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PÄ Ä KIRJOITUS: Ä inä ä n seutu - elävä ä toimintaa!
Mahtavaa marraskuuta meille kaikille. Sä ä on ollut poikkeuksellisen lämmin vuodenaikaan nä hden ja mahdollistanut paljon erilaista toimintaa myö s ulkona.
Vuoden loppua kohti kulkiessamme on aikaa hetki muistella kulunutta vuotta kaikkine tapahtumineen. Tapahtumat, jotka olemme jä rjestä neet sekä ne tilaisuudet joihin olemme myö tävaikuttaneet tuntuvat hyvä ltä
ja nostavat kiitollisuuden tunteen pintaan. On mukava tunne kuulua kylä ä n, jossa saadaan asioita tapahtumaan.
Joulukuu on kohta ovella ja maa peittynee talven lumivaippaan. Joulukuussa meillä on runsaasti tapahtumia
tarjolla! Muista katsoa sivustoltamme ajankohtaiset tapahtumat.
Vuodenvaihteen jälkeen meillä on toiminnantäyteinen kausi pä ä tö ksessä , joka huipentuu vuosikokoukseen.
Kunnanjohtajamme on ilmoittanut saapuvansa kokoukseemme. Varaa sinä kin kalenteristasi tuo ilta ja juhlista tilaisuutta kanssamme.
Tämä muistelu menneistä ja huomio sä ä n lämmö stä nostattaa mieleen vanhan J.H.Erkon kirjoittaman Suomen kansan sävelmämme - No onkos tullut kesä

No onkos tullut kesä
nyt talven keskelle,
ja laitetaankos pesä
myös pikkulinnuille
Jo kuusi kynttilöitä
on käynyt kukkimaan,
pimeitä talven öitä
näin ehkä valaistaan

Ja vanhakin nyt nuortuu
kuin lapsi leikkimään
ja koukkuselkä suortuu,
niin kaikk' on mielissään.
Niin hyvä, lämmin, hellä
on mieli jokaisen.
Oi jospa ihmisellä
ois joulu ainainen!

ETUSIVUN YLÄKUVA
Kuvaaja: Matti Pietinen
Kohde: Pettisen jouluvalot
SIVUILLA 1, 10 ja 12
Kuvaaja: Liisa-Marjatta
Pietinen
Kohde: Kaupan
joulumainokset/
Pirjo Bäck-Mylläri

Terveisin
Vesa Porkola, puheenjohtaja
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TAPAHTUMIA

Iso-Ä iniö n kasi
MATTI PIETINEN

Anianneito 2018
LIISA-MARJATTA PIETINEN

Juuri lähdön hetkellä Entratumin järjestämässä liikuntatapahtumassa 6.10.2018 Iso-Äiniöllä. Teksti Ari Kärkkäinen/ FB

Kiitos rakkaat ystävä t! 22 urhoollista liikkujaa lä hti
kahdeksan kilometrin reitille napakasta tuulesta
huolimatta. Tapahtuma alkoi Mari Honkalan vetä mällä jenkkakahvajumpalla ja sen jä lkeen porukka
katosi Hä rkämäentien kumpuilevaan maastoon.
Maalissa ensimmäisenä oli Oiva Kasurinen ajalla
00.40.20 ollen miesten sarjan voittaja, toisena maaliin juoksi Dominic Ojala ajalla 00.40.45 ja kolmantena saapui Jouni Toivonen. Loppuaika Jounille
00.42.50.

Lämpimänä elokuun toisena lauantaina valittiin 47. Anianneito.
Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1972. Kaksi päiväisen mittelön voitti neljästä ehdokkaasta asikkalalainen Pinja
Yrjölä, numero neljä. Hyvän vastuksen antoivat alenevilla numeroilla Milla Ojala, Emmi Mattsson ja Alisa Manneri.

Nä kemiin kesä

Naisten ykkö seksi juoksi Tiina Saarinen ajalla
00.48.40. Toisena maalissa oli Laura Ruoho 00.49.00
ja kolmas Liisa-Marjatta Pietinen ajalla 00.50.28.

Illan hämä rtyessä syyskuun ensimmä isenä lauantaina nuotiolle saapui noin 35 kylälä istä hyvä stelemää n
menneen kuuman kesä n. Tapahtuman oli lö ytä nyt
myö s ohikulkeva sienestävä pariskunta ja polun puiden varjossa toisiinsa nojaileva nuoripari. Jotkut toivat mukanaan omat vieraansa.

