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Martta Oksanen
ELÄMÄÄ JOULUN LÄHJESTYESSÄ 60 VUOTTA SITTEN.
Elettiin aikaa, jolloin oli vielä Kansanhuollon ostokupongit käytössä. Kauppojen hyllyt olivat
hyvin vajaita, kaikesta oli puute. Ei suuremmin käyty jouluostoksilla kun ei ollut rahaa eikä
ostettavaa. Silti odotettiin suurta juhlaa. Sitten kun kauppoihin alkoi tulla lipeäkalaa, niin
siitä alkoi Joulun valmistelutyö. Lipeäkala oli kuivattua, sitä liotettiin koivuntuhkalipeässä.
Lapset valmistivat kuusenkoristeita. Suuri työ oli tuvan maalaamattoman lattian peseminen
lipeäkivivedellä ja juuriharjalla. Lattia sai aina Jouluksi ja Juhannukseksi puhtaan pinnan.
Hyvissä ajoin tehtiin sahti, se kuului aina Jouluun. Lasten työ oli patjojen tyhjennys ja
täyttö, rukiin pitkät oljet oli mainio aine tähän tarkoitukseen. Ruokatarvikkeet olivat
kotoisia tuotteita. Jääkaappeja ja pakastimia ei ollut, siksi Joulun aaton aikoihin piti saada
paljon valmista. Olihan meillä maalla perunoita, porkkanoita ja lanttuja, niistä saatiin
perinteiset laatikkoruuat. Rosolli kuului aina joulupöytään, samoin syksyllä suolattu porsaan
kinkku. Melkein joka paikassa perheissä kasvatettiin kesäpossu tai useampi. Ohraa kasvoi
pelloilla ja siitä saatiin sahtimaltaat ja se tärkeä joulupuuro. Puolukoita survottiin
puuastioihin talven varalle ja mustikoita käytettiin paljon. Joululimput leivottiin hyvissä
ajoin, samoin reikäleivät, jotka säilytettiin tuvan orsilla. Lahjat olivat itse tehtyjä. Aika
kului hyvin vaikka joka perheessä ei ollut edes radiota. Aatonaattona tehtiin ruisjauhoista
ja vedestä taikina, jolla päällystettiin kinkku, joka uunissa paistettiin. Samoin leivottiin
hiivaleipä, sekin oli harvinaista herkkua siihen aikaan. Aikaisin aattoaamuna valmisteltiin
joulupöydän herkut valmiiksi. Lapset pääsivät kuusen hakuun. Joulukuusi laitettiin ison
tuvan keskelle ja lapset saivat sen koristella. Joulusauna oli lämmin jo päivällä, ensin
saunottiin ja sitten olikin jouluaterian aika. Joulupukki ei aina ehtinyt poiketa, joskus
kiireissään jätti paketit eteiseen. Joulupäivän aamuna mentiin joulukirkkoon, se oli haluttu
matka kun pääsi hevosen kyydissä.
Näin se joulun aika jäi yhtenä lapsuusmuistona mieleen.

Kutsu
Kaikki perheenjäsenet, sukulaiset ja kyläläiset ovat tervetulleita

Äinää-Vähimaan koulun joulujuhlaan
tiistaina 16.12 klo 18.00 alkaen. (pvm.korjattu)
Luvassa hauskoja esityksiä, musisointia, lauluja, puuroa ja glögiä…
Terv. Koulun väki

