Iso-Äiniö, Joenniemi, Myllykselä ja Vähimaa -kylälehti

Paavo Niemimäki ajelee vuoden 1980 mopolla, jonka on koonnut Kari Aaltonen. Kuva: M. Pietinen
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Pääkirjoitus: Juha Vaso
Kylän kuulumisia: Suunnistuskilpailu, Riukan pernatapahtuma,
Avoimet maatilat Perttulassa ja aikaiset puinnit heinäkuussa ym.
Yhteislauluilta Markun ladossa
Pellilän kirjasto avaa ovensa
Sienestys on hyvä harrastus: Anitta-Inkeri Tervo
Metsästys ja metsästyskoirat harrastuksena: Harri Mäkinen
Kyläyhdistys 2021-2023 / Äinämöinen 2/2021 /
Kyläkirjan sisällysluettelo 2022

RIISTAKAMERAKUVA: HARRI MÄKINEN

PÄÄKIRJOITUS

Pandemia jatkuu
Karhu tuli lähikuvaan, sama eläin
on sivulla 11.

Päijät-Häme on siirtynyt koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen
Päijät-Soten arvion mukaan (9.7.2021). Jopa leviämisvaiheen
kriteerit uhkaavat täyttyä Lahden, Orimattilan ja Asikkalan
alueilla.
Hyvinvointiyhtymän infektiolääkärin Ville Lehtisen mukaan
on vaikea arvioida kuinka kauan rauhoittumiseen menee.
Puhe on kuitenkin enemmän viikoista kuin kuukausista.
Äinään seudun ”kuplassa” olemme tilanteessa, jossa yhteiset
tapahtumat odottavat parempia aikoja. Edelleen yhtenä ilon
aiheena kuitenkin oli Avoimet maatilat -tapahtuman
toteutuminen.

LIISA-MARJATTA PIETINEN

Erityistä kesää on eletty myös sään suhteen. Hellepäiviä on
ollut jopa poikkeuksellisen paljon. Näissäkin olosuhteissa
nautitaan kauniista luonnosta ja läheisten seurasta
turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Syksyn tullen
meidän kaikkien tilanne tulee paranemaan, kunhan kaikki
muistamme ottaa meille tarjotun rokotteen.
Pidetään yhteyttä
Hyvää syyskautta
Juha Vaso
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Olisiko vanhasta kitarasta
linnunpöntöksi?
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Kylän kuulumisia
TEKSTIT: LIISA-MARJATTA PIETINEN

Roskien kerääminen

Pyöräilykampanja huhti-elokuussa

Kunnan ympäristövuoden teemalla kehotettiin
keräämään huhtikuussa kylien tienvarsilta
roskia, mutta 24-tien reunoille ei saanut
mennä. Roskaisinta oli Myllykseläntien
alkupäässä Iso-Äiniön kylän osuudella.
Tehtävä hoidettiin pienellä joukolla nopeasti
etenevän kevään takia.

Asikkalan kunnan liikuntapalveluiden
pyöräilykampanjan postilaatikko on myös
Äinölän pihassa infotaululla. Vihkoon
kerätään poljettuja kilometrejä ja
kannustetaaan kuntalaisia pyöräilemään
huhti-elokuun aikana ympäri Asikkalan eri
kohteilla: Vääksy, Vehkoo, Kirkonkylä
(Asikkala), Kurhila, Kalkkinen, Vesivehmaa,
Urajärvi ja Äinää (Iso-Äiniö).

LIISA-MARJATTA PIETINEN

MATTI PIETINEN

Pääsiäisen jälkeen kerättyjä roskia.
LIISA-MARJATTA PIETINEN

Martat osallistuvat toukolokakuussa Kävelykipinätempaukseen
Kylän Martat osallistuvat touko-lokakuussa
valtakunnalliseen Kävelykipinä-tempaukseen,
jonka järjestävät Suomen Latu ja Tahko
Pihkala-seura. Kampanjan tarkoituksena on
haastaa kaikki suomalaiset kävelemään ja
tehdä kävelystä maan tapa.
Juhlien roskia oli jätetty bussikatokseen ja valpas
kyläläinen korjasi ne pois vuoden 2020 kesäkuussa.

