Iso-ÄÄ inioö n, Joenniemen, Myllykseläö n jä Väö himään kyläö lehti
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Marjatta Huttunen ja Martta Oksanen (Pyhäjärvi), Liisa-Marjatta Pietinen (Kivennapa) ja Pirkko Lohtari (Härmä) pukeutuivat itsenäisyyspäivänä kansallispukuihin.
Sivu 3.
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kännättää käö yttäö äö :
Leenä Etu-Seppäö läö
Ilmoituksiä
Kyläö toimikunnänjäö senet
2018
Täpähtumät 2018

Päö äö kirjoitus
Kyläö tälo kesäö ksi kuntoon
Hei Teille käikille ÄÄ inäö äö n Seudun väki- jä kesäö äsukkäille!
Olen äsunut Iso-ÄÄ inioö lläö nyt 2,5 vuottä. Viihdyn täö äö lläö erinomäisesti. Olen kotoisin Käuhävältä, Eteläö -Pohjän määltä. Sieltäö 45-vuotinen eläö mäö n virtä on minut kuljettänut täö nne Päö ijäö t-Häö meen helmeen. Määseudultä
käupunkien käuttä täkäisin määseudulle.
Minullä käö vi mukävä tuuri, kun nääpurini soitti jä pyysi tulemään kyläö toimikunnän vuosikokoukseen. Jostäin
syystäö kuvittelin, ettäö päikällä on väin muutämiä. Täö mäö oli minulle ensimmäö inen kertä, kun osällistuin kyläö yhdistyksemme toimintään.
Ylläö tyin positiivisesti vuosikokouksen osällistujien mäö äö räö stäö . Tuonä iltänä tulin välituksi puheenjohtäjäksi.
Täö mäö n jäö lkeen olen säänut perehtyäö muun muässä puheenjohtäjän känsioon. Erinomäisesti jäö sennetty känsio on ollut suureksi ävuksi.
Olin ihmeissäö ni siitäö seikästä, ettäö me emme keräö äö jäö senmäksujä, emmekäö pidäö jäö senrekisteriäö vään käikki
toimintä on täö ysin väpääehtoistä. Toimintään on helppo tullä mukään. Miksipäö et sinäö kin osällistuisi? Yhdes säö olemme enemmäö n!
Käuden ensimmäö inen kokous pidettiin kodissäni jä tulin kokeneeksi, ettäö toimikuntämme on osäävä, äktiivi nen jä äikäänsäävä. Kokous eteni ripeäö sti jä hyväö ssäö hengessäö . On kivä ollä osänä moisessä ryhmäö ssäö . Seuräävä kokouksemme jäö rjestynee kyläö tälollämme jä silloin minäö kin päö äösen tutustumään sinne ensimmäö istäö kertää.
”Ymmärrän, että ajan rajut muutokset haastavat ihmistä uudenlaiseen selviämiskamppailuuun. Valintoja on
tehtävä entistä enemmän ja tarkemmin. Kylätalomme on eräs tämän muutoksen uhreista, aikaa ja intoa ei ole
riittänyt kaikkeen. Mutta vielä ei ole myöhäistä, talo on ikäänsä nähden hyväkuntoinen ja sitä ei ole peruspilat tu. Nyt on talon ja sen toiminnan päivityksen aika. Mutta sitä ei tee kukaan yksin vaan kaikki yhdessä. ”, kirjoitti
Päö ivi Sälojäö rvi ÄÄ inäö moö inen 2-2017 Päö äökirjoituksessään.
Kyläö tälomme on tilässä, jossä se tärvitsee nyt kipeäö sti uuden käton päö äö llensäö . Edellinen toimikuntä on häkenut jä säänut yhdistyksellemme ävustuksen. Kiitos heille siitäö hyväö stäö tyoö stäö ! Nyt on meidäö n äikä ryhtyäö tuu mästä toimeen. Säätu ävustus mähdollistää kättotärvikkeiden hänkinnän. Tärvitsemme silti kesäö lläö sen tälkooporukän täö mäö n äsiän kuntoon säättämiseksi. Toimikuntä on perustänut omän tyoö ryhmäö n täö häö n projektiin. Tälkoisiin jä yleiseen toimintään liittyen vetoän Sinuun hyväö lukijä, jos koet, ettäö sinäö voit/häluät äntää
pänoksesi täö häö n yhteiseen hyväö äö n, niin otä yhteyttäö kyläö yhdistykseemme, kiitos.
VESÄ PORKOLÄ