Vanha vuosi ja uusi vuosi
Vuosi 2008 on loppusuoralla. Monenmoista on mahtunut vuoteen. Tehtyjä tai
tekemättömiä asioita ei enää voi muuksi muuttaa. Ehkä joihinkin asioihin vielä mieli palaa
ja toivoo, että voisi vielä jotain toisin tehdä. Tietyllä tapaa joulun tulo suo itsellekin
hengähdyksen arjen aherruksessa. On hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään mennyttä ja
suunnata sitten katse jälleen tulevaan.
Kyläyhdistyksen puheenjohtajana haluan kiittää jokaista kyläläistä panoksestaan kylään
tehdyn hyvän puolesta. Joskus mieltä lämmittää jo pelkkä myönteinen asennoituminen
asioiden edistämiseksi, saati niiden eteenpäin vieminen. Kyläyhdistys itsessään on vain
pieni kourallinen ihmisiä tästä kylästä. Vaikka et kuuluisikaan kyläyhdistykseen voit
osallistua kylän kehittämiseen ja ennen kaikkea siihen, että niin lähimmällä kuin itselläkin
on mahdollisimman hyvä elää ja asua kylällämme. Siihen hyvään ei paljon tarvita.
Ensimmäinen askel, joka on hyvä tehdä näin joulun alla, on kääntää katse itsestä vaikka
siihen vierellä kulkijaan ja edes ajatella myönteistä tai jopa tehdä jotain mieltä ilahduttavaa.
Vaikka välillä tuntisimme, että kovin ottein tämä aika meitä kohtelee, ei mikään voi estää
meitä jakamasta hyvää keskenämme ja edelleen jatkaa kylämme kehittämistä paikaksi,
jossa on rauhallista ja turvallista elää vauvasta vaariin.
Vuoden 1955 Valistuksen Satuhyrrän pienen tarinan myötä haluan toivottaa kaikille
Rauhaisaa Joulun aikaa sekä Siunausta tulevalle vuodelle 2009!
”Vanha vuosi ajoi autollaan taipaleensa viimeistä nousua. Etukumit olivat puhki. -Enpä
taida laskeutua alas korjaamaan, se tuumi. Tuolla mäen päällä on matkanpää. Kunhan
vain pääsisin sinne! Muusta ei väliä!
Hitaasti, puuskuttaen vanha vuosi tuli mäen päälle ja pysähtyi suuren hongan kohdalle.
Samalla kuului ilmasta lentokoneen surinaa. – Mikähän sieltä tulee?
- Taitaa tulla uusi vuosi. Kaksitoista kuukautta sitten olin minäkin nuori. Autoni oli kiiltävä
ja uusi. Tällaisiksi on ankara ajo tehnyt meidät. Uusi vuosi, nuori poikanen, laski koneensa
kaartaen mäen rinteelle ja kävi tervehtimässä edeltäjäänsä. Sen jälkeen se nousi jälleen
koneeseensa ja lähti ajamaan. Vanha vuosikin istahti autoonsa, mutta vaikka se kuinka
ponnisteli, ei kulkuneuvo hievahtanutkaan. Siitä oli veto loppunut. Uusi vuosi nousi yhä
korkeammalle ja katseli yläilmoista uusia näköaloja. ”

