Iso-Äiniön, Joenniemen, Myllykselän ja Vähimaan kylälehti

Hannu Sipilä keitti nokipannukahvia pilkkikisoissa. Tulokset sivulla 5. Kuva: Matti Pietinen
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Etusivun alakuva: LänsiAsikkalan Martat osallistuivat maaliskuun lopulla Miljoona linnunpönttöä -kampanjaan. Kuva: Liisa-Marjatta Pietinen

Keväällä tartutaan toimeen
Aprillipäivä. Ulkona sataa vettä, on kunnallisvaalien ennakkoäänestyspäivä Pellilän kirjastossa. Kyseessä
ei ole kuitenkaan huhtikuun 1. päivän pila, vaan käyn täyttämässä kansalaisvelvollisuuttani tai kuntalaisvelvollisuuttani tai oikeastaan kyläasukkaan velvollisuutta, sillä vain näin voin osaltani vaikuttaa siihen,
että kylienkin asukkaita täällä Asikkalassa huomioidaan. Vielä ehtii vaikuttaa valintoihin, joten käytä ääni oikeuttasi.
Tämä oli myös ensi kerta, kun poikkesin Pellilän kirjastossa. Nopealla vilkaisullakin uskaltaisin väittää,
että kirjoja löytyy moneen makuun, joten miksi lähteä hakemaan lukemista kylää kauemmalta. Äinään
seudulla muutenkin on paljon paikkoja, joissa kannattaa käydä vaikka useamminkin. Joten eiköhän tänä
keväänä ja kesänä tehdä paljon tutustumisreissuja ihan täällä kotikylässä. Suomi 100 on innoittanut mo niin hienoihin tapahtumiin, joita ei nyt kannata ohittaa. Vuoden tapahtumista löydät lisää tietoa tästä
lehdestä.
Kulunut kevät on ollut kylätoimintamme kannalta mielenkiintoinen. Uutisista varmaan huomasit, että
saimme merkittävän avustuksen kylätalomme kunnostamiseen. Nyt aluksi etsimme katontekijöitä. Jos
olet kiinnostunut perinnerakentamisesta tai tiedät henkilöitä tähän, niin nyt kannattaa ottaa yhteyttä
kylätoimikunnan jäseniin. Kattoa emme pysty juurikaan talkoilla tekemään, joten ammattiapu olisi tarpeen. Mutta talkoillakin on oma aikansa.
Kuluneella viikolla kylätoimikunta laittoi hakemuksen, jolla etsitään vuoden Päijät-Hämäläistä kylää. Nyt
vain jännäämme, miten meidän käy. Hakemusta tehdessä ymmärsimme jälleen kerran, kuinka upeaa
seutua alueemme on vai, mitä pidät näistä ajatuksista, joilla vakuutamme valitsijoita.
Äinään seutu on hyvä esimerkki kylästä, jonka toiminta ei ole hiipunut kyläkoulun lakkauttamisen myötä,
vaan yhteistä toimintaa ja tapahtumia kylällä on jatkettu jopa entistä ponnekkaammin. Kylätapahtumia
on pyritty uudistamaan aina kyläläisten kulloistenkin tarpeiden sekä toiveiden mukaan. Moni kokeilu onkin päättynyt tapahtumakalenteriin pysyvästi, yleisösuosion kannustamana.
Kylämme henki on lämmin, yhteisöllinen ja tulevaisuuteen luottava – yhdessä pieniäkin tekoja tehden
parannamme oman kylämme elinvoimaisuutta! Olemme kotiseudustamme ylpeitä ja mieluusti jakaisimme kylämme myös uusien asukkaiden, vakituisten kuin kesäasukkaidenkin, kesken. Olemme myös aktiivisesti pyrkineet mainostamaan kyläämme ja sen palveluita / tapahtumia mm. Lahden kylämarkkinoilla
sekä Vääksyn tapahtumissa.
Äinään seudun upea luonto ja sen suomat moninaiset mahdollisuudet sekä aidot hämäläiset ihmiset tekevät alueesta paikan, jossa haluaa elää ja olla vauvasta vaariin, arjet ja lomat. Luonto on ehdottomasti
alueen suurin vetovoima tulevaisuudessakin. Täällä tuotetaan puhdasta lähiruokaa, jota arvostetaan.
Täällä voi kokea elämyksiä, joista kaupungeissa haaveillaan. Kehittyvä netti luo uudenlaisen työskentely mallin, joka tulevaisuudessa yhdistää kodin ja työn sekä mahdollistaa erilaiseen työn ja vapaa-ajan sovittamiseen. Äinään seutu ei elä syrjässä vaan keskellä elämää.
Päivi Salojärvi
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Maailmaa mittaamassa Kiikarmäellä
Vanhemmat kyläläiset muistavat hyvin
Vähimaan Kiikarmäen puisen kolmionmittaustornin, jonka maanmittauslaitos
rakennutti vuonna 1919 aloitettua Suomen peruskartoitustyötä varten. Valtava urakka saatiin valmiiksi vasta vuonna
1987. Heti mittauksen valmistuttua käyttöön tuli uusi satelliitteihin tukeutuva
GPS-tekniikka, jolla sama työ uusittiin
muutamassa kesässä.
Mutta monikohan muistaa että maailmaa on mittailtu Kiikarmäellä aikaisemminkin?
Maapallo todistettiin pyöreäksi jo 1500luvulla. Sitten Isaac Newton osoitti vuonna 1687 teoreettisesti, että pallo ei ole aivan pyöreä,
vaan navoiltaan hieman litistynyt. Seuraavalla vuosisadalla Peruun ja Ruotsin Lappiin lähetetyt
retkikunnat todistivat teorian oikeaksi, mutta tarkempaa mittatietoa asiasta ei saatu.
Mittauksen toteutti lopulta saksalaissyntyinen Friedrich George Wilhelm Struve, joka toimi Tarton yliopiston tähtitieteen professorina. Hänen johdollaan rakennettiin vuosina 1816-1855 mittausketju, joka ulottui Tonavan suistosta Mustalta mereltä Jäämerelle lähelle Hammerfestia.
Struven ketju perustui kolmiomittaustekniikkaan. Sen pituus oli 2820 kilometriä ja siinä oli 265
mittauspistettä, joista 83 sijaitsi Suomen alueella.
Yksi näistä Struven mittauspisteistä on alussa mainitun Kiikarmäen kolmionmittaustornin paikalla. Sen merkkinä on edelleen kiveen pultattu rautatappi. Struven kartoittajat nimesivät pisteen sijaintipaikaksi virheellisesti Kurhilan, mutta peruskartoituksen yhteydessä tarkastellut
vanhat koordinaattitiedot antoivat paikalle oikean nimen. Lähimmät Kiikarmäkeä olleet pisteet
olivat Vesivehmaalla ja Virmailassa.
Struven ketju on aikansa huomattavimpia teknistieteellisiä saavutuksia, ja nykyäänkin voi ihmetellä mittaajien tarkkuutta. Satelliittimittauksella ketjun mittavirheeksi on todettu 2820 kilometrin matkalla vain 12 metriä. Ei ihme että koko ketju on vuonna 2005 valittu Unescon maailmanperintökohteeksi.
Struven mittaajat ovat liikkuneet Kiikarmäellä vuosien 1832-1835 välisenä aikana. Tarkat tiedot
löytyisivät Struven julkaisuista, mutta ranskankielisinä ne jäävät selaamatta. Silloiset mittaajat
eivät rakentaneet torneja, vaan mäen päällä olevasta pisteestä hakattiin metsään avoin linja,
josta nähtiin seuraava korkealla sijaitseva piste. Kiikarmäki oli varmaankin laiduntamisen ja kaskeamisen jäljiltä pusikkoista hakamaata, joten hakkuu-urakat tuskin olivat aivan ylivoimaisia.
Teksti: Jukka Heinonen, vähimaalainen
Kuva: Matti Pietinen

