Iso-Äiniön, Joenniemen, Myllykselän ja Vähimaan kylälehti

Kirkolantienmutka vietti 30-vuotisjuhlaa. Kuva: L.Kuusanmäki 1930. Sivut 4-5
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MIKÄ VUOSI!
Eilen, 21.11. satoi maahan ensilumi. Takana oli ihanan lämmin jopa aurinkoinen
syksy. Vaan ei ollut luonto valmiina lumen tuloon, sillä maa oli sula ja kun raskaat lumitaakat painoivat oksia, ei puiden kaatumiselta vältytty. Ei siis ollut yllätys, että vietimme puoli vuorokautta ilman sähköä, aivan kuten koko naapuristommekin.
Tänä päivänä tuonkin pituisiin sähkökatkoihin täällä maaseudulla osaa varautua. Tämän vuoden uutisointi kotimaasta ja maailmalta on kuitenkin ollut jotain
sellaista, mihin tuskin kukaan oli osannut varautua. Olemme monessa asiassa
uusien asioiden edessä ja tulevaisuuden ennustaminen on entistä vaikeampaa. Mutta voimme kukin vaikuttaa siihen, miten
näemme ja koemme asiat, ”peikkoina” vai mahdollisuuksina.
Muutokset eivät ole koskaan helppoja, mutta yhdessä niistä selvitään. On tärkeää, että pidämme huolta, ei vain itsestämme, vaan myös naapureiden ja ympäristön hyvinvoinnista.
Yhteen hiileen puhaltamista tarvitaan nyt, kun yhteiskunnan kylien kehittämiseksi suunnatut varat vähenevät. Äinään seutu on väestöpohjaisesti hyvin pieni alue, joten meidän täytyy näkyä, jotta meidät huomataan.
Näkyvyyden lisäämiseksi ensi vuoden aikana pyrimme jälleen uudistamaan kyläesitteen
sekä päivittämään kotisivut. Ajatuksena, että yhdestä paikasta löytyisi mahdollisimman paljon tietoa Äinään seudun kylistä, tapahtumista ja toiminnasta, palveluja ja yrittäjyyttä unohtamatta. Tämä on meidän yhteinen projekti, sillä tarvitsemme uusia ja vanhoja kuvia, tarinoita kylistä sekä ajantasaisia yhteystietoja.
Viime kylätoimikunnan kokouksessa kannoimme huolta kasvavasta liikenteestä ja sen aiheuttamista vaaratilanteista, sekä teiden kunnosta. Tämä on hyvä esimerkki yhteisestä
huolesta, jonka kyläläiset toivat toimikunnan pohdittavaksi. Toimikunta pyrkii tekemään voitavansa asian eteenpäin saattamiseksi. Turvallisuuden lisäämiseksi kyläläisiä muistutamme heijastimien käytöstä.
Pian vietämme joulua. Silloin arkihuolet unohdetaan ja otetaan rauhallisesti äinääläiseen
tapaan. Muistetaan läheisiä ja hieman vieraampiakin. Lauletaan joululauluja. Ja iloitaan
joulunsanomasta.
Päivi Salojärvi
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Kuva: Matti Pietinen

Katkelmia kirjasta:

