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MEIDÄN JUTTU
Lähtiessäni lomalle ihmiset kysyivät
minulta
lomasuunnitelmiani.
”Olen
kotona”, on yllättävä vastaukseni
monelle. Maatalossa löytyy kyllä puuhaa
parillekin henkilölle koko kesäksi. Vaikka
vietän myös kesän Joenniemessä, ei se
estä minua pyörähtämästä erilaisissa
kesätapahtumissa: toripäivissä, kesäteatPirkko ”Pike” Lohtari, Tuula Aaltonen, Minna Pettinen ja Päivi
tereissa, lauluilloissa, juhannusjuhlissa Salojärvi uudet käki-paidat päällä. Kuva: Minna Pettinen
ym. Kesä onkin täynnä erilaisia tapahtumia, on vain lähdettävä liikkeelle ja poimittava parhaat palat oman mielen mukaan.
Myös täällä Äinään seudulla on useita kesätapahtumia. Vaikka sää on tänä kesänä oikutellut,
silti väkeä on ollut mukavasti liikkeellä. Yhdessähän me näitä mukavia tapahtumia teemme
osallistumalla ja hyvällä talkoohengellä ja silloin ulkoisilla seikoilla ei ole niin väliä. Myös syksyllä
on tiedossa yhteisiä tapahtumia mm. hyvästi kesä luontokeskuksessa ja kaamosiltamat.
Tapahtumia kiertäessä ja järjestäessä mietin, mikä olisi erityisesti meidän juttu. Tapahtuma, jota
ei joka kylällä järjestettäisi tai joka saisi väkeä liikkeelle sekä omista kylistä että myös kauempaa.
Ja toisaalta innostaisi eri-ikäisiä ihmisiä. Tapahtuma, joka sopisi juuri tähän hetkeen. Tässä
haaste, jota kannattaa pohtia ja tuoda ehdotuksia kylätoimikunnalle.
Eräs meidän hyvä juttu on luontokeskus. Siellä on mukava vaan olla yksin tai porukalla. Sytyttää
tuli nuotioon ja nauttia eväistä. Luontokeskuksessa voi myös paremmin tutustua Äinään
seudun luontoon. Facebook sivuilta löytyy ajankohtia, jolloin luontokeskuksessa järjestetään
kasvi-, perhos- tai linturetkiä. Näitä retkiä ei voi suunnitella pitkällä ajanjaksolla, vaan luonnon
ehdoilla, siksi retkien tieto ei valitettavasti tavoita kaikkia. Luontokeskuksessa tullaan
jatkossakin järjestämään erilaisia koko perheen tapahtumia ympäri vuoden.
Luontokeskuksen inspiroima Äinään käki on myös meidän juttu. Olemme ottaneet tuon linnun
omaksi maskotiksemme ja sen kanssa näyttäytyneet eri tilaisuuksissa markkinoiden
aluettamme. Kesän aikana Äinään käki on saanut kuvansa myös kylätoimikunnan jäsenten
paitoihin. Seuraavan kerran käki näyttäytyy Vääksyn sadonkorjuumarkkinoilla 12.9. jonne
lähdetään porukalla esittelemään Asikkalan parasta seutua ja sen osaamista sekä maukkaita
lähiruokatuotteita.
Päivi Salojärvi
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Katkelmia kirjasta:
Vanhat merkkipäivät: Jouko Hautala ja Erkki Tuomi