Lähde: Wikipedia: Struven ketju
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Kuvakulma tapahtumista
JOULUKALENTERI
Äinään seudun elävä joulukalenteri sai kyläläisiä
vierailemaan ja tutustumaan uusiinkin kohteisiin.
Kävijöitä oli 5-40 henkeä tilaisuuksia kohden.
Ulkona tapahtuvia paikkoja oli laavulla makkaranuotio, kynttilöiden vienti Pro Patria -patsaalle ja
pienoisjoulukylä. Glögiä juotiin lämpimässä Pellilän kirjastolla ja Pettisillä. Villa Kempillä oli katseltavaa niin miehille kuin naisille. Autot ja käsityöt
kiinnostivat glögin juonnin lomassa katseltuna.
JOULULAULUJA JA MAKEISKILPAILU
Niemimäellä oltiin joulutunnelmissa laulamassa
Tuomaaniltana. Joulumakeinen-kilpailun voitti hollolalainen Sari Setälä. Hän on ollut aktiivisesti mukana kylän monissa tapahtumissa. Kolme henkilöä
osallistui kilpailuun seitsemällä suklaa ja marmeladityöllä. Tuomaristossa oli mukana oman kylän tytöt Saga Katajamäki ja Cindy Pettinen.

Villa Kempillä ollaan jouluisissa tunnelmissa. Vasemmalta Esko ja Leena Kemppi. Kuva: Matti Pietinen

Jääsuklaa-karpalo (Sarin ohje)
250 g valkosuklaata
125 g kookkosrasvaa
¼ dl tomusokeria
kuivattuja karpaloita
Sulata valkosuklaa vesihauteessa hellalla tai mikrossa miedolla lämmöllä. Sulata kookosrasva toisessa kattilassa. Anna niiden jäähtyä hetken aikaa
ja sekoita ne sitten keskenään. Lisää joukkoon tomusokeri. Ripottele karpalot pieniin paperimuotteihin ja jaa massa päälle.
ILOTULITUS
Uudenvuoden aattoiltana kokoontui arviolta 50
henkeä Kylätalon pihalle avaamaan Suomi 100vuotta. Näyttävät raketit toivat iloa lähellä ja
kauempaa katseleville.
MARKKINAHIIHTO
Sunnuntaina helmikuun 12. päivänä saapui kyläläisiä Niemimäelle syömään ja kahville kävellen, suksilla, potkukelkoilla ja autoilla. Osallistujien kesken
suoritettiin tuotepalkintojen arvonta.
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Makeiskilpailun voittanut hollolalainen Sari Setälä.
Kuva ja teksti: Liisa-Marjatta Pietinen

