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Veijo Kainulainen kuvasi Sääksen puunlatvassa. Lintuja lisää sivuilla 4-5.
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Pääkirjoitus: ÄINÄMÖINEN 3 – 2016
MEITÄ RIISUTAAN
Näin loppuvuodesta on hyvä tehdä hieman arviota kuluneesta vuodesta. Miten kylämme on kuluneena vuonna kehittynyt? Jaa, kerropa se. Vauva ryntäystä ei ole
ollut. Nuoret ovat vaihtaneet asuinpaikkaa opiskelujen
tai töiden perässä. Muutama uusi perhe on toki löytänyt kodin Äinään seudulta. Iäkkäimpiä ihmisiä on muuttanut Vääksyyn parempien palvelujen läheisyyteen. Ja
jokunen ystävä on saatettu viimeiselle matkalle. Väestö
määrässä ei liene paljon muutoksia.

Päivi Salojärvi on Sadonkorjuumarkkinoilla
myymässä kesän ja syksyn luonnonantimia.
Kuva: Matti Pietinen

No entäpä palvelut. Eivät ne ainakaan lisääntyneet ole.
Palvelutaksi ei pyörähdä kylillä, koska käyttäjiä ei ole.
Alkuvuodesta jätekeräyspisteen palveluja karsittiin ja
loppuvuodesta tuli ilmoitus, että muutoksia tapahtuu
edelleen. Jäteasiasta laitoin keväällä kyselyn, mutta siihen en koskaan vastausta saanut. Lisääntyneestä liikenteestä ja kyläläisten huolesta alueen turvallisuuden
suhteen, laitoin myös kyselyn, siihen vastattiin ja luvattiin palata asiaan myöhemmin. Mutta koska? Onneksi
katuvalot palavat.

Äinäänseutu on pienen pieni piste maailman kartalla, pieni myös Suomen ja jopa Asikkalan kartalla. Isompien tarpeet menevät eittämättä pienempien ohi. Tästähän on kyse kun maaseutua
ajetaan alas. Ja asiamme unohdetaan työpöytien laatikkoihin. Meidän tulee tehdä jotain. Meidän ei pitäisi tyytyä vain osaamme, vaan aktiivisesti ajaa kylämme asioita, esittää toiveita, jopa
vaatimuksia. Se on varmaa, että alueelle ei ilmesty uusia kouluja tai kauppoja, mutta palveluja
mekin kaipaamme. Tämä aika olisi hyvä haaste alkaa kehittämään uudenlaista palveluverkostoa.
Tänä syksynä Asikkalan vanhus- ja vammaisneuvosto aloitti kyläkokousten sarjan täällä alueellamme. Alueemme väestö kertoi tyytyväisyyttään tähän hetkeen, mutta kantoivat samalla huolta huomisesta. Kun ihmistä ”riisutaan”, miten silloin selviää ja kuka auttaa.
Ensi vuosi on Suomen juhlavuosi. 100 vuotta tätä maata on rakennettu, kansalaisista välitetty ja
oltu ylpeitä omasta pohjoisesta isänmaasta. Tuona aikana on syntynyt kaupunkeja ja runsaasti
erilaisia palveluja ja työpaikkoja taajamiin. Olisiko nyt aika katsoa kylien suuntaan? Tarjota ihmisille jotakin aitoa suomalaisuutta ja mitä useat kaipaavat; rauhaa, tilaa, välittämistä ja mahdollisuutta toteuttaa itseään siellä, missä sydän on.
Lopuksi kiitän Äinään seudun väkeä tästä vuodesta ja samalla toivotan jokaiselle hyvää ja siunattua joulunaikaa sekä iloa vuodelle 2017!
Päivi Salojärvi
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Kuvakulma tapahtumista

Teksti: Liisa-Marjatta Pietinen

Niemimäellä kokoontui elokuun 15. päivänä Asikkalan vanhusja vammaisneuvoston avoin kokous.
Paikalle oli kokoontunut 20 asiasta kiinnostunutta kyläläistä.
Vilkasta keskustelua
käytiin ikäihmisten
kotona asumisesta mahdollisimman pitkään,
asiointi- ja kauppakyydeistä. Kylätalkkarin
tarpeellisuus oli myös puheenaiheena.

