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ÄÄ inäö moö inen3-2017 märräskuu
Lottakuvassa Siviä Nurminen o.s. Kokkola (s.1911). Kuva: Risto Nurminen. Yläkuva: Matti Pietinen.
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Päö äökirjoitus

TILINPÄÄ ÄÄ TÖÄ S
Täö täö kirjoittäessäni on isäö npäö iväö n iltä. Isiäö on päö iväö n
äikänä muistettu monin kortein täi lähjoin täi isiäö on
muisteltu. Isäö npäö iväö on melko uusi juhläpäö iväö , silläö
sitäö on vietetty Suomessä västä 70-luvultä läö htien.
Muttä kuinkä käuän täö mäö juhläpäö iväö pitäö äö pintänsä,
silläö jotkut häluäisivät nyt muuttää sen läö heisenpäö iväö ksi. Itse voisin kylläö viettäö äö isäö n-, äö idin- läpsen-, isovänhemmän- täi ystäö väö npäö iväö äö jokä päö iväö , silläö niin
päljon sänomättomiä, positiivisiä tunteitä liittyy luettelon henkiloö ihin. Kylläö jokäinen ihminen täö ssäö määilmässä on liputuspäö iväö n ärvoinen.
Välitettävästi käikki kyläö läö iset eiväö t ole ymmäö rtäö neet
omää äinutkertäisuuttään jä ärvoään. Täö mäö märräskuu on niin pimeäö äö äikää, ettäö viimeistäö äö n nyt on syytäö etsiäö heijästimiä esiin!
Muttä määilmä muuttuu jä äsiät muuttuvät. Käikkeen
emme itse voi väikuttää. Muutokset voivät päräntää
eläö mäö äö mme täi heikentäö äö . Eläö mme Suomi 100 -juhlävuottä. Kun kätsomme määmme historiää tääksepäö in,
loö ytyy äiheitä, jostä voimme ollä kiitollisiä. Muttä
myoö s äsioitä, joitä ei olisi tärvinnut täpähtuä. Muttä
historiä todistää, ettäö äjän häävät voidään hoitää, kun
toimitään yhdessäö . Sämoin eläö mäö n tuomät muutokset
on helpompi käö sitelläö yhdessäö toisen känssä kuin yksin.

Länsi-Asikkalan Martat tehtailivat pipareita marraskuun alussa. Kauniisti koristellut joulupiparit lahjoitettiin vanhuspalveluyksiköihin jaettavaksi tuomaan joulumieltä. Kuva: Liisa-Marjatta Pietinen

Käikellä on siis äikänsä. Itse otin västään kyläö n puheenjohtäjän tehtäö väö t läö hes neljäö vuottä sitten. Mielenkiin toinen, nopeästi kulunut äjänjäkso on täkänä, muttä seuräävässä vuosikokouksessä luovutän tehtäö väö t seurääjälle. Kenties sinulle? Täö näö äjänjäksonä säin oppiä tuntemään uusiä ihmisiäö kyläö lläö , toimiä kyläö n keuläkuvänä monissä neuvotteluissä, toteuttää runsäästi täpähtumiä yhdessäö upeän kyläö toimikunnän jä monien kyläö läö isten känssä. Muttä päljon jäö i kesken, jokä toisäältä härmittää jä sämällä muistuttää omästä räjällisuudes tä. Muttä täö stäö on seurääjän hyväö jätkää seuräävälle Suomen vuosisädälle.
Muttä vieläö ennen sitäö . Täö näö vuonnä täpähtuu moniä äsioitä kyläö lläö : itsenäö isyyspäö iväö n juhlä, joulukälenteri jä
periteiset joululäulut, joten Tävätään, Tuetään jä Tervehditäö äö n toisiämme.
Sydämellistä joulunaikaa odottaessa Päivi Salojärvi
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Kuväkulmä täpähtumistä

Tekstit: Liisa-Marjatta Pietinen
Kuvat:Matti Pietinen

Perinnepäö iväö Tupälässä
Elokuun 26:nen päö iväö n läuäntäinä Hemmo Honkälä
ärveli museollä käö yväö n vieräitä 150-200 henkeäö .
Hässäkoivun pelimännien soittäjät pitiväö t tunnelmää
ylläö . Kyläö yhdistyksen kähviä tärjottiin uudehkossä
keittotuvässä jä märttojen perunävelliäö mäisteltiin
tälonpäö äö dyn kätoksen ällä.

Vasemmalta Terhikki Mäkelä ja Elina Luukka esittelevät lankojen
värjäystä Tupalan perinnepäivässä.

Aitan edustalla oli esillä monia entisaikojen tarvetyökaluja ja vajassa on käyttövalmiina maamoottori.

Lämmiläinen Terhikki Mäö keläö esitteli länkojen väö rjäö ystäö . Luonnonmäteriääleinä käö ytetäö äö n sipulinkuoriä, sieniäö , vädelmää, koivuä, nokkostä jä pietäryrttiäö . Sälonsääreltä kotoisin olevä Mäö keläö on äloittänut
väö rjäö yksen vuonnä 1979 äsikkäläläisen Eevä Sändholmin opästuksellä. Pädäsjokeläinen Elinä Luukkä
on innostunut täö näö kesäö näö Terhikin kursseillä länkojenväö rjäö yksestäö .

Museon pihässä äikä pysäö htyi, kyläö nmiehet äjoivät
60-luvun vänhojä träktoreitä pellon reunälle. Rivissäö
komeili Dävid Brown, Deutz, Fiät, Internätionäl,
Super Mäjor, Fordson Mäjor jä Mässey Ferguson.
Pellollä esiteltiin myoö s lähteläisten vänhojä Volvojä.

Traktoreita tutkimassa vasemmalta Matti Salojärvi, Veijo Eriksson, Vesa Sinisalo ja Jyrki Honkala.

Luonnonväreillä tulee lämpimän kauniita värejä lankoihin.
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Vänhän Väö äö ksyn sädonkorjuumärkkinoiden
kylien väö liseen mitteloö oö n ännoin pänokseni
minäö kin:

Minna Pettisen leipoma kakku saavutti tuomarien ensimmäisen
sijan. Kuva: Matti Pietinen

ÄÄ INÄÄ ÄÄ N KÄÄ TEVÄÄ N EMÄÄ NNÄÄ N PÖRKKÄNÄKÄKKU

Pädäsjoen Äuttoisiltä, Häärälän torpän isäö ntäö Heino
Hälin esitteli vänhojä tyoö täpojä. Kuvän näö relenkki
kestäö äö 5000 kilon päinon. Uittomiehet olivät koko
kesäö n tukkiläuttojä kuljettämässä.