Vanhat merkkipäivät: Jouko Hautala ja Erkki Tuomi
Jos pajun juuret jäätyvät syyskuussa, ovat ne marraskuussa sulat.
Mikon päivä talven portti, vapunpäivä kesän portti.
Jolleivät muuttolinnut lähde ennen mikonpäivää, tulee lauhkea talvi.
Mikkona lehdenlähtö, vappuna sula.
Jos lokakuussa on lehti puussa ja sataa lunta, niin vasta juhannuksena taas tulee lehti
puuhun.
Simo siltoja tekee, antti aisoilla ajaa.
Simo siltoja tekeepi, martti maata vahvistaapi, antti aisoilla ajaapi, nikolaus nivoopi kiinni.
Mimmoiset ilmat simona, semmoiset kylvön aikaan.
Jos metsä on simona lehdettömänä, niin vappuna on maa paljaana.
Marraskuun talvi ei kestä, mutta lokakuun ja joulukuun talvi kestää.
Martti maalle, viitta jäälle, paimenet kylän kululle, kalamiehet kankahalle.
Jos martti paukkuu, tammi tiukuu.
Kun ei pidä liisan liukkaita eikä kaisan kaljamia, niin ei ole hyvä leipävuosi tulijana vuotena.
Jos kajinpäivänä hanki hiiren kantaa, niin keväällä hevosen.
Kun kaarina kilisteleikse, niin joulun tienoot vettä valuu.
Joulukuiset hyvät ilmat tietävät maaliskuussa pakkasia.
Kun ennen annanpäivää lumi aidan raosta menee,
niin ennen uuttavuotta se vetenä ojassa menee.
Tuomas tulee turkkeinensa, antti karvalakkeinensa.
Mitä ennen tuomasta kinostaa, kinostaa laariin, mitä jälkeen, se laarista pois.
Mitä ennen tuomasta tuiskaa, se jouluna vetenä luistaa.
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Kirkolanmutkan tiejuhla
Raimo Salmela:
KIRKOLANMUTKANTIEN HISTORIA
Vuosi 2015 on Kirkolanmutkan yksityistiekunnan 31. toimintavuosi. Sitä ennen vuodesta
1960 lähtien yksityistieksi muodostetun tien
hoitamisesta vastasivat tien varrella olevien
kiinteistöjen omistajat yhteisvoimin muutamien aktiivisten osakkaiden johdolla. Tiekuntaa perustettaessa tie jyvitettiin ja kustannukset jakautuivat kaikille käyttäjille oikeassa
suhteessa. Kirkolantien pituus on 1.6 kilometriä. Osakkaita on 24, yhteinen yksikkömäärä
on 7728 ja vakituisia asukkaita on 20.
LIIKENNE
Ennen sotia tiellä oli pääasiassa vain kevyttä
liikennettä. Linja-autoliikenne oli alkanut
1920-luvulla, kun Maakesken Hannukkala
aloitti säännöllisen liikenteen. Muita autoja
kulki vain harvoin. Sodan aikana linja-autotkaan eivät ajoittain lainkaan kulkeneet. Tie oli
kuitenkin Lahdesta Jyväskylään johtava valtatie, joten liikenne normaaliaikojen tultua vilkastui kovasti. Tuolloin tiellä kulki sekä raskas
että kevyt liikenne. Hevosajoneuvot, polkupyöräilijät, mökkiläisten lehmät ja jalankulkijat käyttivät tietä autojen myötä. Liikkuminen
kävi yhä ahtaammaksi ja vaarallisemmaksi.

Raimo Salmela kertoi tienhistoriaa.

Kirkolanmutkan tiehoitokunnan 30. vuosijuhlaa vietettiin lauantaina 1. elokuuta Eija Niinimäen ja Markku Kiljusen vehreässä Toivolan
pihapiirissä, pystytettävien telttojen suojassa. Tiejuhlassa oli runsaasti musiikkia Hassakoivun pelimannien ja Vääksyn Laulu-Veikkojen kvartetin toimesta.

Reissumiehiä liikkui ennen sotia ja sen jälkeenkin. He saattoivat poiketa taloihin, viipyen
varsinkin isommissa paikoissa töissä jonkin aikaa ja jatkaen taas matkaansa. Kulkukauppiaita polkupyörillä, hevosilla tai jalkaisin liikkuen
poikkesi joskus. Monilla oli tavaraa vähän;
muutama postikortti, neuloja, nappeja, lankaa ja rihkamaa. Toisilla taas enemmän.

Lohikeitto lämmitti koleassa syyskesänillassa. Tiehoitokunnan puheenjohtaja Raimo
Salmela kertoi tien vaiheista ja asukkaista
vuosien varrelta nykypäivään. Esillä oli valokuvia ja vanhoja esineitä. Kahvin jälkeen tyhjennettiin arpapöytä uusille omistajille, ja illan päätteeksi laulettiin yhteisesti Hämäläisten laulu.

Kahvipannujen tinureita kävi. Joskus soittotaitoinen kulkija poikkesi viulunsa kanssa.
Mustalaisia poikkesi joskus, kaksi tai kolme
hevoskuormallista; lapsia ja aikuisia. Yöksi he
saivat sijan jostakin talosta ja jatkoivat taas
seuraavana päivänä matkaansa.

Edellisen kerran kokoonnuttiin Raimo Salmelan pihalle juhlistamaan hoitokunnan 20.
vuosijuhlan merkeissä.
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KOLAREITA
Varsinainen surmanloukku oli Isojoen silta. Padasjoelta tultaessa loivasti aaltoileva ja mutkitteleva tie kääntyi alamäeksi samalla voimakkaasti vasemmalle kääntyen. Se yllätti
monet autoilijat. Vuosien aikana kymmenet
autot suistuivat tieltä monien kärsiessä isojakin vaurioita ja puiset sillankaiteet olivat vähän väliä kappaleina. Yhden kuolemaan johtaneen ulosajon muistan tapahtuneen, kun eräs
kokkolalainen leipuri välittömästi kolarin jälkeen sairaalaan vietäessä kuoli.
TIEN HOITO
Lumettomana aikana tietä joskus lanattiin
kuorma-auton perässä vedettävällä pienellä
lanalla. Joskus harvoin pienellä Aaltosen Uunon kuljettamalla tiekarhulla tietä höylättiin.
Talvisin lumenauraus hoidettiin auton nokkaan kiinnitetyllä kärkiauralla. Aukeille paikoille tienviereisille pelloille pystytettiin talven ajaksi lumiaitoja, jotka estivät kinosten
syntymistä teille.

