. klo 10 Kaatuneitten muistopäivän 
messu ja seppeleenlasku 
su 22.5. klo 10 Nuorten messu. Rippikou-
lupyhä 
su 29.5. klo 10 Messu ja ikäihmisten syn-
tymäpäiväjuhla 
su 12.6. klo 10 Päivärippikoulun konfir-
maatiomessu 
su 26.6. klo 12 Jumalanpalvelus 
 Juornaankylän rukoushuoneessa, 
 Huhdintie 19 
su 24.7. klo 15 Kesäkirkko Juornaankylän 
rukoushuoneessa, Huhdintie 19 
la 6.8. klo 11 ja 14 Leiririppikoulujen kon-
firmaatiomessut 
 
Lisätietoja:  
Kirkkoherra, rovasti Antti Kupiainen 
p. 0400 199 839 antti.kupiainen@evl.fi  
seurakuntapastori Mervi Rosnell 
p. 044 711 1318 mervi.rosnell@evl.fi  
 
To 26.5. helatorstain 
pieni pyhiinvaellus 
kirkonkylältä Juornaalle. 
Seuraa tarkempaa ilmoittelua. 
  
Kesän suositut saunaillat  
starttaavat Tuomirannassa  
(Jäppiläntie 70)  
Saunaillat, joka toinen keskiviikko klo 18-
21 alkaen 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8. 
ja 31.8. Uikkarisauna, nuotiolla voit pais-
taa omia makkaroita, seurakunta tarjoaa 
mehun. Mukana seurakunnan työntekijä. 
Ovet suljetaan ja nuotio sammuu klo 21. 
 
Lisätietoja:  
Diakoni Taina Lapinniemi p. 040 839 0192 
taina.lapinniemi@evl.fi 
 

ASKOLAN SEURAKUNTA
Askolantie 23, 07500 ASKOLA

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

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

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

Seurakunnan tilaisuuksista 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.

Musiikkia 
Su 15.5. klo 15 ”Lahjoita mulle huo-
minen” -Yhteisvastuukonsertti Askolan 
kirkossa. 
Cantare Cupio, Kirkkokuoro ja Kirnu joht. 
Olga Mäkinen 
Porvoonseudun musiikkiopiston soittajia 
Jari Uutela 
Mikko Korhonen 
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen maksu 
Yhteisvastuulle.  
Yhteisvastuukeräyksellä 2022 autetaan 
koronapandemian jälkivaikutuksista 
kärsiviä lapsia ja nuoria Suomessa ja 
katastrofialueilla.  
 
Ke 15.6. klo 12 Kesäinen päivämusiikki 
Askolan kirkossa. 
Olga Mäkinen 
Vapaa pääsy 
Lisätietoja:  
kanttori Olga Mäkinen p. 040 354 
1210 olga.makinen@evl.fi  

Lapsityön päiväleirit 
Tuomirannassa kesällä 2022 

2015-2017-syntyneille 
1.  1.6.-7.6 klo 10-14.30, 10 leiriläistä, 

leirin hinta 10 e 
2.  8.-9.6. klo 10-14.30, 10 leiriläistä, 

leirin hinta 10 e 
3.  13- 14.6. klo 10-14.30, 10 leiriläistä, 

leirin hinta 10 e 
4.  15.- 16.6. klo 10-14.30, 10 leiriläistä, 

leirin hinta 10 e 
5.  20.-21.6. klo 10-14.30, 10 leiriläistä, 

leirin hinta 10 e 

2018-2019-syntyneille 
1.  10.6. klo 9-12, 7 leiriläistä, leirin  

hinta 5€ 
2.  17.6. klo 9-12, 7 leiriläistä, leirin  

hinta 5€ 

•  Ilm. 22.5. mennessä mieluiten säh-
köpostilla, merja.honkala@evl.fi tai 
tekstiviestillä, p. 0400 598010 

•  tarkempia tietoja päiväleireistä löytyy 
Askolan seurakunnan kotisivuilta 

Ilmoittautuminen Askolan 
seurakunnan päiväkerhoihin 
kaudelle 2022-2023. 
Päiväkerhot kokoontuvat kaksi kertaa 
viikossa Askolan seurakuntakodilla ja 
Monninkylän Helkamäessä. 
Kerholaisiksi otetaan 3 vuotta täyttäneitä 
lapsia.  

