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Äinämöinen
Uusi aikakausi Äinämöisessä
Kevät on saapunut tänä vuonna ennätys aikaisin myös tänne
Äinään seudulle. Koululaisten hiihtolomaviikolla oli jo kevään
tuntua ja perinteiset lomaviikon talviurheilulajit jäivät
monelle haaveeksi. Onneksi sentään saimme
Markkinahiihtoihin lasten Muumiladun kuntoon ja jäät
kantoivat vielä Pyrkivän pilkkikisojen suuret saaliit eli täysin
ilman perinteisiä talvitapahtumia emme jääneet.
Uudet tuulet puhaltavat kylällämme. Kyläyhdistykselle
valittiin vuosikokouksessa uusi puheenjohtaja sekä
kylälehtemme toimitus on siirtynyt myös uusiin käsiin.
Näistä lisää tässä lehdessä.
Uutena osiona lehteen on tullut ”kyläläisen kynästä”-palsta
jonne toivomme kirjoituksia, pakinoita, runoja ym. oman
kylän väeltä eli nyt näppikset kuumaksi, kynät terään tai
pöytälaatikon aarteita esiin kaivamaan. Palsta on vapaa!
Antoisia lukuhetkia uuden Äinämöisen parissa!

Äinään seudun kyläyhdistys ry:n Äinämöinen lehti
Päätoimittaja

Liisa-Marjatta Pietinen , lehdestä 2-2014 alkaen

Toimittaja

Eveliina Markkinen, lehdestä 2-2014 alkaen

Avustavat toimittajat, Minna Pettinen, Tuula Aaltonen, Ari Kärkkäinen
Seija Vilén
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Kyläyhdistyksemme tehtävä ja tavoite
Äinään seudun kyläyhdistys ry:n
tarkoituksena on toimia neljän kyläämme
käsittävän toiminta-alueen vakituisten ja
vapaa-ajan asukkaiden sekä yhteisöjen
edunvalvojana. Yhdistys haluaa edistää
alueen elinkelpoisuutta, asuinympäristön
viihtyvyyttä, harrastus- ja
kulttuuritoimintaa sekä asukkaiden
yhteistoimintaa ja omatoimisuutta.
Ympäristö- ja luonnonsuojelu ovat osa
toimintaamme

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien
mukaan aluettamme koskevaan
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Se
tekee aloitteita ja lausuntoja
viranomaisille ja päättäjille. Toimintaan
kuuluu valistus ja tiedottaminen eri
aiheista sekä juhlien, retkien, talkoiden
ja muun yhteisöllisen toiminnan
järjestäminen.

Tehokkaalle kylätoiminnalle on kasvava tarve!

Kiitos!
Aloitin kyläyhdistyksen
puheenjohtajana vuonna 2009
oltuani sitä ennen kaksi vuotta
sihteerinä. Nyt kun kauteni on
päättynyt on mieluista todeta,
että toiminta on ollut
kiinnostavaa ja monipuolista.
Yhteistyö asukkaiden ja
yhteistyökumppaneiden kanssa
on sujunut hyvin ja
tuloksellisesti. Erityisen
tunnustuksen haluan antaa
kylätoimikunnalle erinomaisen
hyvästä yhteistyöstä. Olemme
kehittäneet toimintaa ja saaneet
aikaan hyviä tuloksia
yhteisömme ja asukkaiden
parhaaksi.
Uudelle puheenjohtajalle,
Päiville toivotan parhainta
menestystä ja voimia vaativassa
tehtävässä!
Parhaat kiitokset ja
menestyksen toivotukset
kaikille!
Raimo Salmela

Yhteiskunnallinen kehitys on suuntautunut yhä enemmän
niin, että palvelut ja toiminnat keskittyvät ja niitä hoidetaan
yhä suuremmissa yksiköissä, alueellisissa keskuksissa. Reunaalueilla asuvien pääsy osallisiksi yhteisistä, kaikille kuuluvista
palveluista vaikeutuu. Samalla tavalla on käynyt myös meillä,
Vähimaan koulun lakkautus ja kiinteistön myynti oli iso
menetys myös kylätoiminnalle jolta vietiin tukikohta. Ilman
Niemimäen rakentavaa ja positiivista asennetta meillä ei olisi
kunnollista paikkaa tilaisuuksien ja toiminnan järjestämiseen.
Asukkaiden on entistä aktiivisemmin toimittava, tehtävä
yhteistyötä päättäjien kanssa ja vaadittava asioiden
tasapuolista hoitamista. Tehokkaalle kylätoiminnalle on tullut
entistä suurempi tarve.
Meidän kylätoimintamme on pysynyt hyvällä tasolla.
Yhteistyö asukkaiden ja toimijoiden kesken on sujunut hyvin.
Käytännön toiminnassa kylätoimikunnalla ja monilla asukkailla
on ollut innostusta ja ahkeruutta hoitaa yhteisiä asioita
kaikkien parhaaksi. Olemme vuosien aikana saaneet aikaan
käytännön tekemisen ohella pysyvämpiä asioita, joista
mainittakoon pysäkkikatokset, tasokas kylälehti, pikavuoropysäkit sekä suurimpana saavutuksena Luontokeskuksen
rakentaminen. Seurojentaloakin olemme kunnostaneet niin,
että siellä voi kesäaikana tyydyttävästi toimia.
Viime vuonna vahvistetussa kyläsuunnitelmassa keskeisiä
tavoitteita on mm. kyläidentiteetin parantaminen,
yhteisöllisyyden lisääminen niin, että kyliemme yhdistykset ja
ryhmät toimivat tiiviimmässä yhteistyössä, yhteistoiminnan
lisääminen muiden kyläyhdistysten kanssa, asukkaiden
turvallisuuden lisääminen mm. liikenneturvallisuuden
parantamiseksi, vapaaehtoisen pelastustoiminnan
kehittäminen ja tiedottamisen jatkuva kehittäminen.
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Päivi Salojärvi
Uusi kyläyhdistyksemme
puheenjohtaja toimintakaudella
2014-2015.