Uusia näköaloja tähyillen Outi Leveäoja

ILOINEN KAAMOSILTAMA NIEMIMÄESSÄ

rs

Kyliemme väki kokoontui toisen kerran pidettyihin Kaamosiltamiin Niemimäkeen
marraskuun seitsemäntenä. Talo oli täynnä, tunnelma kodikas, arvokas, juhlallinenkin.
Olihan pääteemana kotikuntamme 160-vuotisjuhla.
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Outi Leveäoja korosti tervehtimispuheessaan
yhteistyön merkitystä, missä varmaankin on vielä parantamisen varaa. Kaikin
voimavaroin ja yhteisin ponnistuksin tehtävä työ luo entistä paremmat edellytykset
asumiseen ja viihtymiseen.
Ohjelma oli musiikkipainotteinen. Täällähän on ollut ja edelleen jatkuu vahva musiikin
harrastus. Siitä saimme näytteen kun nuoret harmonikan soittajat esiintyivät.
Santra-Maria ja Miika Leveäoja sekä Antti ja Siiri Riukka musisoivat eri
kokoonpanoissa. Heistä nuorin, vasta 9-vuotias Santra-Maria esitti jopa oman
sävellyksensä ”Joulun riemut”. Muusta musiikkipuolesta vastasivat Rauni ja Raimo
Salmela esittäen sisarusten Raakel Tuomailan ja Salli Rantasen tuotantoa sekä Hugo
von Heidemanin ”Jos voisin lentää kuin lintu voi”. Aivat aluksi esittivät Raimo sekä
Asko Leveäoja asikkalalaisen ”Isä-Matin jenkan” ja Teemu Harjukarin sovituksen
laulusta ”Meren aalloilla”.
Vanhempaa paikkakunnan historiaa esitteli lahtelainen 40 vuoden ajan Joenniemessä
vapaa-aikojaan ja lomiaan viettänyt Erkki Hölttä. Hän on piirroksiinsa tallentanut
paikkakuntalaisia rakennuksia ja kokonaisia pihapiirejä. Näistä rakennuksista ja
paikoista monet ovat muuttuneet ja hävinneet. Parhaiten on säilynyt nykyisin museona
oleva Tupalan vanha pihapiiri rakennuksineen Arvokkaat kuvat kertovat jälkipolville
millaisessa kyläympäristössä ihmiset ovat aikanaan asuneet ja toimineet.
Vähimaan poika Ilkka Kommeri johdatti yleisön tietokilpailun pariin, missä jokaisella oli
tilaisuus esitellä tietojaan 160-vuotiaasta Asikkalasta.
Asko ja Rauni vetivät yleisön yhteislaulujen riemuun. Toinen yhteinen esitys oli Outin
juontama arpajaispöydän tyhjentäminen. Arpoja myytiin paljon ja palkintopöytä oli
runsas, pääpalkintona tulostin, mikä sen voittajaa kovasti ilahdutti. Mukava ja kodikas
illanvietto päättyi juhlatansseihin Hassakoivun pelimannien tahdissa. Askon, Raunin ja
Raimon lisäksi orkesterissa soittivat Aimo Myllytie sekä johtajana Reijo Heikkilä.
Niemimäen väki Aila-emännän johdolla oli jälleen järjestänyt miellyttävät puitteet
hyvän tarjoilun kera viihdyttävässä ympäristössä, suuret kiitokset heille. Samoin
parhaat kiitokset pikkulapsille
järjestetyn ohjelman ja tarjoilun
hoitajille.. Kiitokset ansaitsevat
myös ohjelmansuorittajat,
lahjoittajat ja ennen kaikkea
runsaslukuinen yleisö sekä kaikki,
jotka vaikuttivat illanvieton
onnistumiseen. Tavataan taas
vuoden kuluttua

PYRKIVÄN PALSTA
Äinään Pyrkivä on vuonna 1947 perustettu Iso-Äiniön kylän urheiluseura. Vaikka säännöissä
kerrotaan seuran olevan isoäiniöläisten, ovat myös joenniemeläiset, myllykseläläiset ja
vähimaalaiset tervetulleita osallistumaan 61-vuotiaan urheiluseuran toimintaan.
Vuonna 2009 Pyrkivä tarjoaa mm. seuraavanlaista toimintaa:
Viikoittain kokoontuvat ryhmät:
Lasten liikuntakerho koululla torstaisin klo 16-17.30.
Nuorten lentopalloharjoitukset koululla maanantaisin klo 17-18.
Äinään Äijien lentopalloharjoitukset liikuntahallilla keskiviikkoisin klo 18.30-20.
Muita tapahtumia (ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin):
hiihtokilpailut
uintiretki Padasjoelle
suunnistuksen alkeita aikuisille –kurssi
urheilukilpailut
vaellusretki
kylälenkit tutuiksi yhteislenkkeilyt
Lisäksi teemme keväällä retken joko kylpylään tai laskettelemaan. Sinulla on jäsenenä
mahdollisuus vaikuttaa kummalle retkelle lähdemme. Laita viesti sihteerillemme Katariinalle (tai
kenelle tahansa johtokunnasta) ja kerro kummalle reissulle mieluummin lähtisit. Toteutamme
enemmän ääniä saaneen matkan kevään aikana.
Äinään Pyrkivän johtokunta 2009:
Pj: Kyösti Käpölä
vpj: Markku Riukka
siht: Katariina Kokko
Anita Kumpulainen
Juha Peltomaa
Sole Seppälä

p.
p.
p.
p.
p.
p.