Hassakoivun pelimannien esiintymislavana oli kaunis
saunankuisti. Esitettävä ohjelmisto sisälsi paikallisia
sävellyksiä ja paikallisuuteen liittyviä lauluja. Kokoonpanossa oli Asko Leveäoja, Raimo Salmela, Rauni Salmela, Olli Harjula ja Aimo Myllytie.

Kertoman mukaan kansalaissodan aikana
Hans Kalmin johtamat valkoiset pyrkiessään
etelään päin pystyttivät tykkinsä Paasin mäelle. Kuulat jylisivät Paavolan ylitse Kurhilaan
päin.
Viime sotien seurauksena tulivat karjalaissiirtolaiset hevosineen ja karjoineen, monet poiketen esim. Kirkolaan jatkaakseen taas matkaansa varsinaiseen sijoituspaikkaansa. Kirkolassa asui sodan ja välirauhan aikana ja jonkin
aikaa sodan jälkeenkin siirtolaisperheitä. Sodan aikana kylässä oli neuvostoliittolaisia sotavankeja taloihin sijoitettuna. Myöhemmin
saksalaisia vankeja oli Seurantalolle majoitettuina. Välirauhan ja jatkosodan aikaiset pohjoiseen matkaavat sotilaskolonnat olivat massiivisia ja pelottavan oloisia.

Vääksyn Laulu-Veikoista koottu kvartetti lauloi iloisia
ja kepeitä lauluja. Vas. Markku Kiljunen, Seppo Kousa,
Raimo Koskinen ja Veikko Marttila.

Sodan jälkeen tiellä kulki päivittäin toistakymmentä lyhyen tai pitkän matkan edestakaista
linja-autovuoroa päivittäin. Tiloilta vietiin maitoa Heinosen autoilla Vääksyn meijeriin. Puutavara-autot liikkuivat tiellä. Samoin kauppojen, tehtaiden ja muiden tavaroita kuljettaneet kuorma-autot käyttivät tietä, puhumattakaan yhä lisääntyvästä henkilöautoliikenteestä.

Teksti: Raimo Salmela ja Liisa-Marjatta Pietinen.
Kuvat: Matti Pietinen
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Iso-Äiniön Martat ovat toimineet yli kuusi vuosikymmentä

Vas. Bertta Sipilä, Pirkko Lohtari, Raili Kurkinen, Terttu Junden, Laina Peltomaa ja Martta Oksanen.
Teksti: Martta Oksanen ja Liisa-Marjatta Pietinen. Kuva: Liisa-Marjatta Pietinen.

Iso-Äiniön Martat ry:n jäsenet kokoontuivat Laina Peltomaalle ajatuksena yhdistyksen toiminnan päättäminen. Se voidaan toteuttaa kevätkokouksen yhteydessä. Jäsenistö on ikääntynyt
arvokkaasti rinnatusten oman kyläkunnan Martta-yhdistyksen kanssa. Paljon hyviä ja eläviä
muistoja on karttunut mieleen vuosien toiminnoista ja yhdessä vietetystä ajasta. Kirkonkylän
Marttojen puheenjohtaja Inkeri Konola vieraili asiantuntija-apuna kokouksessa.
Mitä asioita nousee mieleen Martta-vuosilta?
Bertta Sipilä: Eila Etu-Seppälän palkintoina olevat täytekakut. Miehet kantoivat korennossa
(maitotonka) simaa Salonsaaressa.
Martta Oksanen: Martta-nimeni olen saanut tädiltäni. Sipilän Niilo kuljetti kuorma-auton lavalla
kyläläisiä näytelmäkerhoon ja tanhuihin. Istuimina oli vain irtopenkit.
Laina Peltomaa: Kranssit, pääsiäispöydät ja valtuustokahvitukset. Tupalan museon ryijyjä kunnostettiin, Bomanin Eila keitti perunavelliä ja kahvia.
Terttu Junden: Saunaillat, puuroillat ja Martit olivat mukana.
Raili Kurkinen: Reissut, saunaillat, puun istutus ja puikoilla syönti.
Marttaliitto ry: Martat on yli satavuotias kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Järjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Marttajärjestö perustettiin
keväällä 1899. Lucina Hagmanin perustaman yhdistyksen tarkoituksena oli sivistää kansaa naisten avulla. Marttaliitto
on keskusjärjestö, joka suunnittelee järjestön toimintaa ja julkaisee kotitalouksia varten ruokaan, ravitsemukseen,
puutarhanhoitoon, ympäristöön, kodin talouteen ja kodinhoitoon liittyvää aineistoa. Marttaliittoon kuuluu 16 piiriä.
Vuosina 2014–2016 marttaillaan teemalla "Martoissa on arjen mahdollisuus". Marttaliiton toiminnanjohtajana on Marianne Heikkilä.