KESÄÄ KOHTI
”Jaa, ei ole tämän talonkaan naisväki kelloja kääntänyt, kun aamutakki päällä tulee ovea
avaamaan”, tervehti naapuri tänä maaliskuun viimeisenä sunnuntai-aamuna. Toden totta kelloja
käännettiin jälleen kesää kohti – olisiko siis aika herätä talviunilta.
Täällä Joenniemessä kevät on aktiivista suunnittelun ja toiminnan aikaa – ollut jo viimeiset reilut
20 vuotta, jonka olen täällä asunut ja varmasti jo paljon ennen sitäkin. Niin myös siis tänäkin
keväänä. Tänään pohdimme, miten lisäisimme viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä kylässämme. Mitä
puita kaataisimme, mitä rakentaisimme. Näitä asioita ei pohdita yhdessä päässä vaan yhdessä
naapureiden kanssa, ei virallisissa kokouksissa vaan mielipiteitä vaihtamalla kahvipöydän ääressä,
kävelylenkillä, postilaatikolla jne. Ja ei sitten kun hommiin, jos ei tänä keväänä, niin ehkäpä
seuraavana.
Perinteisellä sunnuntain aamulenkillä linnut lauloivat keväisen kauniisti. Kurjen ääni muistutti, että
järvenjäälle ei kannata enää mennä. Joutsenia näkyi jokavuotisella levähdysalueellaan Äinään-joen
suulla. Parhaimpina vuosina olen laskenut joutsenia ja hanhia paikalla olevan useampia satoja. En
tiedä nauttiiko koiramme lintujen säikäyttämisestä, mutta joka kerta se saa parven siivilleen
pelkällä ripeällä ilmestymisellä. Paitsi silloin, kun lintuja oli satoja, pysyi koirakin turvallisesti
jaloissani ihmetellen edessä aukeavaa näkyä ja siitä lähtevää ääntä. Lenkiltä palattuamme
asensimme pihapiiriin lintupönttöjä toivottaen uusia pikku asukkaita tervetulleiksi.
Ympäristö ja luonto merkitsevät ihmiselle paljon. Monet nauttivat luonnossa liikkumisesta, mutta
itse nautin eniten tuokiokuvista ja yksittäisistä hetkistä sekä vuodenaikojen vaihteluista. Tuskin
maltan odottaa, että saan kantaa kesäkalusteet terassille ja nauttia kahvia siellä yksin, perheen tai
ystävien seurassa. Tai saan narrata kissan kaloja laiturin päästä tai pilkkiavannolta. Äinään seudun
luonto tarjoaa niin paljon eri vaihtoehtoja, on vain otettava hetki aikaa ja ymmärrettävä nauttia
siitä.
Toivottavasti olet jo käynyt tutustumassa Äinään luontokeskukseen. On todella hienoa, että juuri
tälle alueelle aikaansaatiin paikka, joka tarjoaa erilaista luontokokemusta kaikenikäisille, tässä ihan
lähellä. Luontokeskus on hyvä esimerkki, miten yhdessä tekemällä saamme iloa
asuinympäristöömme, itsellemme ja muillekin, eikä vain hetkeksi vaan vuosiksi eteenpäin.
Iloitkaamme, nauttikaamme ja kehittäkäämme Äinään seutua jatkossakin yhdessä ei vain
olemalla ja asumalla, vaan myös yhdessä tekemällä.
Päivi Salojärvi
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Taas on kevät ja vaalit. Nyt valitaan Euroopan Parlamenttiin (EP) 13 edustajaa Suomesta. EP:ssä on 751
jäsentä 28 jäsenvaltiosta. Me suomalaiset olemme etuoikeutettuja: meillä on yleinen ja yhtäläinen
äänioikeus. Meillä on myös vaalisalaisuus; kukaan muu kuin äänestäjä itse ei tiedä, kenelle ääni menee.
Asikkalan kunnassa on 9 äänestysaluetta. Nämä ovat vaalipäivänä käytössä. Silloin voi äänestää vain sillä
alueella, joka lukee ilmoituskortissa. Vaalipäivä on 25.5.2014. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00.
Meillä Äinää-Vähimaalla äänestyspaikkana on Niemimäen mansikka- ja marjatila kuten on ollut jo
useammissa vaaleissa. Kylätoimikunta on järjestänyt kahvilan alakertaan. Kahvilalle on kysytty lupa
oikeusministeriöstä asti.
Terveisin, Pikko Lohtari