Lainaus: www. kavelykilometrikisa.fi
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Tupalassa kävi arvovieraita

Tukkirekka kaatui Niinimäessä

EU-komissaarit vierailivat 3. toukokuuta
Hemmo Honkalan suojellussa metsässä.
Vierailun pääteemoina olivat ilmasto-älykäs
metsätalous ja kuinka modernissa
metsätaloudessa kiinnitetään huomiota
biologiseen monimuotoisuuteen.

MARKKU RIUKKA

Lyhyt lainaus: Päijät-Hämeen Mhy / Minna Lautala

LIISA-MARJATTA PIETINEN

Kaksi tukkirekkaa ajoi peräkkäin täydessä puulastissa ja
toinen niistä kaatui toukokuun lopulla Niinimäen
vesipassissa. Kuorma purettiin, mutta silti nostaminen
oli työlästä.

Luontokeskus kutsuu kävijöitä
Portinvartija Sakari Kinnunen oli tehnyt
monia ”kevättaikojaan”! Luontokeskuksen
laavun edusta oli haravoitu, nuotiopesä
tyhjennetty, lapset saivat oman uuden penkin
pukukopin seinustalle, istuin lankkujen alla
on uudet pölkyt, laituri ja laavu oli pesty sekä
pukukoppi ja wc siivottu. Kiitos omaaloitteisuudesta ja ystävällisyydestä
kyläyhteisön hyväksi tehdystä työstä!

Hemmo Honkala perinnemetsän vanhalla rajapyykillä.

Puukasa kaatui Äinäjärventiellä
MATTI PIETINEN

Kuntavaalien ennakkoäänestys
Koronan takia kuntavaalit siirtyivät
huhtikuulta kesäkuuhun. Ennakkoäänestys
järjestettiin Niemimäen Juhlatilalla
keskiviikkona 26. toukokuuta viiden tunnin
aikana. Poikkeusolojen takia tilan
kosketuspintoja täytyi siivota useasti.
Turvasiivoustehtävän otti vastaan LänsiAsikkalan Martat.

Toukokuun puolessa välissä puukasan alla oleva lumi
alkoi sulaa ja pino sortui Äinäjärventielle.
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mahdollista kokeilla omakohtaisesti, kun
Raikkaan kansalliset järjestettiin Äiniönjoen
varressa. Radat ulottuivat mm. Rajasuolle,
joka on monelle raikkaalaiselle tuttu
suojuoksuharjoituksista. Aiemmin maasto on
ollut kilpailukäytössä AM-pikamatkalla
vuonna 2004 sekä historian ensimmäisissä
SM-pikakisoissa vuonna 1989. Maasto oli
hyväpohjaista kuvioiden rikkomaa
talousmetsää, jossa oli vähäiset korkeuserot.
Ainoastaan Honkalanharju tarjosi pientä
mäkitreenin tynkää, mikäli se osui
reitinvalinnalle.

Suunnistuskilpailu
koronarajoituksin
SEPPO JÄRVINEN
MATTI PIETINEN

Historialähde: Asikkalan Raikkaan suunnistuksen
historiikki 1949-2000
Tulokset: www.asikkalanraikas.net
Miehet H21: 1. Juha Sorvisto (SM-yö 1./2016)
2. Konsta Vanhanen 3. Lauri Valkonen
Naiset D21: 1. Maiju Oksanen 2. Heini Wennman
3. Minna Kauppi (moninkertainen MM- ja EMmitalisti)
MATTI PIETINEN

Iso-Äiniön, Joenniemen, Myllykselän, Vähimaan ja
Vähä-Äiniön kylien maa-alueilla suunnisti 180
kilpailijaa. Kilpailukeskus sijaitsi Myllykselän
Koskuvintiellä, Hemmo Honkalan mökillä.