Kiitos kaikille mukana olleille! Olette mahtavia! Kiitos myö s anopille ja Isabelille huoltojoukkueena toimimisesta, kiitos Ville ja Emma turvallisuudesta
huolehtimisesta, kiitos Anne ja Vä ä ksyn R-Kioski juomista sekä arpapalkinnosta, kiitos Asikkalan kunta
palkinnoista, kiitos Mari jumpasta ja kiitos Niemimäen tilalle kilpailukeskuksen lainasta.

MATTI PIETINEN

Hemmo Honkala palkittiin
Talonpoikaiskulttuurisä ä tiö myö nsi Hemmo Honkalalle
Talonpoikainen
teko
-kunniapalkinnon
24.8.2018 maatalousmuseo Sarkalassa Loimaalla.
Tunnustus kunniakirjoineen annetaan talonpoikaiskulttuurin kannalta merkittävä n teon tai elämä ntyö n
tehneelle henkilö lle tai yhteisö lle.
http://www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi/tapahtumat-jauutiset/141-talonpoikaiskulttuurisaatio-myonsi-talonpoikainenteko-kunniapalkintoja

3

Hirvijuhlat

Tupalan museon mansardikattoinen pä ärakennus on
vuodelta 1841, pihapiirin rakennukset 1800-luvun
alkupuoliskolta, riihi 1730-luvulta ja hevoskierto
1898 vuodelta. Lisä ksi museolla on savusauna, mallassauna ja runsaasti vanhoja esineitä .

MATTI PIETINEN

Lähteet: ESS 25.8.2018
Päijät-Häme 29.8.2018
Päijänteen lehti 7.9.2018
LIISA-MARJATTA PIETINEN

Hirvijuhlat sujuivat totuttuun tapaan vilkkaan puheensorinan täyttä mä ssä salissa sopasta, runsaista
voileivistä ja kahvista nauttien. Metsä miehillä jäi vielä saalistettavaa 17.11. vietettyjen peijaisten jä lkeenkin.

Hemmo Honkala sai palkinnoksi Oinaan sarvet -esineen ja kunniakirjan Talonpoikainen teko -kilpailussa.
LIISA-MARJATTA PIETINEN

Vuonna 1939 on haettu luvat kolmelle hirvelle Armas Kokkolan nimissä ja ensimmä iset peijaiset pidettiin vuonna 1940. Hirvikota Kihlualle rakennettiin Kari Lohtarin maalle vuonna 1995, jossa kylä n
retkeilijä t saavat tehdä evä snuotion. Jahtia voi halutessaan seurata passipaikalta ennakkosopimuksen
mukaan.
- Ä inä ä n hirviseurueeseen kuuluu 23 metsä stä jä ä .
Metsä stys alueena on 150 henkilö n vuokraamat
maa-alueet, metsä firmojen osuudet ja kirkonkylä n
pieni kaistale. Ajossa on mukana 3-4 koiraa, paitsi
Kiikarmä essä jahti toimitetaan miesajona maantien
lä heisyyden vuoksi, jutusteli Eero Kylä -Sipilä.
Juttua hirvestyksestä Äinämöinen 3/2014.
MATTI PIETINEN

Enni Aaltoselle tikan SM-kultaa joukkuekilpailussa
Enni Aaltonen heittä ä tikkaa monien vuosien kokemuksella. Palkintoja on kertynyt runsaasti useilta
kilpailureissuilta. Lokakuun 14. pä ivä nä tuli SMjoukkuekilpailun ensimmäinen sija Ä ä nekoskella.
Muut joukkueen kilpasisaret olivat Liisa Hautaniemi
ja Eeva Uitto.
Lähde: Päijät-Häme 24.10.2018
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Martat retkellä ”marttien” ja ystävien

kanssa Marttilan tilalla 26.11.2018.

MATTI PIETINEN

MATTI PIETINEN

Sinikka Marttila kertoi tilan historiaa hyvän tarjoilun lomassa.

Myymälätiloissa oli kauniita joulunajan lahjatavaroita.

Joulukalenteri alkoi

Rantaviiva on laskenut
MATTI PIETINEN

MATTI PIETINEN

Perttulan tilan vanhalla tuvalla oli Äinään seudun kolmannen
Elävän joulukalenterin ensimmäiset luukut.

Joenniemessa Talassaaren rantaviiva on laskenut useita metrejä
kuivan kesän seurauksena.
MATTI PIETINEN

MATTI PIETINEN

Veneiden laskuranta.