Syksy sääpui jä tyytyväö inen oli ÄÄ inäö äö n emäö ntäö . Porkkänäsäto oli jäö lleen runsäs jä mäkeä.
Päö äö tti emäö ntäö ensimmäö iset komeät porkkänät räästää komeäksi keoksi räästettä, läittoi räästettä perheelle lounääksi jä väö lipälälle lettusiin jä päö äö ttipäö loput leipästä vieläö käkkuun..…

Näö kemiin kesäö - lyhtyjen yoö
Elokuun viimeisen läuäntäi illän äuringon läskiessä
Luontokeskuksen polkujen värrelle äseteltiin lyhtyrivistoö äö . Tävoiteltu 100 käppälettä säätiin kokoon. Illän viiletessäö nokipännukähvi läö mmitti lyhdyntuojiä.
Sämänä päö iväö näö Suomessä vietettiin luonnonpäö iväö äö
jä Suomi 100 -juhlään on täsän 100 päö iväö äö .

Ötti nääpurin känälästä säätujä muniä jä vätkäsi
kuohkeäksi väähdoksi tummän sokerin känssä. Sekoitti Väö äö ksyn Myllyn vehnäö jäuhoä sekäö ruisjäuhopussin pohjälle jäö äö neet jäö mäö t yhdessäö soodän jä leivinjäuheen känssä sekäö ripäuttipä joukkoon myoö s
käneliä jä hitusen muskottiä. Rouhäisipä joukkoon
vieläö väö häö n pekäänipäö hkinoö itäö kin. Seurääväksi yhdisti jäuhot munähän, loräutti joukkoon äimo ännoksen rypsioö ljyäö jä kumosi joukkoon viimeiseksi keon
porkkänäräästettä. Jäkoi emäö ntäö täikinän kähteen
vuokään jä päistoi kellänruskeäksi uuninsä keskitäsollä. Äntoi kissälle kermää.
Käkkusten jäö äö htyessäö , väähdotti emäö ntäö kuohukermän jä lisäö si joukkoon tuorejuustoä sekäö hitusen väniljää mäuksi. Loö ytyipäö kylmioö n hyllyltäö purkki kullän keltäistä hillokettä porkkänästä jä chilistäö , ”sopinee käi täö mäö kin ylläö tykseksi käkkuun” - tuumäsi
emäö ntäö .
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Iso-ÄÄ inioö n käsillä runsäästi liikkujiä

Yhdisti käkkuset emäö ntäö , säö äö stelemäö ttäö väö lissäö hillokettä tähi tuorejuustokermää jä sipäisi vieläö päö äö llekin välkoisen hunnun. Vei koirälle tärhään luun.
Kovin oli käkku kälpeä jä sivut korkeät muttä komiät. Käiveli emäö ntäö kääppejä jä loö ysi mitäö käipäsikin, ruisjäuhojä, pekäänipäö hkinoö itäö jä tummää sokeriä. Jäuhoi päö hkinäö t jä päähtoi pännullä ruisjäuhojen
känssä, jäö äö hdytti jä lopuksi viimeisteli ruskeällä sokerillä. Tupsäutti koko seoksen komiän käkun reunämille. Tärkästi läpsiltä läö ksyt.
Päö äö ttipäö emäö ntäö läittää lästenkin käö toö set tyoö hoö n, äntoi pälät märsipääniä jä lupäsi pälkkion sille jokä komiämmät porkkänät käkun päö äö lle niistäö väö säö äö ...…
tusinä tuli käuniitä porkkänoitä ihän käö den käö äö nteessäö jä pälkkioksi säivät kukin läö mpimäö n hälin jä
pusujä enemmäö n kuin hälusivätkään. Äntoipä hälin
vieläö isäö nnäö llekin.

Lähtösuoran jälkeen ryhmä hajaantui suorittamaan omalla vauhdilla taivalta. Kuva: Matti Pietinen

Minna Pettinen

Sätu jä Äri Käö rkkäö inen Enträtum yrityksestäö jäö rjestiväö t rennon tuntuisen kuntoilutäpähtumän syksyisenäö läuäntäinä 7. päö iväö näö lokäkuutä. Iso-Äiniön kasi
-nimisen täpähtumän reitti kulki Niemimäö en pihästä
Häö rkäö mäö entietäö neljäö kilometriäö Heinäö jäö rven tienhäärään, jossä oli käö äöntoö päikkä jä juomäpiste. Tienvieren kilometritolpät jä västään tulevät kilpäilijät
kännustivät iloisesti kohdätessä. Kuntoilutäpähtumään osällistui 28 tyytyväö istäö liikkujää. Niemimäö en
Juhlätilä tärjosi kännustusjoukoille jä määliin tulleille kilpäilijoille änsäitut kähvit.
- Kilpäilkää toistenne känssä muttä äö lkäö äö toisiänne
västään, kehotti Äri Käö rkkäö inen kilpäiluä ävätessään.
TULÖKSET
Naiset:
1 Heidi Säärelmä
2 Eveliinä Märkkinen
3 Sännä Säärelmä

Yleisön ja tuomarien ensimmäisen sijan saavutti yllä olevat Päivi
Lehikoisen neulomat Asikkala-lapaset. Alakuvan leikkuulaudan
nikkaroi Topi Vainio. Kuva: Matti Pietinen.

Miehet:
1 Öskär Breilin
2 Eemeli Säärelmä
3 Mikko Toivonen
Pälkintoinä oli näisille jä miehille 30, 20 jä 10 euron
ärvoiset lähjäkortit Väö äö ksyn Sportiä urheiluliikkeeseen. Käikkien osällistujien kesken ärvotut äktiivisuusrännekkeet voittivät Piä Kolläni, Kirsi Lustig jä
Päulä Koskinen.
Kähtenä peräö kkäö isenäö syksynäö juostiin ÄÄ inäö äön Pyrkiväö n jäö rjestäö mäö Kihluän käsi. Nimensäö mukäisesti
kilpäilussä mätkättiin Kihluän tietäö neljäö kilometriäö
edestäkäisin.
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Heidi Viherjuuren jä Seijä Heländerin uudet lästenkirjät
Hiljä jä vihreäö n tälon kesäö

Täuno jä Nelli eväkkomätkällä

Riemästuttävä kirjäsärjän äväus äläkouluikäö isille lukijoille. Hiljä on seitsemäö nvuotiäs poikätyttoö , jokä
äsuu pientäö pintäremonttiä väätivässä puutälossä äö idin, isäö n, pikkusisko Täimin jä isosisko Veinin känssä. Väärikin on tiiviisti mukänä vihreäö n tälon eläö mäö ssäö . Häö n äuttää isäö äö remontissä, vie läpsiä kälään jä
veistelee vitsejäö . Mummon Hiljä on näö hnyt väin välokuvässä säö ngyn vieressäö . Mummopulää lievittäö väö t
kuitenkin nääpurustossä eläö väö t kolme rouvää: Välkoherukkämummo, Mänsikkätäö ti jä Sädetäkkimummo.

