Iso-Ä iniö n, Joenniemen, Myllykselä n ja Vä himaan kylä lehti

1/2019 huhtikuu

Ä inä mö inen
SISÄLTÖ:
2
3
6
7
8
10
10
11
11
11
12

Pä ä kirjoitus:
Vesa Porkola
Tapahtumia
Marttaliitto 120 v.
Kirjasto:
Leena Etu-Seppä lä
Heinä niitty:
Ilmari Kosonen
Vaalit 2019
Kalastusalueet
Iltarastit
Kylä toimikunta
Tiedotteet
Tapahtumat 2019

MATTI PIETINEN

12.2.2019 kyläkokouksen kahvitauolla Niemimäessä oli vilkas keskustelu (vas.) Iso-Äiniön kunnanvaltuutettu Jani Rantasen, kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbackan, kyläpäällikkö Vesa Porkolan ja kyläyhdistyksen jäsenen Petri Pettisen kesken.
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PÄ Ä KIRJOITUS
Ryhdikästä seisomista
– yhdessä tekemistä!
Vesikattoremontti on saatu kunniakkaasti pä ä tö kseen. Ä inä ä n seudun kyläyhdistykselle urakoinut
Lahtelainen Myske Oy suoritti urakan kiitettävä llä
arvosanalla! Nyt kelpaa silmitellä taloamme, joka
on vuodesta 1937 seissyt paikallaan. Kokenut monet tuiskut ja tyvenet.
Katon oikaisuprofiili ja uuden peltikatteen näyttävä olemus antavat uudenlaista ryhtiä ja raikkautta talollemme. Meidä nkin on aika oikaista ja asentaa uusi nimi kiinteistö llemme. Nimi, jota tulemme käyttämä ä n
kaikessa markkinoinnissa. Kaikki nimiehdotukset ovat tervetulleita. Ehdotelmienne pohjalta toimikunta tekee pä ä tö ksen toukokuun kokouksessaan. Uusi nimi julkaistaan seuraavassa Ä inämö isessä . Ehdotukset voi
lä hettä ä lehden toimitukseen.
On kiva, kun katto on kunnossa. Se luo hyvä n pohjan jatkaa kiinteistö n massiivista huoltotyö tä. Seuraava
ajankohtainen ja alkava yhteinen projektimme on ulkoseinä t ja ikkunat. Molemmat nä istä tarvitsevat kipeä sti huoltoa ja maalausta. Tule tekemää n hyvä ä yhdessä , tarvitsemme sinua mukaan! Voit osallistua talkootö ihin tai halutessasi avustaa yhdistystä mme rahallisesti. Kertyneet varat käytä mme tarvikkeiden ja työ kalujen
hankintaan.
Vesa Porkola, puheenjohtaja

KATTOREMONTTIKUVAT 1-2 SIVUILLA: LIISA-MARJATTA PIETINEN

Tupalan
talomuseon
konepäivät
17.-18.8.2019
Hemmo Honkala
Myllykseläntie 224
17450 Iso-Äiniö
040-501 1610

2

TAPAHTUMIA
TEKSTIT: LIISA-MARJATTA PIETINEN

Joululaulut tuomaanpä ivä nä

Markkinahiihto alkoi jo 1970 luvulla

MINNA PETTINEN

MATTI PIETINEN

Markku Kiljunen laulatti Hassakoivun säestyksellä joululauluja
vuorotellen joulutarinoiden kanssa.

Laulujen lomaan luettiin tarina- ja runokilpailun satoa. Ä ä nestyksessä Siiri Niemimäen Tahvo-tonttu -tarina sai eniten ä ä niä. Hauska pieni joulunäytelmä sijoittui Iso-Ä iniö n Luontokeskukseen, jonka esittivä t
Sakari Kinnunen, Petri Pettinen ja Matti Pietinen
eläytyivä t luetun tarinankulun mukaan.

Takarivissa (vas.) Soili Paavola, Airi Paavola ja Minna Pettinen.
Eturivissa Jemina Lohtari, Jessica Lohtari ja Cindy Pettinen.

Vä keä virtasi Niemimä en juhlatilalle noin 40 henkilö ä Markkinahiihto -tapahtumaa viettä mä ä n helmikuun toisena sunnuntaina liikkuen, kilpaillen ja ruokaillen. Loskainen keli ei ollut esteenä suksicurlingin
lä pi viemiselle. Jokainen sai käyttä ä harjoituskierroksen, jonka jä lkeen pituus mitattiin ympyrä n keksipisteestä suksen sideosaan.

Cheerleader-tytö t näyttivä t uusia temppujaan (kuva
alla). Siiri Niemimä ki ja Ida Paavola ovat harrastaneet lajia jo useita vuosia. Joulupukki vieraili juhlassamme, valitellen jouluaaton pakkauskiireitää n. Innokkaita arpavoittojen jakajia lö ytyi nuoremmasta
yleisö stä . Paistetun kinkun voitti Helena Laurila-Savola ja lahjakorin Martta Oksanen.