Syyskuun 10. päivän Avoimet ovet ja pihat &
sadonkorjuumarkkinat-tapahtumassa oli runsaasti esittelykohteita Norrlinin puistossa,
Vääksyn Vesimyllymuseolla, Vanhan Vääksyn
kaduilla, pihoilla ja kodeista. Kädentaitaja
-kilpailuun Anne Tommo neuloi pipon, Kari
Mäkinen rakensi lintulaudan ja Airi Paavola
keitti marjamehua. Anne ja Airi toivat voiton
kotiin. Lasten sarjan aiheena oli peikko. Kuvat: Matti Pietinen

Mennyt suvi hyvästeltiin Näkemiin kesä -lyhtyillassa elokuun viimeisenä lauantai iltana.
Iso-Äiniön luontokeskukseen saapui 10 urheaa henkilöä lyhtyjen kanssa myrskyä uhmaten. Tuuli suhisi räystäissä ja nokipannukahvi lämmitti oloa.
Kuva: Minna Pettinen

Kyläiltaan kokoonnuttiin lokakuun 18. päivänä visioimaan kyliemme tulevan Suomi-100
vuoden viettoa. Pöytäkunnittain ideat lensivät kattoa hipoen iloisissa merkeissä. Paperit
täyttyivät toinen toistaan erilaisimmista toimintamalleista. Jäädään odottamaan, mitkä
vaihtoehdot saavat siivet selkään. Kuva:
Matti Pietinen
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Veijo Kainulainen kuvaa lintuja Äinään seudulla
toja. Sirkuista; keltasirkusta on ympärivuotisia havaintoja. Pulmusia voi nähdä jo aikaisin
keväällä pelloilla ja pajusirkusta on kesähavaintoja.
Pöllöistä vain huuhkajasta on itselläni havaintoja ja yksi havainto hiiripöllöstä. Haukoista; varpushaukasta ja kanahaukasta on
ympärivuotisia havaintoja. Keväällä saapuvista haukoista; tuulihaukasta, ruskosuohaukasta ja hiirihaukasta on havaintoja sekä harvinaisemmasta mehiläishaukasta on yksi havainto. Lisäksi päiväpetolintuihin kuuluvasta
sääksestä on pesä havainto.

Järripeippo

Ympäri vuoden esiintyviin lintuihin kuuluvat
tiaiset: talitiainen, sinitiainen, hömötiainen,
kuusitiainen ja töyhtötiainen, joita meillä
esiintyy. Samoin myös pyrstötiainen, joka ei
nimestään huolimatta kuulu tiaisiin, vaan on
oma pyrstötiaissuku. Se voi pieninä parvina
vaellella lähinnä syksyisin.

Alkukevään saapujista kiurut ovat ensimmäisten joukoissa samoin kottarainen esiintyy pesivänä. Kurki saapuu keväällä ja siitä
on myös pesintä havaintoja.
Kyyhkyistä sepelkyyhky pesii ja kesykyyhkystä on havaintoja, mutta ei tietoa pesinnästä.
Turkinkyyhkystä on jokunen havainto. Käki
on joka kesäinen kukkuja.

Suomen pienimmästä linnusta, hippiäisestä
on havaintoja kesäisin ja myös jokunen talvihavainto. Puukiipiästä on ympärivuotisia havaintoja. Koskikara voi vierailla talvisin, joista
itselläni on yksi havainto.

Västäräkeistä; västäräkki pesii. Keltavästäräkeistä on havainto mutta ei ole tietoa pesinnästä. Myös metsäkirvistä esiintyy.

Varislinnuista; varis, harakka, korppi, närhi ja
pähkinähakki. Naakat tulevat keväämmällä.
Tikoista; käpytikka, palokärki ja harmaapäätikka ovat yleisimmät. Myös pikkutikkaa
esiintyy. Käenpiika, joka kuuluu myös tikkoihin muuttaa vasta keväällä.

Pääskyistä vain haarapääsky pesii. Tervapääskystä, joka ei ole pääsky, vaan kuuluu
kiitäjien heimoon, on havaintoja.

Peippolinnuista punatulkkuja näkee myös
talvella. Peippo, viherpeippo, vihervarpunen,
punavarpunen ja järripeippo, joista on kevät,
kesä sekä syksy havaintoja. Peippojen sukuun kuuluva urpiainen on myös harvinaisempi vierailija. Varpusista pikkuvarpunen
esiintyy aika runsaslukuisesti.
Rastaista vain mustarastaasta on talvi havaintoja. Laulurastaasta, räkättirastaasta ja
punakylkirastaasta on vain kesäajan havain-

Tiltaltti
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ja pyyhavaintoja.
Toimituksen lisäys:
Sotkamossa syntynyt Veijo Kainulainen asuu
Lahdessa ja on mökkeillyt vuodesta 1989 IsoÄiniön Karsillan kulmilla. Neljä vuotta lintuja
kuvannut Kainulainen on ottanut 125 erilaista
korkeatasoista lintuhavaintokuvaa Äinään
seudulta ja Lahdesta. Aikaisemmin kuvauskohteina oli eri tilaisuudet ja urheilutilanteet.
Ensimmäisen kameran hän hankki kymmenen
vuotiaana keräämällä käpyjä ja marjoja.