Marttakokous 11.1.2016 klo 18.00 Niemimäessä.

LISÄTIETOA: www.martat.fi
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Martta Oksasen muistelmia Äinään Marttojen 60 vuoden juhlissa
Arvoisat Martat. Olemme toimineet vuodesta 1947, aluksi kerhona ja vuodesta 1966 tuli uusi nimi ke Iso-Äiniön Marttayhdistys. Kerhon ensimmäinen kokous oli muistelun mukaan Kokkolassa 6.
päivä maaliskuuta 1947. Puheenjohtajaksi tuli Anna Kokkola, sihteeriksi Bertta Sipilä, varapuheenjohtajaksi Siviä Nurminen ja rahastonhoitajaksi Aira Lohtari. Johtokuntaan valittiin edellisten lisäksi Tuovi Peltomaa, Hilja Toivonen, varalle Kerttu Humpila ja Eila Etu-Seppälä. Tilintarkastajaksi tuli
Armas Kokkola ja Niilo Sipilä. Toiminnassa on puheenjohtajina jatkaneet Leena Tuomaila, Annikki
Wallden ja Laina Peltomaa. Sihteereinä on ollut Bertta Sipilä, Kerttu Kemppi, Sirkka-Liisa Lilja, Marja-Liisa Riukka, ja Raili Kurkinen. Rahastonhoitajina Aira Lohtari, Marja Riukka, Liisa Sipilä, Laina
Peltomaa, Leena Tuomaila, Tellervo Jussila, Eevi Honkala, Anja Silvenius ja Pirkko Lohtari. Astiaston hoitajana Aira Lohtari, Martta Oksanen ja Airi Paavola.
Siihen aikaan ei ole tehty joka vuodelta merkintöjä pöytäkirjaan. Toiminta oli hyvin vapaamuotoista, elettiinhän aikaa, jolloin oli puute kaikesta, koska sota oli päättynyt vasta 3 vuotta sitten. Mutta sitä suuremmalla syyllä ja kovalla työllä Martatkin halusivat olla mukana kohti parempaa tulevaisuutta. Aluksi kokoonnuttiin ompeluseuroihin. Nimike oli aivan oikea, koska naiset tekivät käsitöitä. Kudottiin lapasia ja sukkia, leikattiin matonkuteita ja teimme kaikenlaisia töitä mitä kodeissa tarvittiin. Monenlaista työoppia myös annettiin Marttojen taholta, mm. marjapensaita pihapiiriin ovat Martat istuttaneet. Halukkuus yhdessä oloon on paljolti varmaankin se syy että olimme
nuoria ja jaksoimme kaikki ne vuodet toimia ja yrittää eteenpäin. Lapset olivat pieniä ja koko elä mä alussa.
Suurin hankinta mitä koskaan olemme tehneet oli astiaston osto. Ruoka– ja kahviastiat, jotka oli
silloin hyvin tarpeelliset, kun kodeissa oli juhlia, eikä paljon ollut perheillä astioita. Astiavuokrista
saatiin sitten tuloja. Toiminta on ollut monenlaista, on ollut kursseja, on tehty retkiä, käyty teatterissa ja risteilymatkoilla ym. Kesäisin on uintiretkiä ja nykyisin käymme toistemme luona Marttailloissa, talkootöissä mm. tienvarsisiivoustöissä. Vastaavasti olemme vuosittain lahjoittaneet jonkin
määrätyn summan johonkin hyväntekeväisyyteen. Yhdessäolo on hyvin tärkeää koko elämämme
ajan. Kun opimme jonkun työn tai asian niin kerromme sen taas eteenpäin, näin opimme toinen
toisiltamme, sillä kukaan meistä ei ole kaiken tietävä, aina jotain vielä oppii lisää.
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Iso-Äiniön Marttayhdistyksen jäseniä 1975. Martta Oksasen lehtileikkeen skannaus Matti Pietinen.