MATTI PIETINEN

Osallistumisia saattiin 22:lle henkilölle:
1. Antero Valtola 28 cm 2. Ida Paavola 40 cm
3. Markku Lehtola 41 cm /3. Emilia Kettunen 41 cm
4. Kyö sti Kä pö lä 45 cm 5. Airi Paavola 48 cm

Kylä n pyyteetö n vapaaehtoinen ”asiointikuljettaja”
Pirkko Lohtari kukitettiin kiitoksena. Musiikkimiehet Asko Leveä oja, Raimo Salmela ja Markku Kiljunen saivat kukkapuskan kainaloonsa. Puheenjohtaja
Vesa Porkola, Ä inä mö isen vastuuhenkilö Liisa-Marjatta Pietinen ja kylä taloisä ntä Matti Pietinen kukitettiin myö s. Sihteeri Minna Pettinen ansaitsee suuret kiitokset, vaikkei kukkaa itselleen ostanutkaan.
Sanallinen kiitos kylien Ä inä mö isen jakajille.
MINNA PETTINEN

Markku Lehtola ja Cindy Pettinen suksicurlingin heittoviivalla.
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Kylä kokous

LIISA-MARJATTA PIETINEN

Kylä kokousta vietettiin rennon ilmapiirin vallitessa
kahdenkymmenenkuuden kiinnostuneen kylä lä isen
lä snä ollessa. Toimintasuunnitelma jatkuu entisenlaisen monipuolisena tapahtumaketjuna vuodesta toiseen, joitain uusia tapahtumia on lisä nä kalenterissa.
TUPALAN KONEPÄ IVÄT 17.-18.8. 2019

Uutena odottamisen arvoisena tapahtumana Hemmo
Honkala kertoi jä rjestävä nsä kaksipä ivä iset Tupalan
talomuseon konepä ivä t elokuun puolessa vä lissä . Tapahtumaan tarvittaisiin liikenteenohjaukseen kylä lä isiä, Ä inää n seudun kyläyhdistyksen ja Lä nsi-Asikkalan Marttojen työ panosta kahvituksen jä rjestämiseen.
JANI RANTANEN

KYLÄTALON KATTOREMONTTI

Kylä n kunnanvaltuutettu Jani Rantanen kertoi suunnitteilla olevasta osallistuvan budjetin rahoituksesta
yhdistyksille, jonka voisi käyttä ä sen hetken mukaiseen tarvittavaan tarkoitukseen vapaasti.

Kylä talon kattoremontti alkoi tuiskujen ja tuulinen
vallitessa 14.12.2018 vanhojen peltien purkamisella
pä rekaton pää ltä . Katon suoristamisen jä lkeen oli
vuorossa uusien kattoruoteiden tekeminen. Peltiniput odottivat katolla asennusta ja auringon siivittä mä nä talo sai uuden peltipinnan kestävä ksi suojaksi
14.2.2019. Kylä talon tai Seurantalon kattoremontti
rahoitettiin Suomen kotiseutuliiton avustuksella ja
Iso-Ä iniö n yhteisten maiden osakaskunta (jakokunta) osallistui kiitoksen arvoisella panoksella.

TALOLLE NIMI

Kylä talon nimiehdotusta pohdittiin ja asia jä tettiin
vielä hautumaan. Useita hyviä vaihtoehtoja saatiin.
Ehdotettiin alkuperäisen nimen Iso-Ä iniö n Seurojentalo/Seurantalo -nimen säilyttä mistä perinteen mukaisesti. Muita ehdotuksia olivat Seurantalo, Seurojentalo, Kylä talo, Ä inä ä n seudun kylä talo ja Ä inä ä n
seudun seurantalo.
KUNNANJOHTAJA RINNA IKOLA-NORRBACKA

Joukkoliikenteen harveneminen puhututtaa. Kunta
on aikoinaan valinnut toteuttamismalliksi markkinaehtoisen mallin. Liikennö itsijä t ajavat vain kannattavat vuorot, joihin kunta ei voi vaikuttaa. Kunnan jä rjestämä asiointi- ja uimahallivuoro Salpakankaalle
on saanut vakiintuneet kävijät. Leasingpikkubussikokeilu loppuu kesä kuun alkuun mennessä ja toivotaan jatkajaa ajamaan vuoroa.

Lehmonkärjen Rantakahvila
19.6.–11.8. 2019
Klo 11.00–18.00
A-oikeudet,
herkulliset leivonnaiset ja
suolapalat omasta keittiöstä,
erikoiskahvit ja päivän keitto (ei lauantaisin)
Oman tilan highland-lihaa ja makkaroita myynnissä!