Sirittäjä

Siepoista kirjosieppo on yleisin pesijä. Harmaasieposta, leppälinnusta, pensastaskusta,
kivitaskusta ja punarinnasta on myös pesähavaintoja. Satakielestä on havaintoja, mutta
ei varmuutta pesinnästä.
Kertuista; pajulintu, pensaskerttu, hernekerttu pesivät. Tiltaltti ja sirittäjä esiintyvät
myös runsaslukuisena. Viitakerttusesta, ruokokerttusesta ja rautiaisesta on vain yksittäisiä havaintoja. Ruisrääkkä esiintyy säännöllisesti. Lepinkäisistä; pikkulepinkäisestä on
pesintähavainto.

Pensaskerttu

Teksti ja kuvat: Veijo Kainulainen
kainulainen.veijo@gmail.com
040-5854864

Vesilinnuista sinisorsa ja telkkä pesivät säännöllisesti. Tavista yksi pesintä havainto. Lapasorsasta ja tukkasotkasta vain yksittäisiä havaintoja.

Veijo Kainulaisen lintukuvia:
- Veijo Kainulainen / FB
- kuvakuja.fi / ess

Kahlaajista; kuovi, pikkukuovi, rantasipi ja
töyhtöhyyppä pesivät säännöllisesti. Lirosta
ja taivaanvuohesta vain yksittäisiä havaintoja.

Lisätietoja:
www.suomenlinnut.fi.

Tiiroista kalatiira, lokeista kalalokki ja naurulokki. Kuikista kuikka ja kaakkuri molemmat
ovat pesineet.
Joutsenista laulujoutsen pesii. Keväisin ja
syksyisin pelloilla voi olla ruokailemassa useita eri hanhilajeja.
Syksyisin tilhet vaeltelevat, ja jos puissa on
runsaasti marjoja, voi niitä nähdä suurina
parvina. Metsäkanalinnuista; on metso, teeri

Pikkulepinkäinen
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Heljä ja Juha Vaso nauttivat Karsillankosken pauhusta

Heljä ja Juha Vaso Karsillankosken mökillä. Teksti ja kuva: Liisa-Marjatta Pietinen

Uudestakaupungista kotoisin olevan Heljän
ja Perniössä (nyk. Salo) kasvaneen Juha Vason tarkoitus oli etsiä Päijänteeltä kesämökkiä. 10-rivi-ilmoituksella löytyi vuonna 1999
kesäpaikaksi ”mummon mökki”. Viereisen
talon mylläri-sahurin sisaren, Kyllikki Peltosen omaiset myivät tilasta lohkottua tonttia.
Pihalla kasvoi metrin mittainen heinä ja rakennukset olivat huonossa kunnossa. Karsillankosken kohina valloitti heti ja kaupanteko
syntyi aikailematta.

hänelle muutaman kupin kahvia. Vaimon
tullessa töistä savusaunan paikalla oli iso
monttu, johon Jussilan Timo rakensi osittain
vanhoista hirsistä savusaunan, kertoo Juha
Vaso.
Seitsemän kerroksinen norjalaisen mallin
mukaan tehty turvekattoinen savusauna
lämpiää leppähaloilla kolme tuntia. Ovet ja
räppänät pidetään auki. Tulen lieskat tulevat
30 senttimetrin korkeudelle, sauna jätetään
vetäytymään vähintään kahdeksi tunniksi.
Häkälöylyt heitetään ja kylpeminen tapahtuu
viivytellen. Parhaimmat löylyt tulevat vielä
seuraavana aamuna.

Pariskunnan varsinainen kerrostaloasunto
on Lahdessa. Aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn he ovat olleet täällä, jopa kahdesta kolmeen talveakin kokonaan.

- Puolen tunnin istuminen kosken äärellä vastaa 10 kertaa terapiaistuntoa. Rauhoittava
kosken kohina kuuluu sisälle mökkiin eikä
tarvitse ottaa melatoniinia nukahtamiseen,
nauraa Juha Vaso.

Kunnostetussa ja laajennetussa 30 m²:n ylämökissä on keittiö, olohuone ja pikku makuuhuone. Tontille on tehty uusi 30 m²:n alamökki, jossa on makuuhuone ja sauna. Kosken törmällä seisoo kaunis huvimaja ja alajuoksulla on savusauna.