Martta Oksasen mietteitä 9.11.2015 syksyn kokouksessa
Arvoisat Martat. Toimintamme kuudenkymmenen vuoden jälkeen on ollut hiljaisempaa, johtuen
siitä kun vuodet kulkee aina eteenpäin. Mutta toimintaa on silti ollut monenlaista, on pidetty puuroiltoja, ja illan tuotto on lahjoitettu hyväntekeväisyyteen. Laina on kartuttanut varoja kunnan kokouskahvituksissa. Martta-iltoja on ollut joka vuosi ja miehet -eli Martitkin ovat olleet mukana. Nimenuudistus muuttui 2007, ja on nyt Iso-Äiniön Martat ry.
Kävimme viemässä pieniä lahjapaketteja sairaalan ja lasten tarpeisiin. Saimme kerättyä arpa- ja
kahvirahaa joka Martta-illasta. Kävimme myös kahvitilaisuuksissa kunnan 150 v. juhlissa ja seurakunnan 125 v. kahvituksissa töissä. Teatteri-illoissa olemme käyneet, kesäisin olemme pitäneet saunailtoja ja myös pikkujoulujuhlia. Tallinnan risteilylläkin kävimme, ja Tupalan talomuseon kahvituksessa oli meitä 4 henkeä. Monenlaista toimintaa on näitten vuosien aikana ollut vaikka ikää tulee
joka vuosi lisää.
Meillä on ollut silti onnea toiminnassa että olemme saaneet pitää niin kauan samoja toimitsijoita.
Laina Peltomaa puheenjohtajana, Raili Kurkinen sihteerinä ja Airi Paavola astiaston hoitajana sekä
varain eli rahastonhoitajana Pirkko Lohtari. Jokainen omalla kohdallaan on tehnyt arvokasta työtä
Marttojen hyväksi. Nyt kun on luvassa saada uusia nuorempia ja innostuneita Marttoja niin toivotan lämpimästi tervetulleiksi tähän yhdistykseen. Keväällä 2010 Tulevien sukupolvien muistoksi istutimme Vääksyyn Norrlinin puistoon puuntaimen, tammen, sen kasvua on vuosittain mielenkiinnolla seurattu. Me Iso-Äiniön Martat olemme kiitollisia teille nuoremmille uusille naisille, että otatte tämän tärkeän tehtävän ja jatkatte innolla eteenpäin.

Iso-Äiniön Martat järjestivät Vähimaan koululla lounaan 1975. Kuvassa oikealla puheenjohtaja Annikki Wallden.
Martta Oksasen lehtileikkeen skannaus Matti Pietinen.
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Vuoden 2015 Asikkalan ympäristöpalkinto Iso-Äiniön luontokeskukselle

Vas. Juha Kamppila, Raimo Salmela, Päivi Salojärvi, Tuula Wikström ja Minna Pettinen Äinäänkäen asussa.
Teksti ja kuva: Liisa-Marjatta Pietinen

Iso-Äiniön luontokeskus sai 3. syyskuuta Asikkalan luonnonystävien jakaman ympäristöpalkinnon. Kunniakirja luovutettiin Asikkalan kirjastolla, jolloin vietettiin 19. valtakunnallista ympäristöviikkoa. Lahti ja
ympäristökunnat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Nastola ja Sysmä ovat Suomen luonnonsuojeluliiton
ja Etelä-Hämeen piirin alaisia paikallisyhdistyksiä. Ehdolla oli neljä kohdetta. Palkinnoksi Luontokeskus
saa keväällä tervaleppämetsän. Raimo Salmela vastaa apureineen luontokeskuksen siisteydestä ja polkujen huollosta kesäaikaan. Lumisina talvina aurauksen suorittaa Vili Kumpulainen.
- Kahden hehtaarin kokoinen Iso-Äiniön luontokeskus on luonnonarvoja kunnioittava ja yhteisöllinen
paikka, jossa voi harrastaa ja lomailla. Siellä on joki, lampia, pensaita, puustoa, lintutorni, laavu, tulisija,
wc, pukukoppi ja uimarumppi laitureineen.
- Palkinnon kriteerinä oli paikallisuus, teemoina ruoka, talous, kulttuuri ja luonto. Valintaan vaikuttavia
tekijöitä oli kestävä kehitys, ympäristön- ja lähiluonnonsuojelu, luonnontuntemus, yhteistoiminta, yhteishenki ja liikunnan harrastus, listaa Asikkalan luonnonystävien sihteeri Tuula Wikström valintaan vaikuttavista asioista.
- Jos kaikki ostaisivat suomalaisia tuotteita, saataisiin 1000 uutta työpaikkaa. Jos joka toinen henkilö kier rättäisi tölkkinsä, siitä kertyisi yhden autonkorin alumiinimäärä, kertoi Asikkalan luonnonystävien pu heenjohtaja Juha Kamppila kierrätys- ja ympäristöasioista.
- Ensin oli jokihanke, joka jalostui luontokeskukseksi. Lintutorniin valittiin metallirunko suosien oman kylän yrittäjää. Talkootunteja kertyi 600 ja useita tempauksia järjestettiin lisärahoituksen kartuttamiseksi,
kertoi edellinen kyläpäällikkö Raimo Salmela luontokeskuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.
- Luontokeskuksessa kokoonnutaan ympäri vuoden kyläläisten kanssa. Pyrkivän Tammikuun tulille, Vapputulille ja Näkemiin kesä -tapahtumaan. Kevättalvelle on tulossa vielä uusi tapahtuma, kertoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Salojärvi kiitossanoinaan.
Luontokeskuksesta aiemmin Äinämöinen 1/2012 ja 2/2012.
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Näkemiin kesä
- lyhtyjen yö