Hakulomakkeen voi tulostaa Asko-
lan seurakunnan kotisivuilta. Lomake 
palautetaan 15.5.2022 mennessä 
osoitteella Askolan seurakunta/Varhais-
kasvatus, Askolantie 23, 07500 Askola tai 
sähköpostiin: merja.honkala@evl.fi 
Lisätietoja Askolan seurakunnan koti-
sivuilta. 

Kesällä nuorisotila Nuoppari auki heinä-
kuussa ti-pe 4.–22.7.klo 12–16, muutok-
set mahdollisia. Hengailua, lautapelejä, 
kuulumisten vaihtoa ja paikka, jossa voi 
viettää aikaa. Huom! Kesällä Nuopparin 
uusi osoite on Askolantie 23, seurakun-
takodin alakerta. 
 
Varhaisnuorille telttaleiri suunnitteilla 
heinäkuussa. Tästä ilmoitamme myö-
hemmin. 
 
Lisätietoja:  
nuorisotyönohjaaja Jesse Aarnio  
p. 040 7033 211 jesse.aarnio@evl.fi 

mailto:antti.kupiainen@evl.fi
mailto:mervi.rosnell@evl.fi
mailto:taina.lapinniemi@evl.fi
www.askolanseurakunta.fi
mailto:askolan.seurakunta@evl.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evl.fi
mailto:olga.makinen@evl.fi
mailto:merja.honkala@evl.fi
mailto:merja.honkala@evl.fi
mailto:jesse.aarnio@evl.fi
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                         ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

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

Perinteisen Kuvataidekoulun 
kevätnäyttelyn aiheena 
Kohtaaminen 
Parin vuoden tauon jälkeen voimme 
vihdoin pitää kevätnäyttelyn Askolan 
pääkirjastolla. Näyttelyn avajaiset ja 
päättötodistusten jako Askolan kirjastos-
sa 7.5.2022 klo 11. Samalla on uusien 
oppilaiden ilmoittautuminen klo 11-13 
Askolan pääkirjastolla. Kevätnäyttely on 
avoinna kirjaston aukioloaikoina 7.-27.5. 
Tervetuloa!

Lasten kuvataidekesäleiri järjestetään 
7.-9. kesäkuuta 7-12 -vuotiaille lapsille. 
Mukaan mahtuu 20 lasta. Leirin aiheena 
luonnonmateriaalit ja luonnon värit ja 
jälleen leiri pidetään maatilaympäristös-
sä, tällä kertaa Monninkylässä. Tarkem-
mat tiedot leiristä löydät TAIDELEIRI 
mainoksesta. Ilmoittautumiset nettisi-
vujemme ilmoittautumislomakkeella 
https://askolankuvataidekoulu.yhdistys-
avain.fi 22.5. mennessä.

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 

K O H T A A M I S I A 
Askolan kuvataidekoulun oppilaiden töistä koottu kevätnäyttely 

7.5.-27.5.20222 Askolan pääkirjastolla

Syksyn opintoihin voi ilmoittautua koti-
sivullamme olevalla ilmoittautumislomakkeella  
https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/

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

KESÄ
JA

TAIDELEIRI 
– ihan parasta

7.-9.6.2022

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

JÄRJESTÄÄ LASTEN JA

NUORTEN KESÄLEIRIN

MAATILAMILJÖÖSSÄ

Leiri on suunniteltu 7-12 vuotiaille taiteesta 
kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Sinun ei 
tarvitse olla kuvataidekoulun oppilas päästäksesi 
mukaan tälle ihanalle kesäleirille, riittää kun pidät 
kuvataiteesta, luonnosta, eläimistä ja yhdessä 
tekemisestä!