Raikkaan 111-vuotisjuhlakilpailut kisattiin 30.5.
Asikkalan suunnistuksen kehdossa Äinään
seudulla. Puolen kilometrin päässä
kilpailukeskuksesta marraskuussa 1948
silloisella Myllykselän koululla aloitti
toimintansa Raikkaan Myllykselän
poikaosasto. Heti alusta lähtien suunnistus
kuului päälajeihin. Poikaosastosta kuoriutui
menestystä niittänyt joukko. Vuonna 1955
Raikkaan ensimmäisen Jukola-voiton
ottaneessa joukkueessa oli viisi äinääläistä ja
myös myöhemmissä voitoissa Äinään pojilla
oli merkittävä rooli. Jukolassa ja SM-tasolla
menestyneitä äinääläisiä suunnistajanimiä
ovat mm. Riukka, Avikainen, Tuomaila,
Salokannel, Jussila, Kemppi, Vainio ja Sipilä.

Hemmo Honkala esittelee Asikkalan Raikkaan
seuratakkia, joka on ostettu Taruksen Jukolasta vuonna
1966 Padasjoelta. (Kuvatekstit: Liisa-Marjatta Pietinen)
MATTI PIETINEN

Oliko Äinään seudun maastoilla osansa
menestyksen taustatekijöissä? Tätä oli

Hemmo Honkalan takin vieressä oikealla on Soini
Jussilan Raikkaan takki vuodelta 1972.
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Kukkalaatikko kaadettu

Riukan pernatilan
juhannustapahtuma

MATTI PIETINEN
MATTI PIETINEN

Riukan itsepalvelumyynti on avoinna kellonympäri
ensimmäisistä uusista pernoista syksyn pakkasiin asti.
Kuvassa on vuoden 1539 perustetun Riukan tilan 17.
isäntä Markku Riukka yhdessä Maria Mikkosen kanssa.
Vähimaan kukkalaatikko on ollut nurin jo toistamiseen,
joten se poistettiin toistaiseksi käytöstä. Äinäällä olevaa
kukkalaatikkoa oli myös siirretty menneinä vuosina.

Markku Riukka, Maria Mikkonen ja kaikki
lapset järjestivät yhdessä perinteiseksi
muodostuneen pienimuotoisen
juhannusaaton pernatapahtuman, joka oli
ikään kuin myyntikauden avaus ja on
kuulunut 15 vuotta aaton ohjelmaan. Pihalla
kuului tasainen puheensorina, kukko kiekui,
kanat kuopsuttivat nurmikolla, lampaat
määkivät ja hevoset hirnahtelivat laitumella.
Pernan myynnin lisäksi mökkiläisille,
vakiasukkaille ja ohikulkeville tarjottiin
asikkalalaista sahtia.

Ukkosen kuorima koivu
LIISA-MARJATTA PIETINEN

MATTI PIETINEN

Ukkonen jylisteli aikaisin aamulla 8.6.2021. Äiniönjoen
ja 24-tien vieressä kuoriutui koivun runko.

Äinääläisen Jukka Lepistön soitto lisäsi juhannusaaton
tunnelmaa. Aikaisemmin soittajan tuolilla on istunut
Asko Leveäoja. Haitaristi on ollut mukana
tapahtumassa viitenä viimeisenä vuonna.
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Avoimet maatilat Perttulan tilalla
Perttulan tilan kutsu/ FB
Toivotamme kaikki tervetulleiksi 10.7. lauantaina meille
tutustumaan, mistä maito tulee! Kahvittele lehmien
keskellä, maista raakamaitoa, katsele kanoja, silitä
pupuja. Klo 12 esittelykierros. Myynnissä oman tilan
juustoja ja jugurttia.

MTK HÄME / AVOIMET MAATILAT
PERTTULAN TILA / FB
KAAPPAUSKUVA / PERTTULAN TILA / FB

Perttulan tilan esittely / FB
Perttulan tila on lypsykarjatila Asikkalassa.
Lehmät saavat laiduntaa keväästä syksyyn niin
kauan, kuin säät sallivat. Lehmät käyvät
satunnaisesti jaloittelemassa ulkona
talvellakin. Hiehot asuvat laitumella oljilla
kuivitettu kylmäpihatto suojanaan. Navetta on
40-paikkainen parsinavetta parsimatoilla ja
niskapuomeilla, joiden ansiosta lehmillä on
enemmän liikkumavaraa. Ruokinta on
säilörehupainotteinen. Vilja tulee lähitilalta ja
rypsitiiviste Suomen-Rehulta. Ruokinta on
GMO-vapaa.
Myymme omalla tilalla syntymästä saakka
kasvatettua tuoretta naudanlihaa
satunnaisesti syksyisin ja keväisin. Myymme
myös Päijät-Hämeen REKOn kautta
jäädytettyä ternimaitoa. Lisäksi tuotteita on
myynnissä Lahden maatilatorilla ja
Lähituotemyymälässä Vääksyssä.