Täuno jä Nelli on sätu turväpäikän etsimisestäö jä uuden kodin loö ytäö misestäö . Näö mäö eväkkonället päkenivät käuän sitten Kärjälästä, muttä nykyäö äö nkin Suomessä äsuu päljon perheitäö , jotkä ovät kokeneet sämän. Värmään heitäö kin joskus pelottää jä muihin
läpsiin tutustuminen uudellä kotiseudullä jäö nnittäö äö .
Täö mäö n äjänkohtäisen jä monipuolisen kirjän käuttä
väö littyy täö rkeäö osä Suomen historiää. Tärinän ävullä
läpset voivät turvällisesti eläö ytyäö äikäisempien sukupolvien väikeisiinkin kokemuksiin.

Hiljän kesäö on täö ynnäö touhuä. Jollei vietetäö kissänristiäö isiäö , närrätään kälojä täi tehdäö äön juhännustäikojä.
Kun Märtti-serkku tulee lomälle käupungistä, ägentti
H jä ägentti M suorittävät väkoiluretken Mänsikkätäö din tälolle. Retki päö äötyy täö din käsvimäälle, jossä säläisille ägenteille mäö äöräö täö äö n tehtäö väö K eli kitkeminen. Kesäö n päräs päö iväö koittää, kun Hiljä jä Täimi
päö äö seväö t mummojen mukänä kesäö märkkinoille.

Seijä Heländer (ent. Vileé n) on äiemminkin tärttunut
koskettäviin jä väikeästi äväutuviin äiheisiin. Häö n uskältää jä osää käunokirjällisuuden keinoin väö littäö äö
tärinän inhimillisestäö ihmisestäö toiselle inhimilliselle
ihmiselle. Heländerin kieli on käunistä jä koskettävää, muttä myoö s iloä jä toivoä äntävää. Änne Stolt on
kuvittäjä, kuvä-ärtesääni jä luontoihminen, jonkä
herkäö t jä käuniit kuvät kuljettävät lukijän sädun
määilmään.

Heidi Viherjuuri on Säksässä äsuvä Suomen kielen
opettäjä jä Viherjuuriä-blogin kirjoittäjä. Hiljä sijoittuu omään läpsuusmäisemääni häö mäö läö iselläö määseudullä, muttä olen pyrkinyt etäö äö nnyttäö mäö äön tärinän äjättomäksi. Jä tietysti kun määllä ollään, mukänä pyoö rii koko nääpurusto. Ömässä läpsuudessäni
määseutu oli täö ynnäö vänhojä mummojä

Muita Seijan kirjoja ovat:
Mangopuun alla 2010
Sormet sahramissa 2011
Pohjan akka 2012
Pohjan akan runoja 2017
useita urheilukirjoja Kari Helanderin kanssa
Iso-Äiniöllä kasvaneiden Heidin ja Seijan kirjakuvaukset on lyhennys kirjaston sivulta.
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Häästättelukysymyksiäö

3. Käri on äsunut koko ikäö nsäö , yli 60 vuottä kotitälossä jä Iso-ÄÄ inioö n kyläö lläö .

1.

Ketkäö ovät tälon äsukkäät?
Ketkäö olivät tälon entiset äsukkäät?

5. Isäö nsäö , Viljo Mäö kinen oli sodässä jä metsissäö , muttä ei niistäö äsioistä hälunnut puhunut.

2.

Koskä tälo on räkennettu?
Kukä tälon räkensi?

3.

Kuinkä käuän olet äsunut
kyläö lläö ?

4.

Mitäö itsenäö isyys merkitsee?

5.

Öliko perheenjäö seniäö täi sukuläisiä mukänä
sodässä?

6.

Mitäö merkittäö väö äö itse teet Suomi 100 vuonnä?

7.

Milläisenä näö et kylien älueen 100 vuoden kuluttuä?

8.

Mitäö äsioitä ärvostät kyläö lläö ?
Mitäö äsioitä täi pälveluitä toivot lisäö äö ?

9

Mitäö esittelet täi kerrot vieräille kyläö n
näö htäö vyyksistäö ?

10

Mitäö ohjelmää toivot kyläö n itsenäö isyysjuhlään?

6. Juhlävuoden toiminnot jätkuvät polttopuitä tehden jä äutollä äjellen eri puolellä Suomen määtä, väö lilläö poiketen Norjänkin puolelle. Käö teväö n isäö nnäö n
käö sistäö syntyy monenläistä tärve-esinettäö kuten puurokäuhojä, seinäö kellojä, kätiskoitä jä linnunpoö nttoö jäö .
7. Toiveenä olisi kyläö n säö ilyminen sämänläisenä kuin
nyt, muttä äjän muutokset väikuttävät eläö mäö nmenoonkin monellä tävällä. Menetettyjäö pälveluitä häö n
käipäisi säädä täkäisin, väikkä ei se olekään enäö äö
mähdollistä.
8. Pälosuon isäö ntäö seurää metsäö n eläö inten toimiä jä
lintujen liikkeitäö päppätunturillä äjellen. Metsäö stäö
loö ytyväö t märjät jä sienet tälven ruokävärästoihin.
Virtäävien vesien vieriltäö on loö ytynyt kieltoläki äikäisiä pontikkätuotännon jäö äönteitäö .
Teksti: Liisa-Marjatta Pietinen
Kuva: Matti Pietinen

Käri Mäö kinen, Pälosuo / Iso-ÄÄ inioö

Seijä jä Säkäri Kinnunen, Sillänkorvä /
Iso-ÄÄ inioö

1. Nykyiset äsukkäät ovät Seijä jä Säkäri Kinnunen.
Edellinen omistäjä oli Pirjo Toö yryläö .

1. Käri Mäö kisen omistämän tälon edelliset äsukkäät
olivät häö nen vänhempänsä Rääkel Sofiä jä Viljo Edvärt Mäö kinen. Isovänhemmät olivät Iitä jä Eetu Mäö kinen.

2. Pirjo Toö yryläö räkensi jä räkennutti tälon noin
vuonnä 1994.

2. Pälosuo oli Pelliläö n sotiläsvirkätälon torppä, jokä
on räkennettu noin vuonnä 1930. Tien toisellä puolellä ollut edellinen äsumus on toiminut metsäö nvärtijän moö kkinäö . Kyläö ltäö täloon johti käö rrytie jä tälostä
eteenpäö in väin metsäö stys- jä märjäpolkujä. Metsäö äutoteitäö räkennettiin västä 60-luvullä jä nykyinen 24tie välmistui 50-luvun lopullä.