Heljä ja Juha ovat olleet naimisissa 49 vuotta. Heillä on 4 lasta. 6 lastenlasta, jotka ovat
iältään 5 kuukauden ja 21 vuoden ikäisiä.

- Kosken lammella oli kaivuri töissä ja tarjosin
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- Lasten ja lastenlasten kanssa välit ovat arkisen hyvät. Haluamme tukea heitä ja osallistua, muttemme sotkea. Perheen keskinäinen
auttaminen on tärkeää, kun omat vanhemmat olivat kaukana eikä saanut itse heiltä
apuna lasten ollessa pieniä, Heljä kertoo.

sa Luontokeskuksen polkua auki. He pitävät
silmällä onko keskuksessa kaikki kunnossa ja
ettei mopoja liiku pesintä aikaan tai onko yöpyjät oikeilla asioilla.
- Kylän yhteisissä hetkissä ollaan oltu mukana kotona ollessamme. Laavun tapahtumissa
haravoimassa, Vappuna, Näkemiin kesä -tapahtumassa, joululauluissa ja kirppiksellä,
luettelee Juha .

Heljä on ollut 10 vuotta eläkkeellä. Työvuosia
kertyi 30 vuotta sairaanhoitajana kehitysvammaisten psykiatrian sektorilla. Ronni oli
ensimmäinen työpaikka Lammilla. Vason perheellä oli siellä omakotitalo 17 vuoden ajan.

- Mökin ikkunan alta on liikkunut sorsat, kettu, ilves, kurkia ja muita lintuja, kertoilee Juha.

Heljän kädentaitoihin ja harrastuksiin kuuluvat erilaiset käsityöt kuten virkkaus, neulominen, nypläys, verhoilu, kutominen kangaspuilla, puutyöt ja huonekalujen kunnostus.
Keittiössä luonnistuu maittava kotiruoka,
perheen juhlaruokia ja leivonta. Pihalla riittää
aina puuhaa. Lukeminen, sudokut ja kuvaristikot ovat myös mieleisiä.

- Täällä on rauhallista, hiljaista, kosken kuohu
ja naapureiden kanssa on yhteistoimintaa.
Hyvin on viihdytty, miehillä on oma kyläparlamentti ja kujalla on yhteishenkeä. Yhdessä
eläminen, yhdessä tehdään remonttia, lainataan työkaluja naapurista ja toinen naapuri
oli mukana tekemässä lasikuistia, Heljä kehuu viihtymistään kylällä.

- 5-vuotias lapsenlapsi toivoo itse sukkien
värit ja raidat, Heljä iloitsee.

Käsityöläisvanhemmilta perityt kädentaidot
ovat periytyneet. Heljän ja Juhan suunnitelmana on kunnostaa huonekaluja ja tehdä
yksi huone lisää. He matkustelevat paljon
mutta eivät aurinkorannoille tai risteilyille
vaan useimmiten pojan luokse Lontooseen.

Juha on aloittanut metallityön opettajana.
Useiden lisäkoulutusten jälkeen hänen muita
toimia olivat tarkkailuluokan opettaja, opetuspäällikkö, koulutoimenjohtaja, ja aikuiskoulutuskeskuksen johtaja. Laadunvalvontakonsultointia on ollut ulkomaita myöden vielä eläkkeellä ollessakin.
Juha Vaso on soittanut vetopasuunaa Lahtelaisessa Ottava-bändissä 26 vuotta. Ohjelmistossa on jazzia ja kevyttä musiikkia. Porukassa on 14-15 henkeä. Soittotuokiossa vierähtää 3-4 tuntia kerrallaan. Toinen musiikkiharrastus on Con Fuoco-kamarikuorossa,
jonka taiteellinenjohtaja on Karin Rööp.
- Kylällä on viihdytty on hyvin. Mukavia ihmisiä on lähistöllä. Joskus lenkki venyy, jos
näen Karsillan reitillä juttukavereita, kehuu
Juha.
Juha Vaso on pitänyt Kinnusen Sakarin kans-