Vesa Porkola
puheenjohtaja
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Kunniävärtiosto Pro Pätriä
-pätsäällä 5.12.2017

MÄTTI PIETINEN

TUULÄ ÄÄLTONEN

Pro Patria -patsaalla Juha Kamppila ja Risto Nurminen laskivat
havuseppeleen ja nostivat lipun valaistuun lipputankoon, jossa se
sai olla läpi yön. Kunniavartiossa seisoi Markku ja Antti Riukka.

Mirjami Puska lauloi Finlandia Hymnin.

Kyläö yhdistyksen puheenjohtäjä Päö ivi Sälojäö rvi toimi
juontäjänä 70 hengen itsenäö isyysjuhlässä. Mirjämi
Puskä läuloi juhlävän Finländiä-hymnin ennen juhläruokäiluä. Cheerleäder-tytoö t Siiri Niemimäö ki, Idä
Päävolä jä Äino Myllytie esittiväö t nostotemppujä.
Pentti Etu-Seppäö läö kertoi ÄÄ inäö äö n seudun kylien historiästä. Märttä Oksänen muisteli Äsikkälän murteellä kylien menneistäö vuosistä. Häö mäö läö isten läulu johdätteli kähvitäuolle jä Oi määmme päö äötti ärvokkään
juhlän. Kotiin läö htoö hetkelläö täiväälle lennäö tettiin väö rillisiäö räuhänlyhtyäö .

Itsenäö isyysjuhlät 6.12.2017
TUULÄ ÄÄLTONEN

TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Siiri Niemimäki on tornin huipulla Ida Paavolan ja Aino
Myllytie nostamana.

Suomi 100 -juhlapöytä.
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TUULÄ ÄÄLTONEN

ÄÄ inäö äön seudun 100-vuotistäiväl
Kyliemme eläö mäö hiljentynyt
MÄTTI PIETINEN

Suomen itsenäö isyys on säävuttänut 100 vuoden
merkkipäälun Suomen itsenäö isyydenäikää on käö sitelty monipuolisesti eri mediossä, joten täö ssäö
käö sitelläö äö n päö äö osin itsenäö isyyden älkuäjän väiheitä jä sitäö , milläinen ÄÄ inäö äö n seutu jä erityisesti IsoÄÄ inioö n kyläö olivät 100 vuottä sitten.
Iso-ÄÄ inioö n väö estoö stäö on tärkät tilästot. Niiden mukään täö äö lläö äsui tälollisväö keäö 99 henkeäö , pälkollisiä 20, itsellisiäö 177, torppäreitä 48, käö sityoö läö isiäö
36 eli yhteensäö 380 henkeäö . Kyläö ssäö oli kymmenkuntä torppää, jä useitä mäö kitupiä. Käö sityoö läö isjoukon muodostivät seppäö , suutäri, räö äö täö li jä neljäö
mylläö riäö perheineen. Tilojä kyläö ssäö oli käikkiään
28. Viljelystilojä niistäö oli 22, jä ne olivät 18 eri
omistäjän hällussä.
TILOJEN KOKO

Kärtänoitä täi suuriä määtilojä täö äö lläö ei juuri ollut.
Iso-ÄÄ inioö n, Myllykseläö n jä Väö himään älueellä oli
kuitenkin muutämä yli sädän hehtäärin tilä. Joenniemen tilät olivät käikki edelläö mäinittujä pienempiäö . Iso-ÄÄ inioö lläö oli kolme isoä täloä. Suurin niistäö oli pintä-älällä mitättunä vältion virkätälo Pelliläö 640 hä.
Toiseksi isoin oli Pietiläö -Mäö keläö -Honkälä, jolle oli kertynyt pintä-älää 490 hä. Kolmäs oli Inkiläö -Kirkolä, jonkä pin tä-älä oli 245 hä. Myllykseläö ssäö oli yksi iso tälo, Riukkä. Väö himäässä oli sämoin väin yksi tälo, Kommeri.
ÄSUTUS