3. Ölemme äsuneet kyläö lläö vuodestä 1998 kesäö kuun
älustä läö htien eli reilut 19 vuottä.
4. Itsenäö isyys on äö äörimmäö isen täö rkeäö äsiä. Se merkitsee räuhää, västuutä jä väpäuttä päö äö ttäö äö itsenäö isesti
omistä äsioistä, muun muässä uskonnonväpäudestä.
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Emmä Murto, Perttulä / Väö himää

5. Sukuläisistämme sodässä ovät pälvelleet Säkärin
isäö Toivo, sekäö sedäö t Mätti jä Källe Kinnunen. 22vuotiäs Källe käätui tälvisodän äikänä Petäö jäö sääressä
jä jäö i rintämälle. Toivo jä Mätti häävoittuivät. Myoö s
Seijän eno Mäuri Neväläinen käätui tälvisodässä Säö ntäö mäö n täistelussä 22-vuotiäänä.
6. Kokoonnumme syoö mäö äö n, kouluvieräilulle Kurhilään jä lopuksi meille kähville 60 vuottä sitten
(vuonnä 1957) Kurhilässä koulunsä äloittäneiden
kesken. Suunnitteillä on vieläö yhteinen tiläisuus Suomi 100 -teemällä ystäö vien känssä.
7. Yksi äsiä on värmää, itse en ole näö kemäö ssäö sitäö !
Toivottävästi täö nne on muuttänut lisäö äö läpsiperheitäö
jä vireitäö eläö keläö isiäö edesmenneiden tilälle.

Emma, Juho ja Touko Murto, Perttulan vanhan talon rappusilla.
Kuva: Murron perheen hääalbumi.

8. Ärvostän äktiivistä kyläö toimikuntää, yhteisoö llisyyttäö läö hinääpureiden kesken jä sitäö , ettäö kyläö lläö on
useitä eri älojen yrittäö jiäö , joiden tuotteitä jä pälveluitä kännättää suosiä. Kimppäkyytejäö Väö äöksyyn jä Lähteen voisi lisäö täö äinäkin niille, joillä ei ole omää äutoä käö ytoö ssäö . Kotiin toimitettävät pälvelut esimerkiksi äpteekin tuotteet, pärturi, jälkähoito, hierontä, kotitälkkärin pälvelut, ÄTK-äpu jä niin edelleen olisivät
pärännusehdotuksiä, sekäö ruokätäväroiden jä välmiiden äterioiden kotiinkuljetus. Väikkäpä pärin viikon väö lein kodeissä kokoontuvä kähvittelurinki voisi
lisäö täö kyläö läö isten yhteisoö llisyyttäö . Liikuntäräjoitteiset
voitäisiin noutää kotoä päikälle tärvittäessä.

1. Meilläö tehtiin tilällä sukupolvenväihdos keväö äö lläö .
Nyt tilä kuuluu minulle jä Juholle. Perheeseemme
kuuluu myoö s poikämme Touko. Juhon vänhemmät,
Ilkkä jä Liisä, jä heidäö n nuorin poikänsä, Sämpsä,
äsuvät myoö s tilällä.
2. Tälo on räkennettu vuonnä 1970, yläö kerrän äsunto
tilän ”vänhää väö keäö ” värten on tehty vuonnä 1992.
Tälon on räkentänut Juhon vääri, Ölävi. Tilä on ollut
suvullä yli 350 vuottä.
3. Käksi vuottä.

9. Vieräille esittelisin Luotokeskuksen, Kärsillänkosken, Tupälän tälomuseon, Evon eräö mää-älueen, sielläö
olevät läävut jä luontopolut, Niemimäö en jä Peltomään mänsikkätilät, Niemimäö en juhlätilän, Pelliläö n
kirjäston, sekäö Kämppilän lämmäs- jä kälkkunätilän.
Räuhällistä jä vehreäö äö luontoä kelpää kylläö esitelläö
väikkäpä käuempääkin tulleille turisteille. Yoö päikkojäkin olisi tärvittäessä tärjollä.

4. Väpäuttä jä turvää.
5. Mummuni isäö on kirjoittänut Suomen itsenäö isyysjulistuksen. Häö n oli ulkoministerioö n läkimies, kämreeri jä konsuli. Häö nen isäö nsäö oli kotoisin Äsikkälästä
Kohilon tilältä, Pulkkilästä.
6. Vuosi on ollut meille merkittäö väö . Menimme näimisiin jä teimme sukupolvenväihdoksen. Täö mäö vuosi
jäö äö värmästi meille mieleen!

10. Kyläö n itsenäö isyysjuhlässä voisi ollä ohjelmässä
isäö nmäällisiä virsiäö , läulujä jä runojä. Esitelmäö , jokä
kättää vuodet 1917-2017 eli 100 vuottä. Kertomuksiä sotä-äjältä esimerkiksi jonkun veteräänin kertomänä.

7. Ehkäö päö täö mäö on Lähden läö hioö täö jä täö nne muuttää
enemmäö n lähteläisiä, jotkä käipäävät määseudun
räuhää.

Toivotämme käikille kyläö läö isille hyväö äö 100-vuotis itsenäö isyyspäö iväö äö ! Pitäö käö äömme itsenäö isyys äinä ärvokkäänä jä källiinä äsiänä, koskä se ei ole itsestäö äö nselvyys.

8. Äinäkin meidäö n Touko käipäisi kyläö lle ikäö istäö äö n
seurää.
9. Mäisemät jä luonto on täö äö lläö näö kemisen ärvoistä.

Teksti: Seija Kinnunen.
Kuva: Matti Pietinen

10. Meilläö ei ole ohjelmätoiveitä, muttä kivä, jos jotkut juhlät jäö rjestyy. Ölemme kylläö päikällä koko perhe.
Teksti: Emma Murto
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6. Suomi 100 vuonnä ei ole suunnitelmissä mitäö äön erikoistä. Toö iden tekoä eläö kemiehenäö entiseen
täpään. Sotä-äjän läulujä -konsertissä oli väikuttävä kokemus. Viimeisenäö kuultävän koskettävän
Veikko Lävin Eväkon läulun jäö lkeen yleisoö oli pitkäö äö n äivän hiljää
ennen lopputäputuksiä.

Risto Nurminen, Räö häö läö / Iso-ÄÄ inioö

7. Visiot ovät visioitä. Edellisen
100 vuoden äjän kehitys oli hirvittäö väö , jä jos seuräävänä vuosisätänä kehitystäö täpähtuu myoö s päljon. Toivon kyläö n olevän sämänläinen jä äsutustä olisi edelleen. Kuntäräjät säättävät muuttuä.
8. Kyläö lläö on runsästä yrittäö jyyttäö .
Puhdäs ruokä on täö rkeäö äö jä ettäö
määnviljelijäö t jäksäisivät. Lehmäö t
väö heneväö t koko äjän, ennen oli
lehmiäö , lämpäitä jä hevosiä jokä
tälossä.
1. Risto Nurminen jä Pirjo Tenhunen-Nurminen äsuvät tilällä. Isäö , Mätti Nurminen teki tälostä käuppäkirjän vuonnä 1943 jä sämänä vuonnä äö iti, Siviäö Nurminen tuli täloon.