Europarlamenttivaalit 2014
Ennakkoon voi Suomessa äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa
keskiviikosta 14.5. tiistaihin 20.5.2014 kello 20 saakka. Ennakkoäänestyspaikkojen
aukiolon päättää kunnanhallitus. Jos aiot äänestää työmatkalla Lahdessa, tarkista
ennakkoäänestyspaikan aukiolo Lahden kaupungin sivuilta. Jos olet työ- tai
lomamatkalla vaalipäivänä, voit äänestää ennakkoon suurlähetystössä tai
asioimistoimistossa. Vaalit.fi- sivuilta heti etusivun oikopoluista löytyvät sekä kotimaan
että ulkomaan ennakkoäänestyspaikat.
Asikkalassa ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnanviraston kokoustila.
Se on avoinna ke 14.5. – pe 16.5. kello 9 – 18, la 17.5. – su 18.5. kello 10 – 15
ja ma 19.5. – ti 20.5. kello 9 – 20.
Edellisissä europarlamenttivaaleissa äänestysprosentti oli Asikkalassa 39,6 ja koko
maassa 40,3. Yritetään yhdessä toinen toistamme kannustaen saada äänestysprosentti
nousemaan edes piirun verran yli 50. Kurhilassa se onnistui vuonna 2009.
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Äinämöinen
Leena ja Pentti Etu-Seppälä ovat
toimineet kylälehtemme
Äinämöisen energisinä toimittajina
vuoden 2009 elokuun numerosta
lähtien.
Kaikki vanhat Äinämöiset 1-2006
numerosta alkaen ovat luettavissa
kylämme uusilta nettisivuilta
www.ainaanseutu.net