Päijä thä mä lä iset -nimisen kuntien nettisivujen alle
on tulossa tapahtumien ilmoitustilaa kylille ja yhdistyksille.
Työ sarkaa kunnan pä ä ttä jillä on runsaasti suunnitteilla olevien tonttien kaavoittamisen, vuokra-asuntojen remontoimisen ja terveyskeskuksen vuodeosaston muutostö iden suunnittelussa yhteiseksi olohuoneeksi tai perhekeskukseksi, useiden toimijoiden
saamiseksi saman katon alle.

Herkkujen illat Ometassa
4.7, 11.7, 18.7. ja 25.7. klo 18.00
(vain ennakkovarauksella)
Tilaussaunat ja muut aktiviteetit
Tilaussaunat, tenniskenttä,
Uusi frisbeegolfrata, 18 väylää
www.lehmonkarki.fi | puh. (03) 7666 330 | lehmonkarki@lehmonkarki.fi
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Lat N 61° 14.908’ Long E 25° 25.713’

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka käytti kahvin
lomassa puheenvuoron. Kylämme toiminnan runsaus sai urheilullisen ”kunnan äidin” hengä stymä ä n.

Miehet: Osallistuja/tulos (g)
1
Kai Suntela 9259
2
Eero Korpeinen 5863
3
Hannu Ahonen 5590
4
Petri Lehtinen 4787
5
Heikki Arkko 4598
6
Johannes Mattelmäki 3734
7
Mika Manninen 3486
8
Kalevi Rantala 3344
9
Janne Niemimäki 3016
10
Armas Ryynänen 2853
11
Kauko Käpölä 1924
12
Jukka Niemimäki 1771
13
Ari Hirvonen 1448
14
Reijo Sakari 1182
15
Jari Rantanen 1091
16
Juhani Humpila 876
17
Risto Sakari 853
18
Hannu Salo 834
19
Matti Salojärvi 728
20
Joonas Kulmala 671
21
Kari Juntunen 473
22
Asko Humpila 353
23
Arto Salojärvi 300
24
Vesa Torssonen 298
25
Juha Torssonen 218
26
Hannu Sipilä 142

Joenniemessä pilkittiin jä ttituloksia
Ä inä ä n seudun kyläyhdistyksen luotsaama pilkkikilpailu kerä si 60 osallistujaa 17. maaliskuuta Joenniemen kylä n Talassaareen. Kilpailua käytiin kolmen
tunnin ajan vapaasti valitulla alueella. Noin 50 senttimetrin paksuisen liukkaan jä ä n pä ä llä oli vettä ja
pieniä laikkuja lunta. Pilvinen sä ä takasi paremman
kalan syö nnin. Punnituksessa 45 pilkkijä ä jonotti ja
jä nnitti tuloslistojen valmistumista buffetin antimista samalla nauttien.
MATTI PIETINEN

Naiset: Osallistuja/tulos (g)
1
Marja-Liisa Frilander 4820
2
Minna Siljander-Salo 3696
3
Aila Niemimäki 3259
4
Irma Kinnunen-Salojärvi 2424
5
Anne Liukkonen 1368
6
Kaisa Käpölä 1287
7
Reija Niemimäki 909
8
Enni Aaltonen 727
9
Anne Jaatinen 412
10
Kati Etu-Sihvola 392
11
Anne Tommo 39

Voittaja Kai Suntela pilkkii usein, mutta osallistuu harvoin kisoihin. 9259 grammaa nousi pystypilkillä ja ohuella 0,30 millimetrin
siimalla. 18,5 kiloa on tullut Maakesken kisassa viidessä tunnissa.
Omaksi iloksi pilkkimisessä kiinnostaa iso saalis. Mies taitaa itse
pilkin valmistamisen. Kalat menevät kalakukkotarpeiksi kaverille.
MATTI PIETINEN

Nuoret: Osallistuja/tulos (g)
1
Meri Kinnunen 661
2
Joonas Hirvonen 636
3
Siiri Niemimäki 288
4
Jerry Kulmala 240
5
Ella Nurminen 213
6
Eero Haro 60
7
Kerttu Haro 34
8
Cindy Pettinen 18

Suurin kala: Janne Niemimäki 153 g. Kaikki sarjat
yhteenlaskettuna kalaa nousi 81 kg 175 g.

Nuorten sarjan voittaja Meri Kinnunen sai kalaa 661 grammaa.
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Martat 120-vuotisjuhlassa
Vesivehmaalla

LIISA-MARJATTA PIETINEN

Tammikuun viimeisenä Vesivehmaan Marttojen puheenjohtaja Satu Sä llinen toivotti tervetulleeksi viiden Asikkalan marttayhdistyksen yhteiseen Marttaliiton 120 vuotisjuhlaan ja suureen marttailtaan. Alkumaljat nostettiin ja huudettiin ”onnea meille”.
Itä -Hä meen Marttapiirin toiminnanjohtaja Tuulikki
Uusitalo luki juhlapuheen, joka luettiin koko Suomessa samaan aikaan. Lisä ksi katsoimme Marttaliiton dokumentin. Marttalaulu kajahti yllä ttävä n hyvin
ilman sä estystä ja harjoittelua.
Paikalla oli 70-80 marttaa, useimmilla ruutukuosia
asusteina. Illan kahvitus toteutettiin nyyttä reinä
vuoden teeman mukaisesti. Runsaan juhlavan tarjoilun jälkeen toiminnanjohtaja Uusitalo piti lopetuspuheenvuoron. Lopuksi esittäydyimme toisillemme
marttayhdistys kerrallaan.