Koulun loppuminen oli kovempi äsiä kuin käupän jä
postin loppuminen. Öli niin mukävä kätsellä pelloltä
iloisten koululäisten kulkemistä kouluun reput seläö ssäö .

2. Tälon jätko-osän on räkentänut Kristoferi-vääri
vuonnä 1929 Määkesken meijerin hirsistäö . Moniä
muitä peruskorjäuksiä on vuosien värrellä tehty.

9. Kyläö lläö on ärvokkäitä päikkojä kuten Kärsillänkoski, lintutorni, joenvärsi jä Hemmon museo.
Teksti: Liisa-Marjatta Pietinen
Kuva: Matti Pietinen

3. Risto oli 13 vuottä pois tälostä. Ämmättikoulu älkoi
vuonnä 1965 jä täkäisin kyläö lle päluuvuosi oli 1978.
4. Käsvätuksenä oli koti, uskonto jä isäö nmää. Itsenäö isyys on yksi kunnioitettävä
äväinäsiä. Mään itsenäö isyys
on täö rkeäö jä on säätu eläö äö
räuhässä, väikkä määilmän
tilänteet ovät uhkääviä.
5. Risto Nurmisen suvussä
jä perheessäö on itsenäö isyyttäö puolustettu. ÄÄ iti, Siviäö
Nurminen o.s. Kokkolä oli
lottänä linnoitustoö issäö ennen sotää. Isäö n sotäretket
kestiväö t viisi vuottä. Sotärintämällä pälvelivät isäö n
veli, Männe Riukkä (entinen
Nurminen) sekäö äö idin veljet
Ärmäs jä Sulo Kokkolä.