Kuva: Matti Pietinen
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Pirjo Bäck-Mylläri asuu perheineen vanhalla kaupalla
paavat uusimista. Sisäremonttia on myös
paljon tiedossa. Talon kaivon vesi on ruosteista.
Kauppakiinteistön edelliset asukkaat olivat
Satu ja Ensio Ruth. Liiketoiminta tyrehtyi
edellisen vuosituhannen loppupuolella.
- Talo löytyi lehti-ilmoituksen kautta ja oltiin
katsottu sitä jo ohi ajaessa. Myöhemmin
osto tuli mahdolliseksi ja rakennus oli edelleen silloin vapaana, kertoo Pirjo.
Pirjo Bäck-Myllärillä on halu tutustua kyläläisiin markkinoilla, kyläillassa ja kylän joulujuhlissa.
Tyttäret ovat 20, 23 ja 25 vuotiaita. Nuorin
tyttäristä, Maarit, opiskelee sähköasentajaksi. Viime kesänä keskimmäinen, Sari-tytär
muutti pois kotoa. Hän sai vaatetusalan artesaanin koulutuksella töitä. Vanhin tytär, Anu,
aloittaa pian työt kouluavustajana.
Katutason kauppahuoneisto on yhtenäistä
perheen vapaa-ajan harrastus- ja pelitilaa.
Sieltä löytyy El-Korilla työskentelevän isännän pari museomopoja ja Pirjon keräämiä
vanhoja esineitä museohyllyltä. Tyttären ompeluun soveltuvat ateljeetilat on avarassa tilassa.

Pirjo Bäck-Mylläri on aktiivisesti mukana Äinään seudun
facebook-sivuilla.

Pirjo Bäck-Myllärin ja Rauno Myllärin viisihenkinen perhe muutti Lahdesta heinäkuussa
vuonna 2014 vanhalle Iso-Äiniön kaupalle.
Mukana seurasivat perheen lemmikit sekarotuiset 12-vuotias suomenlapinkoira Lurppa
ja 9-vuotias karjalankarhukoira Lupu sekä 6vuotias maatiaiskissa Veeti.

Kuvankäsittelijän ja toimistotöiden vastapainona Pirjo harrastaa sukkien neulomista. Tutustuminen sisäammuntaan kiikarikiväärillä
sai virikkeen uuteen harrastukseen.
-Kylällä on viihdytty hyvin, vaikka nuoret kaipaavat kauppoja, toteaa Pirjo Bäck-Mylläri.

Vuonna 1958 rakennettu kiinteistö odotti
tyhjillään uusia asukkaita reilun vuoden.
Perheellä on suunnitelmissa tehdä perusteellinen remontti neljän kerroksen talon sisä- ja
ulkoasuun. Katto, ikkunat ja ulkokuori kai-

Teksti ja kuvat: Liisa-Marjatta Pietinen
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Heikki Laaksonen löysi Korkeamäeltä monttuja
ta, Hollola-Kärkölän kansalaisopiston ja Lahden seurakunnan puhallinorkesteri.
- Politiikassa on kulunut muutama vuosi. Nyt
teen linnunpönttöjä ja polttopuita. Luonto
on minulle erittäin tärkeä.
- Olen käynyt kylän markkinoilla, joululaulut
laulamassa ja Vapeva-koulutuksessa, kertoo
Heikki.
Kävelysauvojen avulla liikkuva Heikki Laaksonen on kuntoutunut pudottuaan neljän metrin korkeudesta tikapuilta neljä vuotta sitten.
Taskussa olleella kännykällä hän pystyi itse
hälyttämään ambulanssin ennen tunnin mittaista tajuttomuutta. Kolme selkänikamaa
murtui ja päässä oli iso kuhmu. Sairaalassa
kului leikkauksen jälkeen kuusi viikkoa.

Heikki Laaksosella on yllään oman kutomon neuleliivi.
Teksti: Liisa-Marjatta Pietinen. Kuvat: Matti Pietinen

Ensi vuonna 80 vuotta täyttävä Heikki Laaksonen rakensi lähes (85%) yksin isoa taloa
kymmenen vuoden ajan Iso-Äiniölle. Padasjoen pitäjän rajan tuntumassa olevan tontin
hän osti veljensä vaimolta. Hollolan Herralan
Hahmajärveltä käsin rakennustyöt alkoivat
vuonna 1993.

Talon viereisellä Korkeamäen rinteillä on
kahteen suuntaan säännöllisin välein muutamia monttuja. Heikki Laaksonen arvelee niiden liittyvän 1918 vapaussotaan. Hans Kalmin valkoisilla joukoilla saattoi olla tykistökeskus mäellä. Mäen huipulla on myös jäänteitä kolmiomittaustornista.