Lämpimän kauniina elokuun lopun syysiltana
Luontokeskukseen johti lyhtykuja vasta ajettua polkua pitkin. Nuotiolla istui hyväntuulinen joukko tikkupullia paistaen ja kyytipojaksi kahvia juoden. Räiskyvillä jälkitulilla paistui
vielä makkaroita. Pienempään porukkaan oli
osunut muutama tarinanikkari tuomaan leppoisaa nuotiotunnelmaa.

Kuvakulma
tapahtumista
Teksti ja kuvat: Liisa-Marjatta Pietinen

Äinään kyläsukat
Sadonkorjuumarkkinoiden
taitajakisan voittoon
Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen järjestämät Sadonkorjuumarkkinat oli uusi tapahtuma Päijännetalon ja Vanhan Vääksyn
alueella. Tapahtuma liittyi Euroopan kulttuuriympäristöpäiviin.
Raili Kurkkisen suunnittelemat ja neulomat
”Äinään kyläsukat” menestyivät yleisön ylivoimaisena suosikkina ja tuomariston yksimielisenä valintana voittajaksi taitajakisan
villasukkasarjassa. Sukkien kuosissa on joki,
hevoset ja mansikat, jotka liittyvät kylään.
Aila Niemimäen valmistama maistuva mansikkahillo oli ehdolla, hillosarjassa voiton vei
Riihilahden kylä. Parhaat linnunpöntöt oli
tehty Mustjärven ja Vesivehmaan kylissä.
Raili Kurkisen mestarityönä tekemät Äinään kyläsukat.
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Kaamosjuhlat hämärän piristys
Lokakuun lopun kirkkaat myöhäissyksyn aurinkoiset päivät antavat virtaa pimeimmän
talvisydämen ajaksi varastoon. Joka toisena
syksynä järjestettävät Kaamosiltamat keräsivät Niemimäen salin täydeltä ruokailijoita
juhlimaan vuoden pimeintä aikaa.
Siiri Niemimäellä ja Ida Paavolalla oli vauhdikas tanssiesitys. Cheerleading-tytöiltä kävi
kärrynpyörien heitto leikiten.
Äinään vanhan kaupan kirppari-isäntä Allan
Roth esitti useita lauluja. Hän osallistui kesällä tangomarkkinoiden yleiseen ja seniorisarjaan. Vääksyn Nuokulla Allan Roth on järjestänyt kokeilumielessä päivätansseja ja keikkailee muutenkin aktiivisesti.
Päivi Salojärvi kyseli menneistä ja tulevista
tapahtumista ovatko ne positiivisia vai negatiivisia. Hän esitteli Raili Kurkisen kauniita erivärisiä kyläsukkia.

Syksy on
paprikan pyjamassa
hassutteleva hapero,
jonka korvassa pyörii pihlajanmarja

Ulla Kokkonen viritteli yleisön hauskalla tavalla ”näyttelemään” annettujen ohjeiden
mukaan.

mansikkamamman
meikkipussilla piipahtanut.

Täytekakkukahvien jälkeen oli 80 hengen
juhlaväellä vielä illan päätteeksi arpajaiset.

