Iso-Äiniön, Joenniemen, Myllykselän
ja Vähimaan kylätiedote

ÄINÄMÖINEN
LOKAKUU
2001

VAUVAUUTISIA
Kyliemme nuorimmaiset löytyvät tällä
kertaa Vähimaan kylästä.
Kesän aikana kylän asukasluku nousi kahdella ja nyt on 79.
Tässä esittäytyvät Enni Sormula ja
Sampsa Murto.

Minä Enni Henrika Sormula synnyin
kauniina kesäpäivänä 27.7.-01
Vähimaalle koko perheeni iloksi.

Kylätoimikunta
vuonna 2001
Aittapelto Eero
p. 7306056, 040-5554217
eero.aittapelto@pp.phnet.fi
Humpila Virpi
p. 7663561
asko.humpila@reppu.net
Leveäoja Outi
p. 7663525, 040-5815645
outi.leveaoja@reppu.net
Murto Pasi
p. 0400-840853
tilikuu.pasi@sanet.fi
Paakki Minna
p. 7663617, 050-3533098
Riukka Markku
p. 7663510, 0400-897545
markku.riukka@pp.inet.fi
Riukka Nina
p. 7663533, 040-7724291
nina.riukka@pp.phnet.fi

Ilkka ja Liisa Murron
perheeseen syntyi
Sampsa poika pellervoinen mahtavien
heinäpoutien aikana
29.6.2001.

Seppälä Sole
p. 7663532, 040-5423867
matti@sanet.fi
Uotila Keijo
p. 7663551, 0400-494005
keijo.uotila@osuuspankki.fi

Tähän mennessä visakoivun taimia istutetaan ensi keväänä kyläyhdistyksen toimesta
jo neljän vastasyntyneen vauvan piha-piiriin!

KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA TIEDOTTAA!
Tulemme myymään syksyn aikana alueen kotitalouksiin WC- ja talouspaperia sekä
pyykkipulveria. Tarkoituksena on kerätä varoja koulun sisätilojen "ehostukseen", mm.
uusiin verhoihin. Kannatusta toivotaan!
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Syyspäivän aherrusta Äinää-Vähimaan koululla
Porhallan autollani syyskuisena
iltapäivänä tutuksi tulleen koulun pihalle, jossa parveilee liuta
lapsia. Ulkorapuilla olevista
vaatteista päätellen koulun sisälläkin on vielä koko joukko
lapsukaisia. Sisälle astuessani
on yllättävän hiljaista. Talonmies-siivooja Ulla Lamminpää
siistii paikkoja ja tervehtii hyväntuulisesti. Ulla on tullut koulun väelle tutuksi syksystä -98
lähtien. Ullan kuskaamana saapuu ruoka Kurhilasta ja paikat
on siistinä milloin minkäkinlaista
käyttöä varten. Vuosien myötä väkimäärä on kasvanut ja sitä myötä myös työn
määrä. Ulla vain on pysynyt samana. Hänen mielestä koululla on hyvä ilmapiiri sekä lasten että henkilökunnan välillä. Työpaikkansa mukavimpana asiana Ulla mainitsee sen, kun saa elää lasten kanssa ja nähdä heissä sen kasvun ja muutoksen
mitä vuosien varrella itse kussakin tapahtuu.
Opettajien huoneessa onkin koolla opettajat ja kouluavustaja. Jaa-a, mutta olipas
siellä muutama lapsukainenkin. Tilanne oli hyvin arvokkaan ja vakavan tuntuinen,
joten katsoin parhaakseni mennä yläkertaan tutustumaan sen osan väkeen.
Yläkerran rappusia myötäilee lasten tekemiä kuvia. Itse yläkerta vaikuttaa valoisalta
ja viihtyisältä kaikkine sisustuksineen. Vastassa on muutamia esikoululaisia leikkeineen sekä heidän ohjaajansa.
Tänä vuonna Äinää-Vähimaan koulussa on yhteensä 49 lasta ja 6 aikuista. Koulun
yläkerrassa toimii Länsi-Asikkalan esiopetus. Esikoululaisia on 15 lasta, jotka kokoontuvat kahdessa eri ryhmässä. Esikoulun opettajana on aiemmin leikkitoiminnan ohjaajana toiminut Tuija Idänpirtti Viitailasta. Jo viime vuoden Tuija ohjasi esikoululaisia. Nyt Tuijalla on vakinainen virka ko. työssä. Tuijan apuna ja tukena
opastamassa lapsia yhdessä toimimiseen ja
leikinomaiseen toimintaan on kouluavustaja
Jaana Vastamäki
Kurhilasta. Jaana on aloittanut työnsä tänä
syksynä ja näillä näkymin on ensi toukokuun
loppuun. Tuija ja Jaana suunnittelevat toimintaa yhdessä myötäillen lasten ajatuksia ja ideoita. Tuija toteaa “Olen retken johtaja. Lapset
valitsevat omia polkujaan. Ohjaajana tiedän
mihin ollaan menossa” Toiminnassa on tärkeää leikkimieli, hauskuus ja lasten kuuntelu.
Esiopetuksen ihmiset toivottavat kyläläiset tutustumaan toimintaan ja tiloihin ajan kanssa. Jos olet kiinnostunut, eikun ääntä kohti vain!
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Alakerran tiloihin palatessani koulu on tyhjentynyt lasten äänistä. Lapsista kertoo enää vaateläjät, jotka siivooja korjaa sisätiloihin.
Tänä syksynä koulu on saanut uuden opettajan
Sysmästä. Luokanopettaja Tanja Holopainen
opettaa 1 - 2-luokkalaisia. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat myös musiikin ja tekstiilityön
opetus 3 - 6-luokkalaisille sekä 3 - 4luokkalaisten englannin opetus. Menneiden viikkojen perusteella Tanja pitää työtään pienellä
koululla monipuolisena ja haastavana. Niin aikuiset kuin lapsetkin ovat hyviä työkavereita. Tanja toivottaa tervetulleeksi kyläläiset erityisesti tapahtumapäivinä tutustumaan koulun toimintaan.
Uutena kasvona tänä syksynä taloon on tullut myös kouluavustaja Tuomas Kommeri. Hän toimii yleisavustajana niin oppilaille kuin opettajille tilanteen ja tarpeen
mukaan. Kollegoiden mukaan hänen toimenkuvansa selkenee ajan myötä arjen
eläessä. Tuomas toteaa pienessä koulussa olevan mahdollisuuden saada vastuuta
enemmän kuin suuressa yksikössä ja tulevaisuutta varten saa hyvää työkokemusta.
Koulun johtajana vuodesta -99 toiminut Juha Kulju on 3-6-luokkien opettajana. Juhalla on kokemusta luokanopettajan työstä pienistä suuriin kouluihin. Opettamisen
yhdysluokassa hän tunnustaa olevan suuri haaste. Opettaminen on työläämpää ja
vaikeampaa kuin esimerkiksi luokassa, jossa on 30 samanikäistä lasta. Kuitenkin
Juha näkee yhdysluokkaopetuksen kasvattavampana, erityisesti lasten sosiaaliselta puolelta. Työn mukavimpina puolina huumorintajuinen Juha pitää lapsilta saatua
suoraa palautetta niin hyvistä kuin huonoista puolista. Itsenäinen työskentely ja
mahdollisuus yhteistyöhön vaikka koko henkilökunnan kesken viehättävät myös Juhaa. “Koulu on avoin paikka, johon saa tulla seuraamaan opetusta. Soita ja sovi tapaaminen!” . Ei muuta kun koululle poikkeamaan! Aurinkoisia syyspäiviä koko koulun väelle!!
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ÄINÄÄN PYRKIVÄÄ HERÄTELLÄÄN ...
Äinään Pyrkivän ylimääräinen kokous pidettiin 6.8. koululla. Paikalle oli saapunut 9 henkilöä. Kokouksessa valittiin seuralle uusi puheenjohtaja sekä johtokunta. Timo
Riukasta ( puh. 7663 533) tuli puheenjohtaja. Viisi jäseniseen johtokuntaan valittiin Päivi Salojärvi (sihteeri,
puh. 7663 522), Matti Seppälä ( varapj, puh. 7663 532),
Kari Rantamäki (puh. 7663 666), Kirsi Riukka (puh.
7663 510) ja Minna Paakki (puh. 7663 617).
Elokuussa Vernerin päivänä järjestettiin koulun kentällä
sarjakilpailut lajeina pituushyppy ja 40 m / 60 m juoksu.
Osanottajia oli 39 ja jokainen kilpailija sai osallistumisestaan pienen palkinnon.
Äinään Pyrkivän vuosikokous pidetään
tiistaina 27.11.2001 klo 18.30 koululla.
Kokoukseen ovat kaikki kyläläiset tervetulleita
päättämään ensi vuoden toiminnasta.

Mölkkykisat Kurhila-Hillilän kylätorilla
Kyläyhdistysten haastemölkkykisaan osallistui kylältämme joukkue, jossa kisailivat Minna
Paakki, Suvi ja Mira Toivonen sekä Teppo Hurme. Joukkue sijoittui jaetulle kolmannelle tilalle.
Kaikille mölkkypelistä innostuneille tiedoksi! Teppo Hurme lahjoitti kyläläisten käyttöön
upouuden mölkkypelin. Peliä voi lainata Minnalta p. 050-3533098.

Kotiseutuilta Tupalan
talomuseolla

Heinäkuinen kesäilta houkutteli Tupalan museolle 120 kyläläistä. Illan aikana leikimme perinneleikkejä ja lauloimme yhteislauluja haitarimusiikin säestyksellä. Äinään Marttojen tarjoamat
pannukahvit maistuivat tuoreen vehnäsen kera. Vieraat Taiwanista esittivät yllätysohjelmaa.
Kiitos kaikille jotka mahdollistivat tapahtumarikkaan illan onnistumisen.
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