044 540 6060
0400 897 545
044 563 0323
050 382 9588
0440 498 413
040 542 3867

sp:
sp:
sp:
sp:
sp:
sp:

kyosti.kapola@pp.phnet.fi
markku.riukka@phnet.fi
katariina.kokko@asikkalalainen.com
anita.kumpulainen@elisanet.fi
juha.peltomaa@phnet.fi
sole@aurinkoranta.net

Vuoden 2009 jäsenmaksun voit suorittaa helposti alla olevalla tilisiirrolla. Jäsenmaksu on
aikuisilta 6 e/vuosi ja lapsilta 7-16 v 3 e/vuosi. Tai vaihtoehtoisesti 20 e/perhe/vuosi. Kaikkien
15.1.2009 mennessä jäsenmaksun maksaneitten kesken arvomme kolme palkintoa. Muista
kirjoittaa viesti-kenttään kaikkien jäsenmaksun maksaneitten nimet. Kiitos!
-----------------------------------------------------------------

Kuntosuunnistus vai suunnistuskunto
Raikkaan iltarastipäällikön mietteitä suunnistuksesta:
Suunnistus ja tai yleensä kuntoilu ja liikunta on yhteiskunnallisesti ja yksilöllisesti kannattava
toimenpide. Edistää työssä jaksamista, terveydestä puhumattakaan. Olen sen verran vanha että
muistan Kekkosen. Hän aikoinaan ilmoitti että kaikki syyt jotka estävät liikkumisen ovat tekosyitä.
Suunnistushan on myös paljon muutakin kun kilpailua. Alueestamme on useita suunnistuskarttoja,
Vähimaa, Kurhila, Lehmonkärki, Syrjänsupat. Alueita joista löytyy hyviä marjapaikkoja.
On myös Äinään maastoon tulossa aivan uusi kartta. Aika näyttää koska se valmistuu.
Iltarasteilla on kävijöitä alle kouluikäisestä jopa yli 75- vuotiaaseen. Eli koko eliniän pystyy tätä lajia
harrastamaan. Varsinkin kun kulut on varsin vähäiset. Suuriin tapahtumiin on myös harrastelijoilla
mahdollisuus osallistua. Jukolan, Venlojen viestiin, Rastiviikoille, Tunturisuunnistukseen sekä
useissa kilpailuissa on kuntosarjat myös vaihtoehtona. Lahden alueella on kesäaikana mahdollisuus
osallistua viikon aikana 5-6 iltarastitapahtumaan. On myös lomalaisia jotka kiertävät illasta toiselle. On
mökki- tms. alueella ja illat menee suunnistaessa. Heitä on meidänkin rasteilla tavattu.

Liisa- Marjatta ja Matti Pietinen ohjaavat nuoria
suunnistajia.

Suunnistustahan on monenlaista. Alueellamme pyörii Yökuppi. Siis yösuunnistusta joka on kyllä ihan
pimeää touhua. Pimeässä kun kulkee lampun kanssa, niin edettyä matkaa on vaikea arvioida.
Et näe muuta kuin mitä lamppu näyttää. Keväisin ja syksyisin eri seurat tekevät radat jonne sitten
yösuunnistukseen hurahtaneet kokoontuvat. Syksyllä katsotaan sitten että kuka oli kuka.
Maanomistajat ja kanssaihmiset ovat suhtautuneet myönteisesti metsässä liikkuviin henkilöihin eräitä
tapauksia lukuunottamatta. Järjestetty suunnistustapahtumahan ei kuulu jokamiesoikeuden piiriin.
Monet metsänomistajat ovat tyytyväisiä siihen että heidän maillaan liikutaan. Siitä on
metsätaloudellista etua.
Mikä onkaan ollut sykähdyttävin suunnistuskokemus? Onko se kun kymmenvuotiaana olin
ensi kerran Jukolassa mukana ja päätin että minäkin vielä joskus Jukolan juoksen. Vai se
kun iltarasteilla rastienväli oli 100 metriä ja siihen meni aikaa 10 minuuttia. Vai olisi Lapua-Jukolassa
mukana olo ja meidän tyttöjen Venlojen voitto. Siitä kuulin seuraavana aamuna metsässäkin.
Takaa tuli kaveri, huusi `Hyvä Asikkala!´ ja meni menojaan. Vai se kun tuli tehtyä suoritus ilman
pummeja. Vai se kun saa pidettyä kuntoa ja henkistä vireyttä yllä tällä harrastuksella.
Onhan se aina hieno tunne laittaa Raikkaan edustuspaita ylleen.
Raikkaan touhusta voi netistä lueskella lisää osoitteella www.asikkalan.raikas.net
Matti Pietinen Asikkalan Raikas