Länsi-Asikkalan Martat ry/TOIMINTA 2019
ma 29.4.

Kässäilta Salojärvellä

pe 31.5.

”Unelmien liikuntapäivä” vanhuksille

kesäkuussa

Urajärven kartano / kahvit ja

Länsi-Asikkalan Marttayhdistyksen jäsenet pöydän päässä selin
Anitta-Inkeri Tervo, Nina Ojala (vas.), Paula Rantanen, Marjo Karhula, Elina Luukka keskustelee pöydän toisessa päässä Minna Pettisen kanssa ja Itä-Asikkalan Marttojen edustaja.

Häggin eläintäyttämön museo
la 27.7

”Pubikierros Äinäällä”

la 31.8.

Pietisen savusaunalla

la 14.9

Marttatorille Helsinkiin

ma 28.10

Aihe vapaa

ma 25.11

Piparitalkoot

MARTTALAULU: Päivä kun paistaa
Päivä kun paistaa pirttihin pieneen,
työtäni teen, olen onnellinen,
:,:Kylvän ja kitken peltoni laitaa,
Luojalta kasvua toivoellen.:,:
Turmako veisi mun taimeni nuoret,
Kylmäänkö kukkani kuihtua vois?
:,:Taivas kun hiljaa, tuo kasteen viljaa,
kuinka ei maaemo lahjojaan sois?:,:

MINNA PETTINEN

Syntymämaallensa kortensa kantaa
Marttojen työ, kodin hiljainen työ
:,:Hyyt sumut haituu, yö valoks vaihtuu,
Uskoa toivoa maan sydän lyö.:,:
Päivä kun paistaa pirttihin pieneen
työtäni teen, olen onnellinen,
:,:Kylvän ja kitken peltoni laitaa,
Luojalta kasvua toivoellen.:,:
Sanat: Anna Kaitila 1927
Sävel: Saksalaisen Laulava leivo -nimisen
kansanlaulun sävelmällä

Anitta-Inkeri Tervo (pöydän päädyssä), Nina Ojala, Liisa-Marjatta
Pietinen, Paula Rantanen, Minna Pettinen (oik.) ja kolme Itä-Asikkalan Marttaa.
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Onni on kirjasto omassa kylä ssä

Mielenkiintoista on ollut havaita, että alueemme kirjallisuuden harrastajat ovat jossain mielessä paremmassa asemassa kuin suurten kirjastojen lainaajat.
Pellilä n kirjaston jonotusajat suosituimpien teosten
osalta ovat vain murto-osa verrattuna suuriin kirjastoihin.

LEENA ETU-SEPPÄ LÄ

Kirjaston aukioloajat keväällä ja kesällä
to 4.4. klo 16-19
la 6.4. Eduskuntavaalien
ennakkoäänestys klo 13-16
to 25.4. klo 16-19

Kirjasto on myös hyvä tapaamispaikka. Ahkerat lukijat Esko Riukka ja Sirkka Vainio rupattelemassa lainausten ohessa.

to 9.5. klo 16-19
la 18.5. Europarlamenttivaalien

Pellilä n kirjasto on palvellut kyliemme asukkaita neljä vuotta. Lukijajoukko on kasvanut hiljakseen. Kirjojen lainauksen ohessa kirjasto toimii tuttuun tapaan
eduskuntavaalien ennakkoä ä nestyspaikkana 6.4. klo
13-16 ja europarlamenttivaalien 18.5. klo 13-16. Kirjasto tarjoaa vaalikahvit Penan pubissa kummallakin
kerralla.

ennakkoäänestys klo 13-16
to 23.5. klo 16-19
to 6.6. klo 16-19
to 20.6. klo 16-19
to 4.7. klo 16-19

Kirjastoon on hankittu tasaiseen tahtiin kirjauutuuksia – lä hinnä suosituimpien kirjailijoiden teoksia. Tä hä n toimintaan tukea ovat antaneet muun muassa
Liisa-Marjatta Pietinen ja Tellervo Jussila. Ylivoimaisesti suosituin kirja on viime aikoina ollut Hotakaisen Kimi Räikkö sestä kertova kirja. MTV:n Vuoden
Journalisti-palkinnon yhteydessä palkittiin myö s
vuoden paras kirja, joka on Minna Rytisalon Minna
Canthista kirjoittama Rouva C. Kirjasto sai sen lahjaksi Tellervo Jussilalta. Suosikkikirjailija Enni Mustosen uusin kirja, Sotaleski, ilmestyy huhtikuussa ja
on heti sen jä lkeen saatavissa myö s Pellilä n kirjastossa.

