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TERVETULOA
Maanantaina 17.3. klo 19.00
VUOSIKOKOUKSEEN
Äinää- Vähimaan koululle!
Illan aikana esittelemme mm. vireillä olevia hankkeita sekä
tulevaa toimintaa.
Tule mukaan kehittämään ja toteuttamaan omia ideoitasi
yhteisvoimin kylämme parhaaksi tätä päivää ja tulevaisuutta
varten! Juuri Sinulle voi olla paikka varattuna kyläyhdistyksessä!
Tuo rohkeasti oma panoksesi yhteisten asioiden hoitamiseen.
t. Äinää-Vähimaan kyläyhdistys ry

Kyliemme Historian kokoamisesta ja keräämisestä suunnitteluilta
Maanantaina 17.3. klo 18.00 Äinää-Vähimaan koululla ennen Vuosikokousta.
Paikanpäälle saamme vieraita Länsi-Hollolan kyläyhdistyksestä. He kertovat omia kokemuksiaan
paikallishistorian kokoamisesta ja antavat meille mahdollisesti vihjeitä kuinka edetä meidän
alueen historian kokoamisessa. Tarkoitus on edetä pienimuotoisesti ja katsotaan sitten mitä
saamme yhdessä aikaan. Paikalle ovat tervetulleita kaikki historian kokoamisesta kiinnostuneet,
myös jo kyliltämme muualle muuttaneet.

TERVETULOA !
” Nykyhetkessä ihminen on tulossa jostain ja menossa jonnekin: tulossa
menneestä ja menossa tulevaan. ”
m.salokannel

Taannoin tässä kirjoittelin palapelin rakentamisesta, nyt mielessä on vähän
jämerämmät rakennusvälineet ja tarvikkeet, koska tuli käytyä RAKSA-messuilla.
Olet ehkä joskus käynyt tutustumassa ko. messuihin ja tiedät miten useita
osastoja ja tutustumiskohteita alueelta löytyy laajalla alueella.
Kotiin päin ajellessa ajattelin miten tämä kylän elämä ja sen kehittäminen on ikään
kuin eri toimintatapoihin ja uusiin ideoihin tutustumista ja niiden kehittämistä
vanhaa unohtamatta. Rakentamisessa jokainen työvaihe vaikuttaa lopputulokseen ja
työn jälki näkyy pitkälle tulevaisuuteen. Ehkä mietit miten tämä nyt liittyy kylän
elämään. No ajatukseni syntyi, kun olin messuosastolla kuntien osastolla nimeltä
ASIKKALA. Tutkin tonttitarjontaa ja etsin Äinää-Vähimaan alueella olevia kunnan
ostamia tontteja. Eipä niitä näkynyt missään! Aika heikko perusta saada uusia
asukkaita kylälle, jos markkinointia ei tapahdu. Juttelin heti kunnan tahon kanssa
asiasta ja asian vaikutuksesta esim. kylällämme koulun tulevaisuuteen yhtenä
suurena vaikuttavana tekijänä.
Vuosi sitten kylältä löytyi maanomistajia, jotka ennakkoluulottomasti tekivät
kauppaa kunnan kanssa. Vuosi on kulunut. Se kenen näkökulmasta katsotaan
vaikuttaa varmasti siihen miten kokee ajankulun. Ehkä kunnan vinkkelistä on mennyt
VASTA vuosi, mutta meidän näkökulmasta JO vuosi. Kieltämättä kotimatkalla
mietin miten ihmeessä voisi tietää mikä on se taitekohta, jolloin voi luottaa, että
vastapuoli ottaa ja kantaa vastuun asian hoitamisessa niin, että toiminta on
kaikkien edunmukaista. Luulisi kunnan omistamien tonttien myyminen myös meidän
kylillämme olevan kunnankin eduksi kuten meidänkin. Vai mitä tuumit?
Kyllä tuota vastuu-asiaa on tullut mietittyä myös oman kylän asioissa. Jokaisellahan
meillä on vastuu millaista elämämme on tällä kylällä. Ei niin pientä asiaa ole etteikö
se vaikuttaisi niin hyvässä kuin pahassa toiseen ihmiseen. Eihän yhteisten asioiden
hoidosta rahallista palkkaa kukaan meistä saa, mutta onneksi löytyy ihmisiä, joille
riittää hyvä mieli ja luja luottamus siihen, että tässä luodaan myös tulevaisuutta.
Se mihin suuntaan luotsaamme nyt tulevaisuutta riippuu siitä millaista perustusta
nyt luomme ja teemme.
Kylillämme on vireillä menneiden aikojen tietojen kokoaminen. Tuo oma tietosi
yleiseen tietoon. Älä väheksy kokemuksiasi ja muistojasi vaan jaa ne tulevillekin
sukupolville. Olemme myös luomassa uutta. Kylämme on osallisena Monipalvelupäivähankkeessa. Vastaavanlainen on jo toiminnassa Kurhilassa. Palvelupäivä on
tarkoitettu erityisesti vanhemmalle väelle ja se toteutetaan yhdessä koulun
kanssa. Päivän sisältö voi vaihdella riippuen yhteistyökumppaneista ketkä tarjoavat
palvelujaan kyläläisten hyödynnettäväksi.
Tarkempaa aikataulua odotellessa
vaikuttavaa aurinkoista kevättä kaikille !
t. PJ