LUONNON VÄREJÄ, 

SAVEA, HIILTÄ, RISUJA

Leiri järjestetään Monninkylässä sijaitsevalla 
Kyyhkysen tilalla. Ohjelmassa on majan 
suunnittelua ja rakentamista luonnosta löytyvistä 
materiaaleista. Teemme savitöitä, piirrämme ja 
maalaamme luonnosta saatavilla väreillä.

Leirin tapahtumia seurailevat tilan kanat, kissat ja 
koirat, jotka toimivat mielellään elävinä malleina.

Leiripäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 15. 
Leirin hinta 120 euroa/hlö (pidätämme oikeuden 
muutoksiin) sisältää opetuksen, ruokailut ja 
ohjatun vapaa-ajantoiminnan.

Lähetämme leiriin liittyvät infokirjeet 
turvallisuusohjeistuksineen ennakkoon kaikille 
leirille osallistuville.

Ilmoittautuminen 22.5. mennessä osoitteeseen 
https://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/
Leirille mahtuu 20 lasta (vähimmäismäärä 10 hlö)

Leiri huipentuu yhteiseen loppunäyttelyyn, johon 
ovat vanhemmatkin tervetulleita.
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Kuvataidekoulun tilat mahdollista-
vat monipuolisen opetuksen. Olemme 
voineet pitää myös aikuisille kuvataide-
teemapäiviä. Tämän kevään viimeinen 
Luova Lauantai  14.5 klo 10-15. Päivän 
teemana värit ja ohjaajana Saara Kiuru. 
Hinta 50€ sis. ohjauksen, materiaalit 
ja kahvin/teen. Omat eväät mukaan. 
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Kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen 
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Puheenjohtajana jatkaa Maria Enberg. 
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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 

 

 

1

Kesälauantaisin klo 10-14  
Tavataan torilla 11.6 -20.8. 2022

Monninkylän tori
MONNINKYLÄN NUORISOSEURAMANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO MLL

ASKOLAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET 

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

puolijoukkuetelttaa

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

Askolan Maa- ja kotitalousnai-
set vuokraavat ruoka-astiastoja 
sekä kahvi astiastoja (40-100 
hengelle), pöytäliinoja, erilaisia 
tarjoilulautasia, kuohuviinilaseja, 
10 litran kattilaa, kahvipannuja, 
isoa 20 litran kahvinkeitintä, isoa 
baarikahvikeitintä ja kasvikuivuria. 
Hyvinä omenavuosina voit tuoda 
omenoita mehustettaviksi Maa- ja 
kotitalousnaisten Monninkylän 
mehuasemalle. Jäsenille edulli-
semmat hinnat. Tervetuloa myös 
mukaan toimintaan. Tiedustelut: 
050-3471657.
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KORTTIAN KYLÄYHDISTYSHUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN NUORISOSEURA

KESÄTORIT

Huuvarin-Särkijärven nuorisoseuran ke-
sätorit sovittu tällä hetkellä seuraavasti:
•  su 19.6. klo 13 – 15 seurantalo Jukolan 

pihalla (Myrskyläntie 458, 07590 
Askola)

•  su  3.7. klo 15 – 17 seurantalo Jukolan 
pihalla

• su 31.7. klo 13 – 15 paikka avoin

Toreilla leivonnaisia, kauden satoa, 
käsitöitä ym. Kahvio myös avoinna. 
Mahdollisista muutoksista ja tarkennuk-
sista ilmoitetaan facessa ja paikallisleh-
dissä.  Paikkatiedustelut: Satu Snirvi, 
040 566 0691, satu.snirvi@pp.inet.fi.
 

PERINNEPÄIVÄ 14.7.

Odotettu perinnepäivä on toteutumassa 
tänä kesänä Prestbackan Pitokartanon 
pihamaalla to  14.7. klo 16 alkaen. 
Prestbackan osoite: Myrskyläntie 526, 
07590 Askola.  Perinnepäivän teemana 
on METSÄ ja tapahtuman  järjestävät 
Askolan Itäpuolen Maaseutuseura ja 
Huuvarin-Särkijärven nuorisoseura. Lu-
vassa on mm.  aiheeseen liittyviä koneita 
ja työnäytöksiä , nuorisoseuran tori ja 
eiköhän jotain suuhun pantavaakin löy-
dy.  Muusta sisällöstä lisää myöhemmin 
paikallislehdissä ja facessa. 

