Äinämöinen
MAALISKUU 2006

TERVEISIÄ LIETTUASTA
BIRSTONASISTA.

ÄINÄÄ– VÄHIMAAN
KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Tiistaina 07.03.2006
Kello 18.00 alkaen
Niemimäen mansikkatilalla.
Tervetuloa!!!
T: Kylätoimikunta

Kylätoimikunta on kylän
asioita ja viihtyvyyttä
edistävä vapaaehtoisista
koottu organisaatio. Sinä,
joka haluat olla
edistämässä kyläämme,
tule mukaan tai ota
yhteyttä kylätoimikunnan
jäseniin.
Vain osallistumalla voit
vaikuttaa!
Kylätoimikunnan jäsenet
2005:
Pj: Kai Heino
Varapj: Päivi Rantanen
Sihteeri: Minna Siljander
Sole Seppälä
Kirsi Riukka
Leo Lahtinen
Aila Niemimäki
Minna Paakki
Rahastonhoitaja: Pasi Murto
Tilintarkastaja: Keijo Uotila

Tervehdys kyläläiset!
Tämä on 2006– vuoden ensimmäinen Äinämöinen ja samalla kutsu kylätoimikunnan vuosikokoukseen.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat, kuten vuoden 2005 tapahtumat, tilinpäätös, 2006
toimintasuunnitelma sekä keskeneräiset projektit että mahdolliset uudet. Kylätoimikunnan kokoonpano
päivitetään myös ja olisi hienoa, mikäli paikalle saapuisi mahdollisimman paljon väkeä keskustelemaan
kylän asioista. Toiveet ja esitykset kirjataan ylös jatkoselvityksiä varten ja tapaahan siellä tuttujakin.
Olemme avanneet tonttitarjonnan kylän sivuilla ja tässäkin lehdessä nuo kyseiset tontit ovat esiteltävänä.
Otamme vastaan uusia kohteita jatkuvasti ja haluttaessa, niitä pyritään mainostamaan mahdollisimman
paljon. Emme pyri tässä mihinkään maksulliseen toimintaan, vaan kyläläisille tarjottuun palveluun.
Kylällämme on mahdollisuus monenlaiseen kehittämiseen sekä yhteistoimintaan muiden kylien kanssa.
Tähän toimintaan on paljon eri tahoja valmiina auttamaan ja koordinoimaan toimintaa. Kyläläisten on
kuitenkin itse potkaistava pallo liikkeelle ja tahdon lisäksi annettava hieman aikaa asuinympäristölleen.
Esimerkiksi Päijät– Hämeen Kylät ry on yhdistys, joka toimii Päijät– Hämeen alueen kaikkien kylien
yhteistyökumppanina ja järjestää erilaisia kylätapaamisia niin Suomessa, kuin ulkomaillakin. Lisäksi
yhdistys keskittää kauttaan erilaisia kursseja, hankkeita ja projekteja yhteistyössä eri organisaatioiden
kanssa. Päijät– Hämeen kylämarkkinat mm. on tällainen tapahtuma 13.5. Lahden satamassa. Toinen
vaihtoehto on, että jatketaan samaan tapaan ja katsellaan mitä muut tekevät.
Vuosi 2005 oli tyypilliseen tapaan rauhallista aikaa kyläelämässä. Ainoa selkeä poikkeus oli kyläkoulujen
lakkauttamisaalto, joka uhkasi meidänkin kouluamme. Ikävää sinänsä, kun saimme juhlia 75–
vuotistaivalta samalla.
Onneksemme koulu sai lisää jatkoaikaa, mutta samalla Asikkalan kunta on asettanut meidät
kokonaistaloudelliseen vertailuun Kurhilan koulun kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kahden kylän
koulut on ajettu nokat vastakkain kilpailemaan kunnan suosiosta. Viitailan koulun lakkautus aiheutti sen,
että 17 lapsen vanhemmat halusivat siirtää lapsensa Äinää– Vähimaalle, mutta sivistyslautakunnan päätös
oli, että kunta kuljettaa lapset Kurhilaan ja mikäli lapset ilmoitetaan Äinää– Vähimaalle, kuljetus on
hoidettava itse. Kustannuseroksi oli ilmoitettu 1000– 2000 euroa vuodessa.
Tätä asiaa tullaan vielä käymään läpi jatkossa eikä Äinää– Vähimaan koulu näytä saavan edelleenkään
oppirauhaa. Suunnitelmia koulumme kehittämiseksi on tehty ja olemme miettineet talkoilla toteutettavia
asioita, kuten auraukset ja kiinteistön ylläpito sekä mahdollisuutta kerätä varoja koululle jonkin
tapahtuman kautta, jne. Kunta ei ole innokas kuitenkaan panostamaan alueeseen, joka ei kuulu Päijät–
Hämeen maakuntakaavassa oleviin kehitettäviin kyliin.
Nykymaaseudulla ihmisillä on yhtä kiire melkein kuin kaupungissakin. Syitä lienevät jokaisen omat
arkikiireet kun työt on usein automatkan päässä ja lapsia pitää tuoda ja viedä. Internet on hieman jarrutellut
kiireitä ja toiset eivät meinaa päästä koneen äärestä pois lainkaan. Maaseutu alkaa nimensä mukaan olla
haja– asutusaluetta. Kaikki elämä on hajallaan, eikä niinkään keskittynyt kylälle. Mutta niinhän tämä
Äinää– Vähimaakin on alueena sellainen, että ydinkeskusta ei ole eikä tule. Joka tapauksessa hyvää
alkanutta vuotta ja elämäniloa.
Kai Heino