Myytävänä oli syysteurastuksen jälkeen naudan lihaa vakuumipakattuina määräpaloina. Ennakkovarauksia tultiin noutamaan
lauantaina ja sunnuntaina.

Tapahtumien tekstit: Liisa-Marjatta Pietinen
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LIISA-MARJATTA PIETINEN

NELJÄ NÄ PÄ IVÄ NÄ
SYYSKUUSSA
ISO-Ä INIÖ LLÄ JUHLITTIIN
Ä INÄ Ä N KIRJAPÄ IVIÄ .
Pellilä n kylä kirjastolla jä rjestetyssä lämminhenkisessä avajaistapahtumassa kylälä iset ja lä hiseudun
lukijat toivottivat Niemimä en juhlatilalle majoittuneet kirjailijat tervetulleiksi. Yleisö ä tilaisuuteen oli
saapunut aina Savonlinnasta asti.
LIISA-MARJATTA PIETINEN

Kirjailijoille Ä inää n kirjapä ivä t oli ainutlaatuinen kokemus, josta puhutaan vielä pitkä ä n. Savusaunassa
vietetyn illan, syksyn tummien tä htikirkkaiden ö iden, Luontokeskuksen leiritulten ja Vanhan Vä ä ksyn
kierroksen lisä ksi kirjailijoihin teki suuren vaikutuksen Tupalan talomuseo ja Hemmon ihmeelliset tarinat. Tanssittipa Hemmo muutamaa kirjailijatartakin
iltamissa, joten pakkohan kirjapä ivien puuhanaisen
Seija Helanderin oli luvata seuraavat kirjapä ivä t taas
kahden vuoden pä ähä n. Näitä bileitä ei voi jä ttä ä vä liin!

Myö hemmin aktiivista kirjallisuuskeskustelua jatkettiin Niemimäellä ”Stadi ja Lande” -paneelikeskustelussa, jonka juonsivat kylä llä syntynyt kirjailija Seija
Helander (s. Vilppula) ja Padasjoella mö kkeilevä Virpi Hämeen-Anttila. Paneelissa lukijakuntaa edusti
kylällä asuva Anne Jaatinen, kirjastoa Leena Etu-Seppä lä, kirjakauppoja Sysmä n kirjakauppias Elina Jantunen, pienkustantamoja Enostonen runoilija-kustantaja Kalle Niinikangas ja perhenä kö kulmaa Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen asiantuntija Elina Pulli, jonka lorukirjoja lö ytyy mm. ä itiyspakkauksista. Kouluyhteistyö stä Ä inä ä n kirjapä ivillä huolehti
kylä n toinen syntyperä inen kirjailija, Heidi Viherjuuri, joka kävi lukemassa Kurhilan alakoululaisille Hilja-kirjojaan.

LIISA-MARJATTA PIETINEN

Lauantai-iltana seurantalolla pistettiin jalalla koreasti trubaduuripelimannien Heikin & Mikon haitarinsoiton tahtiin. Iltamissa esiintyivä t myö s cheerleaderit Siiri, Ida ja ”Milla”, ja omien tekstien Avomikin
avasi Martta Oksanen kirjoittamallaan tarinalla entisaikojen Asikkalasta. Tauolla Seija Helander esitti
Runotuvan hä mä rissä Pohjan akan runoja samalla,
kun yleisö lumoutui Mia Aaltosen taidenäyttelyn voimakkaista maalauksista.

Niin, ja mainittakoon vielä , että Ä inää n kirjapä ivien
pingismestaruuden voitti kirjailija Jussi Huhtala.
Mailoina käytettiin runokirjoja ja verkkona riviin
asetettuja Kalle Pä ä talon romaaneja. Huikea matsi.
Ä inää n kirjapä ivä t ja Ä inä ä n seudun kyläyhdistys
kiittävä t lämpimä sti kaikkia niitä lukuisia tahoja ja
ihmisiä , jotka antoivat tukensa ja talkooapunsa ja
auttoivat meitä jä rjestä mä ä n tämä n ikimuistoisen
tapahtuman.
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Vuoden 2018 Äinään kirjapäivien
kirjailijavieraat:

LIISA-MARJATTA PIETINEN

Anna Maria Mäki, Mila Terä s, Heidi
Viherjuuri, Virpi Hämeen-Anttila, Ina
Ruokolainen, Mika Pekkola, Anu
Holopainen, Jussi Huhtala, Harri
Istvá n Mä ki, Marja Toivio, Elina Pulli,
Kalle Niinikangas, Johanna Venho,
Jani Saxell, Lealiisa Kivikari, Seija
Helander
Kirjailijat kahvilla kirjastolla kyläläisten kanssa.