Iso-ÄÄ inioö lläö äsutus oli keskittynyt päö äö osin määntien värteen ÄÄ inioö njoen eteläö puolelle. Mäö keläö nmäö elle oli muodos tunut ryhmäö kyläö , jotä kutsuttiin Yläö piäö n kyläö ksi. Joen pohjoispuolen äsutustä kutsuttiin Äläpiäö n kyläö ksi. Kyläö n
keskus oli kuitenkin muodostunut sillän läö histoö lle yhteismään läö heisyyteen. Sinne räkensi myoö s Läuri Liljä käuppänsä, sielläö oli myoö s kyläö n postitoimisto jä myoö hemmin puhelinkeskus.
KESKUSTÄN NIMIÄÄ

Kyläö n keskuställe ännettiin moniä nimiäö . Sitäö kutsuttiin Isoksi kyläö ksi, Keskikyläö ksi jä leikillisesti Säären käupungiksi. Yläö piäö n kyläö muoto säö ilyi entiselläö äö n uusjäkoon sääkkä eli 1930-luvun älkuun ästi. Joen pohjoispuolen tiläkeskukset siirrettiin käuemmäs pelloille ennen uusjäkoä. Kyläö n pohjoispäö äö häö n nykyisen Kirkoläntien värrelle syntyi mäö kitupäläisryhmäö . Käuemmäs tienvärreltä muodostuneet äsutusryhmäö t säivät nimensäö tälojen mukään. Niitäö
kutsuttiin Kyoö stiläö n, Kirkolän, Äntsillän jä Kärsillän kulmäksi.
UUSJÄKO

Uusjäossä kymmenkuntä vuottä myoö hemmin määrekisteriin merkittiin 73 tilää. Ne muodostuivät täloistä, torpistä
jä mäö kituvistä. Uusjäko vei Yläö piäö n älueeltä tälojä ympäö roö iville pelloille. Näö itäö olivät Kokkolä, Uusi- jä Vänhä-Pieti läö jä molemmät Humpilät. Toinen Humpilä oli sijäinnut Hentiläö äö västäpäö äö täö tien toisellä puolellä jä toinen Tuukkälän tien värrellä. Uusjäon seuräuksenä kyläö n eri älueiden väö linen hierärkiä menetti merkitystäö äö n, jä tälon kuulu minen päö äö kyläö äö n ei näuttinut enäö äö selläistä sosiäälistä ärvonäntoä kuin äiemmin.
SÄÄ HKOÄ JÄ TOIMEENTULO

Käikissä, äinäkin isoimmissä täloissä kylissäö mme oli 1920-luvun älkupuolellä säö hkoö välo, jokä oli päö äö äsiässä säätu
Pädäsjoen Säö hkoö Oy:ltäö . Myllykseläö ssäö kuitenkin omän kyläö n koski jäuhoi säö hkoö äö muutämälle tälolle. Puhelimiä oli
kyläö ssäö myoö s joitäkin. Ensimmäö isten joukossä puhelin tuli luonnollisesti vältion virkätäloon, Pelliläö äö n. Sen numero oli 3.
Toimentuloä kyläö äö n toi mää- jä metsäö tälous. Leipäö viljä jä rehut hänkittiin omiltä pelloiltä jä niityiltäö . Kärjää oli
runsäästi jokäisessä tälossä jä yksi lehmäö liki jokäisellä mäö kitupäläiselläkin äntämässä omäväräisuuttä - mäitoä jä
voitä.
Hevosiä oli täloissä jä torpisssä väö hintäö äö n yksi täi joissäkin isommissä täloissä viisi kuusikin, Pelliläö ssäö jopä seitsemäö n, jä lehmiäö pärhäimmillään yli 20. Esimerkiksi Riukälle oli räkennettu 24 lehmäö n kivinävettä, jokä on
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edelleenkin pystyssäö . Hevosiä tärvittiin käikenläisissä mää- jä metsäö tälouden toö issäö , niinpäö niitäö oli koko pitäö jäö ssäö
yli 2000.
TYOÄ TÄPOJÄ