KYLÄKOKOUS

Tulokset:
Naiset
1.
Kaisa Käpölä 3531 g
2.
Maija Frilander 2621 g
3.
Aila Niemimäki 1842 g
4.
Maija-Liisa Mantsinen 1279 g
5.
Tuula Ahonen 1234 g
6.
Irma Kinnunen-Salojärvi 1210 g
7.
Sanna Lohtari 612 g
8.
Enni Aaltonen 595 g
9.
Saara Kommeri 425 g
10.
Tellervo Jussila 86 g
Miehet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Helmikuun 14. ystävänpäivänä kyläkokoukseen oli kutsuttu vieraaksi vt. kunnanjohtaja
Aapo Pispa. Yleisöllä oli hänelle monia visaisia kysymyksiä vastattavaksi. Illan yksi puhutuimmista aiheista oli Niemisen linja-autoliikenteen mahdollinen loppuminen kesän jälkeen. Varsinaisen kyläkokouksen johti ripeästi Pentti Etu-Seppälä. Tänä vuonna ei
tehty henkilövalintoja. Kuva ja teksti: LiisaMarjatta Pietinen
PILKKIKISAT 12.3.2017
Äinään seudun kyläyhdistyksen järjestämät
pilkkikisat käytiin aurinkoisessa Joenniemessä, Päijänteellä. Kisan isoimman kalan 152g
painoisen särjen sai Ahti Jussila. Kisaan osallistui 38 eri-ikäistä kalastajaa.

Kauko Käpölä 3527 g
Kalevi Rantala 3135 g
Johannes Mattelmäki 2527 g
Joonas Kulmala 2105 g
Reijo Sakari 1652 g
Ari Hirvonen 1651 g
Juhani Humpila 1325 g
Kyösti Käpölä 921 g
Hannu Ahonen 826 g
Matti Salojärvi 738 g
Risto Sakari 639 g
Olli Kommeri 441 g
Petri Lohtari 423 g
Ahti Jussila 364 g
Heikki Aaltonen 329 g
Asko Humpila 204 g
Arto Salojärvi 159 g

Nuoret (alle 18 v.)
1.
Oiva Kasurinen 728 g
2.
Joonas Hirvonen 667 g
3.
Otso Westerlund 291 g
4.
Henriikka Westerlund 283 g
5.
Laura Lahtinen 158 g
6.
Akseli Riukka 84 g
7.
Jessika Lohtari 33 g
8.
Jemina Lohtari 12 g
Kuvassa vasemmalta: Asko Humpila punnitsi, Arto
Salojärvi, Päivi Salojärvi kirjasi tulokset, Enni Aaltonen, Kyösti Käpölä ja Petri Lohtari. Teksti: Päivi Salojärvi. Kuva: Matti Pietinen
Iso-Äiniön osakaskunnan kalastuslupien myynti:
- Jukka Niemimäki 0505278457
- Erkki Rantamäki 0405482813
- Kari Mäkinen 0400712061
- K-Valinta Lampinen, Kalkkinen 03-7671141
Etelä-ja Keski-Päijänteen kalastusalue
www.ekpk.f
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Vanhoja valokuvia

Kirkolantienmutkassa oli usein kolareita ja naapureiden miehet ehtivät aina tulla auttamaan.
Raimo Salmela kertoi tien historiasta ja liikenteestä / Äinämöinen 3-2015. Kuva: Tapio Penttilä

Kandénin ambulanssi on kuvattu vuonna 1975.
Sinikka ja Martti Kandén pienen
Janne-poikansa kanssa vuonna 1973.

Martti ja Pertti
Kandén valmiina
kiitämään hälytyspaikalle
vuonna 1986.

Kuvat: Jaana
Kandén-Kiviojan
kuva-albumista.
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Myllykselän koulu 1913-14

OPETTAJAT / alakoulu
Severiina Heinonen 1922-27
Maija Hirsikoski 1927-34
Helmi Kallio 1934-40
Impi Ikonen 1940-41
Rauha Venhoranta 1941-43
Laina Ylitalo 1943-46
Siiri Honkanen 1946-51
Elina Haimila 1951-52
OPETTAJAT / yläkoulu
Hilja Uutela 1911-24
Saimi Maijala 1924-26
Veikko Lappalainen 1926-27
E.V. Hirsikoski 1927-30
Saimi Grundström 1930-36
Anna-Liisa Jaramo 1936-41
Aili Syrjäläinen 1941-43
Annikki Montin 1943-44
Johannes Ylitalo 1944-46
Oskari Honkanen 1946-51
Toive Viinikkala 1951-52
Siiri Honkanen 1952-68

Myllykselän koulu. Kuva ja opettajien lista: Esko Riukka
Esko Riukan muistelmia Äinämöisessä:
- Koulunkäyntiä Myllykselässä sotavuosina 2 / 2007
- Muisteloita Myllykselän poikakerhosta 3 / 2007

Äinää-Vähimaan koulu 1927 (-30)