HIRVIPEIJAISET NIEMIMÄESSÄ.
Äinäänseudun hirviseurue kiitti maanomistajia ja yhteistyökumppaneitaan järjestämällä
perinteiset hirvipeijaiset Niemimäessä 15. marraskuuta. Viihdyttämisen ohella juhlan
ohjelmassa oli myös asiatietoa. Kuultiin paikkakunnan hirvenmetsästyksen tilasta ja
ajankohtaisista asioista.
Tervehtiessään peijaisväkeä jahtipäällikkö Harri Mäkinen kertoi syksyisen jahdin lähteneen
hyvin käyntiin. Lupia seurueella on 11 hirven kaatamiseen. Tätä kirjoitettaessa kaikki on
saatu kaadetuksi. Lisälupiakin anottiin ja saatiin kahdelle hirvelle. Niitä on mahdollista
jahdata vuoden loppuun saakka. Mäkisen mielestä hirvikanta Asikkalassa on kohtuullisen
suuri.
Se olisi varmaan kestänyt suuremmankin lupamäärän, mutta Etelä-Hämeen
riistanhoitopiirissä päädyttiin anottua pienempään määrään perusteluna Itä-Asikkalan pieni
hirvitiheys vaikka Päijänteen ja Vesijärven itäpuolen hirvitiheyksiä ei juurikaan voida
keskenään verrata. Toivottavasti kuitenkin myönnetty lupamäärä on sellainen, jonka hyvä
metsänhoitokin kestää.
Peuran lupia seurueella on käytettävissä kahdeksan, joista yhdellä luvalla voi ampua kaksi
vasaa, kuten hirvienkin kohdalla.
Tänä vuonna jahdin kohteeksi osui useampi isompisarvinen sonni, joista suurimmalla piikkejä
oli peräti 15. Muuten kaadettu hirvikanta jakautumaltaan oli edellisten vuosien kaltainen.
Jahtipäällikkö Mäkinen kehui tyytyväisenä seurueen hyviä hirvikoiria ja niiden isäntiä. Ari
Honkalan länsisiperianlaika Kara menestyi narttujen suomenmestaruushaukuissa Toivakassa
erinomaisesti sijoittuen hopealle lyöden monta ennakkosuosikkia. Rantamäen Erkki koiransa
Kiran kanssa oli juhlan aikaan Pyhäselän Suhmurassa sijoittuenkin siellä yhdenneksitoista.,
kuten myöhemmin kuultiin. Jo pääsy maan kaikkien karhukoirien 14 parhaan joukkoon on
kova suoritus. Lienee ainutlaatuista, että samassa hirviseurueessa samana vuonna on kaksi
SM-tason koiraa. Lisäksi on joukossa loistanut Kalle Teron itälaika, joka välillä on tehnyt
hirven vaikka tyhjästä, totesi Mäkinen.
Muistammehan vielä jahtipäällikön oman
länsisiperianlaika Simpan, joka äskettäin voitti koirarotunsa kilpailussa Euroopan
kauneimman tittelin.
Juhlassa esitettiin saksalaisen TV-kanavan Suomessa kuvaama DVD ”hulluista
suomalaisista”. Siinä kuvattiin hauskasti, miten eri koirat lähestyivät ja miten ne
suhtautuivat pyöräjalustan varassa vikkelästi liikehtivään tekokarhuun.
Ohjelman ja seurustelun ohella peijaistarjoilu oli Niemimäen tapaan tasokas. Ruokana oli
tietenkin maukas hirvikeitto lisukkeineen sekä sahtia tavanomaisten ruokajuomien lisäksi.
Hyvin moni pääsi osalliseksi arpajaisvoitoista, kaikki voitot tietysti hirvenlihaa. Peijaiset
päättyivät tansseihin Hassakoivun pelimannien vastatessa musiikista.
Äinäänseudun hirviseurue vaalii hyviä metsästystapoja ja perinteistä. Se haluaa hoitaa
jahtihomman tasokkaasti ja vastuullisesti, myös luonnon ja ympäristön vaatimukset
huomioon ottaen. Erittäin tärkeä asia on hyvien suhteiden pitäminen maanomistajiin muihin
yhteistyötahoihin sekä paikkakunnan asukkaisiin. Seurueella on Kari Lohtarin maalla Kihluan
rannalla Hirvikota. Lisäksi Heinäjärvellä on laavu ja Riukan maalla tänä vuonna valmistettu
Sammalniitun laavu. Niissä voivat muutkin kuin hirviseurueeseen kuuluvat vastuullisuutta
noudattaen käydä.
raimo
Vasemmalta
Jahtipäällikkö Harri
Mäkinen sekä Ari
Honkala luovuttavat
arpajaisvoittoa Jari
Rantaselle