HAAVEITA JA TAVOITTEITA
Pellilän tunnelmallisessa tuvassa aika unohtuu. Talo on rakennettu 1800-luvulla Iso-Äiniön
vanhan maantien kupeeseen, mutta sen juuret ulottuvat vieläkin kauemmas, aina 1600-luvun
loppupuolelle saakka. Oven takana iloinen koira tervehtii pihaantulijoita haukkumalla ja
pomppimalla. Jostain kurkistaa tonttu.
Tällaisessä miljöössä asuu kosmopoliittipariskunta Leena ja Pentti Etu-Seppälä. Työt ovat
kuljettaneet Leenaa ympäri maailmaa. Hän oli luotsaamassa muun muassa valtakunnallista
diabetesohjelmaa Suomeen ja vaikutti monia vuosia kansainvälisessä Diabetesliitossa. Pentti on
entinen Aamulehden toimittaja ja nykyisin lakimies. Eläkkeelle siirryttyään he remontoivat
Pentin sukutalon vapaa-ajan kodikseen.
”Pian ilmestyi Salmelan Raimo ovelle anelemaan. Kylätoimintaan kuulemma piti lähteä
mukaan”, Pentti nauraa.
”Kun nyt oltiin toimittajia, lehden tekeminen oli se helpoin juttu”, Leena jatkaa.
Etu-Seppälät puhuvat usein näin: täydentävät toistensa lauseita, punovat yhteen tarinaa. Leena
ja Pentti olivat vastuussa Äinämöisen sisällöstä 4,5 vuotta; lukijan kädessä oleva numero on
ensimmäinen lehti uudelta toimituskunnalta. Yhdessä Etu-Seppälät tähänkin projektiin lopulta
ryhtyivät.
”Puheväleissä ollaan silti yhä”, Leena nauraa. ”Mies oli päivittäislehden toimituksessa tottunut
toisenlaiseen tekemisen tahtiin kuin minä Diabetesliiton lehden päätoimittajana.
Sanomalehtien sivuille kelpaavat uutiset vaihtuvat nopeasti ja jutut on kirjoitettava lähes
ensimmäiseltä istumalta valmiiksi. Aikakauslehteen artikkeleja työstetään hitaammin.
Sellainen rytmi sopii myös Äinämöisen tapaiseen, harvemmin ilmestyvään kylälehteen. Silti
Pena aina jaksoi hoputtaa, että missä jutut, missä jutut!”. Pentti ei puolustaudu, naureskelee
vain. Puilla lämmitetty huone on mukavan kotoisa. Saan eteeni toisen kupillisen kahvia ja kotona
leivottua kakkua.
Istuskellessani huomaan, että tuvan puolella olevat rappuset päätyvät yksinkertaisesti
katonrajaan, eivät vintille tai parvelle. Sisustusratkaisu on hauska ja jaksaa huvittaa mukanani
kylään tullutta kolmivuotiasta. Sellaisia portaita pitkin pääsee mihin vain mielikuvitus yltää, yhä
uudestaan ja uudestaan. ”Tavoitteita pitää olla”, Leena sanoo ja silittää rappusten kaidetta. Hän
toteaa niin usein keskustelumme lomassa. Rappuset on tarkoitettu kivuttavaksi. ”Haaveita ne
ovat”, Pentti korjaa.
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Siinä pariskunnan näkemysero ja kirvoke toistensa kiusoitteluun. Ovatko tulevaisuuden
kuvajaiset tavoittelemisen arvoisia haaveita vai haaveista siinneitä tavoitteita? Sanaleikkejä ja
merkityksillä pallottelua, mutta niitähän kielen kautta leipänsä ansainneen pariskunnan
olettaakin harrastavan.
Leena ehti kokea paljon työelämässään, eikä monessa mukana ollut nainen aio
eläkkeelläkään hidastaa tahtia. Hän haluaa kirjata jälkipolvien luettavaksi kansainvälisiä
kokemuksiaan ajalta, jolloin oli aktiivinen Diabetesjärjestön johdossa. Kaksikielinen EtuSeppälän emäntä, joka puhuu kotimaisten lisäksi myös englantia ja saksaa, on käynyt maailman
jokaisessa maanosassa, 38 maassa tarkempien laskujen mukaan. Kerran alkuvuosina piti sopia
Pentin kanssa treffitkin Torontoon, kun aikataulut eivät muuten olisi osuneet yksiin. Leena
kertoo, kuinka kännykättömänä aikana ei millään voinut olla varma, oliko mies löytänyt oikeaan
osoitteeseen, kunnes ehti itse perille rajan takaa Amerikasta. Leena avasi hotellihuoneen oven
ja siellähän se Herra Etu-Seppälä loikoili jalat oikosenaan sängyllä! Patjanreunat notkuivat
vaimoa varten varatuista herkuista. ”No, kun nyt kerran pääsin siivellä viiden tähden
hotelliin!” Pentti hyrähtää nauruun.
Leena ideoi toistakin historiateosta. Taas yksi niistä tavoitteista, joita Pentti
kutsuu haaveiksi, samalla kun katsoo vaimoaan ilkikurisesti. Leena on tyttönimeltään Hultin.
Hän on sukua kuuluisalle naisaktivisti Tekla Hultinille, suomalaisen tasa-arvon ja tasavertaisen
äänioikeuden edistäjälle. Teklan päiväkirjojen pohjalta saisi aikaiseksi monipuolisen teoksen
laajemmallekin yleisölle. Äinämöisen aikojaan Leena ei silti aio unohtaa: ”Kokoan
kirjoittamistani haastatteluista kirjaa, Ihmisiä 2000-luvun Iso-Äiniöllä. Äinämöistä tehdessäni
tapasin hirveän paljon mielenkiintoisia kyläläisiä. Heistäkin on tänä aikana jo moni kuollut.
Kokoelmakirjaan tallentuu pala lähihistoriaa, joka on hetken kuluttua vanhaa sekin.”
Eläkkeellä kirjoittajapari avaa ovia uusiin harrastuksiin. Leena kävi digikuvien
käsittelykurssin, mutta se ei loppujen lopuksi ollutkaan hänen juttunsa. Sen sijaan, että olisi
unohtanut koko projektin, hän opetti kaiken kurssilla oppimansa Pentille. Mies on Leenan
sanojen mukaan aivan loistava digikuvahommassa. Uuden harrastuksensa lisäksi Pentti
pyörittää kotoa käsin pientä lakiasiaintoimistoa ja toimii Asikkalan kotiseutuyhdistyksessä.
Leena tekee vapaaehtoistyötä Suomen Punaisella Ristillä. Hänet löytää kerran kuussa tiskin
takaa SPR:n kahvilasta.
Ikään kuin tässä kaikessa ei olisi yhdelle pariskunnalle riittämiin, Leena ja
Pentti suunnittelevat Iso-Äiniölle kyläkirjastoa, johon on jo saatu kirjalahjoituksia. Vääksyläinen
opettajapariskunta muutti kerrostaloon ja lähetti heille ison kuorman teoksia. Lisää otetaan
ilolla vastaan, vaikka suurin osa kirjoista tuleekin Etu-Seppälöiden omista kokoelmista. Kirjasto
löytää aikanaan paikkansa pihan reunalla seisovasta navetasta, jonka vintillä odottaa
toistatuhatta nidettä lukijoitaan. Kirjasto tulee tarpeeseen, nyt kun kylällä ei enää kierrä
kirjastoautokaan.
Sitten Leena vakavoituu. ”Kun nyt on juuri päässyt eläkkeelle, on elämässä
muunlaisiakin tavoitteita. Haluamme tietysti olla osa kyläyhteisöä ja yhteisessä toiminnassa
mukana, mutta aikaa on myös varattava perheelle ja erityisesti lapsenlapsille. Siksi
Äinämöinen saa nyt siirtyä uusien tekijöiden käsiin.”
Kun lähdemme Etu-Seppälän pihasta, ulkona on jo pimeä ja taivaalla tuikkivat
tähdet, kirkkaammat kuin kaupungissa konsanaan. Mietin, mikä taika tässä pienessä kylässä on,
kun se vetää puoleensa tällaisia ihmisiä, timantinkaltaisia. Maailmaa kiertävät ja tänne palaavat,
kirjastoja pystyttävät, lehtiä tekevät.
”Ja mehän ollaan tykätty”, Leena sanoo vielä ulko-ovella, kun halaamme
hyvätyöt. ”Ihmiset ovat olleet tosi ihania ja kyläyhdistys on vireä.”
”Olemme niin ylpeitä lintutornistakin”, Pentti lisää. ”Kyllä. Hyvä paikka tämä on olla ja elää.”
teksti Seija Vilén
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Tämä on lehtemme uusi palsta jonne kaikki kyläläisten tekstit ovat
tervetulleita. Tekstit voi toimittaa paperiversiona tai sähköisessä muodossa
suoraan lehtemme uudelle päätoimittajalle Liisa-Marjatta Pietiselle joko
osoitteeseen Yhdystie 8 tai sähköisesti osoitteeseen pietinen.liisa@gmail.com.
Julkaisemme tekstit vain poikkeustapauksessa nimimerkillä.