Toukokuu puoli suksin, puoli venehin hyvänä kesän tulona.
Kun erkkinä turkki päällä kylvetään, niin paita päällä leikataan.
Karoliina karjat laskee, vilhelmiina viimeistäänkin.
Viimmeestänsä soffinpäivänä pitää päästää lehemät pihallen, oli ilima minkälaanen
hyvänsä.
Kun urpo urisee, niin niko rikkoo.
Urpo kylväjän kouran kiinni painaa, mikkeli riihet lukitsee.
Jos kesäkuun kannalla lyö kuoren puhki puusta, niin puu kuivuu.
Missä eskonpäivänä on tuuli, siellä se on koko kesän.
Ei ole tähkätöntä eskeliä eikä jyvätöntä jaakkoa.
Kustaa lehmät metsään laskee.
Niin monentena pävänä kuin käki viimeisen kerran kukkuu heinäkuussa, niin
monentena päivänä tulee lokakuussa ensi lumi.
Maaria haravat hakee, piiat pientareelle kutsuu.
Hermannista heinään, juosten joelista.
Jos saarana sataa, sataa perttuun asti.
Jos käki kukkuu kreetanpäivän jälkeen, tulee lämmin ja pitkä syksy.
Jos jaakonpäivänä sataa, sataa laurinpäivään asti.
ELOKUU
Pääskyset laurista laumaan ja pertusta matkaan.
Laurina ladon ovet kiinni, kuhilas pellollle ja kynttilä pöydälle.
Pärttylinä tuli tupaan, kuhilas pellolle, sulhanen hevosen selkään.
Jos vanhana perttuna on hyvä ilma, niin sitä piisaa vanhaan mikkoon.
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Majavanmetsästäjä Martti Suvikunnas on takametsienmies
MISSÄ PAIKOISSA METSÄSTETÄÄN?
Yleensä Martti Suvikunnas metsästää Kuhmossa
ja Lieksassa. Talvella pohjoisessa, jossa polttopuut on haalittava metsästä ja syttypuut on
vietävä mukana. Täällä puiden riittävyydestä ja
seuranpidosta huolehtii Ahti Jussila.
Tavallisimmin yksin liikkuva metsämies saa joskus
kaverin mukaansa. Kanootti toimii myös
kulkuvälineenä metsäretkellä. Metsästysmatkoja
hän on tehnyt Euroopassa, Amerikassa,
Kanadassa ja Etelä-Afrikassa asti. Isoja antilooppeja on tullut reissuilla saaliiksi jousella.
- Joinakin vuosina Helsingin siirtolapuutarhoissa
ja Yliopiston koetilalla tuli hävitettyä yöaikaan
jäniksiä ja rusakoita jousella.
- Muiden metsästäjien kanssa pidetään yhteyttä
ja kuvia metsäretkiltä laitetaan nettisivuille,
kertoilee majavanmetsästäjä Martti.

Martti Suvikunnas Heinäjärvellä majava ja metsästysjousi
kädessään.

Tuusulassa asuva kultaseppä Martti Suvikunnas on
jäänyt eläkkeelle Invalidisäätiön kultaseppäosaston
ohjaajantoimen jälkeen. Majavanmetsästys on yksi
monista luontoon liittyvistä harrastuksista.
- Työ meinasi jo haitata harrastusta. Majavanmetsästys ei ole hätäisen miehen puuhaa, koska
puussa istutaan tähystämässä tuntikausia, kertoo
Martti Suvikunnas.
- Metsämies ei saisi nähdä naista metsälle
mennessä– se tietää huonoa metsäonnea, hän
jatkaa naama naurunvirneessä.
HUOLTO
Metsämies lämmittelee majavaliivi päällään tiipiin
suojassa keitellen nuotiolla nokipannukahvia.
Pakettiauto toimii majapaikkana muutaman yön
aina kerrallaan. Kovilla pakkasilla eväät pysyvät
jäässä ja tuoreina.
- Metsästysreissun aikana tulee käytyä kotona
kerran viikossa huoltoreissulla ja saunomassa.
Heinäjärven leirissä on jo vierähtänyt kaksi kuukautta, kertoo Suvikunnas.

4

MAJAVALAJIKKEET
Kanadanmajava elää 30 vuotta. Sen häntä on
litteä, karvaton, suomupintainen ja nahantuntuinen. Majavalla on 4-6 poikasta huhtikuun
alkupuolella. Länsi-suomessa asustavat majavat
ovat Euroopanmajavia.
MIKSI MAJAVIA METSÄSTETÄÄN?
Majavat jyrsivät ja kaatavat nopeasti puita
patotarvikkeiksi. Ojan tai joen vesi nousee
metsään ja puut kuolevat liiasta märkyydestä.
Heinäjärven ojan varressa on useamman tilan
metsiä. Majavia saa metsästää maanomistajan
luvalla 20. elokuun ja 30. huhtikuun välisenä
aikana. Martti Suvikunnas metsästää USA-laisella
jousella. Muita metsästystapoja on käyttää
rautoja ja ampumalla kiväärillä tai haulikolla.

MIKÄ ELÄIN VALITAAN?
Majavanmetsästys on suosittua. Metsästettävä
yksilö valitaan iän, koon ja värin mukaan. Tällä
seudulla väri vaihtelee tummasta ruskeaan.
Itärajalla löytyy myös oranssiin vivahtavia turkkeja.
MAJAVAN KOKO
Kuvan majava oli 9 kiloa, josta tulee lihaa 3 kiloa.
Edellinen saalis oli puolta isompi, josta tuli lihaa 5,5
kiloa. Kaikkein isoin Ahdin mailta on painanut 21,5
kiloa. Silloin täytyi hälyttää vetoapua kylältä.
TURKIS JA NAHKA
Jos turkis otetaan talteen, majavaa ei voi riiputtaa
kovin kauan. Riiputus tapahtuu karva päällä noin
viikon ajan olosuhteista riippuen ja nylkeminen
tehdään vasta kotona. Päälle ripotellaan sentin
kerros merisuolaa. Nahat säilyvät ja odottavat
isomman erän parkitsemiseen vientiä.
RUOKA
Mureat lihat Suvikunnans hyödyntään majavapatana, purkkilihana ja takareisi uunipaistina
hauduttaen 4-6 tuntia paistopussissa. Vanhan
majavan liha käy jauhettuna lihapulliin ja savustettuna palvilihaksi. Suomessa kaikki metsästäjät
eivät käytä lihoja.