Äinää-Vähimaan koululaisia vuonna 1941.
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Katkelmia Tarja-Leena Seppälän esitelmästä
5.10.1980 Äinää-Vähimaan koulun 50-vuotisjuhlissa
1866 Kansakouluasetuksen mukaan koulu oli kaupungissa pakollinen ja maaseudulla vapaaeh
toinen.
1877 Asikkalassa alkoi tyttökoulu Kurhilan Saarholmassa. Koulu kiersi Vähä-Äiniön Yttölässä ja
Kirkonkylässä. Poikakoulu Vesivehmaan Ruukalassa, joka kiersi välillä Anianpellon
Leanderilla.
1888 Asikkala jaettiin Urajärven, Kalkkisten ja Kurhilan koulupiiriin. Kurhilan alue oli Vähä-Äi
niö, Pulkkila ja Anianpeltoon asti.
1892 Myllykselän ja Joenniemen kylät siirrettiin uuteen Kirkonkylän piiriin. Iso-Äiniö ja
Vähimaa jäivät Kurhilan piiriin.
1897 Lisättiin vielä Viitailan ja Vesivehmaan koulupiirit.
1898 Kansakoulujen piirijakoa koskevan asetuksen mukaan kouluja pitää olla niin monta, että
lapsilla on kansakouluun enintään viiden kilometrin matka.
1899 Koulupiirejä yhdeksän: Viitaila, Myllykselä, Kurhila, Kirkonkylä, Anianpelto, Vesivehmaa,
Urajärvi, Keltaniemen ja Kalkkisten koulupiiri. Iso-Äiniöläiset kävivät Myllykselässä ja
vähimaalaiset Kurhilassa.
1904 Kaikkien koulujen tuli siirtyä kunnanhallintaan ja itsenäiset koulut lakkautettiin.
1905 Myllykselässä opetus aloitettiin Sihvolan talossa, jonka tontille koulu rakennettiin.
1913-14 Myllykselän koulu rakennettiin.
1920 Koulupiirejä oli 14.
1921 Oppivelvollisuuslaki
1927 Äinää-Vähimaan koulupiiri perustetaan. Asikkalassa oli 19 koulupiiriä.
Koulun rakentaminen.
1928
Koulun tontin osto Iso-Äiniön Pellilän sotilasvirkatalosta ja Kylä-Sipilän tilasta.
1929
Hankittiin rakennuspiirustukset, tehtiin perustyöt ja tiilet.
(savi Tuukkalan kuopasta ja sora Haara-Sipilän kuopasta)
1929-30
Puiden kaataminen talvella (Haara-Sipilä / Anton Lehtinen)
1930
Rakentaminen jatkuu kesällä
(rakennusliike V. Peltonen Hollolasta / kylältä Eetu Järvinen ja Juho Koskinen)
1930
Koulu alkoi syksyllä
1931
koulun vihkijäiset 3.5.1931
1940
1941
1944
1968
1975
1983
2009
2016

Koulu oli Puolustusvoimien sotilaskäytössä tammikuusta toukoluuhun.
Evakot asuivat muutaman viikon.
Koululle oli majoitettu lokakuun ajaksi sotavankeja.
Myllykselän koulu lakkautettiin.
Siirryttiin peruskouluun, kolme opettajaisen koulun nimeksi tuli Äinää-Vähimaan ala-aste.
Koulun perusremontti
Äinää-Vähimaan koulu lakkautettiin. Oppilaat siirtyivät Länsi-Asikkalan kouluun.
(toim. lis.)
Koulupiirit ovat Vääksy, Kalkkinen, Vesivehmaa ja Länsi-Asikkala. (toimituksen lisäys)

Pitkäaikaiset keittäjät ja siivojat 30-60 luvuilla olivat Hulda Lahtinen 30-luvulla, Laina Lönn 40luvulla, Hilja Toivonen 50-luvulla ja Helvi Koskinen 60-luvulla. Lämmityspuiden hakkuusta huolehti Emil Järvinen.
Kunnan arkistot / Anne Rantamäki
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1930-luku
- Koulu alkoi supistettuna kouluna vuonna 1930, syksyllä koulua
kävi alakoulun oppilaat ja talvella vuonna 1931 yläkoulun oppilaat.
- Yläkoulun opettaja Elna Harsu asui alakerran asunnossa ja alakoulun opettaja Helmi Kallio asui yläkerran asunnossa.
1940-luku
- Sodan aikana koululla säilytettiin saksalaisia sotavankeja, joita
lotat kävivät muonittamassa. Vangit kävivät tekemässä töitä myös
kylien taloissa.
- Vuonna 1944 kouluun sijoitettiin opettajaksi Karjalasta evakkona
tullut Matilda Kakko.
- Pommitusten pelon takia vintistä poltettiin kaikki palava.
- Ensimmäisinä vuosina kuvattiin vielä oppilaat, pula-ajan pahentuessa ja sota-aikana valokuvia ei otettu.

OPETTAJAT (arkiston lista)
1930-1943
Helmi Kallio
1943-1944
Rauha Venhoranta
1944-1955
Matilda Kakko
1957-1986
Alli Honkala
1930-1951
1951-1972
1972-1985
1985-1986
1986-1989
1986-1989
1989-1999
1999-2004

Elna Harsu
Oskari Honkanen
Matti Karkinen
Lauri Vihervuori
Jari Tenhovirta
Jari Tenhovirta
Ilkka Ruokonen
Juha Kulju

1977-1980
1980-1981
1981-1994
1994-1999
1999-2001
20012004-2006

Aino Keskinen
Kerttu Junttila
Seija-Liisa Tonttila
Outi Leveäoja
Marju Puputti
Tanja Holopainen
Petri Pekkala