VESIHUOLLON RAKENTAMINEN KURHILASTA
PADASJOEN RAJALLE SAAKKA
Johto-osuuden aikataulu on edelleen hieman avoin, mutta työ on tarkoitus
aloittaa vuoden 2008 lopulla ja sen tulisi valmistua vuoden 2009 loppuun
mennessä. Hanke on saatu valtion vesihuoltotyöksi, joten se puoli on kunnossa.
Suunnittelutarjouspyynnöt on lähetetty suunnittelutoimistoille ja tarjousten
palautuspäivä on perjantai 14.03. Jos tarjoukset on vertailukelpoisia ja
hyväksyttävissä tullaan suunnittelija valitsemaan teknisessä lautakunnassa
seuraavana tiistaina eli 18.03 . Valitusajan jälkeen huhtikuussa voi suunnittelija
aloittaa työnsä. Suunnittelun alkuvaiheessa kunta tulee tiedottamaan asiasta
lehdessä ja kun suunnittelijan kanssa on saatu alustava reitti katsottua, tullaan
pitämään kylällä tiedotustilaisuus, missä käydään tehtyä esitystä lävitse.
Suunnittelun lähtötietona on kartta alueesta, jossa teknisen toimen mielestä
johtolinja tulisi kulkemaan. Reitti noudattaa pääsääntöisesti Kurhilantien ja Vt 24:n
linjausta. Se kummalle puolelle tietä putki tullaan sijoittamaan, on tarkemman
tarkastelun paikka ja valintaan vaikuttaa myös liittyvät kiinteistöt. Suunnittelun
alkuvaiheessa pyydetään maanomistajilta suunnittelulupia tien molemmin puolin
ja kun linjaus on suunniteltu, tullaan valitulta reitiltä tekemään vesijohdon
sijoitussopimus. Johtolinja pyritään sijoittamaan niin lähelle tiealueen reunaa kuin
se Hämeen tiepiirin kanssa saadaan neuvoteltua.
Tässä vaiheessa pyydetään maaomistajia ottamaan huomioon että
suunnittelulupaan myöntyminen ei suoraan merkitse vesijohdon sijoittumista ko
maa-alueelle. Suunniteluun kuuluu myös kartoituksia ja maaperä tutkimuksia.
Näiden johdosta alueella pitäisi sallia liikkuminen jalan sekä noin pienen
henkilöauton kokoisella tela-alustaisella poravaunulla. Jos tutkimusten yhteydessä
vaurioitetaan kasvillisuutta tai muuta omaisuutta tullaan ne tietysti korvaamaan
sovitulla tavalla.
Lisätietoja antaa tekn. joht. Harri Hirvonen 8886 290 tai 044 7780 290