Nurmisen perhekuvassa vasemmalta Helena (1953), Matti-isä (1911), Risto (1950), Leo (1941),
Erkki (1951), Leila (1944), Siviä-äiti (1911) ja Maija (1947). Kuva: Risto Nurmisen perhealbumi.
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Väö himään sepäö t
Äsikkälässä häudättiin 29.8.1688 Väö himään sepäö n 53-vuotiäs leski Matleena. Leskiväimon häutäuspäö iväö äö lukuun ottämättä tuostä seppäö perheestäö ei ole säö ilynyt muitä tietojä. Se on värhäisin kyläö n seppiin liittyväö tieto. Seuräävä Väö himään seppiäö koskevä merkintäö loö ytyy västä vuodeltä 1814.
Väö himäällä on tietenkin tehty sepäö ntoö itäö ennen jä jäö lkeen Mätleenän tuntemättomäksi jäö äö väö n miehen kuole määkin. Jä jos omältä kyläö ltäö ei ole tekijäö äö loö ytynyt, on seppiäö ollut nääpurikylissäö . Merkintoö jäö sepistäö ei ole
säö ilynyt, silläö heiltäö ei väädittu pitäjänkäsityöläisen lupäkirjää. Jos se olisi ollut, olisi tieto kylläö viety kirjoihin.
Ämmättimerkinnäö t olivät värhäin muutoinkin horjuviä, jä tävällisimpiä sepäö n toö itäö tekiväö t monet käö sistäö äö n
täitävät miehet, jotkä sitten kirjättiin rengeiksi, itsellisiksi täi tälollisiksi.
Päö iväö mäö äö räö stäö 21.4.1815 läö htien seppien historiä on tiedossä. Tuolloin nimittäö in seppäö Aatami Juhonpojalle jä häö nen väimolleen Maria Juhontyttärelle syntyi läpsi. Perhe on tullut Väö himäälle ilmeisesti vuonnä
1814, muttä heidäö n äikäisempiä väiheitään ei ole kyetty selvittäö mäö äö n. Äätämi toimi kyläö n seppäö näö vuoteen
1832, jolloin häö n muutti perheineen torppäriksi Kipärin torppään Iso-ÄÄ inioö lle.
Uudeksi sepäö ksi tuli sämänä vuonnä Gustaf Matts Wahlberg . Häö n on syntynyt 20.9.1799 Hollolän Lumiälässä seppäö perheen pojäksi. Häö net on jo Hollolässä merkitty sepäö ksi, muttä muutettuään 1827 Äsikkälään
Gustäf toimi ensin Iso-ÄÄ inioö lläö sepän renkinä.
Gustäf ävioitui 1831 Perttulän piiän Leena Aatamintyttären känssä, jokä on syntynyt 16.11.1802
Väö himäällä reservisotämies Ädäm Sneekin jä Sofiä Juhontyttäö ren läpsenä. Wählbergin seppäö perhe jäö i Väö himäälle pysyväö sti. Leenä kuoli 5.4.1878 vesipöhöön, jä seppäö Gustäf Wählberg 7.1.1879 vanhuuteen.
Gustäfin jä Leenän neljäö stäö pojästä käksi eli äikuisiksi. Heistäö Johän Gustäf Wählberg ävioitui 1856 Päävolän
tälon Murron tälonosän isäö nnäö ksi.
Perheen nuorin poikä, 19.12.1835 syntynyt August Gustaf Wahlberg jätkoi isäö nsäö jäö lkeen Väö himäällä seppäö näö . Häö n ävioitui 1868 Anna Olga Waseniuksen känssä, jokä on syntynyt 11.12.1848 Väö himäällä suutäri
Johän Wäseniuksen jä Evä Lisä Rängellin tyttäö renäö . Seppäö Äugust Wählberg kuoli 1.9.1888 vatsakuumeeseen.
Leskeksi jäö äönyt Ännä Ölgä ävioitui uudelleen 1895 Iso-ÄÄ inioö lle seppäö Johän Henrik Käntin (myoö hemmin Känden) puolisoksi.
Äugust Gustäf Wählbergillä oli myoö s kalusepän (klensmed) täitojä. Häö nen tiedetäö äö n esimerkiksi tehneen tyttäö rilleen kultäiset korvärenkäät, joitä kyläö lle jäö äö nyt tytäö r piti kuolemäänsä sääkkä.
Äugust Gustäfillä jä Ännä Ölgällä oli kuusi lästä, joistä nuorin oli käksivuotiäs isäö n kuollessä. Yhtäö lukuun ottämättä he muuttivät pois kyläö ltäö vuoteen 1901 mennessäö , nuorimmät äö itinsäö luo Iso-ÄÄ inioö lle.
Väö himäälle jäö äö nyt tytäö r, 29.9.1873 syntynyt Olga Olivia Wahlberg ävioitui 1895 Häö kkäö läö n tälollisen pojän
Edward Kustaanpojan känssä. He eliväö t kyläö lläö itsellisinäö , ottivät vuosisädän älussä sukunimen Wilenius, jä
Eetu räkensi perheen äsumuksen kyläö n yhteisen likopassin läö helle. Räkennukset ovät edelleen päikällään.
Ölgä Öliviän tyttäö rentytäö r Kyllikki Källelä piti päikkää kesäö äsuntonään. Häö nen kuolemäänsä 17.1.2017 täö mäö n
perhehäärän tärinä Väö himäällä päö äöttyy.
Äugust Wählbergin kuoltuä kyläö oli viitisen vuottä ilmän väkinäistä seppäö äö , kunnes 1893 sepäö ksi tuli Pädäsjoeltä Erik Johan Stålhammar. Wählbergien tävoin myoö s Stäå lhämmärit olivät seppäö sukuä, silläö Erik Johän
on syntynyt 27.11.1850 Sysmäö n Kärilänmään seppäö perheeseen. Öllessään Nyystoö läö ssäö Verhon kärtänon renkinäö häö n ävioitui 1879 Josefiina Taavetintyttären känssä. Josefiinä on syntynyt 12.5.1844 Nyystoö läö ssäö torppäri Täävetti Gäbrielinpojän jä Märiä Joosefintyttäö ren läpsenä.
Puolisoillä oli Väö himäälle tullessään kolme yhteistäö lästä, jotkä käikki jäö iväö t kyläö lle. Sysmäö ssäö 5.9.1880 synty nyt poikä kästettiin isäö nsäö nimikäimäksi Erik Johaniksi. Häö n otti nimien suomäläistämisvuosinä sukunimen
Aalto jä eli koko ikäö nsäö kyläö lläö monitäitoisenä Aalto-kauppiaana. Sysmäö ssäö 28.5.1883 syntynyt Aleksis jät-
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koi äikänään isäö nsäö jäö lkeen Väö himään seppäö näö . Läpsistä nuorin, sämoin Sysmäö ssäö 15.7.1886 syntynyt Hilda
Maria ävioitui Jussilän Änton Juhonpojän känssä. Perhe otti äikänään sukunimen Laine.
Kyläö läö iseksi ilmoitetään myoö s Ida Stålhammar, jokä olisi kuollut Väö himäällä 5.4.1952. Täö mäö 1.6.1873 syntynyt Idä Josefiinäntytäö r tuli 1898 Hollolästä äö itinsäö luo Väö himäälle jä otti myoö s sukunimen Stäå lhämmär. Väikkä Idä Stäå lhämmär säö ilyy kirkonkirjoissä väö himääläisenä, häö n on muuttänut pysyväö sti pois kyläö ltäö viimeistäö äö n 1920-luvullä.
Seppäö Erik Johän Stäå lhämmärin jä häö nen väimonsä eläö mäö stäö ei ole jäö äö nyt muistitietoä. Josefiinä Täävetintytäö r kuoli 19.2.1909 syöpään. Erik kuoli 10.5.1914 ajetustautiin, muttä häö n oli sitäö ennen 1910 ävioitunut uudelleen. Häö nen toisen puolisonsä Ämändä Eerikintytäö r Älhäinen muutti leskeksi jäö äötyäö äö n 1915 pois kyläö ltäö .
Seppäö näö jätkänut Äleksis Stäå lhämmär suomensi 1900-luvun älussä nimensäö muotoon Aleksi Kivinen. Häö n
ävioitui 30.12.1911 Roosa Olgantytär Suomisen känssä, jokä on syntynyt 6.3.1887 Tikkälän piiän Ölgä Kustääntyttäö ren tyttäö renäö . Vänhempiensä käuttä Roosä liittyy Mälmbergin jä Iso-Hurulän perheisiin.
Äleksillä jä Roosällä oli viisi lästä, joistä pojät kuolivät pieninäö , muttä tyttäö ret Aune Ediitta (s. 19.8.1906) jä
20.1.1913 syntynyt Elma Eliisi jäö iväö t eloon. Äune muutti 1928 Helsinkiin, jä Elmä ävioitui 1949 Seppäö läö äö n
Jälmäri Seppäö läö n puolisoksi.
Äleksi Kivinen toimi seppäö näö kuolemäänsä 16.8.1944 sääkkä. Leskeksi jäö äö nyt Roosä Kivinen – Sepän Ruusa –
eli loppuvuosiään tyttäö rensäö luonä Seppäö läö ssäö , missäö häö n 7.3.1970 kuoli.
Aleksi Kivinen muistetaan taitavana seppänä, mutta tarkat kyläläiset pitivät häntä kalliinpuoleisena. Seppä oli varmaan itsekin tietoinen maineestaan, sillä vastaus hintakyselyyn alkoi
usein perustelulla ”mull ol sen kans niin vaikeutta”.
Vaikeudet olivat todellisia ainakin silloin kun Murron Olavi toi jostain löytämänsä vanhan suustaladattavan haulikon sepälle korjattavaksi: ”Siit ol oikeestaan vaan piippu jälel, olko siin paljo
tukkiakaan ja sen sepän pit tehlä siihe uus sankkipannu. Kun se pan sen ahjoon kuumeneen ja
alko puhallella palkeitaan niin siihe olkin jäänny kuula sisään ja se laukes pajan seinään”. Pellollaan äestämässä ollut Lippahainenkin säikähti ja riensi pajaan katsomaan pamausta. Hyväluontoinen seppä ei kuitenkaan suuttunut vaan takoi pojan haulikon toimivaksi.
Äleksi Kivisen kuolemään Väö himään seppien äikäkäusi päö äö ttyy. Kärjälän siirtoläisenä Äsikkälään tullut Ääro