Asikkalassa Avoimia maatiloja oli Perttulan tila,
Mattssonin Luomumarjatila, Pihamaan tila ja YliTommolan tila. Perttulassa kävi lauantaina 10.7.
aurinkoisena hellepäivänä noin 200 vierasta.
Kahvituksesta ja liikenteenohjauksesta vastasi Äinään
seudun kyläyhdistys. www.avoimetmaatilat.fi,
www.tasteofhame.fi

MTK Hämeen toimesta kymmenkunta vuotta
järjestetty Avoimet maatilat -tapahtumaan
osallistui 50 tilaa Päijät-Hämeen ja KantaHämeen alueella. Avoimien maatilojen lisäksi
tapahtumassa oli mukana runsas joukko muita
hämäläisiä ruoka-alan toimijoita, kuten
leipomoita, lähiruokamyymälöitä,
pienpanimoita ja lähiruokaa suosivia
ravintoloita.

MATTI PIETINEN

MTK HÄME / Avoimet maatilat /
Perttulan tilan esittely
Tule katsomaan Avoimet maatilat -päivänä 10.7.
laiduntavia lehmiä, vasikoita ja pihalla tepastelevia
kanoja. Klo 12 järjestetään navettakierros. Myynnissä
oman tilan juustoa, jugurttia ja ternimaitoa.
Raakamaitoa voi ostaa, jos on oma astia mukana.
Kylmälaukku mukaan! Tunnelmallinen kahvila 200
vuotta vanhassa talossa. Kahvilaa pitää paikallinen
kyläyhdistys.

Perttulan tilan isäntä Juho Murto vastaanottamassa
Avoimet maatilat -päivän vierailijoita. Kuvatekstit: LiisaMarjatta Pietinen
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Aikaiset puinnit heinäkuussa

Pellilän kirjasto avaa ovensa
pitkän tauon jälkeen

MATTI PIETINEN

Koska rokotustilanne alkaa olla varsin hyvällä
mallilla, vaikka uusia korona-aaltoja
esiintyykin, Pellilän kirjaston toiminta on
päätetty käynnistää puolentoista vuoden
koronatauon jälkeen torstaina, 2. syyskuuta.
Kirjasto on avoinna klo 16-19 ja sen jälkeen
säännöllisesti joka toinen torstai samaan
aikaan, ellei toisin ilmoiteta.
Pellilän kirjasto on vastikään saanut suuren ja
merkittävän täydennyksen Suomen sotia ja
historiaa koskevaan kokoelmaansa Raimo
Salmelan kotikirjastosta. Koko korona-ajan
kirjastoon on myös hankittu uutta
ajankohtaista kirjallisuutta.
Tervetuloa terveysturvallisesti kirjastoon!
Leena Etu-Seppälä, puh. 044 967 5156
leena.etu-seppala@luukku.com

Pellilän kirjasto

Iso-Äiniöllä Mikko Tikkalan kaunis ja hyvin onnistunut
ruispelto oli puintikypsää 26.7. ja samana päivänä
puitiin myös Vähimaalla kauraa. Myllykselässä Riukan
pelloilla ohran puintityöt alkoivat jo 22.7.

Aukioloajat syksyllä 2021
to 2.9.

klo 16-19

to 16.9. klo 16-19

YHTEISLAULUILTA

to 30.9. klo 16-19
to 14.10. klo 16-19

Tervetuloa yhteislauluiltaan
torstaina 5.8. klo 18.00 - 20.00
Markun latoon
Kirkolantie 90

to 28.10. klo 16-19
to 11.11. klo 16-19

Laulamme ainakin kansanlauluja.
Väliajalla kahvitarjoilu, vapaaehtoinen
maksu latomuseon hyväksi.

to 25.11. klo 16-19
to 9.12. klo 16-19

Markku Kiljunen laulattaa ja
Pekka Valkjärvi säestää.
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Sienestys on hyvä harrastus
ANITTA-INKERI TERVO

helppoa, mutta suurempi työ odotti kotona
sienten putsaamisineen ja jatkokäsittelyineen.