Tämä tarina on tosi
Ensinnäkin minun on tunnustettava yksi asia. Minä en osaa suunnistaa, en sitten millään. Eksyn aivan
kotinurkille, mutta minulla on kaveri, tämä koira (Bruno). Sille kun kerron huoleni, sanon: ”Lähdetään
kotiin.” Se katsoo vähän aikaa, melkein kysyy: ” Meinaatko?”: ”No, mikäpä siinä.” Näin pelastun
tunnustamasta että en osaa.
Melkein yhtä hyviä oli nämäkin kaverit siellä ONTTOLASSA, jossa palvelin 60- luvulla varusmiehenä.
Siellä oli meillä varusmiehillä, kuin myös kantahenkilökunnalla suunnistuksia. Kerran sattui niin, että oli
yösuunnistusta. Eihän siinä mitään, kyllä sissi tarvitsi harjoitusta.
Sitten oli vuorostaan kantahenkilökunnalla harjoitukset kun ” kessu” ja vanha vääpeli tapasivat maastossa.
Nuori ” kessu” vähän kiusallisen tuntuisesti esitti vääpelille asiansa: ” Kun minä hukkasin karttani.” Vääpeli
siinä vähän urahteli: ” No, jos minä totta sano, niin minä hukkasin sen …tanan kompassin. Liekö jäänyt
sinne, missä piippua rassasin.” Silloin ” kessu” näki tilaisuuden: ” No, sittenhän me voisimme suunnistaa
yhdessä.” :” Tiedä häntä, kun sinä menet niin kovasti, että enhän minä jaksa juosta.” :” Ei, ei, mennään
verkkaisesti.” :” No, jos sitten, mikäpä siinä.”
Ensin mentiin tasaista vauhtia, mutta pitkähkön ajan päästä vääpeli alkoi epäillä ollaankohan edes kartalla?:”
Ollaan, ollaan. Tässä näin.” Näytti ”kessu” sormella kartalta. Puhe oli vakuuttavaa ja eihän siinä sitten
mitään. Pojathan oli kyllä aikoja sitten tippuneet ”lehdeltä”, mutta aina kun tutkittiin, ”kessu” näytti paikan
ja sanoi:” Tässä ollaan.” Ei auttanut muu, kuin uskominen.
Aamu kun loi ensimmäisiä säteitään, niin oltiinhan me totta vie toisessa hiippakunnassa Kontiolahden
puolella. Sitten tuli juna. Olisi kait siitäkin menty ohi, meinaan rautatiestä, mutta juna pelasti. Sen jälkeen
ruvettiin yhdessä miettimään, mitä tehdään. Oli meinaan veli Venäjä lähellä. Ja mikä hyvä siinä loppujen
lopuksi kävikään. Aivan siinä tuumaustunnin aikana ihmisiä oli jo töihin menossa. Auto –piru oli menossa
siinä aivan lähellä. No totta, tiehän siinä oli. Sattuipahan niin, että se oli aivan kokonaan toinen tie, kun mitä
” kessu oli kartasta nähnyt. Kun karttaa tutkittiin myöhemmin, niin eihän siellä ollut koko tietä. ” Hy!
Kerrankos se suunnistaja näkee harhoja..”
”Tästä ei sitten puhuta”, sanoi ”kessu”. ”Ei puhuta, jos ei kysytä.” Eihän se siihen se hyvä tuuri loppunut.
Aamiaispöydässä kun oltiin, niin vanha vääpeli tulla laahusti ja meni ”kessun” pöydän viereen ja sanoi:”
Siinä puolet viimeöisestä taksikyydistä.” Joku tarkkakuuloinen siihen kysymään:” Mitäs tämä meinaa?
Yösuunnistushan teillä piti olla.” :” No, olihan meillä.” Muuta ei sanottu, kun ei kysytty.
Kysynkin: Onko Asikkalan Raikkaalle tai muille suunnistajille sattunut tällaista onnellista
suunnistustapahtumaa?
Kysyjänä: REIJO MERILÄINEN