to 1.8. klo 16-19
to 15.8. klo 16-19
to 29.8. klo 16-19

Tervetuloa Pellilän kirjastoon!
Leena Etu-Seppälä
Tuukkalantie 12
puh.044 9675156
leena.etu-seppala@luukku.com

Ä skettä in saatiin lahjoituksena 12-osainen Urheilutieto-kirjasarja Pekka Peltoselta ja hä nen Heljä- puolisoltaan. Teoksissa kä sitellä ä n hyvin kattavasti
olympiaurheilua, kuntoliikuntaa, liikuntakasvatusta,
kansanurheilua, suunnistusta ja yleisurheilua. Lisä ksi lahjoitukseen kuuluivat mm. valmennusta, urheiluvammoja, lihashuoltoa ja ravinnon merkitystä urheilussa kä sitteleviä tietokirjoja sekä sota- ja muuta
kirjallisuutta.

LEENA ETU-SEPPÄ LÄ

Kirjoja on ollut tarjolla enemmä nkin, mutta rajallisten tilojen ja suppeahkon lukijamää rä n vuoksi lahjoitustarjouksiin on jouduttu suhtautumaan hyvin
valikoivasti. Lukijoidemme kannalta kiinnostavimpia
teoksia on vain voitu ottaa vastaan.

Lapsille ja nuorille on paljon luettavaa. Nikke, Elmeri ja Nessa tutustuvat Mauri Kunnaksen Suureen urheilukirjaan.
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Kun ää nne/kirjain h katosi nimen alusta:

Heinä niityistä tulivat nimet Ä inä -, Ä iniö
MATTI PIETINEN

Vähimaan kylän, Isoniitun pellon laidalla Ilmari Kososella on kädessä katajainen heinähanko. Liisa-Marjatta Pietisen haravan varsi on
haavasta ja piikit pihlajasta. Haravan omistaa Lauri Pietinen. Raimo Salmela teki haravaan uuden varren ja puuttuvia piikkejä.

Asikkalan Ä iniö -nimet ovat harvinaisia ja erikoisia.
Kylien asukkaat – äinämöiset – eivä t nimen alkuperä stä kysyville osaa esittä ä mitä ä n selitystä kylä nsä
nimelle. Vuonna 1933 Maliniemi piti nimeä Ä iniö
muinaissuomalaisena henkilö nnimenä . Suomen etevimmä tkä ä n kieliprofessorit eivä t osaa selittä ä nimien alkuperää . Asikkalan paikannimistä jopa väitö skirjansa laatinut fil.tri Terhi Ainiala ei osannut
kirjoittaa Ä iniö -nimistä Suomalaiseen paikannimikirjaan 2007 muuta kuin: Nimien alkuperä jää hämäräksi.

Ensimmä inen kirjallinen maininta nimestä Ä iniö oli
v. 1455 asiakirjaan otettu kylä n nimi Æynis. Vuonna
1462 nimi kirjoitettiin muotoon Äijnäs. Kylä n joen
nimi kirjoitettiin jo v. 1488 muotoon Einis åå (tarkoittaen ’Äinäjoki’). Sisä maassa olevan jä rven nimi
kirjoitettiin v. 1749 muotoon äinejärwi, v. 1779 Äinän Järwi.
Heikkohälyisen h:n kato
Nä iden Ä iniö -, Ä inä -nimien selittä minen on erittä in
yksinkertainen asia. Jo rautakaudella, noin 1500
vuotta sitten Iso-Ä iniö n lahdelle ja lahteen laskevan
joen suvantopaikoille tulivat ruotsinkieliset seppä mestarit nostamaan jä rvimalmia lahden pohjalta ja
tuon joen suvantopaikoista. He myö s perustivat asumuksiaan lahden rannoille. Jä ttä en monia ruotsinkielisiä paikannimiä paikalle. Mutta tuossa rautateollisuudessaan he tarvitsivat myö s seudun suomenkielisiä asukkaita raskaaseen jä rvimalmin nostoon ja
rautauuneille kuljettamiseen. Ja nä in kylä stä tuli rautateollisuuspaikka.

Kun niin monet kieliprofessorit ja maisterit niin tavattoman monista paikannimistä esittävä t aivan samaa tai kirjoittavat jotain aivan kummallista nimien
alkuperistä , niin metsä nhoitajan kieli- ja ammattitaidollani selitä n sitten nuo arvoitukselliset nimet. Esitä n esimerkiksi, että ruotsinkielisen kielimaailman
maakuntanimestä Hä me käyttämä nimi Tavaste onkin vanhaa suomenkieltä , tarkoittaen ’jä rvimaata’.
Sana tava on kyllä jo monien vuosikymmenien ajan
kyllä sanakirjoissa esitetty ’jä rveä’ tarkoittavaksi
suom. ugr. kielen sanaksi.
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Kun nuo ruotsinkieliset seppämestarit olivat samalla
myö s maanviljelijö itä , he tarvitsivat karjalleen ja hevosilleen heiniä . Hietikkoseudulla hyvä t heinä niityt
olivat vähissä . Oli vain yksi Isoniittu, aika pieni sekin.
Paikan joen vä häisetkin rehevä t rantaniityt otettiin
tarkoin käyttö ö n. Jos Heinä jä rvien ja Ä inä jä rven rannoilta sai vaikkapa vain yhden rekikuorman heiniä,
niin ne kyllä niitettiin tarkoin. Kortteetkin koottiin
rehuiksi.