- Kyläläisen kynästä Tulevaisuuden terveyskeskus

kirjoittaja Ari Kärkkäinen

Sote-uudistus, tai soppa, kuten eräät sitä kutsuvat, kiehuu kovalla tahdilla ja kypsyessään tulee aivan varmasti
jättämään jälkensä myös tänne Asikkalaan. Olemmeko me täällä sivukylillä valmiita muutokseen?
En usko, että mikään uudistus vie meiltä terveysasemaa pois Vääksystä, mutta varmasti sen palveluja tullaan
supistamaan ja ainakin muokkaamaan siihen suuntaan, että asiakkaan ei tarvitse fyysisesti mennä sinne Vääksyyn.
Mitä? Eli tarkoittaako tämä sitä, ettei terveyskeskuspalveluita sittenkään enää tulevaisuudessa ole, koska asiakkaan ei
sinne tarvitse mennä? No ei tarkoita.
Tulevaisuuden terveyskeskus on siellä, missä sinä, tietokoneesi ja toimiva nettiyhteys olette, eli vaikka siinä oman
pirtin pöydän ääressä. Kyllä. Ei ole enää kyse tieteiselokuvasta, kun puhutaan älypaidasta tai etäluettavasta
sydänfilmikoneesta. Ei ole scifiä, kun tietokoneen USB-porttiin liitettävä verenpainemittari lähettää mittaustulokset
lääkärin tietokoneelle ja samaan aikaan lääkäri keskustelee kanssasi videoyhteyden välityksellä. Onhan meillä jo nyt
monilla käytössä viivakoodinlukija, jolla on helppo lukaista koodi sähkölaskusta.
Lapin sairaanhoitopiirin päihdeklinikalla videovälitteinen kontakti päihdehoitajan kanssa on arkipäivää. Siellä matka
terveyskeskukseen voi olla satoja kilometrejä. Saman asian voi kuitenkin hoitaa kotoa käsin ilman, että matkustaa
yhtään mihinkään. Mikä on ekologinen vaikutus, saati sitten inhimillinen?
Tulevaisuudessa voi olla, että jotkut terveyskeskuspalvelut (mielenterveys, päihde, verenpaineseurannat, sydänasiat
yms.) keskitetään isoon keskuspaikkaan, joka varmasti tulee olemaan Lahdessa. Suuntaus on jo nyt nähtävissä
Akuutti24:n muodossa.
Ajatellaanpa nyt vaikka tuolla Padasjoen takamailla asuvaa verenpainetautia sairastavaa miestä, jolle matkaa Lahteen
kertyy liki 100 km suuntaansa Käynti terveydenhoitajalla kestää 15 minuuttia. Matkoihin menee aikaa yli 2 tuntia.
Saman asian voi hoitaa vartissa omassa olohuoneessa ja yhtään huonompi ei lopputulos ole. Eikä tarvitse asua kuin
tässä Härkämäentiellä, niin matkaa Lahteen tulee 45 km suuntaansa ja aikaa edestakaisin menee 1,5 tuntia. Kyllä
senkin ajan voisi istua vaikka saunassa.
Tarkoitus ei ole maalata piruja seinille, mutta tarkoitus on herätellä siihen ajatukseen ja ajatusmaailmaan, että
tulevaisuudessa palveluja karsitaan ja ne muuttavat muotoaan. Jokaisen videoyhteyden päässä on kuitenkin oikea
ihminen, joka oikeasti puhuu meille ja oikeasti on kiinnostunut aivan kuten silloin, kun istumme fyysisesti kasvokkain
siellä 100 km:n päässä olevalla terveysasemalla.
En pidä tätä kehitystä pelkästään huonona asiana. Monia muitakin palveluita voidaan hoitaa videoyhteyden kautta,
esimerkiksi verotoimisto, Kela, pankit, vakuutusyhtiöt yms. voivat aivan hyvin olla olohuoneessasi. Tunnistautuminen
onnistuu henkilökortilla tai verkkopankkitunnuksilla. Tämä kehitys vaatii kuitenkin sen, että meillä on toimivat ja
riittävän nopeat internetyhteydet täällä maaseudulla. Valokuitu on yksi vastaus tähän huutoon.
Lopuksi vielä rauhoittava viesti kaikille. Tulevaisuudessakin sydäninfarkti ja nilkan murtuma korjataan sairaalassa.
Kaikkea ei tietokone voi korvata, mutta paljon kylläkin. Ollaan valmiita muutokseen ja otetaan se vastaan ilman suuria
ennakkoluuloja. 15 vuoden kuluttua kaikki tämä voi olla arkipäivää, eikä kukaan edes muistele sitä "vanhaa hyvää
aikaa", jolloin pääsi lääkärin luokse.
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Tiedätkö mikä on

Kotivara?
Kotivara tarkoittaa, että kotiin hankitaan ruokaa ja muita
päivittäin välttämättä tarvittavia tavaroita vähän enemmän.Kotivaran pitäisi riittää useaksi päiväksi, jopa viikoksi.
Kotivaraa käytetään pävittäin "parasta ennen" -suosituksia noudattaen, ja uutta hankitaan tilalle. Näin elintarvikkeet
säilyvät tuoreina ja tavarat käyttökelpoisina.