Kirjailijoiden kokemuksia Äinään kirjapäivistä:
Ä inää n kirjapä iville osallistui kuusitoista kirjailijaa,
joiden teoksia lö ytyy kirjakaupoista ja kirjastoista
ympä ri Suomen. Tiedä pä hä ntä , vaikka jonain pä ivä nä joku taas kirjoittaisi jotain tä stä pienestä kylä stä mme Päijä t-Hämeessä . Heidi Viherjuuren Hilja-lastenkirjoissahan jo kolkutellaan Mansikkatä din ovelle
Kirkolanmutkassa, ja Seija Helanderin (ent. Vilén)
Mangopuun alla -romaanissa kuljetaan Härkämä eltä
Ä inää -Vähimaan ala-asteelle ja sieltä Intiaan.

”Täydellistä . Kunpa vielä kuulisin Ä inä ä n kä en kukkuvan!”
”Tapahtuma oli kuin aurinkoinen pä ivä syksyn pilvisten ja puolipilvisten joukossa.”
”10+ ruoalle. Ihan uskomatonta safkaa! Aina kun
ajatteli, ettei enä ä paremmaksi voi mennä , niin meni.”
”Ä inä ä n kirjapä ivä t oli ainutlaatuinen kokemus, yhdistelmä raikasta maalaiselä mä ä ja antoisaa kanssakäymistä kollegoiden, lukijoiden ja paikallisten kirjallisten toimijoiden kanssa. Retket olivat hauskoja,
ruoka herkullista ja yleinen tunnelma majapaikassa
kodikas ja inspiroiva. Saapumispä ivä n savusauna oli
ihana elä mys, ja toimi mukavana ”jä ä n murtajana”.
Kirjalliset vierailut ja tapahtumat oli hyvin jä rjestetty ja tunnelma niissä myö skin lä mmin ja viihtyisä .”

LIISA-MARJATTA PIETINEN

Kirjoittanut: Äinään kirjapäivien järjestäjät
LIISA-MARJATTA PIETINEN

Kirjailijoiden myyntipöytä iltamissa.
Äinään Luontokeskuksen lintutornilla.
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ELÄ MÄ NTYÖ RAPALASSA

- Tehtaalla sattui kiva vedonlyö ti, kun uittoaltaassa
uinut nainen otti haasteen vastaan ja sai sata
markkaa, nauraa Erkki.

MATTI PIETINEN

Kekkonen kävi vierailulla ja avasi uuden tehtaan
vuonna 1973, jota vielä sen jä lkeen laajennettiin lisä ä . Työ muuttui kaksivuoroiseksi ja piti ottaa lisää
työ tekijö itä, kun tuli tilauksia Amerikkaan. Rapala oli
Asikkalan suurin työ llistä jä . Mainostuotteita oli
verkkaripuku Rapalan merkillä , lentopalloasut ja
pilkkihaalarit.
MATTI PIETINEN

Erkki ja Seija Rantamäki muistelevat entisiä työvuosia.

Erkki Rantamä ki
Erkki teki takametsissä metsä tö itä. Tervajä rvelle tai
Valkjä rven lohkolle hiihdettiin pä ivittäin. Puita kaadettiin, ajettiin massoja ja tukkeja hevosella. Teki
mieli tehdä muutakin työ tä . Rapala haki työ tekijö itä
Tallukan mä elle ja työ paikka avautui samantien. Työ tehtäviksi valikoitui nä ppä ryyttä vaativia vaihehommia, uintilistojen sahausta ja työ njohtotehtäviä . Erkki Rantamäki työ skenteli Rapalassa vuosina 19632005, työ uraa kertyi 42 vuotta.

Erkki Rantamäen palkinto 40 vuoden työstä Rapalassa.

Seija Rantamä ki
Seija työ skenteli Rapalan palveluksessa vuosina
1972-2002. Hä nen työ tehtävinä ä n oli silmitys, koukutus, kiskojen uritus ja langoitus koneella.

Omistajat Ensio, Risto ja Esko Rapala kävivä t
tehtaalla kiertä mä ssä ja katsomassa. Työ paikalla oli
hyvä henki, tö issä oli hyvä olla, työ ntekijö istä pidettiin huolta ja ylimä äräinen liksa tuli monena vuonna.
Työ ntekijä t olivat pitkä aikaisia, potkuja sai harvoin
vain erityisestä syystä ja kaikki halusivat olla tö issä .
Yhteisiä toimintoja oli pilkkikisat ja lentopalloa pelattiin viidellä joukkueella menestykkä ä sti talkoosarjassa. Tehdas muisti työ ntekijö itä jouluisin kinkulla.