Eila Inkiläinen

Kirppislöytöjä Niemimäen vintiltä
Heti marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina
Niemimäen juhlasali muutti muotoaan kolmen tunnin ajaksi. Pöydillä ja tangoissa oli
paljon tavaroita etsimässä uusia omistajia.
Osallistujia olisi kaivattu paljon enemmän.
Jokunen nyssäkkä tarttui mukaan, vaikka olisi vain tultu paikan päälle muita kyläläisiä tapaamaan ja kahvia juomaan. Tapahtumalle
tulee jatkoa ensi vuoden keväällä ja syksyllä.
Pöydät ja tangot olivat täynnä tavaraa.
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Oletko sinä jo tutustunut Pellilän kyläkirjastoon?
Pellilän navettaan avattiin viime huhtikuussa kirjasto Äinään
seudun vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden käyttöön. Runsaan puolen vuoden kokemus on osoittanut, että säännöllisiä
käyttäjiä ja aktiivisia lukijoita on pieni joukko, mutta kiinnostusta kirjastoa kohtaan on laajemmaltikin. Hyvistä kirjoista saa piristystä pimeisiin iltoihin, joten rohkeasti vaan
tutustumaan Pellilän kirjastoon ja sen monipuoliseen tarjontaan.
Suomen sotiin, sotasankareihin ja maamme historiaan liittyvät kirjat kiinnostavat erityisesti vanhempia mieslukijoita,
kun taas naiset lukevat enimmäkseen kaunokirjallisuutta.
Kotimaisista kirjoista Enni Mustosen ja Pirjo Tuomisen kirjat ovat kysyttyä tavaraa; Laila Hirvisaaren arvokkaasta kokoelmasta puolestaan on löytynyt myös sellaisia teoksia, joita kotiin ei ole tullut hankittua. Kylän ahkerin lukija, Pietisen
Liisa-Marjatta, on monien muiden kirjojen lisäksi kolunnut
jo kaikki Pellilän kirjaston Karjala- ja Viipuri-aiheiset kirjat.
Nykykirjallisuutta kaiken ikäisille
Etu-Seppälän perheen omista kirjahyllyistä on kirjastoon yhteiseen käyttöön siirretty viimeisimpiä, julkisuudessakin paljon esillä olleita kirjoja, kuten Sofi Oksasen Puhdistus, Kun
kyyhkyset katosivat sekä tuorein kirja Norma. Samoin Pellilän kirjaston hyllyiltä löytyvät Katja Ketun Kätilö -kirja sekä
tuore Yöperhonen -kirja. Lisäksi tarjolla on esimerkiksi Suomen poliittiseen historiaan liittyviä erinomaisia muistelmia,
Esko Riukka on ollut ahkera kirjaston käyttäjä alus- hienoja ruokakirjoja laidasta laitaan eri puolilta maailmaa
ta lähtien. Kuva: Leena Etu-Seppälä
sekä jännitystä ja rakkautta joka lähtöön.
Musiikista kiinnostuneille nuorille kirjastosta uutena löytyy Petri Nevalaisen kokoama Suomi-rockin tiekart ta-niminen kirja, ja jalkapallon harrastajille maailmankuulun jalkapalloilijan Zlatan Ibrahimovicin elämästä
kertova kiinnostava kirja.
Lapsille on tarjolla muun muassa Sinikka ja Tiina Nopolan Risto Räppääjä-kirjoja (Risto Räppääjä ja nukka vieru Nelli, Risto Rä ppääjä ja kauhea makkara sekä Risto Räppääjä ja Sevillan Saituri) ja Mauri Kunnaksen
useimmat Koiramäki- ja Herra Hakkarainen-kirjat.
Pellilän kirjastostosta löytyy myös DVD-videoita ja jonkin verran musiikkia
Keväällä avoinna entiseen tahtiin
Pellilän kirjasto on kuluneen puolen vuoden aikana ollut auki pääsääntöisesti torstaisin joka toinen viikko klo
16-19. Näin jatketaan ensi vuonnakin, ja kevään kirjastopäivät huhtikuun alkuun asti ovat torstait:
7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 3.3., 17.3., 31.3. ja 7.4.
Huhtikuussa ilmestyvässä Äinämöisessä ilmoitetaan huhti-elokuun kirjastopäivät ja elokuun numerossa loppuvuoden kirjastopäivät.
Glögiä tarjolla
Pellilän kirjasto on tänä vuonna viimeisen kerran auki torstaina 17.12. Silloin on tarjolla glögiä ja pi pareita klo 12-14 ja normaaliin kirjastoaikaan klo 16-19. Tervetuloa!
Leena Etu-Seppälä
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ILMOITUSTAULU

Äinään seudun kyläyhdistys ry

VUOSIKOKOUS
Niemimäessä, Kukkuramäentie 14

ma 15.2.2016 klo 18

Hyvää Itsenäisyyspäivää
Rauhallista Joulua
ja Suotuisaa Vuotta 2016

Esillä sääntöjen määräämät asiat mm.
 toimintakertomus ja
tilinpäätös 2015
 toimintasuunnitelma ja
talousarvio 2016
Tervetuloa

Kuva: Matti Pietinen

Kahvi- ja mehutarjoilu
14

Äinään seudun kyläyhdistys ry

TAPAHTUMASUUNNITELMA 2016

Helmikuu
su 14.2.
ma 15.2.

ANIANPELLON MARKKINAHIIHTO, talvirieha Niemimäessä klo 10-14
VUOSIKOKOUS Niemimäessä klo 18

Maaliskuu

”MUNAJAHTI” kokoperheen pääsiäistapahtuma Luontokeskuksessa

Huhtikuu

ÄINÄMÖINEN 1-2015 ilmestyy

Toukokuu
su 1.5.
la 7.5.
su 22.5.