Sanasta haina Aina-, Aini-nimet
Vanhassa suomenkielessä sana heinä oli toisinaan
myö s haina. Kuten virossakin. Ja vaikka nimien piti
olla Haina-, niin alku-h:n poispudottamisen mukana
ne ovat sitten Aina-. Sitä perua on sitten maastopaikka-, kylä - ja sukunimiä Ainali, Ainasoja ja Sievissä
Ainaslampi. Sananalkuisen h:n katoa on Suomessa
monissa muissakin paikannimissä . Yleisin tapaus
ovat Onka(mo)-paikannimet. Ne olivat alun perin
Honka(mo)-nimiä , mutta niistä alun h pudotettiin
pois.

Vanhassa ruotsinkielessä ja myö s suomenkielessä –
kuten varsinkin viron kielessä – sananalkuinen, heikkohä lyinen h jä tettiin usein sanaa alusta pois. Ja toisinaan tuota h:ta kyllä lisä ttiin sanan sisää n. Vaikka
se ei sinne kuulunutkaan. Ruotsin kielentutkijoiden
kirjoituksissa jo 150 vuotta sitten tämä yksityiskohta
on esitetty tarkkaan. Ja on yksi suomalainen tutkija,
joka tä stä kirjoitti. Mutta kirjoitus on jä tetty unohduksiin.

Pä lkä neen kirkonkylä Onkkaala oli alun perin sekin
Honkala. Jo v. 1340 Paavin pannabulla-kirjeessä mainittu paikannimi Onckala. Senkin takia kielentutkijoita niin kovasti kiinnostanut paikannimi. Joudun
siis metsä nhoitajan ammattitaidollani opettamaan
Suomen johtavia kielentutkijoita ja paikannimiä selittäviä professoreita nä issä kielitiedekysymyksissä .

Niinpä nuo ruotsinkieliset kirjoittivat sanan heinä
muotoihin Æyn- nimeen Æynis ja muotoon Äijn- nimen muodon Heinäs- sijasta. Jä ttä en alun h:n pois.
Ja vaikka piti kirjoittaa Heinisjoki, niin kirjurit ää nsivä t ja kirjoittivat Einis åå. Ja kun piti kirjoittaa jä rven nimi muotoon Heinä(n)järvi, niin he kirjoittivat
äinejärwi ja sitten Äinän Järwi. Hä meenkyrö ssä kin
on Äinänlahti – ’heinä nlahti’. On siis samanniminen
paikka kuin Asikkalan Ä iniö .

Ä iniö -kylä t Asikkalassa siis menettivä t nimistä ä n nimiensä alun h-ä ä nteen. Menettivä t tavallaan ruotsinkielisten kirjurien virheen mukana. Nä in se on. Tämä
nyt opiksi kylä n asukkaille itselleen. Ja kerrottavaksi
kaikille muille ihmisille. Oppimateriaaliksi Asikkalan
kouluille.
Ilmari Kosonen
metsänhoitaja, matkailuopas

Nä in se on mennyt tuo nimien alku-h:n kato. Jota
johtavat kielentutkijamme eivä t ymmä rrä. Vain joen
nimen muodossa Einis åå v. 1488 on suomen sanan
heinä kirjain -e- mukana. Sitten ruotsinkieliset kirjurit kirjoittivat ää nnettä –e- ruotsin kielen tavoin kirjaimella –ä-. Mikä sekin on ollut liian vaikea seikka
kielentutkijoille. Ä iniö n alkuperäistä nimen muotoa
Heiniö ei koskaan ole missä ä n kirjoitettu oikein.
Aina on kirjoitettu virheellisesti. Kylä lehden nimi Äinämöinen on sekin oikein kirjoitettuna Heinämöinen.
Mutta miksi muuttaa nimeä ? Pysykö ö n muodossaan,
arvoituksellisena, hämä rä nä .