Toripaikkatiedustelut: Satu Snirvi, 
040 566 0691, satu.snirvi@pp.inet.fi.
 

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

mailto:satu.snirvi@pp.inet.fi
mailto:satu.snirvi@pp.inet.fi
mailto:hsns.jukola@gmail.com
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Eläkeliiton 
Askolan yhdistys 
ry     

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

Kohti ikäystävällistä Suomea

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

Mölkky
Mölkyä pelataan Askola Areenalla perjantaisin 
klo 15-16, toukokuun alusta alkaen Kisa-Pirtin 
kentällä viikoittain. Vertaisohjaaja Markku 
Heikkilä. Ilmainen.

Kuntosalit 
Kuntosalit tiistaisin ja keskiviikkoisin Monaco 
Gyn Monninkylä jatkuu huhtikuun loppuun.  
Vertaisohjaaja Tuija Hämäläinen puh. 0400 676 
971. Maksullinen 10 euroa/kk.  
Jatkuu syksyllä.

Keilailu
Keilailu perjantaisin klo 14 Mäntsälän Tokmanni-
Areenalla jatkuu huhtikuun loppuun. 
Vertaisohjaaja Markku Heikkilä puh. 0400 749 

Maksullinen 10 euroa/kk. 
Jatkuu syksyllä.

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

Kuukausitapaamiset 
Askolan seurakuntakodissa, Askolantie 23 
huhti- ja toukokuussa.  Kahvi on tilaisuuden 
aluksi. Seuraa paikallislehtien yhdistyspalstaa.

Tarinatuvat 
Tarinatupa Juornaankylän rukoushuoneella joka 
toinen maanantai toukokuun loppuun, 
vertaisohjaajana Birgit Yrjönmäki.  
Monninkylän Leakodissa torstaisin kerran 
kuussa vertaisohjaajana Birgitta Ampuja ja Päivi 
Nissinen.          
Seuraa paikallislehtien yhdistyspalstaa. 

Käsityökerho 
Hyväntekeväisyys käsityökerho toimii WhatsApp 
ryhmänä,  vertaisohjaajana Arja Haapala.  Uusia 
käsityö harrastajia otetaan mielellään mukaan 
aktiiviseen toimintaan.  Ota yhteyttä puh. 
044 527 6055. 

Vapaaehtoistyö
Osallistumme ikäihmisten ulkoiluttamiseen 
Mäntyrinteen palvelutalossa. Aloitamme 
toiminnan heti kun rajoitukset sallivat vierailut, 
koskee myös perjantaikerhoja. Lisätietoja Riitta 
Vainio puh. 050 380 5361. 

Etsimme uusia vapaaehtoisia iältään 50+.

Toukosiunaus
Juornaankylän rukoushuoneella
maanantaina 30.05.  klo 18.

Kesäpäivä Tuomirannassa
Torstaina 21.07. klo 13.
Kahvia ja kakkua. Sauna sekä mahdollisuus 
uintiin. 

Syysliikuntapäivä 
Tuomirannassa syyskuun aikana.  
Seuraa lehti-ilmoituksia.

Teatteri-, konsertti- ja päiväretket: 
Yhdistys järjestää jäsentensä iloksi ja 
virkistykseksi loma-ja tapahtumamatkoja. 

Teatterimatka 21.05. Uuden Iloisen teatterin 
kesärevyy ”Kiurusta Kesään!” Peackocissa.
 Ilmoittautuminen ja lisätietoa Pirjo Elo puh. 040 
543 2048.  

Suunnitteilla kesä/heinäkuussa päivämatka ja /
tai kesäteatteri.
Elokuussa kotimaanmatka suuntana Etelä-
Suomen länsirannikko, 2 yötä.  Lisätietoa Irja 
Mäittälä.