VAPPUTULET LUONTOKESKUKSESSA, Karsillantie 97, klo 13
LAHDEN KYLÄMARKKINAT, Lahden satamassa klo 9-15
KEVÄTKIRPPIS NIEMIMÄESSÄ klo 12-15

Kesäkuu
su 5.6.
Heinäkuu
ke 15.7.

ÄINÄÄN KYLÄMARKKINAT, Seurantalolla Iso-Äiniöllä,
Myllykseläntie 27, klo 12-15
80 v. JUHLATANSSIT Iso-Äiniön seurojentalolla
Myllykseläntie 27, klo 19, Hassakoivun pelimannit

Elokuu
la 27.8.
Syksy

ÄINÄMÖINEN 2-2015 ilmestyy
NÄKEMIIN KESÄ! Lyhtyjen yö Luontokeskuksessa, Karsillantie 97, klo 20
AVOIMET OVET JA PIHAT tapahtuma Vääksyssä
KIRPPISPÄIVÄ NIEMIMÄESSÄ

Joulukuu
OHJELMALLINEN JOULULAULUILTA Niemimäessä
JOULUKALENTERI
ÄINÄMÖINEN 3-2015 ilmestyy
Tarkempia tietoja tilaisuuksista:
 kylän ilmoitustauluilla
 nettisivuilla www.ainaanseutu.net
 facebook- ainaanseutu
 Äinämöisessä
 Asikkalan kesälehdessä ja Päijät-Hämeen kylälehdessä
Äinämöinen 3 - 2015
oli mukana seuraavat henkilöt:
Haastattelu, kuvat, tekstit ja taitto:
Liisa-Marjatta Pietinen
- Oikoluku: Eveliina Markkinen ja kyläyhdistyksen jäseniä
- Kuvia: L. Kuusanmäki, Leena Etu-Seppälä, Matti Pietinen, Pyrkivä
ja Päivi Salojärvi
- Muut aineistot: Leena Etu-Seppälä, Martta Oksanen, Minna
Pettinen, Pyrkivä, Päivi Salojärvi ja Raimo Salmela

Ma 11.1.2016
klo 18.00 Niemimäki
Uuden Martta-yhdistyksen suunnittelukokous. Kaikki
asiasta kiinnostuneet
ovat tervetulleita
mukaan.

- Lehdessä esiintyvät henkilöt: Asikkalan luonnonystävät,
Hassakoivun pelimannit, Iso-Äiniön Martat, Vääksyn Laulu-Veikot,
Pyrkivä, Minna Pettinen, Raimo Salmela ja Päivi Salojärvi
- 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.

15 Painotyö: Lahden Väriasemointi Oy

ÄINÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY
Miinanmäentie 3

http://www.ainaanseutu.net/

17450 Iso-Äiniö

https://www.facebook.com/ainaanseutu
https://twitter.com/ainaanseutu

KYLÄTOIMIKUNNAN JÄSENET 2015
Päivi Salojärvi (puh.joht.)

Miinanmäentie 3

salojarvipa@gmail.com

17450 Iso-Äiniö

Juha Kamppila (varapuh.joht.)

Karsillantie 56

kamppila.jam@pp.phnet.fi

17450 Iso-Äiniö

Minna Pettinen (sihteeri / facebook)

Rajasuontie 305

minna.pettinen@elisanet.fi

17450 Iso-Äiniö

Tuula Aaltonen

Cellenkatu 9

tuula.aaltonen@immunodiagnostic.fi

13500 Hämeenlinna

044 7766 206

050 0205 565

050 3590 099

040 9002 953

Härkämäentie 81,
17450 Iso-Äiniö
Aila Niemimäki

Kukkuramäentie 51

040 4172 235

17450 Iso-Äiniö
Pirkko Lohtari

Tuukkalantie 19

040 5735 104

17450 Iso-Äiniö
Heikki Aaltonen

Tuukkalantie 6

0400 682 629

17450 Iso-Äiniö
Pirkko ”Pike” Lohtari

Padasjoentie 570

pirkko.lohtari@phnet.fi

17450 Iso-Äiniö

Ari Kärkkäinen (rahastonhoitaja / web. Päiv.) Härkämäentie 49

ari.karkkainen@live.com

044 3063667

050 4073 170

17450 Iso-Äiniö

ÄINÄMÖISEN TOIMITUS
Liisa-Marjatta Pietinen

Yhdystie 8

pietinen.liisa@gmail.com

17450 Iso-Äiniö
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050 3562 464