Martti Suvikunnaksen koristeelista kädenjälkeä vyösoljessa, kuksassa ja hattua kiertävisssä eläinaiheisissa
pinsseissä.
LISÄTIETOA: www.jousella.net, www.riista.fi
Teksti ja kuvat: Liisa-Marjatta Pietinen
Asiatietojen tarkennus: Martti Suvikunnas.
Ahti Jussila soitti juttuvinkin ja hoiti kuljetuksen
metsästyspaikalle. Perillä oltiin 20 minuutin kuluttua
puhelinsoitosta.
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Martti Suvikunnas 5 metrin korkeudella
tähystystuolilla.

ILLAN SAALIS
Puuhun oli kiinnitetty viiden metrin korkeuteen
kevytrakenteiset tikkaat ja tuoli. Metsästäjä sitoi
tiukasti itsensä istuimeen remmillä kiinni. Satoi
tihuttaen, oli pimeä iltayö.
- Tiesin veden väreilystä missä kohtaa majava
liikkuu. Se ui edestakaisin monta kertaa
iltapuuhillaan mutta pysähtyi viimein ojan
poukamaan. Pilvenraosta kuu antoi pieneksi
hetkeksi valoa veteen.
- Aikaa kului neljä tuntia puussa istuen silmä
valppaana valopistetähtäimellä varustetulla jousella tähystäen. Kello oli 00.30, jolloin majava tuli
tiensä päähän, Martti Suvikunnas kertaa yön
hetkiä.

Äinään seudun uudet isäntämiehet 2014
Huhtikuun 9. päivänä MTK-Asikkalan kevätkokouksessa OP-Pohjolan puolesta Keijo Uotila
jakoi 11 uudelle sukupolvenvaihdoksen vuoden
2014 aikana tehneelle tilalle perinteiset tuottajakellot.
- Viime vuosina sukupolvenvaihdoksia on tehty
keskimäärin vain 2-3 vuodessa. Vuoden 2015 alussa
luopumisikä nousi 56 ikävuodesta 59 vuoteen,
joka aiheutti suuren vaihdosmäärän, kertoo pitkäaikainen MTK-Asikkalan puheenjohtaja Eero Kolila.

KYSYMYKSIÄ:
1. Mikä on tilasi tuotantosuunta?
2. Mikä on koulutuksesi?
3. Oletko päätoiminen vai osa-aikainen
maatalousyrittäjä?
4. Ketä muita tilalla on töissä?
5. Oliko isännyys helppo vai vaikea
ratkaisu?
6. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät?
7. Mitä harrastat?

Äinään kyläkunnista on jopa neljä nuorta miestä astunut
isännän saappaisiin. Timolla, Juusolla ja Ville-Veikkolla on toiset
ammatit maatilan lisäksi turvaamassa maatalouden muuttuvia
olosuhteita. Juhani on päätoiminen viljelijä maitotilallansa.
Pankkilainan saamisen ehtona on maatalousalan koulutus tai
tilakaupan jälkeen velvoitetaan suorittamaan kolmen vuoden
aikana monimuoto-opiskeluna sukupolvenvaihdos-koulutus.
Teksti: Liisa-Marjatta Pietinen. Kuva: Matti Pietinen

Timo Havumäki, 33
Vähimaa, Haara-Sipilän tila,
asuinpaikka Vääksy

Juhani Humpila, 25
Iso-Äiniö, Uusi-Humpilan tila,
asuinpaikka Iso-Äiniö

1. Kasvinviljely ja sikatalous
2. Tradenomi ja sukupolvenvaihdoskoulutus
3. Sivutoiminen viljelijä ja päätoimisena työnä
myyntineuvottelijan työ.
4. Isän avustuksella.
5. Helppo valinta, töissä olen ollut mukana pienestä
pitäen.
6. Sivuhomma palkkatyön lisäksi.
7. Jääkiekko ja liikunta

1. Maito ja sokerijuurikas
2. Maaseutuyrittäjä
3. Päätoiminen työ
4. Isän kanssa. Olli-veli on kiireaikoina mukana
töissä ja huoltamassa koneita.
5. Itsestään selvä valinta, en ole muuta
halunnutkaan.
6. Jos maata olisi enemmän rakentaisin uuden
isomman navetan.
7. Penkkiurheilu, hiihto ja lenkkeily.