ANITTA-INKERI TERVO

Suppilovahverot ovat ohuita sieniä, joten paras
säilöntätapa niille on kuivaus. Ne kuivuvat
nopeasti ja voi kuivattaa esim. uunin tai
lattialämmityksen päällä. Kuivatut sienet
turvotetaan vedessä ennen käyttöä. Teen
suppiksista keittoa, kastiketta, sienipiirakkaa
ja laitan yhtenä täytteenä pizzan päälle. Vain
mielikuvitus on rajana mihin kaikkeen niitä
voi käyttää. Hyvää sienisuolaa saan, kun
hienonnan kuivatut sienet ja sekoitan suolan
joukkoon. Sieniharrastus on kuitenkin
kohdallani sen verran tuore, että uusia
ruokaohjeita etsii koko ajan. Viime syksyn
löytö oli Paahdettu suppilovahverokeitto.
Sienet ovat terveellistä ruokaa, mutta ne on
tunnistettava varman päälle. Sienilajikkeiden
joukossa on todella myrkyllisiä lajeja. Viisainta
on opetella syötävistä sienistä sienilaji
kerrallaan ja lisätä vuosittain yksi uusi laji
mukaan. Sienet ovat ilmaista metsän ruokaa.
Niitä kerätessä saa monipuolista liikuntaa,
luonnossa olemista ja raitista ilmaa. Jos ei ole
ennen kerännyt, niin kannattaa lähteä jonkun
sienestäjän mukaan ensimmäisillä kerroilla,
jotta saa varmuutta asiaan. Ai niin,
suomalainenhan ei paljasta toisille parhaita
sieni- ja marja-apajoitaan….

Syksyiset suppilovahverot

Lapsuuden kodissani syötiin sieniä, mutta en
oppinut itse niitä poimimaan. Joitain vuosia
sitten innostuin viemään isälleni tatteja –
hänen herkkuruokaansa. Viedessäni
lausahdin, että toin sinulle sieniä. Nähdessään
saaliin, hän sanoi: -Eivät nämä ole sieniä,
nämä ovat tatteja!
Maistoin itsekin tatteja ja totesin kuinka
maukkaita ne ovat, varsinkin herkkutatit. Olin
joskus tehnyt pihamme kanttarelleista
kastiketta, mutta en ollut hakenut niitä
kauempaa. Tattien ohella aloin kerätä myös
keltaisen metsän kullan itselleni. Viime kesä
oli aivan mahtava kanttarellikesä. Paikka
paikoin metsä oli aivan keltaisenaan tätä
ihanaa ruokaa. Pidämme sienisalaatista ja
siihen käyttöön olen kerännyt haperoita ja
rouskuja.

ANITTA-INKERI TERVO

Syksyisin voi kerätä suppilovahveroita lumen
tuloon asti. Viime syksy oli niiden suhteen
aivan uskomaton: niitä olisi voinut kerätä ja
kerätä loputtomiin. Kun omat varastot tulivat
täyteen, niin keräsin ystäville. Kerääminen oli
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Metsästys ja metsästyskoirat harrastuksena
HARRI MÄKINEN

Äinäänseuden maastot tarjoavat hyvät
mahdollisuudet metsästysharrastukselle
miltei kaikkien riistalajien suhteen, niin
ampuma-asein kuin metsästykseen
jousiaseellakin.

Metsästäjien vuodesta itse metsästysaika on
vain osa. Varsinkin koiran kanssa on
riistanhoidon lisäksi SRVA eli suurriista virkaaputoimintaa läpivuoden. Meillä se tarkoittaa
yleensä kolareissa loukkaantuneiden
hirvieläinten etsintää ja mahdollisten
kärsimysten lopettamista sekä kuolleiden
eläinten poistamista tienvarsilta. Minulla on
kasvamassa bretagnenbassetti Junnu, niin
näiden jäljittämiseen kuin myös kauriiden ja
valkohäntäpeurojen ajometsästykseen.
Nuorella koiralla jo yksi kolarissa ollut kauris
löydettykin. Riistanhoitotyönä voidaan myös
pitää vieraslajien poistaminen. Meidän
alueellamme ne tarkoittavat pääasiassa
minkkiä ja supikoiraa. Myös villisika voidaan
varmaan jo lähiaikoina lukea tähän joukkoon.