Yritysjohtaja Laaksosen omat työviikot Salpakankaalla venyivät 60-70 tuntisiksi. Kutomo Heikki Laaksosen -tehtaassa työskenteli
70 henkeä. Tuotteita markkinoitiin, Osuuskaupalle, Keskolle, SOK:lle ja tukkuliikkeille.
- Luhta-tukku oli suurin ostaja. Materiaalit ostettiin Ranskasta ja myös Koreasta. Suomen
Armeija tilasi villahousuja, pipoja ja kypärämyssyjä.
- Liike lopetettiin kannattamattomana 1990
vuoden lopussa. Raaka-aineiden hinnalla sai
ulkomaalaisen valmiin tuotteen, kertoo yrittäjä.
Musiikki on ollut aina osa Laaksosen elämään. Vuonna 1949 hän oli mukana seurakuntapoikien torvisoittokunnassa ja 50-luvulla tansseissa rumpalina. Muita kokoonpanoja
ovat olleet Veteraanisoittokunta yli 10 vuot-

Heikki Laaksonen esittelee Korkeamäellä olevia monttua.
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Jätekatos, vai katosiko?
Kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt ovat velvollisia liittymään järjestettyyn jätehuoltoon. (Jätelaki
646/2011). Omakotitaloilla ja paritaloilla, joissa on 12 huoneistoa, sekä vapaa-ajan asunnoilla, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan: energiajäte ja sekajäte. Biojätteiden omatoimista kompostointia
suositellaan.
Vaihtoehdot vakituisen asunnon tai vapaa-ajan
asunnon jätehuollon järjestämiseksi: jäteastiat
kiinteistöllä tai yhteisastiat kiinteistöllä tai sovitusEija Niinimäki on saanut uuden jätekatoksen valmiiksi, johon mahtuu vaadittavat säiliöt energia -ja seka- sa paikassa.
jätteille.

Jäteastioiden koko määräytyy syntyvän jätemäärän ja tyhjennysvälin mukaan. Jäteastiat voi joko hankkia itse tai vuokrata jätteenkuljetusyrityk seltä.
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioiden tulee olla kannellisia, tartuntakahvoilla ja
pyörillä varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun. Käsin
siirrettävät jäteastiat on sijoitettava niin, että jäteauto pääsee vähintään 10 m etäisyydelle astioista.
Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei
jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle, kuitenkin
vähintään seuraavasti:
 energiajäte: pisin tyhjennysväli 12 viikkoa
 sekajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai biojäte kompostoidaan, pisin tyhjennysväli 12 viikkoa. Kompostoinnista kiinteistöllä tulee tehdä ilmoitus Päijät-Hämeen
jätelautakunnalle, jos sekajätteen tyhjennysvälin haluaa harvemmaksi kuin 2 vk.
 sekajäte, jossa mukana biojäte, pisin tyhjennysväli 2 viikkoa
Huonekalut, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, rakennus- ja remonttijätteet ym. isot satunnaiset
jätteet tulee toimittaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n palvelupisteisiin.
Asikkalassa kiinteistökohtaista kuljetuspalvelua tarjoavat:
Lassila & Tikanoja Oyj, puh. 010 636 5000
SUEZ Environnement, puh. 010 5400
Tekstit on poimittu: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n nettisivuilta
Lähiaikoina jaettava Lokki 2017 kalenteri on kotitalouksille tarkoitettu jäteopas. Kalenterista löytyy ohjeita ja opastusta alkaen lajittelusta aina jätepisteiden aikatauluihin. Älä siis heitä sitä paperinkeräykseen ennen kuin vuoden päästä!
Tekstin kokosi Eija Niinimäki. Kuva: Matti Pietinen
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4H-kerhotoimintaa Iso-Äiniölle
Hankkeen tarkoituksena on tutustuttaa nuorille oman kunnan kyliä, nähtävyyksiä ja työskentely
mahdollisuuksia. Nuorten omille kylille on tarkoitus tehdä toiminnallista kyläsuunnitelmaa, jossa järjestetään nuorista lähtöisin olevaa toimintaa. Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden
kanssa on osa hankettamme.
Äinään seudulla kävimme keväällä 2016 erään luokkaryhmän kanssa kyläilyreissulla, joka alkoi
Tupalan talomuseolta ja Niemimäen kautta kurvailtiin Karsillan kosken kautta Vääksyyn. Reissu
oli huikea ja kiittäen kumarsimme vapaaehtoisia kohteidemme esittelijöitä.
Viime torstaina (10.11) tapasimme nuorten kanssa ensimmäisen kerran pohtien oman kylän
mahdollisuuksia ja uhkia, hyviä ja hu0noja puolia. Paikalla olleet nuoret lähtivätkin innolla kehittelemään toimintaa ja halua oli Äinämöiseenkin kirjoittaa tulevaisuudessa nuorten näkemyksistä.
Tapaamme seuraavan kerran tammikuun lopulla, jolloin jatkojalostamme ajatuksia tapahtumasta, jonka nuoret haluavat ensi vuonna järjestää. Tapaamisemme päätteeksi nuoret halusivat
myös Niemimäen tilalla järjestää lapsille leivonta/leffakerhon, jota pikimmiten alamme työstämään. Kerho on tarkoitettu 6-12-vuotiaille, mutta joitain poikkeuksia voidaan sallia tietyissä rajoissa.
Palataan asiaan! Monna Helen, toiminnanjohtaja, Asikkalan 4H-yhdistys ry sekä nuoret Äinäänseudulta.