1960-luku
- Vuonna 1968 lakkautettiin Myllykselän koulu, jolloin oppilasmäärä
lähenteli viittäkymmentä.
- Vähimaan kansakouluun suunniteltiin mittavaa laajennusta, joka
kuitenkin supistui vain pienen lautarakennuksen lisäosan rakentamiseen. Koulun lämmitysjärjestelmä uusittiin puukäyttöiseksi keskuslämmitykseksi.
1970-luku
- Kouluun saatiin kolmas opettaja (ainakin vuonna 1977), jonka virka kuitenkin siirrettiin Urajärven koululle vuona 1986. Kolmas luokka opiskeli liikuntasalissa, jossa edelleen myös jumpattiin
ja tehtiin puutöitä.
- Peruskoulu-uudistus
1980-luku
- Opettajat halusivat asunnot koulun käyttöön. 1980-luvun alussa teknisentyönluokka siirrettiin
yläkertaan ja vuosikymmenen lopulla talonmiehen muutettua alakerran asunnosta pois, myös
se otettiin koulun käyttöön.
- Syksyllä vuonna 1983 koulun peruskorjaus oli niin pahasti kesken, että koulu piti aloittaa kylällä
tyhjillään olleessa Tikkalan talossa. Joulujuhla järjestettiin vasta joulun jälkeen, jolloin vietettiin
samalla myös koulun tupaantuliaisia.
- Kaatuneiden muistotaulu hankittiin koulun 50-vuotisjuhlaan vuonna 1980.
- Keväällä vuonna 1989 oppilaat pitivät yhteyttä kummikouluun Englannin Shillingtonissa.
- 1980-luvun puolivälin jälkeen yleistyivät leirikoulut, teatteri- ja uintiretket sekä luokkaretket.
1990-luku
- 1990-luvun alussa kaikki kunnan toimialat joutuivat säästökuurille, koulun piti säästää 1 % menoistaan.
- Seija-Liisa Tonttilan jäätyä eläkkeelle koulun rehtori Ilkka Ruokonen ja johtokunnan puheenjohtaja lähestyivät myös tangokuningatar Arja Korisevaa kirjeitse ja pyysivät häntä opettajaksi.
- Koulun ympärille suunniteltiin ja toteutettiin pururata, jonka kyläläiset talkootyönä tekivät.
- Koululla kokeiltiin suoramyyntiä.
Kunnan arkistot /Anne Rantamäki
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Pasi Murto harrastaa vapaaehtoistoimintaa
Murron perhe muutti vuonna 2008 Vääksystä Pasin kotitilalle Vähimaalle. Hän on viihtynyt maaseudun rauhassa ja haluaisi asua täällä niin pitkään kuin vain pystyy. Maalla on oma vapaus ja
iso piha-alue. Talon rakennuksissa riittää aina kunnostamista. Pasilla on kotona tilitoimisto. Murrot eivät vielä tunne uudempia kylälle muuttaneita. Kylän tapahtumiin he ovat päässeet harvakseltaan osallistumaan. Pasin harrastuksia on postikortit, pienoismallit, kirjat ja SPR:n vapaaehtoistoiminta.
POSTIKORTIT
Postikorttiharrastus pitää Pasi Murron kotona. Hän on kerännyt niitä kymmenen vuotta. Joulukortteja ja muun aiheisia kortteja on omasta lapsuudesta nykypäivään. Korttikokoelmassa on
Asikkala-aiheisia n. 100 kappaletta ja SPR:n lähes 2000 erilaista mallia. Pasin haaveena olisi pitää
korttinäyttely. Nyt kortit odottavat arkistolaatikoihin pakattuina.
- Tuokaa vain kortteja minulle, älkää heittäkö niitä roskiin, Pasi kehottaa ja muistelee suurimman
lahjoituksen olleen 20 kiloa.
PIENOISMALLIT
Pasi kertoo innostuneensa pienoismalleista nähtyään näyteikkunassa mieleisiä
malleja. Ensimmäiset pienoismallitilauksensa hän teki vuonna 2009 Hollannista
internetin kautta. Perinteisessä mallikuvastossa on laajempi valikoima.
- Niitä ei tuoda Suomeen ja mallit tehdään tilausten mukaan. Harrastus on
vasta alussa maassamme, kertoo keräilijä Murto.
SUOMEN PUNAINEN RISTI (SPR)

Pasi Murron joulukylä valaistuna. Kuva: Matti Pietinen
Teksti: Liisa-Marjatta Pietinen