- Alkuvuosina palkan sai kä teen pussissa kaksi kertaa kuussa. Ensimmä inen tili oli 107 markkaa, muistelee Seija Rantamäki.
MATTI PIETINEN

- Parhaimmillaan työ ntekijö itä oli 320 henkeä tehtaalla ja 100 kotityö ntekijä ä. Ä inä ä lä isiä oli paljon
Rapalassa tö issä . Tö ihin mentiin kimppakyydeillä,
vaikka bussejakin kulki tiheä sti, kertoo Erkki.
Erkki Rantamä ki tunsi tö itä hakevat kylä lä iset ja oli
helppo ottaa ahkerat naapurit tai tuttavat mukaan
työ porukkaan. Seija-vaimokin on ollut Erkin valitsemia työ tekijö itä. Nuoret kesä työ ntekijä t tekivä t pilkkejä. Työ pä ivä n aikana pidettiin pieniä taukoja kerran tunnissa. 1960-luvun loppuun asti oli lauantaisinkin tö itä.
Seija Rantamäen eläkelahja Rapalasta.
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Olavi Harjula

LIISA-MARJATTA PIETINEN

Rapalan tehtaan eri työ vaiheita oli sorvaus, työ stä minen, langoitus, listoitus, maalaus, painotus, rengastus, pintakä sittely, silmitys, koukutus ja koeuitto.
Uistimia tehtiin apassista ja balsasta. Tehtaan työ koneet kehiteltiin itse.
- Olin autokuskina ja varastolla. Tö itä oli reilusti, tehtiin pienellä palkalla, työ tekijä t olivat pitkä aikaisia ja
saatiin hyvä t joululahjat, kertoo Olavi Harjula.
Haastattelu: Matti Pietinen
Teksti: Liisa-Marjatta Pietinen

1936

Riihilahden kotimökin yhdessä vuokrahuoneessa
alkoi toiminta.

1938

Myytiin tuotteita Kalkkisten kyläkaupalla.

1950

Vaapuja tehtiin Asikkalan kylillä. Korvaus
kappalehintana.

1962

Vääksyn iso koti rakennettiin, jossa oli tehdastilaa.

1963

Hympylänmäen tehdalle muutto.

1960-luvun lopulla Hympylänmäen tehtaan laajennus.
1973

Uusi tehdas avataan.

1980-luvulla uuden tehtaan laajennus.
Lähteet:
https://www.100tarinaa.fi/mokkipahasesta-oikeaksitehtaaksi/
.

Lauri Rapalaa esittävän patsaan on tehnyt Vääksyn kanavalle Toivo Pelkonen vuonna 1989.
Ensimmäinen Rapalan tehdasrakennus.
LIISA-MARJATTA PIETINEN
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manin, myö s heinä nsiemen hankauskoneet.
Myö s Joenniemen Anttilan saha ja mylly.

MARTTA OKSASEN
JOULUMUISTOJA

Nä in oltiin omavaraisia ruuan suhteen maatiloilla, vaikka Kansanhuolto oli vielä tuolloin, joka
mä ä rä si luovuttamaan kaiken mahdollisen, viljatuotteet ja elä imet ym. Ei siis kaikkea saanut itse
mä ä rä tä . Nä in tä ä llä kyläyhteisö ssä elettiin ahkeroiden kovan työ n parissa tulevaisuutta ajatellen ja Joulua odotellen.

Elä mä ä vanhaan aikaan nä in Joulun lä hestyessä .
Elettiin aikaa jolloin oli vielä ostokupongit voimassa. Kauppojen hyllyt oli hyvin vajaita, kaikesta oli puute, vaikka Iso-Ä iniö llä kin oli 3 kauppaa, ei suuremmin käyty jouluostoksilla. Ei ollut
ostettavaa, silti odotettiin suurta juhlaa.

Martta Oksanen 1998
Lue myös Äinämöinen 4/2008

Ajoissa leivoimme siirappipiparit, usein siirappi
oli kotitekoista, kuusen koristeet tehtiin kotona.
Ruokatarvikkeet oli kotoisia tuotteita, ei ollut
jä ä kaappeja eikä pakastimia. Joulun alla oli kova
kiire, kun piti nopeasti saada paljon valmiiksi.
Olihan meillä maalla perunoita ja lanttuja sekä
porkkanoita, joista saimme ne perinteiset laatikkoruuat, puuron ja rosollin.