(Kirjoittaja otti yhteyttä, luettuaan Äinämöinen-lehtiä netissä.)
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EDUSKUNTAVAALIT 2019
EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019
Suomessa jä rjestetä ä n eduskuntavaalit huhtikuun puolivä lissä palmusunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit toukokuun 26. pä ivä Silloin
voi ä ä nestä ä vain ilmoituskortissa mainitussa ää nestyspaikassa, joka IsoÄ iniö llä on Lä nsi-Asikkalan (Kurhilan) koulu. Ä ä nestyspaikka on avoinna
klo 9.00 – 20.00.
Jotta kaikilla olisi mahdollisuus käyttä ä ä ä nioikeuttaan, jä rjestetä ä n ennakkoä ä nestys eduskuntavaaleissa ajalla 3. – 9.4.2019. Europarlamenttivaalien
ennakkoää nestys on 15.5. – 21.5.2019.
Asikkalassa ennakkoä ä nestyspaikkana toimii kunnanvirasto, joka on avoinna
ennakkoää nestyspä ivinä :
Eduskuntavaalit
ke - pe 3 – 5.4. klo 9.00 – 18.00
la – su 6–7.4. klo 10.00 – 15.00
ma – ti 8 – 9.4. klo 9.00 – 20.00.

Europarlamenttivaalit
ke – pe 15 – 17.5. klo 9.00– 18.00
la – su 18 – 19.5. klo 10.00 – 15.00
ma – ti 20 – 21.5. klo 9.00 – 20.00

Iso-Ä iniö llä jä rjestetä ä n eduskuntavaalien kiertävä ennakkoä ä nestys Pellilä n kylä kirjastolla lauantaina
6.4.2019 klo 13.00 – 16.00. Europarlamenttivaalien kiertävä ennakkoä ä nestys on Pellilä n kyläkirjastolla
lauantaina 18.5.2019 klo 13.00 – 16.00.
Ennakkoä ä nestyksessä voi ää nestä ä missä tahansa Suomessa virallisessa ennakkoä ä nestyspaikassa. Ulkomailla ä ä nestyspaikkoina toimivat suurlä hetystö t ja muut keskeiset paikat. Tietoa ä ä nestyspaikoista ja yleensäkin vaaleista lö ytyy oikeusministeriö n yllä pitä mistä sivuista www.vaalit.fi.
Ä ä nestä jä tarvitsee mukaansa kuvallisen henkilö llisyystodistuksen ja ilmoituskortin (ilmoitus ä ä nioikeudesta).
Kylä toimikunta voi jä rjestä ä kahvilan tai jonkin muun tapahtuman ennakkoä ä nestyksen yhteydessä . Tapahtuman on oltava puolueeton, missä ä n ei saa olla vaalimainontaa tai puoluetunnuksia ja ää nestä jä n on pystyttävä esteettö mä sti menemä ä n ää nestyspaikalle.
Vaalimainonta ää nestyspaikan vä littö mä ssä lä heisyydessä on kielletty.
Vaaliasioissa auttaa www.vaalit.fi ja Asikkalan kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeri
Pirkko Lohtari numerosta 044 778 0253.

Kaikki äänestämään,
äänestäminen on oikeus, ei velvollisuus!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iso-Äiniön yhteisten vesialueiden osakaskunnan kalastuslupien myynti 2019:

Kalastusalueet:
Alimmainen Heinä jä rvi, Ylimmä inen Heinä jä rvi, Alinen-Kihlua, Keskinen-Kihlua, Ylinen-Kihlua, Tervajä rvi, Hä rkä jä rvi, Majuanjä rvi, Ä inä jä rvi, Rimmit, IsoKelkute, Koverojä rvi, Mustjä rvi, Karsillanjä rvi (ei
verkkoja), Ä iniö njoki (tä llä hetkellä ei lupia), Isojoki,
Pyhä joki, Kymijoen vesistö ja Kymijoki (Ruotsalainen)

Jukka Niemimäki 050 527 8457
Kari Mäkinen 0400 712 061
K-Valinta Lampinen, Kalkkinen 03 7671 141

Kalakokous ke 3.4.2019 Niemimä ellä
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Asikkalan Raikkaan
iltarastit 2019
keskiviikkona klo 17.30-19 lähdöt

KYLÄTOIMIKUNNANJÄSENET 2019-2020
Vesa Porkola (puh.joht.)
vesa.porkola@gmail.com

Yhdystie 18 as. 2

046 9507 810

Tuula Aaltonen (varapuh.joht./wb) Härkämäentie 83 040 9002 953
tuula.oma@gmail.com

1.5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.
12.6.
19.6.
26.6.
23.7.
31.7.
7.8.
14.8.
21.8.
27.8.
4.9.

Aurinkovuori +
PYÖRÄSUUNNISTUS
Vä ä ksyn kanava
Kurhila
Aurinkovuori
Majuanmäki
Kytä nkangas (klo 17-19)
Notkonmäki
Jenkkapirtti
Kopsuo
(klo 17-19)
Auttoinen (Päijä t-Rasti,
tiistai klo 17-18)
Rismalahti
Jenkkapirtti +
PYÖRÄSUUNNISTUS
Lehmonkärki
Rismalahti
Padasjoki (Päijä t-Rasti,
tiistai klo 17-18)
Vä ä ksyn kanava
LIISA-MARJATTA PIETINEN