Vielä Lahdessa asuessa Pasi Murrolle kypsyi ajatus ensiapukurssin käymisestä ja Vääksyn aikana
se toteutui vuonna 2001. Siitä alkoi vapaaehtoistoiminta.
Ensiapukortti on voimassa kolme vuotta mutta olemalla mukana ensiapuryhmässä taito pysyy
ajan tasalla. Asikkalan ensiapuryhmä kokoontuu joka viikko, nuoret kaksi kertaa kuussa ja hallitus kerran kuussa.
Vapaaehtoisella SPR:n päivystäjällä on rajattu mitä hän saa tehdä. Tunnistetaan avun tarve ja
tarvitaanko muuta apua. Jokainen osaa elvyttää ja kaikki osaavat käyttää defibrilaattoria.
Vuodelle 2017 on noin 50 päivystysvarausta, jollekin päivälle osuu kolme saman aikaista
varausta. FC-Lahden 18 peleissä päivystetään yleisön tarvitsemia ensiaputilanteita varten.
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VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU (VAPEPA)
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) tehtäviin kuuluu mm. kadonneiden etsintä, henkisen
tuen antaminen, liikenteen ohjaus ja auttaminen evakuoinnissa. Etsijät rekisteröityvät OHTO-Vapepan hälytysjärjestelmään, joka on avattu 2017 vuoden alussa. Ikäraja on 18 vuotta mutta kursseille voi tulla jo nuorempana. Hälytyksiä voi tulla ryppäänä ja sitten voi olla taas puolen vuoden
tauko. Suomen Punainen Risti toimii Vapepan koordinaatiojärjestönä. Pasi Murto toimii Vapepan Hämeen maakuntatoimikunnan puheenjohtajana.
- Etsintöihin osallistuvilla on reppu aina valmiiksi pakattuna ja osa tavaroista otetaan mukaan
varastolta. Tarvikkeisiin kuuluvat etsintävaatetus, ruokaa ja juomaa 4-6 tunniksi, valoa, puhelin,
kompassi, ensiapuvälineet ja avaruuslakana. Etsintäalueen karttoja tulostetaan pikakartta -sivustolta paperille ja siihen tehdään merkintöjä. Valmiita kuntien karttoja on, mutta ne eivät ole
aina päivitettyjä versioita, kertoo Vapepan valmiuskouluttaja Pasi Murto.
PALKINTO KASVATUSTYÖSTÄ
Asikkalan Punainen Risti palkittiin valtakunnallisella kasvattajaosastopalkinnolla vuonna 2016
joulukuun alussa. Maakunnan ainoan nuoriso-osaston nuoria on koulutettu runsaasti. Kuopion
musiikkitalolla järjestettävässä Punaisen Ristin vapaehtoisten kiitosgaalassa asikkalalaiset saivat
palkinnoksi viiden hengen opintomatkan Geneveen tutustumaan kansainvälisen Punaisen Ristin
toimintaan. Palkinto jaetaan kolmen vuoden välein.
LINNANJUHLISSA 20-VUOTISHÄÄPÄIVÄNÄ
Kutsu Linnanjuhliin tuli 8.11 teemalla ”arjen vapaaehtoisuus ja turvallisuus”. Kolme muuta SPR:n
osastoa oli kutsuttu koko Suomesta.
- Oman edellispäivään osuneen hääpäivän juhlaohjelma peruttiin ja osallistuttiin itsenäisyysjuhliin. Siellä oli paljon seisomista, musiikkia ja tanssia. Jossain huoneessa soitettiin jousimusiikkia.
Ruokia oli monessa huoneessa. Television kuvista poiketen oli väljää, eikä ollenkaan kuuma ja
löytyi paljon naulakkotilaa.
LISÄTIETOA:
SPR
www.vapepa.fi
www.punainenristi.fi
www.rednet.punainenristi.fi/asikkala
pienoismalleja
https://www.felinaworld.com/uk/luville.
html
Seutunelonen / Päijät-Häme
- SPR-talo
30.7.2014
- oma auto
18.5.2016
- äkkilähtökoulutus
19.10.2016
- kasvattajaosastonpalkinto Kuopiossa
7.12.2016
- pienoisjoulukylä
28.12.2016

Pasi Murto päivystysvuorossa.
Kuva: Pasi Murto
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Iso-Äiniöllä kinkerit Onerva ja Erkki Taavitsaisella
Onerva ja Erkki Taavitsainen muuttivat Onervan
lapsuuden kotiin Iso-Äiniön Hevonpäälle vuonna 1996 Pieksamäeltä Erkin kotipaikkakunnalta.
Onerva opiskeli Pieksamäellä vajaamielishoitajaksi ja teki elämänuransa kehitysvammaisten
parissa. Erkki toimi Postin palveluksessa. Pojan
perhe asuu Valkeakoskella kahden tyttären ja
yhden pojan kanssa.
Kodissa olevat kauniit huonekalut ovat peräisin
huutokauppareissuilta. Pellolla kiertää talvella
omatekemä hiihtolatu tavallisten lenkkien vaihteluksi. Lukeminen on mieleistä. Talonväki käy
kaupungissa syömässä, ostoksilla kirpputoreilla
ja raveissa lähiseuduilla.
- Kreikan monilla saarilla olemme käyneet ja Lapissa 18 vuoden ajan keväisin ja joskus syksyisinkin, mainitsee Erkki.
-Edellinen polvi on tehnyt tilalla töitä, meille oli
Hiihtäminen on Onerva ja Erkki Taavitsaiselle mielei- selvää hoitaa huushollia eteenpäin. Neljän sisaren kesken tehtiin perinnönjako äidin poismenen harrastus kotipelloilla ja Lapin lumilla.
non jälkeen vuonna 1996.
- Kylätie on hiljainen, joskus vain kulkee koiraihmisiä tai ratsastajia. Paljon on kylälle muuttanut
vieraita ihmisiä. Asumme kylän laitamilla eläen omanlaisesti ja tykkäämme rauhallisesta elämästä, juttelee Onerva.
- Ennen mentiin kylään ilman kutsua mutta nykyään se on vähäisempää, harmittelee Erkki.
Muutaman kerran Taavitsaisen pariskunta on vieraillut Niemimäellä järjestettävissä kylän juhlissa. He toivovat kylän säilyvän elinvoimaisena ja ihmisten viihtyvän täällä. Heillä on toive pitää itsenä hyvässä kunnossa, elää terveellistä elämää, liikkua sopivasti, välttää stressaavia asioita ja
säilyttää elämä stabiilina.
Taavitsaisen piha on aina hyvin hoidettu. Taloa reunustaa korkea kuusiaita. Pihalla oleva navetta
on autotallina, varastona ja työtilana. Yhteen navetan soppeen on rakennettu saunatilat.
- Pellon laidalla on nähty rusakon jäljet. Kauriit ja peurat uskaltautuvat pihalle asti, kertoo hevonpään isäntä.
- Serkkuni Erkki Vuori kirjoitti sukumme tarinoita kirjoissa Ida, Seppälän emäntä ja Jennyn polku.
(Viimeisenä mainittu kirja oli Asikkalan kirjaston luetuin kirja vuonna 2016.)
- Meillä on tiivis sukuyhteisö ja olemme paljon tekemisissä keskenämme. Serkut ovat kuin sisaruksia, koska he viettivät lapsena paljon yhteistä aikaa Hevonpäässä. Välillämme on yhteenkuuluvaisuus, sen on saanut aikaan Vääksyn mummo ja sukumme Pulkkilanharjun mökkiyhteisö, sukuyhteydestä nauttiva Onerva iloitsee.
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Kinkerit / lukuset / kylälukuset / kyläluvut olivat tärkeä tapahtuma kylällä. Vuorovuosina tilan rekisterinumeron
mukaan talolliset olivat järjestelyvastuussa. Rippikouluikään lähestyviä nuoria pappi, lukkari ja joskus myös kyläkoulun opettaja kuulustelivat kiertokoulussa opittujen asioiden edistymisestä, kuten lukemisen, kristinoppi / katekismuksen ulkoa osaamisessa ja Raamattuopissa. Kinkeritodistuksen / lukusetelin merkintöjen perusteella
nuori hyväksyttiin rippikouluun. Aikuisten sisälukua testattiin Raamatun tekstiä vuorotellen lukemalla.
Vuonna 2017, Suomi 100 ja reformaation 500 -juhlavuonna keskustellaan aiheesta: Armoa Asikkalan seurakunnassa Herran vuonna 2017! Kinkereillä lauletaan kanttorin johdolla kinkeriaiheeseen liittyviä virsiä. Raamatun
tekstikohta luetaan ja esitellään yhteisvastuukeräyksen kohteita.
Yhteisvastuulle on Suomessa kerätty vuodesta 1950 ja ulkomaille keräysvaroja on lähetetty vuodesta 1963 lähtien. Vuonna 2017 keräystuotto jaetaan seuraavasti: 60 % kansainväliseen diakoniaan: nuorten syyrialaisten pakolaisten koulutukseen. 20 % vuosittain valittavalle kohteelle Suomessa: ihmiskaupan uhrit (Rikosuhripäivystyksen, Monika-Naiset liiton, Pro-tukipisteen ja Pakolaisneuvonnan yhteistoimintahanke). 10 % kirkon diakoniarahastolle ja 10 % keräävän seurakunnan valitsemalle kohteelle.