Juuso Peltomaa, 27
Myllykselä, Laamannin tila,
asuinpaikka Lahti

Ville-Veikko Jussila, 25
Iso-Äiniö, Tuukkalan tila,
asuinpaikka Lahti

1. Mansikan viljely
2. LVI-asentaja ja sukupolvenvaihdoskoulutus
3. Osa-aikainen viljelijä
4. ”Ukko” ja ukrainalaiset mansikan poimijat
5. Itsestään selvää, olen ainut poika perheessä.
6. Entisellä kaavalla.
7. Pallopelit ja liikunta

1. Vilja
2. Talonrakennuksen peruslinja ja
sukupolvenvaihdoskoulutus
3. Viljely on osa-aika työ
4. Isä
5. Oli helppo
6. Ennallaan
7. Jokamiesluokka ja hirvestys
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Tupalan museo 40 vuotta
Heinäkuun viimeisenä lauantaina Tupalan museolla oli avoimet ovet, museon täyttäessä 40
vuotta. Hattarapilvien alla ja auringon paistaessa lämpimästi pihalla oli ajaton tunnelma.
Vuosien 1700-1800 aitoista vajoihin ja vajoista tupaa kiertäessä oli nähtävänä monenlaisia
mielenkiintoisia entisaikojen tarvetyökaluja ja kodinesineitä. Rakennuksia on 25 mutta monissa
erillisissä aitoissa ja vajoissa on yhteiset ulkokatot, useimmat ovat päreestä tai huovasta.
Lisää Tupalan museosta ja Hemmo Honkalasta 1 / 2013 Äinämöinen.

Benjamin Ristolan jäätelövaunu 1930
luvulta, joka toimi hiilihappojäillä eli
kuivajäillä.

Teksti ja kuvat:
Liisa-Marjatta Pietinen

Hemmo Honkala uudella Kari Mäkisen
tekemällä susiportilla. Portti kiinnitetään Severi Koskuvilta siirretyn, 1815
rakennetun keittotuvan seinään.

Maamoottoria esitteli Tapio Penttilä.
Kone toimii bensalla mutta jos on
erillinen säiliö, se toimii myös
petroolilla. Moottoria voidaan käyttää
voimanlähteenä pärehöylään, puimakoneeseen sirkkelisahaan, jauhomyllyyn ja laivoihin.
Kurkiset muuttivat Äinäälle 1967. Talon
edellinen omistaja Toivo Vuorio oli
jättänyt maamoottorin tilalle. Kone oli
ollut yhteinen Urho Jussilan kanssa.
Jaakko Kurkinen myi maamoottorin
Tapio Penttilälle.

7

Kuvakulma tapahtumista
Viimeisen kerran 19. huhtikuuta
eduskuntavaalien toimipaikkana oli
jo tutuksi tullut Niemimäen Juhlatila.
Vaalitoimitsijoina olivat oikealta
Leena Tuomaila, Antti Broman,
Tuula Wickström, ja Airi Paavola.
Kuvan ulkopuolella oli vaaliuurnanvalvojana
Juha
Peltomaa
ja
vapaaehtoisen kansalaiskeräyslippaanhoitajana toimi Antti Kinnunen.
Äänestys vuorossa on Liisa-Marjatta
Pietinen. Kuva: Matti Pietinen

Äinään Pyrkivän järjestämän
kevään neljän kyläkävelysarjan
aloitti Vähimaan kylä. Lähdössä
oli reipas joukko Ismo Tukian
valitsemalle reitille. Kuva: Ilkka
Murto
Äinään
kyläosuuden
reitin
suunnitteli Satu Kärkkäinen. Hän
tuntee monet kylän hyvät
lenkkipolut.
Myllykselän vastuumies oli Harri
Mäkinen. Joenniemen polkuja
suunnitteli Arto Salojärvi ja Antti
Pyymäki.

Ensimmäistä kertaa kokoonnuttiin
vapputulille makkaranpaistoon ja
kevättä vastaanottamaan Luontokeskuksen laavulle useampi kymmenpäisen joukon voimin. Mukana
oli myös uudemman oloisia kasvoja.
Yhdessä oloa ja puhetta riitti eikä
munkkeja ja simaa unohdettu
nauttia. Kuva: Liisa-Marjatta Pietinen
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Iloinen touhunelikko edusti kyliämme Lahden sataman Päijät-Hämeen
kylien kevätmarkkinoilla toukokuun
toisena lauantaina. Keväisen kylmä
sää ei vielä kesää luvannut. Vasemmalta Aila Niemimäki, Minna
Pettinen, Tuula Aaltonen ja Päivi
Salojärvi.
Kuva:
Liisa-Marjatta
Pietinen