Lämpimät kiitokset kaikille
osallistumisesta Äinää-Vähimaan
koulun 75-vuotisjuhlaan.
Toivottaa koulun väki

TERVEISET LIETTUASTA
Opettajamme Tanja Holopainen kävi viime kesänä Liettuassa Birstonasissa, joka on pieni kaupunki
Vilnan lähellä. Hän tapasi siellä liettualaisen opettajan, Kristina Cekanaviciuten. Kristina opettaa
viidennelle luokalle englantia Birstonasin koulussa ja luokassa on 13 oppilasta.
Kristina ja Tanja päättivät, että meidän koulun neljäs ja viides luokka alkaisi kirjeenvaihtoon heidän
kanssaan, ja niinhän siinä kävi. Liettualaiset oppilaat lähettivät sähköpostilla kuvansa ja esittelyt
itsestään meille. Siitä me sitten saimme valita omasta mielestä kivoimmat kirjekaverit.
Sitten me otimme kuvat ja kirjoitettiin omat esittelymme ja lähetettiin sinne. Sen jälkeen he
kirjoittivat meille kirjeen omasta perheestään ja mekin heille. Olemme kirjoitelleet myös
harrastuksista, lemmikkieläimistä ja joulusta. Jouluksi jokainen lähetti omalle kirjekaverilleen lahjan.
Kristina ja Tanja lähettelevät sähköpostia toisilleen ja kohta he taas kirjoittavat meille. He ovat myös
pyytäneet meitä vierailemaan Birstonasissa ja he haluaisivat tulla Suomeen käymään.

Mikäli olet yrittäjä ja asut kylämme alueella, julkaisemme mainoksesi
tässä lehdessä. Tässä alla esimerkkejä siitä, minkälaista yritystoimintaa
kylän asukkaat tuottavat.
Käytä paikallisia palveluja!

Karsillantieltä

Ikosojantieltä

Kukkuramäentieltä

Niemimäen Juhla- ja Majoitustila
www.niemimaki.fi

Tonttiasiaa kyläläisille
Kylätoimikunta on perustanut tonttirekisterin internetiin kylän kotisivuille.
Sivuston osoite on: www.phnet.fi/kylat/ainaavahimaa. (ei ääkkösiä).
Kylätoimikunnalta on saatavana lomake, jolla kohde ilmoitetaan. Haluttaessa kohde ilmoitetaan myös Onni Asuu Maallahankkeen kautta etuovi.com- sivuille.
Mahdollisuuksien mukaan kohteet pyritään myös ilmoittamaan Äinämöisessä.
Ilmoittaminen ei maksa mitään.
Ilmoittaja, ole hyvä ja kerro jollekin kylätoimikunnan jäsenelle, mikäli haluat kohteesi pois myynnistä.
ALLA TÄMÄNHETKISET KOHTEET:
TONTTI
Iso- Äiniö, Karsillantie n. 1km. vt 24:
stä. Koko tarpeen mukaan.

2 TONTTIA
Iso- Äiniö, Karsillantie
4- 5000 m²/ tontti
Peltoa(koillinen-lounas)

Kari Lohtari p.044 2899730
Timo Niemi p.044 0499942

RAKENNUSTONTTI
Iso- Äiniö, Karsillantie 3.
3600 m². Tontilla n. 40 m²
saunamökki. Porakaivo+ viemärit
valmiina.
Mahdollisuus saada samaan
kauppaan talopaketti 169 m².
Hinta:
Talopaketin kanssa 45 000 €
Ilman talopakettia 28 000 €
EUROTH Oy/ Rainer Roth
p. 0400 661251

ASUIN-/LIIKEKIINTEISTÖ
Iso- Äiniö, Karsillantie
400 m², josta 120 m² asuintilaa ja 280
m² lämmintä hallitilaa.
Tontti 0,5 ha.
Ulkorakennus n. 100 m², jossa
karsinat 3: lle hevoselle. Autotalli
asunto- autolle ja iso kylmäkatos.
Kaunis piha. Asuinpuolella marjasekä koristepensaita. Hyvä paikka
yrittäjälle.
Hinta: 170 000 €
Vaihdossa huomioidaan
osakehuoneisto.

TONTTI/ ALUE
Iso- Äiniö, Vähä- Äiniö, Pätiäläntien
varressa.
Taimikkoinen rinnealue, jonka
kokonaispinta- ala n. 2 ha.
Muutama aari peltoa. Sähkölinja
kulkee tontin läpi rajaa myöten.
Tilustie kulkee alueen rajalla.
Voidaan myydä myös pienempinä
osina.
Hinta: 1,5 €/ m².
Jorma Leveäoja
p. 044 0898595, 03- 7663525

EUROTH Oy/ Rainer Roth
p. 0400 661251

”Jos meinaamme pitää kylämme elinvoimaisena ja sille
kuuluvassa arvossa myös tulevaisuudessa olisi hyvä
saada uusia asukkaita kyläämme. Siksi lähdin omalta
osaltani tukemaan Kylätoimikuntaa tonttiasiassa.”
Pohdiskeli Kyläläinen Timo Niemi

Uimaretkelle !
Koko kylän uintiretki Padasjoelle torstaina 30.3. Bussi lähtee
Vähimaan pysäkiltä 17.50 ja ottaa retkeläisiä mukaan reitiltä
Iso-Äiniö - Myllykseläntie - Joenniementie.
Kaikki polskuttelemaan!

Äinään Pyrkivä tiedottaa!
Hiihtokilpailuja:
11.3-06 lauantaina hiihtokilpailut Äinää- Vähimaan koululla klo 10.00

Kyläyhdistys rakentaa parhaillaan
talvipäiväriehaa. Tapahtumasta
tiedotetaan myöhemmin.