LUKUSETELI MUKANA KINKEREILLE
Onerva ja Erkki Taavitsaisen asuessa Iso-Äiniöllä kinkerit olivat edellisen kerran vuoden 1990-luvun loppupuolella. Nyt on tulossa toinen kerta.
- Hevonpään talossa on ollut useamman kerran lukuset edellisten sukupolvien aikana. Taloon tilattiin pitoemäntä laittamaan hämäläinen juhlapöytä. Entisaikaan kirkkoherra Mäkelä haettiin hevosella vällyjen
alle peiteltynä edellisestä talosta Kurhilasta, jossa
hän oli yöpynyt. Kirkonkirjat kuljetettiin toisessa reessä isossa nahkaisessa laukussa, muistelee Onerva
Taavitsainen.
Onerva kävi ennen rippikoulua kinkereillä vuosina
1946-52. Ensimmäisen kerran noin 10 vuotiaana. Lukuseteliin oli merkitty kuulusteltavat asiat. Hän pyrki
rippikouluun Kirkolassa. Pappi huusi talonnimellä tulemaan eri huoneeseen kuulusteltavaksi, jota Onerva
jännitti kovasti.
Rippikoulu suoritettiin 15-16 vuotiaana. Onerva Taa- Onerva Taavitsaisen lukuseteli kinkereiltä
vitsainen ajoi polkupyörällä Kirkonkylälle rippikouluun vuosilta 1946-52. Kuvat ja teksti: Liisa-Marjatkeväällä ja syksyllä. Raamattua tutkisteltiin, joka päivä ta Pietinen
tuli läksyksi Raamatun jakeita, kristinoppia ja virsiä.
Rippikoululaisen piti osata käskyt ja niiden selitykset, Isä meidän -rukous ja Herran Siunaus.
Yleensä kaikki pääsivät läpi. Oli kunnia-asia käydä rippikoulu ja vanhemmat pitivät siitä huolen.
Rippikoulun käyneet pääsivät naimisiin kuten nykyäänkin. Tytöillä oli valkea leninki, vain harvoilla mustan värinen juhlavaate. Pojat ostivat ensimmäisen puvun ripLISÄTIETOA:
pikirkkoon.
KINKERIT ISO-ÄINIÖLLÄ
sunnuntaina 9.4.2017, klo 13.00
Onerva ja Erkki Taavitsaisella
Hevonpääntie 121 (Hevonpäällä)

Asikkalan ev.lut seurakunta
vt. kirkkoherra Matti Piispanen
vs. kanttori Paavo Haapiainen
TERVETULOA!
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www.yhteisvastuukeräys.fi
www.asikkalanseurakunta.fi
www.kylälukuset.fi
wikipedia: kinkerit
Päijät-Häme 8.3.2017
Kirkonseutu 28.1 ja 25.2.2017

Kirjasto on tarjonnut lukemista jo pari vuotta

Äinämöinen 1 / 2017 oli mukana
seuraavat henkilöt:
- Haastattelu, kuvat, tekstit ja
taitto: Liisa-Marjatta Pietinen
- Oikoluku: Eveliina Markkinen
ja kyläyhdistyksen jäseniä

Virpi ja Asko Humpila tutustuivat heti avajaisissa kirjaston tarjontaan.
Kuva: Pentti Etu-Seppälä