ISO-ÄINIÖ, JOENNIEMI, MYLLYKSELÄ, VÄHIMAA

Äinään seudun
kyläkirjaan
kerätään:
tarinoita, muistoja,
karttoja, piirroksia,
asiakirjoja ja valokuvia
Äinään seudun kyläyhdistys ry
kyläkirjatyöryhmä
pietinen.liisa@gmail.com
050-356 2464

Minna Pettinen (sihteeri/fb)
minna.pettinen@elisanet.fi

Rajasuontie 305

050 3590 099

Pirkko Lohtari (rahastonh.)
pirkko.lohtari@phnet.fi

Padasjoentie 570

044 306 3667

Aila Niemimäki
ailajapaavo@outlook.com

Kukkuramäentie 51

040 4172 235

Petri Pettinen
petri.pettinen@elisanet.fi

Rajasuontie 305

0400 158 247

Juha Vaso
juha.vaso@pp.phnet.fi

Karsillantie 98

050 5265 990

Emma Murto
Vähimaantie 119
emma.piispanen@gmail.com

041 5366 889

Liisa-Marjatta Pietinen
Yhdystie 8
(Äinämöinen/kyläkirjatoimikunta)
pietinen.liisa@gmail.com

050 3562 464

ÄINÄMÖINEN 1/2019 HUHTIKUU
Kuvia, tekstit ja taitto: Liisa-Marjatta Pietinen
Kuvia ja ideoita: Matti Pietinen
Oikoluku: Eveliina Markkinen ja kyläyhdistyksen jä seniä.
Äinämöinen ilmestyy huhti-, elo- ja joulukuussa.
Lisäaineisto 15.3., 15.7., 15.11. mennessä toimitukseen.
Kiitos lehden jakajille ja mainostajille.
Painos: 260 kpl
Painotyö: Lahden Väriasemointi Oy
Äinämöinen-lehti ilmestyy alueen postilaatikoihin huhti-, elo- ja joulukuussa. Aiemmin ilmestyneet lehdet ovat luettavissa
https://www.ainaanseutu.net/

Mainoksia myydään 2019 lehtiin.
m.pietinen@gmail.com, 050-3035806
Kylätalon varaukset ja irtaimiston lainaukset Matti Pietiseltä.
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Ä inä ä n seudun kyläyhdistys ry

TAPAHTUMAT 2019
Helmikuu
su 10.2.
ti 12.2.

MARKKINAHIIHDOT, Niemimä essä , klo 10-14
KYLÄILTA JA KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS, Niemimä ellä , klo 18-20

Maaliskuu
su 17.3.

PILKKIKISAT, Talassaaressa, klo 10-13

Huhtikuu
la 6.4.
su 7.4.
su 14.4.
su 21.4.
su 21.4.
su 28.4.
Toukokuu
ke 1.5.
la 18.5.

ÄINÄMÖINEN 1-2019 ilmestyy
EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS, Pellilä n kirjastolla (kunta), klo 13-16
KYLÄLENKKI, Vä himaa, vanhan koulun kentä ltä (omatoimisesti), klo 10
KYLÄLENKKI, Joenniemi, lä htö Salojä rveltä (kylä lä iset), klo 10,
KYLÄLENKKI, Iso-Ä iniö , lä htö Kylä talolta (Pietiset), klo 11 (huom. aika)
MUNAJAHTI, Luontokeskuksessa, klo 12
KYLÄLENKKI, Myllykselä , lä htö Tupalan museolta (Hemmo Honkala), klo 10
VAPPUTULET LUONTOKESKUKSESSA, Karsillantie 97, klo 13
EUROVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS, Pellilä n kirjastolla (kunta), klo 13-16
Tuukkalantie 12
LEHMIEN LAITUMELLE LASKU Perttulan tilalla (Murto), Vä himaantie 119

Kesäkuu
su 9.6.

ÄINÄÄN KYLÄMARKKINAT, Kylä talolla, Iso-Ä iniö llä , Myllykselä ntie 27, klo 12-15

Heinäkuu
ke 3.7.
ma 8.7.
ke 17.7.

NYYTTÄRI PICNIC, Kylä talon pihalla, Myllykselä ntie 27, klo 18
LAULUILTA, Tupalan talomuseolla, Myllykselä ntie 224, klo 18-20
VANHAN AJAN TANSSIT, Kylä talolla, Myllykselä ntie 27, klo 19-23

Elokuu

ÄINÄMÖINEN 2-2019 ilmestyy
la-su 17.-18.8. TUPALAN TALOMUSEON KONEPÄIVÄT, Myllykselä ntie 224,
(Hemmo Honkala), klo 9-17
Syyskuu
la 7.9.
Joulukuu
la 21.12.

NÄKEMIIN KESÄ! Lyhtyjen yö Luontokeskuksessa, Karsillantie 97, klo 20,
ÄINÄMÖINEN 3-2019 ilmestyy
JOULUKALENTERI (eri järjestäjiä)
OHJELMALLINEN JOULULAULUILTA Niemimä essä
Kukkuramä entie 14
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