ÄÄ inäö äö läö istet tyoö skenteliväö t tiukästi määnviljelyksen pärissä jä pitiväö t yleensäö elintäpojen puolestä vänhoistä tävoistä kiinni. Täö mäö n vuoksi kyläö ssäö säö ilyi hyvin pitkäö äö n esimerkiksi käskeäminen. Määtälouden uudistäminen älkoi kuitenkin hiljäkseen edetäö . Ensimmäö isenäö uudistumistä täpähtui täloissä, joihin isäö ntäö oli tullut väö vynäö edistyneemmäö stäö nääpuripitäö jäö stäö . Äinoä määtälouskoulutustä säänut oli J.E. Kirkolä (ent. Nukäri), jokä oli kotoisin
Häuholtä. Kirkolän isäö ntäö jä Lämmiltä kotoisin ollut Källe Nikkiläö hänkkivät ensimmäö isinäö uusiä määtälouskoneitä
tiloilleen. Kirkolä äloitti isommässä mittäkäävässä esimerkiksi ojitukset, väikkä häö nelläö oli västässään vänkkä kyläö n isäö ntien mielipide:”ei ÄÄ iniäö n mies ojiä tärtte”. Kirkolässsä äloitettiin myoö s lääjemmin kylvoö heinäö n viljely, jol loin isäö nnäö t kyseliväö t, ettäö ”heiniäö koö s tyoö meinnäätten Kirkoläs syoö läö ?” Nikkiläö n isäö ntäö oli myoö s uudistusmielinen
määnviljelijäö jä sen vuoksi piän kyläö läö iset joutuivätkin unohtämään tälon vänhän pilkkänimityksen ”Näö lkäö -Nikkiläö ”.
KYLÄÄ N SOSIÄÄLISUUS

Iso-ÄÄ inioö oli hyväö esimerkki siitäö , ettäö täö äö lläö ei ollut suuriä luokkäristiriitojä tälollisten jä tyoö väö en väö lilläö , eri väö estoö ryhmäö t tunsivät päö in västoin yhteenkuuluvuuttä. Kyläö ssäö jäö rjestettiin ruis-, heinäö - jä pellävätälkoitä, kun tärvittiin äpuä omän tyoö voimän lisäö ksi. Hirsitälkoissä tuotiin tukkejä räkennusäineiksi äsukkäille, joiltä puuttuivät omät
räkennusmäteriäälit. Vuosittäin toistuviä olivät puutälkoot. Niilläö tärkoitettiin polttopuun äjoä selläisille kyläö läö isille, joillä ei ollut omää metsäö äö . Puiden tärvitsijä esitti tälkookutsun jä huolehti kestityksestäö . Kokonäisuudessään
puutälkoot olivät täö rkeäö osä kyläö n sisäö istäö sosiäälihuoltoä. Sähdinteostä jo ennältä ärvättiin, ettäö tälkoot täitävät
ollä tulossä.
Sähdinteko oli muutenkin kylissäö mme suuressä ärvossä. Tuotä jäloä juomää näutittiin niin häö issäö kuin häutäjäisissäkin. Täö stäö muistuttivät liki jokäisen tälon täkänä sojottävät humäläsälot. Humälän kukinnoistä säi tärvittävät
äromit jä lisäö äineet sähtitynnyriin. Mältäät oli idäö tetty omän pellon ohristä jä kuivättu säunänläuteillä. Sähdillä
selvittiin hyvin 1919 älkäneestä kieltoläin äjästäkin. Jä äinähän metsäö kulmillä keitettiin sen verrän pontikkää,
ettei täö äö lläö pulään jäö äö ty.
ÄÄ inäö äö n seudun äsukkäiden yhteydet kyliemme ulkopuolelle olivät väö häö iset. Väö äö ksyn känävällä käö ytiin tietysti tärvittäessä läö äö käö ri Rytkoö selläö jä äpteekissä, jos täuti iski, sekäö kirkonkyläö ssäö kirkossä jä häutäusmäällä. Läö hes käikki
ävioliitot solmittiin päö äö osin kyliemme äsukkäiden kesken. Muutto kylistäö suuntäutui läö hinnäö nääpurikyliin. Käö y täö nnoö ssäö äinoä täö stäö poikkeävä suuntä oli Helsinki, jonne älueeltä läö hti jonkin verrän väö keäö tyoö täö etsimäö äö n.
KOULU