Milloin kotivaraa tarvitaan?
Tilanne, jossa kauppaan ei pääse, voi yllättää monestakin syystä. Yksinasuva voi sairastua, eikä kykene ostoksille, tai
perheenjäsen sairastuu. Yhteiskunta voi haavoittua; tulee lakko, liikenneyhteydet katkeavat tai laaja sähkökatkos häiritsee
arkea. Voi sattua sellainen onnettomuus, että kaupat joudutaan sulkemaan tai ulos ei voi lähteä. Myös jakeluhäiriö voi estää
tavaroiden kuljetuksen kauppoihin tai hankinnat kaupasta.
Myrsky voi nopeasti sotkea arjen turvalliset rutiinit. Se saattaa tukkia liikenteen pitkäksi aikaa ja katkaista sähköt useaksi
päiväksi. Kotivara turvaa viikon ruoat, mutta onko kotona myös vaihtoehto sähkölämmitykselle ja paristoilla toimiva radio?
Huolehdi myös lähimmäisistäsi ja tarkista erityisesti ikäihmisten kotivara säännöllisesti.

Vesi on tärkein
Jos vedenjakelu keskeytyy tai vesijohtovesi saastuu, viranomaiset perustavat vedenjakelupisteitä. Onkin tärkeää, että kotoa
löytyy kannellisia astioita, joissa vettä voi säilyttää ja kuljettaa. Astioiksi käyvät esimerkiksi puhtaat kannelliset ämpärit tai
muoviset mehukanisterit. Kannatta huomioida veden tarve, sillä juomavettä ja muita juomia tarvitaan 16 litraa henkeä kohden
viikoksi. Lisäksi vettä tarvitaan hygieniaan ja WC:n huuhteluun.

Muut välttämättömyystarvikkeet














lääkkeet
erityisruokavalion elintarvikkeet
tölkinavaaja
radio ja paristot
hygieniatarvikkeet
vaipat yms.
tuorekelmut, teippi, muovipurkit
taskulamppu ja paristot
joditabletit
kynttilät ja tulitikut
käteistä rahaa
lemmikkieläinten tarvikkeet
Onko kotona vaihtoehto sähkölämmitykselle ja paristoilla toimiva radio?

Testaa oma kotivarasi Huoltovarmuuskeskuksen KotivaraX -pelillä osoitteessa: http://huoltovarmuus.fi/kotivarax/
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Äinään Pyrkivän tervehdys!
Pyrkivän kevät on lähtenyt rivakasti vauhtiin, kiitos aktiivisten jäsenten.
Kylpyläretkellä Flamingossa oli mukana 37 uimaria ja torstai-iltojen
tanssikurssit ovat innostaneet paikalle niin paljon miehiä, ettei kaikille
ole riittänyt harjoitteluparia!

Seuraavaksi kävellään kylälenkit joka kylässä:
Su 6.4. klo 10 Myllykselä, vetäjänä Juha Peltomaa
Su 13.4. klo 10 Joenniemi, vetäjinä Antero Valtola ja Anne Tommo
Su 27.4. klo 10 Iso-Äiniö, vetäjinä Marika Piiroinen ja Reija Niemimäki
Su 4.5. klo 10 Vähimaa, vetäjänä Pasi Murto
Lähtöpaikat ilmoitetaan Päijät-Hämeessä ja Äinäänseudun Facebook-sivuilla.

Muuta tulevaa ohjelmaa:
Ti 13.5. Frisbeegolfiin tutustuminen Kalmarin rannassa klo 18.
Ma 2.6. Flow Park Vierumäki. Pyrkivä maksaa bussin.
Ma 18.8. Urheilukilpailut koulun kentällä
La 13.9. Geokätköilyn alkeet Niemimäessä klo 10. -polkupyörät mukaan-

Tervetuloa mukaan toimintaan!
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TAPAHTUMAT 2014
Helmikuu

su 9.2.
ma 17.2.

Huhtikuu
Toukokuu

ÄINÄMÖINEN 1-2014 ilmestyy
la 3.5.
la 10.5.

Kesäkuu

su 8.6.

la 14.6.

Heinäkuu

ANIANPELLON MARKKINAHIIHTO, Äinään Pyrkivän
lastenhiihdot ja talvirieha Niemimäessä klo 10-14
VUOSIKOKOUS ja kyläsuunnitelman tarkastelupäivityskokous Niemimäessä

ke 16.7.

Elokuu
pe 29.8.

KEVÄTTALKOOT LUONTOKESKUKSESSA, Karsillantie 97,
klo 14 alk.
Osallistumme LAHDEN KYLÄMARKKINOILLE Lahden
satamassa
ÄINÄÄN KYLÄMARKKINAT, Seurantalolla Iso-Äiniöllä,
Myllykseläntie 27, klo 12-15
TUPALAN TALOMUSEO auki klo 12-15, sisäänpääsy 2 €
”AVOIMET KYLÄT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ” tapahtuma
Luontokeskuksessa, Luontovisa ja laavutulet klo 10-14
TUPALAN TALOMUSEO auki klo 12-15, sisäänpääsy 2 €
50-LUVUN TUNNELMATANSSIT Iso-Äiniön seurojentalolla,
Myllykseläntie 27. Hassakoivun pelimannit
TUPALAN TALOMUSEO auki klo 16-20, sisäänpääsy 2 €
ÄINÄMÖINEN 2-2014 ILMESTYY
NÄKEMIIN KESÄ! Lyhtyjen yö Luontokeskuksessa,
Karsillantie 97, klo 19