HARRI MÄKINEN

HARRI MÄKINEN

Alueella toimii kaksi metsästysseuraa, toinen
pienriistalle ja toinen suuriistalle eli pääasiassa
riistana hirvi ja valkohäntäpeura. Seurat ovat
Länsi-Asikkalan Metsästysyhdistys ry. ja
Äinään Seudun Hirviseurue ry. Niihin
kumpaankin kuuluminen tuo mukavaa
vaihtelua harrastukseen. Pienriistajahti on
yleensä yksin tai kaverin kanssa tapahtuvaa
kulkemista jahtimailla. Hirvieläinjahti taas
seuruejahtina, jolloin jahtipäällikkö ja
lupaehdot ohjaavat seurueen metsästystä.
Metsästyshän on paljon muuta kuin
tappamista, vaikka media ja metsästyksen
vastustajat sen usein tuovat näin esille.
Varsinkin hirvieläinjahti on sosiaalista
yhdessäoloa ja makkaratulilla istuminen on
usein niitä päivän parhaita hetkiä. Yksin
metsässä samoilu taas hyvää vaihtelua
kiireiseen nykypäivään. Minulle koiran hyvä
raikuva haukku ja hyvä työskentely vastaa
hyvinkin saaliin saantia. Tuossa tuli koirat
esille ja niiden kautta olen minäkin paljolti
metsästykseen ja metsästyskoiriin
”hurahtanut”.
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Metsästyshän ei lopu kuitenkaan hyvään
riistalaukaukseen, vaan sen jälkeen pitää riista
vielä saada pois metsästä ja alkaa riistan
käsittely. Aikuisen hirven paloittelu ja laitto
pakastuskuntoon vie kolmelta, neljältä
henkilöltä hyvinkin illan. Tämäkin on se yksi
osa sitä porukan yhdessäoloa ja porukalla
tekemistä. Riista pyritään käyttämään tarkoin
hyödyksi ja loput ruhonosat käytetään, vaikka
koirien ruuaksi, palkaksi hyvästä työstä.
Lopuksi tulee sitten riistan tuonti pöytään.
Moni oudoksuu riistaa ja arkailee mitä siitä
osaa tehdä. Ohjeiksi käyvät esimerkiksi
hirvelle, kauriille ja peuralle yleensä aivan
samat kuin naudalle. Olen tehnyt peura- ja
kaurisruokia myös lammasresepteillä. Tätä
kirjoitellessa on grillissä tulossa kauriin
sisäfilettä, ribsejä, lisänä salaattia ja Riukan
uusia pernoja.

MATTI PIETINEN

Kyttäysjahtikoppi

Lisänä metsästyskoiraharrastukseen tulee vielä
koetoiminta, jossa koirien työskentelyä
arvostellaan metsästyksen omaisissa
puitteissa, mutta ilman asetta. Tätä tietoa
käytetään apuna koirien jalostukseen ja
ominaisuuksien arviointiin. Koetoimintaa on
kaikille riistalajeille ja metsästyskoirille.
Kokeita käydään myös kilpailuina erirotujen
mestaruuskisoina ja ystävyysotteluina, myös
pohjoismaiden kesken. Kaikille tutut
Niemimäen juhlatilatkin ovat olleet
useimpienkin tällaisten kokeiden
keskuspaikkana.