RAJAMIES KASKINEN.
RAJAMIESAIKANA, YKSI KASKINEN NIMELTÄÄN.
MIE,S EI MUITA KUMMEMPI. KYLLÄ SE MIEHEN
MENTÄVÄN AUKON TUKKI. OLI SILLÄ
KUITENKIN YKSI POIKKEAVA PIIRRE. HÄN OLI
HYVIN NOPEA. TEKI ENSIN, MIETTI SITTEN. SE
SIITÄ.
TÄSSÄ TAUSTAA TÄLLE TARINALLE AINA KUN
SE KUULI JONKUN ÄÄNEN, SILLE LENSI
KOMPASSI KOURAAN JA SUUNTAA OTTAMAAN
.OLI SUUNTA VAIKKA SISÄMAAHAN, AINA SE
JOLLAKIN TAVALLA SAI KÄÄNTYMÄÄN VELI
VENÄLÄISEN PUOLELLE.
KERRAN SOVITTIIN POIKIEN KANSSA , KUKA
HUOMAA MISTÄ SE SEN KOMPASSIN SAA NIIN
ÄKKIÄ KÄPÄLÄÄNSÄ. KYLLÄ NIIN KÄVI EN
TÄNÄ PÄIVÄNÄKÄÄN TAJUA MITEN SE
TAPAHTUI.
KOE SUORITETTIIN SILLÄ TAVALLA: YKSI
KAVERI NAPUTTI JALALLAAN LATTIAAN. EN
TAJUA KUINKA SE KÄVI. SITÄ EI OLISI TAPETTU
LÄNNESSÄKÄÄN.
ME VÄHÄN VAROITTELIMME: ’ÄLÄ HYVÄMIES
HOSU.’ EI APUA LÖYTYNYT. TAAS KERRAN
KUULUI ÄÄNIÄ. NO TIETYSTI SITÄ HÄIRITSI
NAAPURI. KAVERI JO SANOI:’EIHÄN SITÄ TIEDÄ
VAIKKA TUPAKKAA TULISI TARJOAMAAN.’ EI
TYKÄNNYT SUUTTUI. SELLAISTA SE TÄMÄ
ELÄMÄ ON, EI SITÄ TYKKÄÄ TOISTEN
HUOMAUTUKSISTA. ON NÄHTY.
MINÄ JOUDUIN KASKISEN KANSSA PARTIOON.
KASKINEN OLI JOHTAJA. JOHTAJALLAHAN SE
KAIKKI VASTUU ON KAIKESTA. MIEHELLÄ EI
HUOLEN HÄIVÄÄ. KYLLÄ SE SIITÄ. KYLLÄ SIINÄ
KÄVI MIELESSÄ, TÄSTÄ EI JUHLAMARSSIA TULE ,
JOS POIKIIN ON USKOMINEN ,MUTTA JOS
JOTENKIN SAISI TÄMÄNKIN REISSUN
MENEMÄÄN. MENIHÄN SE, EI SIINÄ MITÄÄN.
ARVASIN JA PELKÄSIN, VOI HYVÄ JUMALA. ÄLÄ
ANNA MITÄÄN IHME ÄÄNIÄ NYT KUULUA. EIPÄ
KUULUNUT. MEILLÄ OLI PARTIO. NIIN, AINAKIN
PAPERILLA. KELLO YÖLLÄ KOLMELTA.. SIELLÄ
OLI PUUTAVARAN AJO AIVAN VYÖHYKKEELLÄ,
KAVERI TARKKANA. KELLO HYVISSÄ AJOIN
SOIMAAN .
EIHÄN SE PAHA JOS LAITTAA VEHKEET
KUNTOON. MINUN ONNEKSI JA KAVERIN
EPÄONNEKSI, NÄIN TÄYTYY SANOA.
KASKISELLA OLI HYVÄT UNENLAHJAT, JOS
MUITAKIN LAHJOJA LÖYTYI. SIINÄ OLI MINUN
SAUMA. KUN KUORSAUS OLI VAKAA, NIIN MITEN
IHMEESSÄ KÄVIKÄÄN EN TIEDÄ. SILLOIN EI
VIELÄ SIELLÄ KORVESSA OLLUT NIITÄ
SORMENJÄLKI TUTKIMUKSIA, MUTTA KELLO
SOITTI KUUDELTA. NIIN HYVÄ JA
TARKKAKÄYNTINEN KELLO. ENNUSTIN JO
SILLOIN ILLALLA:’ VOI TULLA AAMULLA
ÄKKILÄHTÖ.’ OIKEIN ARVATTU. MINÄ OLIN HETI
VALMIS. SIINÄ EI AAMUKAHVIA KEITETÄ, EI
MUUTA KUN MENOKSI. MENTIIN PAKKASESSA
TUKKA PUTKELLA VÄHÄN AIKAA.