Kiertokoulun jäö lkeen koulusivistystäö oli täö äö lläö itsenäö isyyden älussä tärjollä Myllykseläö n känsäkoulussä, jokä oli perustettu vuonnä 1914. Käikki kyläö läö iset eiväö t osänneet lukeä täi kirjoittää. Hyvin moni rääpusti puumerkkinsäö
äsiäpäpereiden älle. Esimerkiksi Kiliäin Päkiston puumerkki oli K jä Juho Hentiläö n yksi L yloö säläisin jä toinen vie ressäö nurinpäö in, Ändreäs Riukkä puolestään piirteli X:n, jonkä väsemmänpuoleiseen säkärään veti vieläö vääkäviivän. Känsäkoulun jäö lkeinen oppi mähdollistui täö äö lläö västä 1926, jolloin Väö äö ksyn yhteiskoulu äloitti toimintänsä.
YHDISTYKSET

Tyoö väö enyhdistys oli perustettu Iso-ÄÄ inioö lle jo ennen Suomen itsenäö istymistäö vuonnä 1904. Toinen merkittäö väö kyliemme väö keäö yhdistäö väö oli nuorisoseurä, jokä äloitti täö äö lläö toimintänsä 1917.
SUOJELUSKUNNÄN PERUSTÄMINEN

Syksylläö 1917 ryhdyttiin myoö s pitäö jäö äö n puuhäämään suojeluskuntää. Märräskuun älussä 1917 Äsikkälän kunnänvältuusto kehotti kyläö läö isiäö välitsemään jäö rjestysmiehiäö , jostä piti muodostää omät suojeluosästonsä, kun levottomuudet jä mielivältä näö yttiväö t päö äö käupungistä levinneen määseudullekin. Väikkä äikä oli läkkoilun täkiä levotontä, eiväö t suojeluosästot sääneet kuitenkään suurtä kännätustä.
Syksylläö tyoö väö ki älkoi muodostää jäö rjestyskäärtejä, koskä se kätsoi, ettäö luokkätäistelu oli kehittynyt sille ästeelle,
ettäö täö ytyy käö yttäö äö tärvittäessä äseellistäkin voimää. Tämpereellä älkoivät punäkäärtien härjoitukset venäö läö isten
äliupseerien johdollä. Sieltäö toimintä levisi sitten ympäö ri määtä. 14.11.1917 älkoi viiden päö iväö n mittäinen
yleisläkko. Eduskuntä päö äö tti 15.11. ottää itselleen korkeimmän vällän jä vähvisti kunnällis- jä tyoö äikäläit. Näö in
sosiälistien ensisijäiset väätimukset esimerkiksi 8 tunnin tyoö äjästä oli tyydytetty, muttä ämmättijäö rjestoö SÄJ jä
sosiäälidemokräättinen puolue eiväö t sääneet villiintyneitäö läkkoläisiä kuitenkään räuhoittumään. Murhät,
pähoinpitelyt jä vängitsemiset jätkuivät, väikkä läkko julistettiin päö äö ttyneeksi 19.11.
ITSENÄÄ ISYYS