Änttäläinen teki sodän jäö lkeen jonkin äikää toö itäö päjässä, muttä häö n ei äsettunut kyläö lle äsumään. Päjän viimeinen käö yttäö jäö on Pauli Ahonen, jokä 50-luvun älussä käö vi Ypäö jäö lläö kengityskurssin. Häö n oli täitävä kengittäö jäö , muttä ei kiinnittynyt sepäö n ämmättiin.
Sepäö n päjä on sijäinnut äinäkin isojäostä läö htien Seppäö läö äö n meneväö n tien värrellä kyläö n yhteismäällä pienelläö , nykymitoin ilmäistunä 650 nelioö metrin sepäntontilla. Sepäö n vänhä äsuinräkennus sijäitsi sämällä yhteismäällä, muttä Äleksi Kivinen osti sen ympäö riltäö Etu-Seppäö läö stäö kähteen otteeseen lisäö äö määtä, jolle räkensi
uuden äsumuksen. Päjäräkennus oli äivän määntien reunässä. Se räö nsistyi vuosikymmenten mittään äinä
huonompään kuntoon, jä väikkä kyläö läö iset sotien jäö lkeen tekiväö t siihen tälkoillä uuden kätonkin, ei se houku tellut uusiä seppiäö . Päjä purettiin 1950-luvullä, jä nykyisin siitäö muistuttää enäö äö pieni perustuksen kohoutumä tien värressä.
Kivisen räkennukset tontteineen jäö iväö t Helsingissäö eläö neelle Äune Kiviselle, jä häö n lomäili perheineen pitkäö äö n läpsuudenkodissään. Räkennukset ovät yhäö seppäö Äleksi Kivisen äikuisessä äsussään. Kiinteistoö n omis tää nykyäö äön Äunen tyttäö ren-tyttäö ren-tytäö r, jokä vuonnä 2001 toimitetussä kyläö n yhteismäiden lunästustoimituksessä häki myoö s vänhän sepäö ntontin omistukseensä.
Täö mäö n kertomuksen ulkopuolelle menee se uudenmuotoinen toimintä, jokä älkoi 1950-luvullä Erkki Murron äloittäessä Väö himäällä korjäämotoimintänsä – pajasta silloinkin puhuttiin jä sepäksi Erkkiäö kutsuttiin.
Käö sityoö läö isämmättien ikiäikäisestä periytymisestäö kertoo se, ettäö Erkki on 1832 Väö himäälle tulleen seppäö
Gustäf Mätts Wählbergin pojän-pojän-pojän-poikä.
Jukka Heinonen, vähimaalainen
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Esko muistelee syksyäö 1944, jolloin säksäläiset märssiläulut
räikuivät ÄÄ inäö äön räitillä
Elettiin syyskuun loppuä vuonnä 1944. Äselepo Suomen jä Neuvostoliiton väö lilläö solmittiin 4.9.1944 jä räuhänsopimus ällekirjoitettiin 19.9.1944. Eteläö -Suomestä he poistuivät sovinnollä, Läpissä älkoi niin sänottu
Läpinsotä. 15.9.1944 säksäläiset olivät yrittäö neet vällätä Suursäären, muttä epäö onnistuivät jä joutuneet äntäutumään. Toistätuhättä säksäläisvänkiä sijoitettiin, oltuään muutämän päö iväö n Nästolässä, västäperustetulle Väö äö ksyn sotävänkileirille, päö äöosä Väö äö ksyn Yhteiskoululle, upseerit Mätkustäjäkoti Päö ijäö nteeseen. Äläleirit
syntyiväö t Iso-ÄÄ inioö lle jä Viitäilään. ÄÄ inäö äö lläö Nuorisoseurän- jä tyoö väö entälolle jä Väö himään koululle.
Öli syyskuinen häö mäö rtyväö iltä, Riukän nävetässä oltiin iltälypsylläö . Övi äväutui, sisäö äön ästui säksäläissotiläs,
otti pähnätukon lehmäö n ältä päinäen sitäö poskeään västen. ÄÄ iti ymmäö rsi eleen, koskä miehelläö oli tyhjäö pätjäpussi mukänään. Sitten mentiin pähnälädon ovelle jä sämässä pätjojen täö yttäö jiäö oli kymmenkuntä. Pätjäpussit täö ytettiin jä tyytyväö iset entiset äseveljet päläsivät pätjoineen seuräntälolle.
Seuräntälon tilät oli ähdettu täö yteen käksikerroksisiä rääkäläudästä koottujä säö nkyjäö , päö äödyissäö oli vänkien
nimet. Näö in hiljättäin päperin, jossä oli sopimus 168:n miehen sijoittämisestä tälolle. Mähtuiko heitäö niin päl jon? Tälon pohjoispäö äö dyssäö oli pressukätos kenttäö keittioö ineen.
Värtijoistä minullä ei ole minkäö äö nläistä muistikuvää. Väpäästi säksäläiset käö veliväö t kyläö lläö käiväen jo nostetuistä perunäpelloistä sinne jäö äöneitäö mukuloitä. Sälon Hugo oli meilläö teurästämässä sikää. Täpäustä kätsomään keräö äö ntyi säksäläisiä. Ännoimme heille sorkät jä ehkäö päö pienen lihänpälänkin. Puoliväö kisin he tyoö nsiväö t käö teeni seitsemäö n säksänmärkkää.
Eihäö n täö lläistäö miesjoukkojä läiskänä ruokittu, vään he käö viväö t hälonhäkkuussä Riukän metsäö ssäö . Väpon tyoö johtäjä Reino Seino toi heille pokäsähät jä kirveet, muttä eihäö n näö iltäö käupunkiläispojiltä motit päljon kärttu neet. Kenttäö keittioö tuotiin Kukonojän lädolle, missäö he käö viväö t ruokäilemässä. Värtiointi oli värmäänkin ole mätontä, koskä sienien keräö ilijoö itäö tuli västä iltähäö mäö rissäö kylille.
Päö äö leiri oli Väö äö ksyssäö , upseerit Mätkustäjäkoti Päö ijäö nteessäö melkeinpäö ilmän värtiointiä. Miehistoö oli Yhteis koulullä. Se oli eristetty piikkilänkä-äidällä. Kärkäämisiä täpähtui jonkin verrän, niinpäö Suursääri operätion
johtäjä kommodori Mecke pidäö tettiin Turustä. Häö n oli siviilipuvussä läivään nousemässä mätkällä Tukholmään. Muitä kärkureitä tävoitettiin Keski-Suomestä, he yrittiväö t pohjoiseen omiensä joukkoihin Läppiin. ÄÄ inäö äö n leiristäö kätosi kolme miestäö , joitä ei koskään tävoitettu. Vänkien mielessäö eli toivo, ettäö he olisivät internoitujä jä heidäö t päläutettäisi Säksään. Täö mäö toive oli turhä, Stälin oli mäö äöräö nnyt sotävängit päläutettäviksi
Venäö jäö lle. Lokäkuun 18. päö iväö näö säksäläiset lästättiin Väö äö ksyn känävällä proomuihin jä Lähdestä junään, jonkä osoite oli itäö .
Pieni prosentti heistäö näö ki kotimäänsä 50-luvullä, heidäö n joukossään kommodori Mecke.
Äloitin Väö äö ksyn Yhteiskoulun 1. märräskuutä. Piikkilänkä-äidät oli purettu, väin nuotion päikät mäö nnikoö ssäö
kertoivät entisistäö äsukkäistä.
Teksti. Esko Riukka
Kopterikuva: Aapo Eronen
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PRESIDENTINVÄÄLIT 2018
Suomessä jäö rjestetäö äö n presidentinväälit tämmikuun neljäö ntenäö sunnuntäinä 28.1.2018. Silloin voi äö äö nestäö äö
väin ilmoituskortissä mäinitussä äö äö nestyspäikässä, jokä Iso-ÄÄ inioö lläö on Läö nsi-Äsikkälän (Kurhilän) koulu. ÄÄ äö nestyspäikkä on ävoinnä klo 9.00 – 20.00. Mähdollinen toisen kierroksen väälipäö iväö on 11.2.2018.
Jottä käikillä olisi mähdollisuus käö yttäö äö äö äönioikeuttään, jäö rjestetäö äö n ennäkkoäö äö nestys äjällä 17. – 23.1.2018.
Toisellä kierroksellä 31.1. – 6.2.2018.
Äsikkälässä ennäkkoäö äö nestyspäikkänä toimii kunnänvirästo, jokä on ävoinnä käikkinä ennäkkoäö äö nestyspäö i vinäö 17 – 19.1. klo 9.00 – 18.00, 20–21.1. klo 10.00 – 15.00 jä 22 – 23.1. klo 9.00 – 20.00. Toisellä kierroksellä
31.1. – 2.2.2018. klo 9.00 – 18.00, 3-4.2. klo 10.00 – 15.00 jä 5-6.2. klo 9.00 – 20.00.
Iso-ÄÄ inioö lläö jäö rjestetäö äö n kiertäö väö ennäkkoäö äö nestys Pelliläö n kyläö kirjästollä läuäntäinä 20.1.2018 klo 14.00 –
17.00. Toisellä kierroksellä läuäntäinä 3.2.2018 klo 14.00 – 17.00.
Ennäkkoäö äö nestyksessäö voi äö äö nestäö äö missäö tähänsä Suomessä virällisessä ennäkkoäö äö nestyspäikässä. Ulkomäillä äö äönestyspäikkoinä toimivät suurläö hetystoö t jä muut keskeiset päikät. Tietoä äö äönestyspäikoistä jä yleensäö kin vääleistä loö ytyy oikeusministerioö n ylläö pitäö mistäö sivuistä www.väälit.fi.
ÄÄ äö nestäö jäö tärvitsee mukäänsä kuvällisen henkiloö llisyystodistuksen jä ilmoituskortin (ilmoitus äö äönioikeudestä).
Kyläö toimikuntä voi jäö rjestäö äö kähvilän täi jonkin muun täpähtumän ennäkkoäö äö nestyksen yhteydessäö . Täpähtumän on oltävä puolueeton, missäö äö n ei sää ollä väälimäinontää täi puoluetunnuksiä jä äö äö nestäö jäö n on pystyt täö väö esteettoö mäö sti menemäö äön äö äö nestyspäikälle.
Väälimäinontä äö äö nestyspäikän väö littoö mäö ssäö läö heisyydessäö on kielletty.
Vääliäsioissä äuttää www.väälit.fi jä Äsikkälän kunnän keskusvääliläutäkunnän sihteeri Pirkko Lohtäri numerostä 044 778 0253.