SITTEN SAAVUTTIIN PAIKALLE. EI AINAKAAN
MINUN MIELESTÄNI MITÄÄN HÄLYTTÄVÄÄ,
MUTTA KAVERI LÖYSI SIELTÄ NAISEN JÄLJET.
SELVÄT JÄLJETHÄN NE OLI. EI KUKAAN
HALUNNUTKAAN KIISTÄÄ. SE EI EDES
KATSONUT MISTÄ NE OLI TULLUT. MINÄ
VILKAISIN ETTÄ EI AINAKAAN VENÄJÄLTÄ
TULLUT. KASKINEN KYSYI:’MITÄS ME NYT
TEEMME?’ ’MITÄ ME, SINÄHÄN SE JOHTAJA
OLET. ÄLÄ MINUA SEKOITA SIIHEN SOPPAAN.’ EI
MENNYT KAUAN, KUN TAAS KYSYMÄÄN:’ VOI
HYVÄ JUMALA KUITENKIN. MITENKÄHÄN TÄSTÄ
SELVITÄÄN?’ JOHON VASTASIN:’ MINÄ KYLLÄ
SELVIÄN, KUN JOHTAJA PELASTAA MINUT,
MUTTA KUKA JOHTAJAN? ET VIITSISI. ET EDES
VIITSISI.’ MITÄPÄ MINÄ VIITSIMÄÄN SEN
KUMMEMIN. POISHAN SIELTÄ PITI LÄHTEÄ.
LOPPUKIERROS OLI VERKKAISTA JALAN
NOUSUA. EI OLLUT TUOMIOLLE KIIRE. TULIMME
VARTIOLLE. KASKINEN YRITTÄÄ KYSYÄ
POJILTA OLIKO PÄÄLLIKKÖ YÖLLÄ POIS ? MINÄ
NÄYTÄN TAKAA HUULTEN LIIKKELLÄ:
’OLI …..OLI ’.
ENPÄ OLE ENNEN NÄHNYT NIIN TÄYDELLISTÄ
ROMAHDUSTA, KUN POJAT OLI
HETI JUONESSA MUKANA JA SANOIVAT VASTA
TULI. MISSÄ LIE OLLUT.
VÄHÄN AIKAA POIKA OLI PIINAPENKISSÄ,
MUTTA SITTEN VANHEMPI JÄÄKÄRI
PELASTI JA SANOI:’ EI SE OLE OLLUT MISSÄÄN.’
EI KASKINEN KERINNYT KATSOA NIITÄ JÄLKIÄ
SIELLÄ AJOPAIKALLA. POJILLA OLI VARMAAN
MORSIAN MUKANA JA TEKIVÄT MITÄ TEKIVÄT.
SE EI TAAS KUULU TÄHÄN. VAAN KYLLÄ SIITÄ
OLISI HIRVEÄ HALOO NOUSSUT,JOS OLISI
SATUTTU SAMAAN AIKAAN. EMPÄ OLISI
HALUNNUT OLLA PAIKALLA. NÄIN OLI
PAREMPI.EIKÄ SEN VOUHOTUS SIIHEN
LOPPUNUT. SAMA TAHTI JATKUI. MIHINKÄS
SEEPRA VIIRUISTAAN PÄÄSEE. VIELÄ YKSI
KOHELLUS. ETTÄ PITIKIN SATTUA RUOKAAIKAAN. OLIMME RUOKAILUSSA KAIKESSA
RAUHASSA, NIIN EIKÖS PÄÄLLIKKÖ SINNE
TULLA KOHELLA. EI ARVATTU KUKAAN PITÄÄ
VARAA. ILMOITUSASIA.VIELÄ KAIKKI HYVIN
SIIHEN ASTI ,MUTTA SITTEN SE TAPAHTUI.
PÄÄLLIKKÖ KYSYI ONKO HALUKKAITA
POLIISIALOKASKURSILLE. .SILLOIN SE
TAPAHTUI: VEITIKKA PIRU HYPPÄÄ NIIN ,ETTÄ
KAIKILLA PIIMÄT JA VELLIT SYLISSÄ. EI TULLUT
MITÄÄN SEN MIEHEN KANSSA, PAREMPI PANNA
SE KURSILLE JA NOIN SIITÄ PÄÄSTIIN. KYLLÄ ME
KAIKKI SAIMME JÄNNITTÄÄ PÄÄSEEKÖ. PÄÄSI
SE. HYVÄ MEIDÄN KANNALTA, MUTTA TE
VOITTE LOPUN LUKEA KUUSIKYMMENLUVUN
HYMY LEHDESTÄ. SIELLÄ ALKAA KASKISEN
UUDET SEIKKAILUT POLIISINA. MINÄ LUIN. EI
MENNYT HYVIN. KANNATAA LUKEA. ON SIELLÄ
MYÖS KERSANTTI NÄRVÄSESTÄ……..SIIHEN
PALAAN MYÖHEMMIN. HYVIÄ MOLEMMAT.