Kylämarkkinat saivat kauniin sään.
Omasta kylästä ja ympäristöpitäjistä
saapui markkinakansaa. Hassakoivun
pelimaanit saapui koko viiden miehen
vahvuulla, ja otti seurantalon rappuset
lavakseen. Kuva. Matti Pietinen

Tupalan museo
40 vuotta.
Onnea
Hemmo Honkalalle!
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Kesätanssit
Heinäkuun puolenvälin aikoihin odotetut kesätanssit saivat kauniin ilta-auringonpaisteen kesäkukkien
tuoksuessa, hameen helmat heilahtaamaan ja tanssikengät suihkaamaan. Tansseihin kokoontui ihmisiä
tanssimaan tai vain oleilemaan muiden mukavassa joukossa. Oheisohjelmana pihalla vilvoitellessa
tanssin lomassa sai testata heittotarkkuutta hevosenkenkien heitossa maitotonkaan ja kolikkojen
viskaamista vesipajatsoon.
- Työväentalolla oli 14.7.1954 kesälomalaisten
tanssit. Matkalla tuli kova ukonilma, sadetta
pidettiin maitolavan alla. Kuraiset jalat ja hameen
helmat pestiin joessa. Pyörät työnnettin pensaaseen. Sinä iltana tansseissa oli kova vienti, muistaa
Laura Murto.
Aiheesta lisää; Laura Murto: Muistoja tanssireissuilta
2 / 2011 Äinämöinen

Bertta Sipilä
Padasjoen Maakeskessä Bertta Sipilä muistaa
tanssittavan vain piirileikkiä. Kurhilassa oli
Ahonmäenlava ja Kirkonkylän suurissa mäessä oli
myös tanssipaikka. Oman kylän Karsillanlava,
Seuran- ja työväentalot olivat muita vaihtoehtoja.
Valssia ja jenkkaa tanssittiin, joita oltiin itse
opeteltu.

Veijo Kurkinen saapui seurantalolle entisaikojen
menopelillä. Vuosimalliltaan 1967 oleva Ford 4000
traktorin on perusteellisesti kunnostanut ja maalannut
Esa Kantola. Ajokki on ollut 24 vuotta Kurkisen
omistuksessa. Veijo otti sen uudelleen rekisteriin.

Laura Murto
Karsillanlavalla Leveäojan Asko soitti yksin vuonna
1954. Silloin suosittuja tanssilajeja olivat valssi,
tango, foxi, jenkka ja polkka. Tyttöjen kanssa
opeteltiin askelkuviot. Nykyisin käydään tanssikursseja ja sen jälkeen ei osata ollenkaan tanssia.
Viimeisen valssin kanssa oli oltava tarkkana, kuka
hakee ”saattovalssilla”.

Herra Nimetön
Seurantalon kaikki pääsyliput ovat vielä tallella.
Oman kylän paikkojen lisäksi tuli käytyä
tanssimassa Maakeskessä, mutta siellä oli
kulkupelistä peili väännetty tanssien aikana.
Viitailassa oli Olavi Virta viimeistä kertaa ja samalla
keikalla oli myös Danny.
Tango, valssi ja humppa olivat mieleisiä
tanssilajeja. Tytöt niitä opettivat ja tanssittiin ihan
omalla tyylillä. Nykyisin pitää käydä kursseilla.
Herra Nimetön kysyi nätimpiä tyttöjä viimeiselle
valssille. Rohkeasti sitä uskalsi saattoseuraa
kärkkyä. Koko viikon oli jo oltu odottamassa
mieleistä tyttöä tienhaarassa, jos sattuisi
näkemään tai tulemaan vastaan tiellä.
TEKSTIN POHJANA KYSYMYKSET:
1. Missä lavoilla tanssittiin?
2. Mitkä tanssit olivat suosittuja?
3. Miten opittiin tanssimaan?
4. Millä sanoilla pääsi saatille?
5. Uskalsiko lähteä saatille?

- Pääsiskös saatille? Missäs sun pyöräs on? Saatille
pyytäjä tavanomaisesti kysyi, ja uskalsihan sitä
lähteä saatille.
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Teksti ja
kuvat:
LiisaMarjatta
Pietinen