Bruno- koira

Posti kulkee – Airi kuljettaa
Olemme tottuneet siihen, että saamme lehdet ja muun postin täsmällisesti joka aamu. Kävimme tapaamassa
Airi Vainiota, joka meille tuon palvelun arkipäivisin suorittaa. Airi tuli postin palvelukseen 32 vuotta sitten
kun edellinen postinhoitaja Heinosen Sylvi paikkaa hänelle tarjosi. Eläkeikään Airilla on vielä muutama vuosi.
Tuohon aikaan Äinäällä oli vielä postitoimisto, Myllykselän tiehaarassa. Jonkin aikaa posti oli Heinosen
talossa, mistä se siirrettiin Kauppakunnan kiinteistöön. Paikka jäikin kylän viimeiseksi postitoimistoksi
toiminnan siirryttyä Vääksyyn.
Airi asuu yhdessä miehensä Toivon kanssa Äinäjärventien varrella olevassa kauniissa punaisessa talossa.
Sinne he muuttivat kylän keskustasta itse rakentamastaan ok.talosta. Toivohan oli taitava rakentaja,
vaikka linja-auton
kuljettaminen olikin varsinainen pääammatti. Nyt hän viettää eläkepäiviään, pilkkikalastus, marjastaminen
ja sienien poiminta ovat hänen mielipuuhiaan. Laajat metsäalueet ja järven antavat siihen mainion
mahdollisuuden.
Vainion perhe muutti tänne Sysmästä 1973. Lapsia syntyi kolme, kaksi poikaa ja tyttö, nyt jo aikuisia ja
muualla asuvia. Lapsenlapsia on kaksi. Nykyään pariskunnan lisäksi punaisessa talossa asuu ajokoira.
Postinjakaja Airin työpäivä alkaa aikaisin aamulla 5.30 pitää olla Vääksyssä työpaikalla. Aluksi hän
lajittelee tulleen postin ja lehdet jakelujärjestykseen ja tekee muita valmisteluja. Sitten hän lähtee
paanalle pohjoiseen päin jakaen aluksi Aurinkovuoren tienoon ja 24-tienvarren kiinteistöjä. Reitti jatkuu
Äinäälle, Myllykselään, Joenniemeen ja Vähimaahan sekä viimeksi Syrjäntaakse ja Honkaperän alueelle.
Päivittäistä ajomatkaa postin tutulle pallokylkiselle autolle kertyy vajaa 80 km. Ajoreittihän on suunniteltu
niin, että turhaa päällekkäisajoa ei tule. Jakokohteita Äinäällä, Myllykselässä ja Joenniemessä on yhteensä
110. Vähimaan alueella on 30 jakopistettä ja koko päivittäisten jakokohteiden määrä on vajaa 300 taloutta.
Jakaminen kestääkin postin määrästä riippuen pitkälle iltapäivään saakka. Postinjakamisen jälkeen
Vääksyssä on vielä tehtäviä, esim. reitiltä kerätyn lähtevän postin selvittäminen. Omaan laatikkoon
jätettävän lähtevän kirjepostin systeemiä Airi pitääkin oikein hyvänä.
Airi kertoo pitävänsä työstään. Varsinkin alkuaikoina kun lapset olivat pieniä, sopi postinjakajan/hoitajan
työ varsin hyvin.
Postin jakaminen vaatii täsmällisyyttä ja huolellisuutta, molemmat ominaisuudet ovat hänelle luontaisia. Työ
on vaihtelevaa. Huonoissakin sääolosuhteissa jakaminen on hoidettava täsmällisesti. Teiden
kunnossapitämisestä ja talviauraamisesta Airi antaa myös hyvän arvosanan. Tiet ovat aina olleet kunnossa. Myös liikenteen seassa
työskentely vaatii tarkkaavaisuutta, onhan siinä omat vaaransa. Yllättäviä ja täpäriä tilanteita onkin joskus
sattunut, vaikka Airi onkin hyvä ja kokenut kuljettaja. Kaiken kaikkiaan asukkaat ovat hyvin tyytyväisiä
hänen tapaansa hoitaa tehtäviään.
Airi on taitava ja käsistään kätevä ihminen. Kodinhoito vie oman aikansa, mutta ahkeralle Airille vapaaaikaakin jää.
Harrastuksista tärkeimpiä ovat vaatteiden,
lankojen ja kankaiden parissa työskentely.
Taitavista käsistä on syntynyt mattoja, seinävaatteita,
ryijyjä, neuleita ja muita hienoja tuotteita.
Eräs ajankohtainen harrastus on erilaisten
onnittelukorttien tekeminen. Ne ovat itse suunniteltuja,
kauniita ja tyylikkäitä
Materiaalina mm. huopa ja värikkäät paperinarut.
Kesäisin punaisen talon pihamaa rakenteineen ja
kauniine kukkineen muistuttaa myös talon emännän
ja isännän ahkeruudesta.
RS

PÖNTTÖPOJAT TOIVOTTAA LUKIJOILLE ILOISTA
PÄÄSIÄISTÄ JA LINNUILLE VIIHTYISÄÄ PESIMISKAUTTA!