LIISA-MARJATTA PIETINEN

Melkein joka taloudessa oli ainakin kesä possu,
josta saatiin syksyllä se joulukinkku suolaamalla. Puolukoita survottiin puuastioihin talven varalle ja mustikoita käytettiin paljon. Joululimput
leivottiin hyvissä ajoin, reikä leivä t oli tuvan orsilla.
Joululahjat olivat itse tehtyjä . Vielä ei ollut edes
radioita monessa kodissa, mutta tunnelma oli
hyvin aito. Koulujen kuusijuhla oli aina odotettu,
siellä oli lapsilla paljon ohjelmaa ja lopuksi näytelmä .

KIRJASTO
Jouluglögit Pellilän kirjastossa
Pellilä n kirjastossa tarjotaan 13.12 klo 16-19
jouluglö git. Hieno kirjastovuosi pä ä ttyy 27.12.
klo 16-19. Kiitos kaikille kirjastomme käyttä jille.

Olimme iloisia ja tyytyvä isiä , kun saimme elä ä
rauhan aikaa. Ei ollut monella nuorella edes polkupyö rä ä , siksi kylillä oli vilkas jalkaliikenne.
Posti oli keskellä kylä ä , josta jalkaisin haettiin
posti. Vä himaalla oli oma postitoimisto ja Aallon
kauppa. Myllykselä stä mainittakoon vuonna
1948 ennen joulua kutomakurssit. Pä ä ttä jä iset
pidettiin Nuorisoseurantalolla.

Leena ja Pentti Etu-Seppälä, Pellilän kirjasto

Kevään 2019 aukioloajat
to 10.1.
to 24.1.
to 7.2.
to 21.2.
to 7.3.
to 21.3.
to 4.4.
to 25.4
to 9.5.
to 23.5.

Kotielä imiä oli joka talossa. Maito ja voi tuli kotoa, usein myö s villat ja myö s useilla suolattu liha. Pellavaa viljeltiin, saatiin langat kehrä ten, rukit olivat käytö ssä koko syksyn jouluun saakka.
Kevä ttalvella kudottiin kankaita.
Joki oli arvokas asia, olihan tä ä llä Karsillan mylly ja saha. Anderssiinin mylly, saha ja pö rehö ylä
samoin Myllykselä ssä joen varrella Salon ja Bo10

klo 16-19
klo 16-19
klo 16-19
klo 16-19
klo 16-19
klo 16-19
klo 16-19
klo 16-19
klo 16-19
klo 16-19

Ä INÄ Ä N SEUDUN JOULUKALENTERI 2018
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KYLÄTOIMIKUNNANJÄSENET 2018-2020
Vesa Porkola (puh.joht.)
vesa.porkola@gmail.com

Yhdystie 18 as. 2

TOIMINTA 2019

046 9507 810

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

10.2 Markkinahiihto
Niemimä ellä klo10-14.
12.2. Kylä kokous Niemimäellä klo 18. Mukana kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka.
TULOSSA Ä inä ä n seudun kinkerit Ilkka Kommerilla Vähimaalla, Asikkalan srk.
Ä inä mö inen huhtikuussa.
Kylälenkit

Emma Murto
Vähimaantie 119
emma.piispanen@gmail.com

041 5366 889

7.4.

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

050 3562 464

14.4. JOENNIEMI:
Joenniemelä iset. Lä htö Salojä rven pihasta klo 10.

ÄINÄMÖINEN 3/2018 JOULUKUU

VÄ HIMAA

21.4. ISO-Ä INIÖ : Pietiset Lä htö Kylä talolta klo 11.

Kuvia, tekstit ja taitto: Liisa-Marjatta Pietinen
Haastattelu, kuvia, ideoita, kylätalo ja mainosmyynti:
Matti Pietinen
Oikoluku: Eveliina Markkinen
Äinämöinen ilmestyy huhti-, elo- ja joulukuussa.
Lisäaineisto 15.3., 15.7., 15.11. mennessä toimitukseen.
Painos: 260 kpl

21.4 Munajahti Luontokeskuksessa klo 12.
28.4. MYLLYKSELÄ : Hemmo
Honkala. Lä htö Tupalan museoelta klo 12.

LIISA-MARJATTA PIETINEN

Painotyö: Lahden Väriasemointi Oy
Äinämöinen toivottaa lukijoilleen Hyvää Joulunaikaa!
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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