Muisteluksia 1950-luvun huvielämästä
"Nyt se on valmis, Karsillan lava"... Oli otsakkeena ensimmäisessä tanssi-ilmoituksessa, kun Äiniönjoen
varrelle, missä joenuoma levenee lammeksi, oli 50-luvulla rakennettu tanssilava.
Sodanaikaisen tanssikiellon seurauksena joka niemeen, notkoon, saarelmaan rakennettiin pieniä
tanssilavoja ja tanssikansaa kävi niillä ahkerasti tanssimassa. Lavat olivat lähes identtisiä avolavoja,
keskipilari (pyöreä ja iso tukki) kannatti kattoa, joka oli sateenvarjo mallia, penkit kiersivät reunoilla. Oli
soittajien koroke, sisäänkäynnin edessä lipunmyyntikoju ja kauempana rannassa pakollinen ulkohuusi
eikä muuta. Tanssimusiikki piti olla elävää (live), haitari sen tuottajana pakollinen, orkesterissa saattoi
olla myös puhallinsoitin, viulu, rummut ja solisti. Mihin on hävinnyt sen aikainen soitin mandoliini eli
maniska? Kitara on kai vienyt sen paikan.
Iskelmien sanoituksissa tuijotettiin mustiin silmiin, sinisistä laajasti laulettiin,
jopa harmaista silmistä oli tehty pieni laulu tää. Kaikki luultavasti taattua Toivo
Kärkeä, ehkä Asikkalan mökkimaisemissa tehtyjä sanoituksia. Pahinta oli jos
tanssittaja lauloi korvaan: "Sinun kanssasi lähti silmä"...jne jne. Todellisuudessa
iskelmäsanoitus oli: "Sinun kanssasi tähtisilmä tahtoisin lähteä kohti kaukaista
tähteä." Avaruusmatkailusta ei vielä silloin puhuttu, eikä paljon kirjoiteltu, tämä
oli hyvää ennakointia. Monet sen ajan tanssikavaljeerit ovat muuttaneet sille
kaukaiselle tähdelle.
Itselläni oli veneellä muutama aironveto Karsillan lavan rantaan. Vastarannalla laidunsivat myös
Kokkolan lampaat ja Honkalan lehmät. Maalaisidylliä täydellisimmillään.
Vääksyn Kanavaniemi oli tuolloin hyvin suosittu tanssipaikka. Kerran tai pari kesässä sinne piti päästä.
Polkupyörä oli keksitty ja sillä mentiin. Se ei ollut matka eikä mikään.
Juhannusjuhlat Kanavaniemessä olivat maankuulut, jossa valittiin myös juhannustyttö. Ehkä sitä
perinnettä jatkaa nyt Anianneito-kisa. Kanavaniemen juhlajärjestelyistä vastasi sotainvalidit. Muistan
järjestön pääorganisaattorin Helge Holstin, hänellä ei ollut toista kättä (sodassa mennyt). Jos niistä
Vääksyn juhlista tuli tuloja, ainakin ne menivät hyvään tarkoitukseen.
Vielä yksi talvinenkin muistelus 50-luvulta. Oli parikymmentä astetta pakkasta, kun nuorisojoukosta
Äinään raitilla joku kertoi, että Kurhilan-Hillilän nuorisoseurantalossa on tanssit (oli nähtävästi
viikonloppu). Mikäs siinä, sinne lähdettiin ... kävellen. Ei äly paljon pakottanut ja järki oli täysin jäässä. Ei
ikinä ole sitä ennen, eikä sen jälkeen jalkojani palellut niin kauheasti kuin sillä reissulla. Perille päästiin ja
takaisin tultiin samalla apostolin kyydillä. Tulomatka oli helpompaa, kun oli hyvin lämminnyt ja
pakkanenkin lauhtunut muutaman asteen.
Lyhyeksi jäi Karsillan-lavan toimintakausi. Aika ajoi pienten, syrjäisten tanssilavojen ohi. Suurlavat
palveluineen ja huippuorkestereineen vetävät nykyistä tanssikansaa. Pois ovat myös jääneet
Seurantalojen ohjelmalliset iltamat ja tanssit. Hyvä jos niitä elvytetään edes kerran kesässä ja perinnettä
jatketaan pienemmälläkin mittakaavalla.
Karsillan-lavan viimeisessä tanssi-ilmoituksessa olisi voinut olla otsakkeena: "Nyt ne ovat loppu,
nimittäin tanssit Karsillan-lavalla."
Kyläläisen kynästä nimimerkki Alo
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Pellilän kirjaston avajaiset
Äinään seudun kylien alueella on Luontokeskus, pikavuoropysäkit, oma postinumero, vireät yhdistykset,
kylälehti, some-toimintaa ja ikääntyvä Seurantalo. Nyt meidän kylää palvelee myös uusi kirjasto.
Pellilässä avattiin historian havinaa sisältävien teosten kirjasto lauantaina huhtikuun 11. päivänä.
Perinteiden vaaliminen, rakkaus kirjoihin ja kirjojen esille asettaminen kyläläisten käyttöön on
kunnioitettava kulttuuriteko Leena ja Pentti Etu-Seppälältä. Kirjasto on kylää yhdistävä paikka, se tuo
kirjaihmisiä kokoon, kyläisillä on uusi tapaamispaikka ja ennenkaikkea se on Leenan haaveiden
täyttymys.
Kahdeksan vuotiaalla Nikke Etu-Seppälällä oli tärkeiden vastuutehtävien vuoksi kiireinen päivä
isovanhempiensa uudella kirjastolla. Kirjaston oven vaaleanpunaisen nauhan leikkaamisella tehtävät
alkoivat vieraiden astuessa sisälle. Nikke huolehti kirjastoväen nimet vieraskirjaan ja kohta hänet nähtiin
Pellilän kirjaston omalla leimasimella merkkaamassa lainaajien kirjojen alkulehdille omistustunnusta.
Ensimmäisiä lainoja tehtiin seurustelun lomassa ja luvattiin tulla käymään lainaamossa uudelleen.
Kävijöitä suosi aurinkoinen sää ja pihalle pöytäliinoin katettuihin pöytiin saattoi viivähtää nauttimaan
Minna Etu-Seppälän tarjomaa avajaiskahvia. Etu-Seppälöiden perhealbumiin valokuvia otti Minnan
puoliso, Jussi Aaltonen. Paikalle soljui tasaiseen tahtiin muutaman tunnin aikana 30 henkeä.
Jokaiselle löytyy jokin mieleinen hylly ja kirjallisuuden osa-alue, kuten lasten-, nuorten-, tieto-, taide,
runot- tai näytelmäkirjat, urhelu-, liikunta-, sota-, terveys tai uskonnollisetkirjat. Hyllyistä löytyy myös
pitkä rivi kotimaista ja ulkomaista kauno- ja muistelukirjallisuutta.
- Ensimmäisen kirjaston perusti 1802 Anjalan kartanoon Paroni Rabbe Gotlied Wrede. Seuraavan
kirjaston vuoro oli 1845 Juho Pynnisen toimesta Viipuriin, kertoi Pentti Etu-Seppälä kirjaston
avajaissanoinaan.
- Tutustukaa kirjaston teoksiin ja lukekaa ahkerasti, kehotti Leena avajaisyleisöä.
- Kirjoastoon on saatu hienoja taide- ja musiikkikirjoja, listaa Leena kysyttäessä kirja-aarteista.