Iso-Äiniön keskellä sijaitseva Pellilän kyläkirjasto täyttää huhtikuussa
kaksi vuotta. Perustamisestaan lähtien kirjasto on tarjonnut Äinään
seudun asukkaille lähietäisyydellä lukemista ja lukuelämyksiä säännöllisesti ympäri vuoden.
Tähän mennessä kuitenkin vain pieni osa kyläläisistä on hyödyntänyt
oman kyläkirjaston palveluksia. Koulua kylässä ei enää ole, kirjastoauton käynnit loppuivat vuosia sitten, ja bussivuorot vähenevät koko
ajan. Pellilän kirjasto sen sijaan toimii ja palvelee kyläläisiä joka toinen
torstai klo 16-19, loma-ajan poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos et halua lainata kirjoja, voit tulla tutustumaan muuten vaan ja tuoda kaverinkin mukanasi! Kupponen kahviakin on aina tarjolla kävijälle.
Kunnallisvaalien ennakkoäänestyksen tapahtuminen kyläkirjastossamme 1.4. kuuluu kaksivuotisen taipaleen kohokohtiin. Toinen upea
asia on kirjaston liittäminen osaksi kyläyhdistyksen Suomi 100- ohjelmaa. Näissä merkeissä järjestämmekin Pellilän kyläkirjastossa lauantaina 17.6. kesätapahtuman, jossa on ohjelmaa sekä aikuisille että lapsille. Lisätietoja tapahtumasta toukokuussa.
Kirjaston aukioloajat huhti-syyskuussa 2017:
- to 13.4. Kirjasto tarjoaa
2 v. kahvit, klo 16-19
- to 27.4. klo 16-19
- to 18.5. klo 16-19
- to 1.6. klo 16-19
- la 17.6. Kirjaston
kesätapahtuma /
Suomi 100, klo 12-17
- to 29.6. klo 16-19

- to 20.7. klo 16-19
- to 10.8. klo 16-19
- to 24.8. klo 16-19
- to 7.9. klo 16-19
Tervetuloa!
Leena Etu-Seppälä
puh. 044 9675156
leena.etu-seppala@luukku.com
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- Kuvia: Pentti Etu-Seppälä, Jaana Kandén-Kivioja, Tapio Penttilä, Esko Riukka ja Matti Pietinen
- Muut aineistot: Asikkalan kunnan arkistot / Anne Rantamäki,
Leena Etu-Seppälä (kirjasto),
Jukka Heinonen, Minna Pettinen (mainokset), Esko Riukka
ja Päivi Salojärvi
- Lehdessä esiintyvät henkilöt:
Onerva ja Erkki Taavitsainen,
Pasi Murto
- Jako: Pirkko Lohtari, Aila Niemimäki, Minna Pettinen, Raimo
Salmela, Päivi Salojärvi, Anita ja
Eero Kylä-Sipilä
Äinämöinen ilmestyy huhti-,
elo- ja joulukuussa. Lisäaineisto
15.3, 15.7, 15.11 mennessä toimitukseen.
- Valokuvanäyttelyyn vanhoja kylän kuvia Päivi Salojärvelle.
- Jakajilta jääviä ylimääräisiä lehtiä jaetaan kylän tilaisuuksissa.
- Kylän nettisivuille tietoja yrityksistä ja
tapahtumista Ari Kärkkäiselle.
PAINOTYÖ
Lahden Väriasemointi Oy
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ÄINÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY
https://www.ainaanseutu.net/

https://www.facebook.com/ainaanseutu

JUHLAVUOSI 2017 ÄINÄÄN SEUDULLA

YHDESSÄ
TAPAHTUMIA ÄINÄÄN SEUDULLA
Su 16.4. klo 12
Ma 1.5. klo 13

MUNAJAHTI Luontokeskuksessa
VAPPUTULET JA
KEVÄTTALKOOT Luontokeskuksessa
Su 11.6. klo 12-15 KYLÄMARKKINAT Kylätalolla
La 17.6 klo 12-17 KIRJASTON KESÄTAPAHTUMA,
VANHOJA SATUJA Pellilän kirjasto
Ke 19.7 klo 19
JUHLATANSSIT Kylätalossa
La 26.8 klo 13
PERINNEPÄIVÄ Tupalan museossa
La 26.8. klo 19.30 LYHTYJEN YÖ luontokeskuksessa
Pe 22.9.klo 18
RAITILLA lastentapahtuma
Ke 6.12.
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAT
joulukuu
JOULULAULUILTA
JOULUKALENTERI

KYLÄLENKIT lähtö klo 10
9.4. Tukia, Vähimaa
23.4. Valtola, Joenniemi
30.4. Mäkinen, Myllykselä

LAULUILLAT
Tupalan talomuseolla klo 18
ma 19.6. ja 24.7.

KYLÄTOIMIKUNNAN JÄSENET 2017
Päivi Salojärvi (puh.joht.)
Tuula Aaltonen (varapuh.joht.)
Minna Pettinen (sihteeri / fb)
Ari Kärkkäinen (rahastonh./ wb)
Heikki Aaltonen (kylätalon isäntä)
Juha Kamppila
Aila Niemimäki
Pirkko Lohtari
Pirkko ”Pike” Lohtari

044 7766 206 salojarvipa@gmail.com
040 9002 953 tuula.oma@gmail.com
050 3590 099 minna.pettinen@elisanet.fi
050 4073 170 ari.karkkainen@live.com
0400 682 629
050 0205 565 kamppila.jam@pp.phnet.fi
040 4172 235
040 5735 104
044 306 3667 pirkko.lohtari@phnet.fi

ÄINÄMÖISEN TOIMITUS

Liisa-Marjatta Pietinen
050 3562 464 pietinen.liisa@gmail.com
Äinämöinen-lehti ilmestyy alueen postilaatikoihin huhti-, elo-ja joulukuussa.
Aiemmin ilmestyneet lehdet ovat luettavissa https://www.ainaanseutu.net/
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