Ystävällisin terveisin
Monna Helen
Toiminnanjohtaja
Asikkalan 4H-yhdistys ry
044-3636111
Tallukantie 1
17200 Vääksy
asikkala@4h.f
www.asikkala.4h.f
www.facebook.com/NeljaH
#asikkalan4hoo, #4HSuomi, #YritäOpiTiena, #4HDuuni
https://www.youtube.com/user/4HSuomi
http://www.slideshare.net/4HSuomi
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Pellilän kirjastossa vaalien ennakkoäänestys
Pellilän kirjasto saa kunnian toimia kevään 2017 kunnallisvaaleissa Iso-Äiniön ennakkoäänestyspaikkana 1.4. klo 14-17 – eikä se ole aprillia! Myöhemmin huhtikuussa vietetään myös kirjaston
kaksivuotissyntymäpäivää, ja kesään suunnitellaan erityistä kirjastotapahtumaa.
Kulunut vuosi on mennyt tasaisesti: kirjasto on ollut pääsääntöisesti avoinna joka toinen torstai,
ja vakituisiin lainaajiin ovat kuuluneet alusta lähtien erityisesti Tellervo Jussila, Leila Tikkala, Liisa-Marjatta ja Matti Pietinen sekä Esko Riukka. Vieraita on käynyt muun muassa Viitailasta, Vantaalta, Vääksystä, Turusta ja Tuusulasta, ja useimmiten on silloinkin kirja lähtenyt lainaan.
Pellilän kyläkirjaston palvelut ja tulevat tapahtumat on tarkoitettu kaikille seudun kyläläisille ja
vapaa-ajan asukkaille, joten jos et vielä ole tutustunut kirjastoon, tee se vaikka 15.12., jolloin tar jolla on jouluglögiä ja pipareita klo 16-19. Kirjastohan sijaitsee Pellilän navetassa, Tuukkalantie
12:ssa.
Kevätkauden aukioloajat
(klo 16-19):
Joulukuu
to 1.12
to 15.12 (joulukalenteri)
Tammikuu
To 5.1
To 19.1.
Helmikuu
To 2.2.
To 16.2.
Maaliskuu
To 2.3.
To 16.3.
To 30.3.
Tellervo Jussila (oikealla) on aktiivinen lukija ja Pellilän kirjaston ystävä.

Huhtikuu
Kuva: Pentti Etu-Seppälä
La 1.4. Kirjastossa
kunnallisvaalien ennakkoäänestys klo 14-17
To 13.4. Kirjaston 2-vuotiskahvit
To 27.4.
Toukokuu
To 18.5.

Tervetuloa tutustumaan Pellilän kirjastoon ja jouluglögeille 15.12. klo 14-19!
Leena ja Pentti Etu-Seppälä
puh. 044 9675156
leena.etu-seppala@luukku.com
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KUNTAVAALIT TULOSSA HUHTIKUUSSA 2017

Meillä on taas mahdollisuus vaikuttaa oman kuntamme asioihin.
Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2017 varsinaisen äänestyspäivän ollessa sunnuntai
9.4.2017.
Asikkalan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.3.2015/13§ päättänyt, että Asikkalassa on neljä
äänestysaluetta. Meiltä Äinäältä poistui äänestyspaikka, nyt me äänestämme Länsi-Asikkalan
(Kurhilan) koululla varsinaisena vaalipäivänä.
Samassa pykälässä valtuusto velvoitti järjestämään kiertävän ennakkoäänestyksen niille kylille,
joilta äänestyspaikka poistui. Tulevissa kuntavaaleissa Äinäällä voi äänestää ennakkoon lauantaina 1.4.2017 klo 14 – 17 Pellilän kyläkirjastolla. Äänestyksessä tulee olla mukana henkilöllisyystodistus ja mielellään ilmoituskortti. Vaikka äänestäjä ei olisi asikkalalainen, hän voi kuitenkin äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa esimerkiksi Lahdessa. Silloin on
vain joko tiedettävä ehdokkaan numero tai katsottava se äänestyspaikasta löytyvästä luettelosta. Näin vältetään hylätyt äänestysliput. Joka kunnassa on omat ehdokkaat, ei ole kuten eduskuntavaalissa, jossa Lahdessa ja Asikkalassa on samat.
Tärkein asia ennakkoäänestyksessä on se, että tiedät oman ehdokkaasi. Vaalivirkailijat ohjaavat
ennakkoon annetun äänen oikeaan osoitteeseen ajoissa.
Vaaliasioissa auttaa www.vaalit.f ja kuntavaaleissa löytyy tietoa myös www.asikkala.f sivupalkista Kuntavaalit 2017 ja numerosta 044 778 0253 Pirkko Lohtari.
Kaikki äänestämään, äänestäminen on oikeus ei velvollisuus!
Teksti: Pirkko ”Pike” Lohtarit
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TOIMINTA 2017