Pellilän kirjaston avajaisissa oli tiivis tunnelma.
Teksti ja kuva: Liisa-Marjatta Pietinen
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Äinään Pyrkivän syyskausi
Tiistaina 25.8 Liikuntastartti Ns-talolla klo 18
Lauantaina 19.9 Kihluan 8 & kuntokävely klo 11
Hölkkä- ja kuntokävely tapahtuma.
Lisätietoja tapahtumasta tulossa.
Marraskuussa uimahalliretki Jokihelmeen Padasjoelle.
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoja tapahtumista kylän Facebook-sivuilla ja
Päijät-Hämeen seurapalstalla sekä kylän ilmoitustauluilla.

Tervetuloa kaikki mukaan liikkumaan!
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ILMOITUSTAULU

Äinämöinen 2 / 2015 oli mukana
seuraavat henkilöt:

_______________________________________

- Haastattelu / kuvat / tekstit ja taitto:

PELLILÄN KIRJASTO Tuukkalantie 12

Liisa-Marjatta Pietinen
- Oikoluku: Eveliina Markkinen ja
kyläyhdistyksen jäseniä
- Kuvia: Ilkka Murto, Minna Pettinen
Matti Pietinen
- Muut tekstit: Pyrkivä ja Päivi Salojärvi ja
nimimerkki Alo
- Haastateltavat ja lehdessä esiintyvvät
henkilöt: Leena ja Pentti Etu-Seppälä,
Timo Havumäki, Hemmo Honkala, Juhani
Humpila, Ville-Veikko Jussila, Eero Kolila,
Veijo Kurkinen, Laura Murto, Juuso
Peltomaa, Tapio Penttilä, Bertta Sipilä ja
Martti Suvikunnas

Leena ja Pentti Etu-Seppälä. Kuva: L-M P.

Avoinna klo 16 -19
Elokuu:
torstaisin 6.8., 13.8. ja 27.8.

- Jako: Pirkko Lohtari, Aila Niemimäki,
Minna Pettinen, Raimo Salmela, Päivi
Salojärvi, Anita ja Eero Kylä-Sipilä

Syyskuu:
Torstaisin 3.9., 17.9. ja 24.9.

- Painotyö: Lahden Väriasemointi Oy

Lokakuu:
Torstaisin 1.10., 15.10. ja 29.10.