Syys-lokakuu

KUNTOLIIKUNTAKAUDEN AVAJAISET
SYYSTALKOOT LUONTOKESKUKSESSA JA
SEUROJENTALOLLA

Joulukuu

OHJELMALLINEN JOULULAULUILTA Niemimäessä
ÄINÄMÖINEN 3-2014 ilmestyy

Tarkempia tietoja myös kylän ilmoitustauluilla, nettisivuilla www.ainaanseutu.net, facebookainaanseutu, Äinämöisessä, Asikkalan kesälehdessä ja tapahtumaluetteloissa sekä P-H kylälehdessä.
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Perinteiset ohjelmalliset
joululauluiltamat pidettiin
Niemimäessä 12.12.2013
Uutena ohjelmanumeron oli kaunein
piparkakkutalo-kilpailu johon saapuikin
määräaikaan mennessä 6 hienoa luomusta.
Illan odotetuin vieraskin, Joulupukki, piipahti
juhlissa vastaanottamassa pikkuvieraiden
viimehetken lahjatoiveet.

ÄinäänPyrkivän järjesti ”Tammikuun tulet”
tapahtuman 24.1.2013
Koko talven kovimmat paukkupakkasetkaan -20 astetta ei
karkoittanut rohkeimipia osallistujia luontokeskuksesta.
Laavutulen äärelle kerääntyi toistakymmentä innokasta
makkaranpaistajaa nauttimaan avotulen lämmittävistä
liekeistä sekä hyvästä seurasta.

Markkinahiihdot Niemimäessä 9.2.2014
Onnistuivat yli odotusten! Lumi riitti Muumi-ladun
kilpailuun ja itse Muumikin vieraili paikalla onnittelemassa
sarjojen voittajia.
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Asikkalan kunnan uusi opaskartta on
ilmestynyt
Opaskartta koostuu kymmenestä A4-kokoisesta
karttalehdestä. Vääksy on mittakaavassa 1:20 000 ja koko
Asikkala on mittakaavassa 1:50 000. Uuteen opaskarttaan
on merkitty sekä Vääksyn alueen että koko kunnan
palveluja. Kartalta löytyy käyntikohteita, erikoisliikkeitä,
kahviloita, ravintoloita, majoitusta, ruokakauppoja,
huoltoasemia ja muita palveluja. Karttaan on merkitty
merkittävimmät ulkoilureitit ja hiihtoladut, nähtävyydet,
linja-autojen pikavuoropysäkit, koulut sekä käytettävissä
olevat laavut. Ranta-alueille on merkitty veneilyyn liittyvät
palvelut, uimarannat sekä kylien omilla yhteiskäyttöalueilla
sijaitsevat uimapaikat, koirien uimarannat ja
matonpesupaikat. Kartasta löytyvät myös teiden ja katujen
nimiluettelot. Lisäksi Vääksyn alueesta on A3-kokoinen
repäisykartta, joka sisältää palvelukohteiden lisäksi
katunimiluettelon.
Opaskartta ja repäisykartta ovat saatavilla Asikkalan
kunnanvirastosta, kirjastosta ja kesäaikana Päijännetalosta.
Opaskartta on maksullinen, hinta 5 euroa (sis. alv).
Repäisykartta on maksuton.
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LINKKU TUO LIIKKUVAN PALVELUYMPÄRISTÖN ASIKKALAAN
LINKKU on Lahden ammattikorkeakoulun Älybussi-projektin rakentama moderni, esteetön ja
monipuolinen liikkuva tila, linja-autoalustalle toteutettu palveluympäristö, joka mahdollistaa
palveluiden viemisen sinne, missä niitä kaivataan.
LINKKU – Liikkuva tila tuo kevään ja alkukesän aikana, maanantaisin Asikkalan Kalkkisille ja Kurhilaan erilaisia
hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä palveluita. Kalkkisilla LINKKU pysähtyy maanantaiaamuisin klo 9 – 11:30,
kyläkauppaa vastapäätä. Kurhilan koululla LINKKU päivystää noin klo 12:15 – 15.
Ensimmäisen kerran LINKKU kurvaa Asikkalan Kalkkisille 5.5. klo 9 – 11:30 ja Kurhilaan 12:15 – 15:00.
Tällä ensimmäisellä kerralla esitellään sekä LINKKUA että sen tarjoamia palveluita.
Seuraavat ajankohdat LINKUN Asikkala-päiville ovat maanantait 12.5., 19.5., 26.5., 2.6. sekä 9.6.
Asikkalan asukkaille Oiva tarjoaa esimerkiksi suun terveydenhuoltoa, terveyskioskin ja ikä- ihmisten palveluohjausta. Osa palveluista tulee toimimaan ajanvarauksella esim. suun terveydenhuollossa. Oiva tarjoaa suuhygienistin suorittamana ehkäisevää suunterveyden hoitoa, hoidon tarpeen arvioita, iensairauksien hoitoa
sekä koululaisten suun terveystarkastuksia. Terveyskioskissa saa maksutonta hoitajan terveysneuvontaa,
ohjeita omahoitoon ja pienimuotoista sairaudenhoitoa.
Lisäksi autossa tulee olemaan myös Lahden ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen tarjoamia
palveluita, ohjattua internetin ja tietokoneen käyttöä ja muuta ohjelmaa. LINKUN käyttäjiltä toivotaan myös
aktiivista palautetta ja ideoita tilan käytölle ja tarvittaville palveluille. Toiveissa on, että myös muut kiinnostuneet toimijat ja tahot hyödyntävät LINKUN tarjoamia mahdollisuuksia ja tulevat tekemään LINKUN vierailuista todellisia palvelupäiviä.
Aikatauluista ja ohjelmasta tiedotetaan jatkossa mm. Äinään seudun netti- ja facebooksivuille, paikallislehdessä ja internetissä osoitteessa www.liikkuvatila. fi (avataan 29.4. mennessä).
LINKKU on EAKR-rahoitteisen Päijät-Hämeen Älybussi –projektin linja-autoalustalle rakentama liikkuva monipalvelutila, joka tuo palveluita lähemmäs kuntalaisia. Projektin aikana (31.3.2015 saakka) LINKKU tarjoaa
erilaisia palveluita ja kerää kuntalaisten palautetta, ideoita ja toiveita uusista palveluista, joita autossa voisi
toteuttaa. Lisätietoja: www.lamk.fi/alybussi.
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16-04-2014
Lintukävely Vääksyn kanavalla