Äinään seudun kyläyhdistys ry
Miinanmäentie 3, 17450 Iso-Äiniö

HELMIKUU:

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

su 12.2.2017 klo 10-15
Markkinahiihto Niemimäessä

KYLÄTOIMIKUNNAN
JÄSENET 2016

Äinään seudun
kyläyhdistyksen
vuosikokous
Niemimäessä
ti 14.2.2017, klo 18
- sääntömääräiset asiat.

Äinämöinen 3 - 2016
oli mukana seuraavat
henkilöt:

Mukana Asikkalan
uusi kunnanjohtaja
Aapo Pispa.

- Oikoluku: Eveliina
Markkinen ja kyläyhdistyksen
jäseniä

Tervetuloa!
HUHTIKUU:
Äinämöinen 1 / 2017 ilmestyy
------------------------------------------------Valokuvanäyttelyyn vanhoja
kylän kuvia Päivi Salojärvelle.
------------------------------------------------Kylän nettisivuille tulevia
tietoja yrityksistä ja
tapahtumista Ari Kärkkäiselle.
---------------------------------------------------------Ylimääräisiä lehtiä jaetaan
esittelynumeroina kylän
tilaisuuksissa.

Haastattelu, kuvat, tekstit ja
taitto: Liisa-Marjatta Pietinen

- Kuvia: Leena Etu-Seppälä,
Veijo Kainulainen, Minna
Pettinen ja Matti Pietinen
- Muut aineistot: Leena EtuSeppälä, Monna Helen,
Pirkko”Pike” Lohtari, Eija
Niinimäki, Minna Pettinen
(mainokset) ja Päivi Salojärvi
- Lehdessä esiintyvät
henkilöt: Pirjo Bäck-Mylläri,
Veijo Kainulainen, Heikki
Laaksonen, Eija Niinimäki,
Heljä ja Juha Vaso
- Jako: Pirkko Lohtari, Aila
Niemimäki, Minna Pettinen,
Raimo Salmela, Päivi
Salojärvi, Anita ja Eero KyläSipilä
Äinämöinen ilmestyy huhti-,
elo- ja joulukuussa.
Lisäaineisto 15.3, 15.7, 15.11
mennessä toimitukseen.
Painotyö: Lahden
Väriasemointi Oy

Kuva : Matti Pietinen
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Päivi Salojärvi (puh.joht.)
salojarvipa@gmail.com
Miinanmäentie 3, 17450 Iso-Äiniö
044 7766 206
Tuula Aaltonen (varapuh.joht.)
tuula.oma@gmail.com
Cellenkatu 9, 13500 Hämeenlinna
Härkämäentie 81, 17450 Iso-Äiniö
040 9002 953
Minna Pettinen (siht./ facebook)
minna.pettinen@elisanet.f
Rajasuontie 305, 17450 Iso-Äiniö
050 3590 099
Juha Kamppila
kamppila.jam@pp.phnet.f
Karsillantie 56, 17450 Iso-Äiniö
050 0205 565
Aila Niemimäki
Kukkuramäentie 51, 17450 Iso-Äiniö
040 4172 235
Pirkko Lohtari
Tuukkalantie 19, 17450 Iso-Äiniö
040 5735 104
Heikki Aaltonen
Tuukkalantie 6, 17450 Iso-Äiniö
0400 682 629
Pirkko ”Pike” Lohtari
pirkko.lohtari@phnet.f
Padasjoentie 570, 17450 Iso-Äiniö
044 3063667
Ari Kärkkäinen (rahast / web. päiv.)
ari.karkkainen@live.com
Härkämäentie 49, 17450 Iso-Äiniö
050 4073 170

ÄINÄMÖISEN TOIMITUS
Liisa-Marjatta Pietinen
pietinen.liisa@gmail.com
Yhdystie 8, 17450 Iso-Äiniö
050 3562 464