Ulkomaanmatka jätetään tänä vuonna pois 
koronan ja epävarman kansainvälisen tilanteen 
vuoksi.  Jos tilanne rauhoittuu esim. 
kylpylämatka Viroon on syksyllä mahdollinen.

Jäsenmatkoista ilmoitetaan sunnuntai 
Uusimaassa, Itäväylässä, yhdistyksen 
kotisivuilla, facebookissa ja yhdistyksen 

järjestämissä tilaisuuksissa.

Toiminta järjestetään terveysturvallisesti!

Yhdistys myy suruadresseja hintaan 12 €, mm. 
kuukausitapaamisten yhteydessä tai niitä saa 
ostaa Ilona Uljaalta puh. 040 573 6996.

Tärkeää!  Ilmoita sähköpostisoitteesi hallituksen 
jäsenille! Voit tarkistaa tai antaa sen myös itse 
OmaEljas-asiointipalvelussa ja korjata mm. 
omia osoitetietoja.

Tule mukaan iloiseen ja aktiiviseen 
toimintaan sekä tapahtumiin.
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.   
Talviliikuntapäivä Inkilän puimala 03.03.22

Kohti turvallista kesää!!!
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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 / 0400-512 756 työnjohto / 050-595 2554 varaosat
www.askolankone.fi / lassi@askolankone.fi / varaosat@askolankone.fi

PeterPalm
 fysioterapia  hieronta

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

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

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

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

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

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

KAIKKI KATTOTYÖT MEILTÄ

010 680 4000
kattotutka.fi
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Varaa oma henkilökohtainen aika kotiputiikkiin.  
Sovittelu ja koon tarkistus turvallisesti ilman ruuhkaa. 
Tuotteita koko perheelle, myös lahjakortteja. Tervetuloa!

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

http://www.ppr.fi
mailto:satu.snirvi@evelace.fi
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tädiem tatiovaT  
isallamaulah  

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

tädyöl toremunnilehup aj neskuaravnajA  
 .aloksa/fi.po atseettioso
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isallamaulah  
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 .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
FB & IG: @ratiaranch

info@ratiaranch.fi
Viertolantie 90, 07230 Askola

Johanna/050 368 1463   
Asmo/040 516 3433

Paikallista ylämaankarjan 
lähilihaa luomuna

Avoimet ovet-päivä su 19.6. klo 11-15
Tervetuloa tutustumaan!

Maalausliike Simo Ollila Ky

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

 Maalaus- jasaneerausurakointi

http://kultapiisku.fi/nettivaraus
www.kultapiisku.fi
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ASKOLA
Terveystie/Hälsovägen 2

010 765 9710
ark./vard. 8–21

la/lö. 8–18
su/sö. 11–18 

MONNINKYLÄ
MONBY

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

la/lö. 8–20
su/sö. 10–21

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

Tervetuloa edullisille ostoksille!
Välkommen på förmånliga uppköp!

Myydään
POLTTO- 

PUITA
Kuivia koivu-  

ja sekapuuklapeja

Kotiinkuljetus tai nouto  
Monninkylästä

p.040-5069658  
Jukka Tuiskula

jukka.tuiskula@pp.inet.fi

ASKOLAN 
LOKAPOJAT

040-763 6631

Myrskyläntie 526, 07590 Huuvari
www.prestbacka.fi

Tervetuloa 
Prestbackan 

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

Ompelukone huolto- ja
korjaus työtakuulla.

Ompelutarvikkeet ja koneet

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

Vakkolan tikki & vekki

Ompelukone- ja saumuri
huolto  79€

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 

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


     ASKULASSA 
KOHTSILLÄÄN

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

Yritysten ilmoitukset: ara.antin@live.fi

”Kohtsillään Askulassa” -julkaisun 
toimitus toivoo, että kaikki 
kunnan yhdistykset kertovat 
tulevasta toiminnastaan 
kuntalaisille. Kalenteri jaetaan 
jokaiseen kotitalouteen ja 
toiminnasta ilmoittaminen on 
maksutonta.
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mailto:jarkko.lehtonen@quickmac.fi
mailto:ara.antin@live.fi