17-05-2014

Otteita

Suomalaisen tangon SM 20-vuotisjuhlakilpailu

kunnan

Rompetori

tapahtumakalenterista

24-05-2014

24-05-2014
Kesämielisten toripäivä

31-05-2014
Kesä Käsillä!

01-06-2014
Asikkalan Taiteilijaseuran kesänäyttely

01-06-2014
Suomen Vapaa-ajankalastusmuseo, Päijänteen kansallispuiston
opastuspiste ja info

08-06-2014
Äinään kylämarkkinat

14-06-2014
Sarvista härkää Nahilankulmalla

14-06-2014
Eläintäyttämömuseo Preparatio

14-06-2014
Eläintäyttämö Preparatorio

15-06-2014
Ars Kalmari-taidenäyttely

20-06-2014
Juhannuskokko ja tanssit juhannusaattona

20-06-2014
Kalkkisten kokkojuhla

22-06-2014
Vääksyn Vesimylly- ja Sähkölaitosmuseo

lisää tapahtumia:
http://www.asikkala.fi/index.php/kaikki-tapahtumat

28-06-2014
Rompetori/autokirppis

01-07-2014
Päiväretket Päijänteen kansallispuistoon
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Äinään seudun
nettisivut on
uudistettu
Vanhojen sivujen palvelin lakkaa
olemasta, joten tarve uusille sivuille
syntyi myös tätä kautta. Nettisivujen
valmistuksesta ja ylläpidosta vastaa
Ari Kärkkäinen.

Sivut löytyvät osoitteesta www.ainaanseutu.net. Sivuilla on edelleen tarjolla samaa
informaatiota, kuin "vanhoilla" sivuilla, mutta uuttakin on luvassa. Uusilla sivuilla pyritään
nopeaan tiedottamiseen yhdessä Äinään seudun Facebook-sivuston kanssa.
Aloitussivulla on "Ajankohtaista"- osio, johon päivitetään ajankohtaisia asioita
kyliltämme. Sivuille tullaan myös lisäämään valokuvia ja videokuvaa eri tapahtumista. Ainakin
Lahden kylämarkkinoilta 10.5 ja omilta markkinoilta 8.6 on tarkoitus videokatsauksia tehdä.
Vanhat Äinämöiset löytyvät edelleen myös uusilta sivuilta.
Kaikki kommentit, ideat, vinkit, ajatukset ja muu palaute ylläpidolle osoitteeseen
ari.karkkainen@live.com tai puhelimella 050 407 3170.

Tykkää meistä Facebookissa
Muistatahan, että löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta eli
somesta osoitteessa https://www.facebook.com/ainaanseutu
Kaikki facessa tiedotettavaksi haluamasi aineiston voit toimittaa
osoitteeseen minna.pettinen@elisanet.fi tai puhelimitse 050 3590099

Tehdään yhdessä kylälle näkyvyyttä!
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Äinään seudun
kyläyhdistys ry
Päivi Salojärvi pj.
044 7766 206
Miinamäentie 3, 17450 Iso-Äiniö
salojarvipa @ gmail.com

Muistathan, että juuri Sinä voit vaikuttaa!
Kerro meille mistä haluaisit lehdessämme lukea tai laita
meille omia tekstejäsi julkaistavaksi. Yhdessä voimme
vaikuttaa siihen minkälaisen kuvan haluamme kylästämme
antaa muille.
Osaamme kuka mitäkin, mutta yhdessä mitä vain!

Yhdessä tekemällä kylä
käyntiin!
Löydät meidät Internetistä:
www.ainaanseutu.net
www.facebook.com/ainaanseutu

Olemme muuttaneet, 24.4. alkaen
os. Meijeritie 1, Päijänne-talo, Vääksy

Hyvää kesää !

Nauti uusia perunoita ja voita
mansikoita ja makkaroita,
Tee saunaan tuore vasta
varpaat veteen kasta,
Hakkaa liiteriin halkoja
oio nurmikolla jalkoja,
Ihastele poutapilviä
siristele auringossa silmiä,
Haista kesän tuoksut
unohda turhat juoksut,
Muista paljon lekotella
laiturilla elämää hekotella,
Mieti kivoja juttuja
tapaa ystäviä ja tuttuja,
Älä murehdi ötököitä
vietä rauhallisia kesä-öitä!