Kyläläisen kynästä -palstalle odotetaan
kirjoituksia. Aihe on vapaa.
_____________________________________

Marraskuu:
Torstaisin 5.11., 19.11. ja 26.11.
______________________________________

Äinämöinen ilmestyy huhti-, elo- ja
joulukuussa.Lisäaineisto 15.3, 15.7,

15.11

mennessä toimitukseen.

_____________________________________
Mainosta Äinämöisessä:
Ensiapukurssi:
EA 1 / 16 tuntia kylällämme? Ilmoita
halukkuutesi Päivi Salojärvelle.
_______________________________________

- 50 € / vuosi
- 3:ssa lehdessä
- käyntikortin kokoinen tila
_____________________________________
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Äinään seudun kyläyhdistys ry

TAPAHTUMAT 2015
Helmikuu

su 8.2.
ma 16.2.

Huhtikuu

ANIANPELLON MARKKINAHIIHTO, talvirieha Niemimäessä klo 10-14
VUOSIKOKOUS Niemimäessä klo 18
ÄINÄMÖINEN 1-2015 ilmestyy

Toukokuu

pe 1.5.
la 9.5.

VAPPUTULET LUONTOKESKUKSESSA, Karsillantie 97, klo 13
LAHDEN KYLÄMARKKINAT Lahden satamassa klo 9-15

Kesäkuu

su 7.6.

ÄINÄÄN KYLÄMARKKINAT, Seurantalolla Iso-Äiniöllä,
Myllykseläntie 27, klo 12-15
LINTURETKI LUONTOKESKUKSESSA, tarkempi ajankohta ilm. erikseen

Heinäkuu

ke 15.7.

50-LUVUN TUNNELMATANSSIT Iso-Äiniön seurojentalolla
Myllykseläntie 27, klo 19
Hassakoivun pelimannit
KASVIRETKI LUONTOKESKUKSESSA, tarkempi ajankohta ilm. erikseen

Elokuu
la 29.8.

ÄINÄMÖINEN 2-2015 ilmestyy
NÄKEMIIN KESÄ! Lyhtyjen yö Luontokeskuksessa, Karsillantie 97,
klo 19.30

Lokakuu

pe 30.10.

KAAMOSILTAMAT Niemimäessä

Marraskuu

su 1.11.

KIRPPISPÄIVÄ Niemimäessä

Joulukuu

OHJELMALLINEN JOULULAULUILTA Niemimäessä
ÄINÄMÖINEN 3-2015 ilmestyy

Muuta

ENSIAPUKOULUTUS

Tarkempia tietoja tilaisuuksista:
* kylän ilmoitustauluilla
* nettisivuilla www.ainaanseutu.net
* facebook- ainaanseutu
* Äinämöisessä
* Asikkalan kesälehdessä ja Päijät-Hämeen kylälehdessä
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ÄINÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY
Miinanmäentie 3

http://www.ainaanseutu.net/

17450 Iso-Äiniö

https://www.facebook.com/ainaanseutu

https://twitter.com/ainaanseutu

KYLÄTOIMIKUNNAN JÄSENET 2015
Päivi Salojärvi (puh.joht.)

Miinanmäentie 3

salojarvipa@gmail.com

17450 Iso-Äiniö

Juha Kamppila (varapuh.joht.)

Karsillantie 56

kamppila.jam@pp.phnet.fi

17450 Iso-Äiniö

Minna Pettinen (sihteeri / facebook)

Rajasuontie 305

minna.pettinen@elisanet.fi

17450 Iso-Äiniö

Tuula Aaltonen

Cellenkatu 9

tuula.aaltonen@immunodiagnostic.fi

13500 Hämeenlinna

044 7766 206

050 0205 565

050 3590 099

040 9002 953

Härkämäentie 81, 17450 Iso-Äiniö
Aila Niemimäki

Kukkuramäentie 51

niemimaki@luukku.com

17450 Iso-Äiniö

Pirkko Lohtari

Tuukkalantie 19

040 4172 235

040 5735 104

17450 Iso-Äiniö
Heikki Aaltonen

Tuukkalantie 6

0400 682 629

17450 Iso-Äiniö
Pirkko ”Pike” Lohtari

Padasjoentie 570

pirkko.lohtari@phnet.fi

17450 Iso-Äiniö

Ari Kärkkäinen (rahastonhoitaja / web. Päiv.)
ari.karkkainen@live.com

Härkämäentie 49

044 3063667

050 4073 170

17450 Iso-Äiniö

ÄINÄMÖISEN TOIMITUS
Liisa-Marjatta Pietinen

Yhdystie 8

pietinen.liisa@gmail.com

17450 Iso-Äiniö

Eveliina Markkinen

Kissalankuja 29 as 5

evemaarit@hotmail.com

17200 Vääksy
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050 3562 464

050 5464 546