TALVITERVEISIN:

R. MERILÄINEN.

TIEDÄ PAIKKAKUNTAMME ASIOISTA
Internetin kotisivuilla on paljon ajan tasalla olevia tietoja kyläyhteisöstämme. Löydät
kyliemme esittelyt, kylätoimikunnan tehtävät sekä puheenjohtajan ja muiden jäsenten
yhteystiedot, kyläyhdistyksen säännöt, Äinämöisen numerot, tietoja paikkakuntamme
palveluista, yhdistyksistä, ajankohtaisista asioista ja paljon muuta.
Löydät myös kolme kuvakokoelmaa. Ari Kärkkäinen teki viime Kaamosiltamista
kolme videoleikekoostetta, niitäkin voit ihailla. Kerro kotisivuista myös muilla
paikkakunnilla asuville sukulaisillesi ja ystävillesi. Sivuille pääset mm. hakusanalla
Asikkala ja sieltä linkin kautta Äinää-Vähimaahan. Samoin tietty hakusanalla Äinää.
Sivuilla on myös googlen tiedotuskalenteri, johon pyritään saamaan kaikki kylän
tulevat tapahtumat. Tapahtumat voit ilmoittaa Kai Heinolle tai kylätoimikunnalta
pyydettäessä saat tunnukset käyttöön, jolloin voit täyttää kalenteria itse.
Kyläyhdistyksen infotaulu on lehtilaatikon luona vanhan postin seinässä. Siitä näet
pysyviä ja ajankohtaisia tietoja paikkakunnaltamme.
Äinämöinen jaetaan Iso-Äiniöllä, Myllykselässä, Vähimaassa ja Joenniemessä
yhteensä kahteensataan kohteeseen. Äinämöisen toimittaja ja kotisivujen ylläpitäjä on
Kai Heino, puh. 045-1367748, sähköposti kai.heino@phnet.fi. Infotaulun
vastuuhenkilö on Raimo Salmela, puh. 0440-312214, sähköposti
raimo.salmela@elisanet.fi