Kesän koirien kunnonkohotuslenkkien jälkeen
metsästyskauteni alkaa yleensä karhujahdilla
Itä-Suomessa. Sieltä kotiuduttua käydään
koirien kanssa verestämässä muistia hirvien
kanssa, tulevaan jahtiin odotellessa. Syyskuun
alkupuolella alkaa kanalintujahti, jossa
mukanani kulkee länsisiperianlaika Nala.
Samaa rotua oleva Tungus taas lähtee mukaan,
kun hirvijahti alkaa lokakuun lopulla.
Hirvijahtiin on seurassamme pari muutakin
koiraa, ja metsästys tapahtuu pääosin
koirajahtina. Koska ne eivät oikein tunne
metsästysseuramme rajoja, niitä voidaan
hakea pitkienkin matkojen päästä, jos hirvi
niitä alueelta pois kuljettaa. 40-50 kilometriä
ei hirvikoiralle ole harvinainen päivämatka.
Tällöin on hyvä olla joku koira aina jahtiin
valmiina. Hirvi- ja peuraluvat ovat
riistakeskuksen myöntämiä ja voi olla myös
rajoituksia, esimerkiksi vasamäärissä, tällöin ei
voida ampua kyseistä eläintä. Koira voi siten
jäädä työskentelemään sen kanssa pitkäksikin
aikaa. Vuodenvaihteen kahta puolta on
vuorossa valkohäntäpeura ja metsäkauris, joita
metsästetään ajavilla koirilla, kuten
mäyräkoirilla ja basseteilla. Samoin
kyttäysjahti on paljon käytössä. Ei voi
myöskään unohtaa jänisjahtia, joka on varsin
perinteinen metsästysmuoto.

RIISTAKAMERAKUVA: HARRI MÄKINEN
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Äinään seudun kyläyhdistys
2021-2023

ÄINÄMÖINEN 2/2021 elokuu
Kuvia, tekstit ja taitto:
Liisa-Marjatta Pietinen

Juha Vaso
juhavaso45@gmail.com
050 5265 990
puheenjohtaja / Luontokeskuksen valvoja

Kuvia, ideoita ja haastattelu: Matti Pietinen

Tuula Aaltonen
tuula.oma@gmail.com
040 9002 953
varapuheenjohtaja / web-sivut

Avustajat: Leena Etu-Seppälä, Seppo
Järvinen, Markku Kiljunen, Perttulan tila,
Harri Mäkinen, Markku Riukka, Anitta-Inkeri
Tervo ja Juha Vaso

Liisa-Marjatta Pietinen
pietinen.liisa@gmail.com 050 3562 464
sihteeri / Äinämöinen / kyläkirja

Oikoluku:
Eveliina Markkinen ja kyläyhdistys

Pirkko Lohtari
lohtaripirkko@gmail.com 044 3063 667
rahastonhoitaja

Lisäaineisto 15.3., 15.7., 15.11. mennessä
toimitukseen. Kiitos aineistoa antaneille
ja lehden jakajille!

Aila Niemimäki
ailajapaavo@outlook.fi
kahvitus
MUUT HENKILÖT:
Matti Pietinen
m.pietinen@gmail.com
Äinölän isäntä
Sakari Kinnunen
Luontokeskuksen valvoja

Painos:
260 kpl

040 4172 235

Painotyö:
Lahden Väriasemointi Oy
www.lvaoy.com/
Äinämöinen-lehti ilmestyy alueen
postilaatikoihin huhti-, elo- ja joulukuussa.
Aiemmin ilmestyneet lehdet ovat luettavissa
https://www.ainaanseutu.net/

050 3035 806

050 5679 897

Kyläkirjan sisällysluettelo (2022)
- Äinään seudun Seurojentalo Äinölän
varaukset ja irtaimiston lainaukset
- Mainoksia myydään vuoden 2021 lehtiin.

1.
2.
3.
4.
5.

Matti Pietinen 050-30 35 806
m.pietinen@gmail.com

Toimintakalenteri 2021

6.
7.

ELOKUU
Äinämöinen ilmestyy

8.
9.
10.

JOULUKUU
Äinämöinen ilmestyy
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Lukijalle
Yleiskatsaus kyliin ja
kylien nimistöä
Tie vie, tie tuo
Työ
Rakennuksia
Yhdistyksiä, yhteisöjä ja
harrastuksia
Henkilöiden kullattuja muistoja
Sodan varjostamat vuodet ja
itsenäisyyden aika
Erikoisia tapahtumia
Taloja, sukuja ja asiakirjoja
Kiitos ja kaunis kumarrus