Kaikki äänestämään, äänestäminen on oikeus ei velvollisuus!

Kevään aukioloajat:
to 4.1. klo 16-19

Pelliläö n kirjästo

to 18.1. klo 16-19
to 1.2. klo 16-19

Älkuvuoden täö rkein täpähtumä
kirjästossä on täsävällän presidentinväälien ennäkkoäö äö nestys.
Tiedot vääleistä loö ytyväö t virällisestä ilmoituksestä. Kirjästo tärjoää ennäkkoäö äö nestyksen yhteydessäö väälikähvit.

to 15.2. klo 16-19
to 1.3. klo 16-19
to 15.3. klo 16-19
to 12.4. klo 16-19
to 26.4. klo 16-19
to 16.5. klo 16-19
to 31.5. klo 16-19

Risto Nurmisen taideteos. Kuva: Matti Pietinen
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Äinämöinen 3/2017 oli mukana seuraavat henkilöt:
Haastattelu, kuvat, tekstit ja
taitto: Liisä-Märjättä Pietinen
Oikoluku: Eveliinä Märkkinen jä
kyläö yhdistyksen jäö seniäö
Kuvia: Risto Nurminen, Emmä
Murto jä Mätti Pietinen
Muut aineistot: Leenä Etu-Seppäö läö , Jukkä Heinonen, Seijä Kinnunen, Pirkko Lohtäri, Emmä
Murto, Minnä Pettinen, Esko
Riukkä jä Päö ivi Sälojäö rvi
Lehdessä esiintyvät: Seijä Heländer, Risto Nurminen, Käri Mäö kinen jä Heidi Viherjuuri
Jako: Pirkko Lohtäri, Äilä Niemimäö ki, Minnä Pettinen, Räimo Sälmelä, Päö ivi Sälojäö rvi, Änitä jä
Eero Kyläö -Sipiläö
Äinämöinen ilmestyy huhti-,
elo- ja joulukuussa. Lisäaineisto 15.3., 15.7., 15.11. mennessä
toimitukseen.
Painotyö:
Lähden Väö riäsemointi Öy
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ÄINÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY
https://www.ainaanseutu.net/

https://www.facebook.com/ainaanseutu

TAPAHTUMIA ÄINÄÄN SEUDULLA 2017-2018
Joulukuussa

ELÄVÄ JOULUKALENTERI
seuraa FB, nettisivut ja kylien infotaulut

ti 5.12.2017, klo 18

LIPUNNOSTO JA SEPPELEENLASKU Pro Patrialla

ke 6.12.2017, klo 15

ITSENÄISYYSJUHLA Niemimäessä
illalliskortti

to 21.12.2017, klo 18

JOULULAULUT Niemimäessä

su 31.12.2017, klo 18

UUDENVUODEN RAKETIT Kylätalolla
omat raketit mukaan

helmikuussa

KYLÄKOKOUS Niemimäessä
keskustelua myös kyläkirja-hankkeesta

KYLÄTOIMIKUNNAN JÄSENET 2017
Päivi Salojärvi (puh.joht.)

044 7766 206 salojarvipa@gmail.com

Tuula Aaltonen (varapuh.joht. / wb)

040 9002 953 tuula.oma@gmail.com

Minna Pettinen (sihteeri / fb)

050 3590 099 minna.pettinen@elisanet.fi

Ari Kärkkäinen (rahastonh. / wb)

050 4073 170 ari.karkkainen@live.com

Juha Kamppila

050 0205 565 kamppila.jam@pp.phnet.fi

Aila Niemimäki

040 4172 235

Pirkko Lohtari

040 5735 104

Pirkko ”Pike” Lohtari

044 306 3667 pirkko.lohtari@phnet.fi

ÄINÄMÖISEN TOIMITUS
Liisa-Marjatta Pietinen

050 3562 464 pietinen.liisa@gmail.com

Äinämöinen-lehti ilmestyy alueen postilaatikoihin huhti-, elo-ja joulukuussa.
Aiemmin ilmestyneet lehdet ovat luettavissa https://www.ainaanseutu.net/
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