Suomen täsävältä oli muodollisesti siis olemässä 6.12.1917 läö htien. Todellinen itsenäö isyys oli kuitenkin vieläö häö mäö räö n peitossä. Väpäussotä, känsäläissotä, sisäö llissotä, veljessotä täi käpinä – kutsukoon sitäö nyt kukin milläö nimelläö tähänsä, älkoi, kun läillisen hällituksen ärmeijän ylipäö äö llikkoö , kenrääliluutnäntti Männerheim mäö äö räö si 28.
tämmikuutä 1918 äloitettäväksi venäö läö isten sotiläiden äseistäriisunnän. Silloin Suomessä oli vieläö noin 40 000
venäö läö istäö sotilästä.
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MÄNNERHEIM

Männerheim oli läö hettäö nyt pyynnoö n Säksään jäö äö käö rien säämiseksi kotimäähän jä täö lläö joukollä venäö läö iset riisuttiin
ensiksi Pohjänmäällä äseistä. Läö hes 1900 nuortä miestäö oli läö htenyt vuoden 1915 lopullä jä 1916 älkupuolellä väivihkää Säksään itsenäö isyysäätteen innoittämänä. Näö mäö siis tulivät täkäisin jäö äö käö reinäö Männerheimin joukoksi jä
sittemmin välkoisen käärtin johtopäikoille jä muodostivät suojeluskuntäläisten känssä Suomen sotäväö en. Mielenkiintoistä on jäö äö käö reiksi opiskelleiden sosiäälinen täustä: kolmekymmentäö prosenttiä heistäö oli tyoö läö isiäö , opiskelijoitä oli 15 prosenttiä, määnviljelijoö itäö 14 prosenttiä jä loput käikenläisistä muistä ämmäteistä läö htoö isin.
PUNÄKÄÄRTI

Sämään äikään, kun sotäväö ki säi älkunsä, tyoö väö en jäö rjestys- jä punäkäärtit yhdistettiin Suomen punäiseksi käärtiksi, jokä äloitti Helsingistäö luokkäsodän porvärillisiä vällänpitäö jiäö västään. Näö in sotä oli käö ynnistynyt punäisten jä
välkoisten väö lisenäö kätkeränä sisäö llissotänä tämmikuun lopullä 1918. Toukokuun puoliväö lissäö verinen sotä sitten
päö äö ttyi välkoisten voittoon jä sämän kuun lopussä Männerheim luopui ylipäö äö llikkyydestäö .
ÄÄ INÄÄ ÄÄ VÄPÄUSODÄSSÄ

ÄÄ inäö äö n seudultä ei monikään osällistunut värsinäisiin täistelutoimiin. Käikkiäänkin väin 70 Äsikkälän miestäö täisteli välkoisten joukoissä. Sämän suuruinen joukko oli tiettäö väö sti myoö s punäkäärtiläistäistelijoitä. Kyläö läö isiäö mme oli
ilmeisesti väin muutämä mukänä näö issäö joukoissä.
ÄÄ inäö äö n seutu selvisi väpäussodän täisteluistä käö ytäö nnoö ssäö ilmeisesti yhdelläö käätuneellä. Häö n oli Juho Vihtori Kirkolä, jokä käätui Kurhilässä. Toki kyläö n läö vitse kulki kohti Pädäsjokeä joukkojä, ensin punäiset jä myoö hemmin väl koiset. Äinäkin punäisten joukot leiriytyiväö t täloihin muonitettäviksi. Muistän hyvin, kun isoäö itini kertoi, ettäö silloin pärivuotiäs enoni oli leikkinyt kiväö äö reilläö Pelliläö n tuvän lättiällä punäisten pysäö htyessäö täloon ruokittäväksi.
Värsinäistä väö kivältäisuuttä jä terroriä kyläö mme ei joutunut kohtäämään kummältäkään osäpuoleltä.
Sodän päö äö tyttyäö punäkäärtiläisiä vängittiin jä vietiin vänkileireille, joiden änkeissä oloissä heitäö kuoli yli 10 000
täuteihin jä näö lkäö äö n, äsikkäläläisiä toistäkymmentäö . Yksi Tämmisäären vänkileirille joutunut oli isoisäö ni veli Joen niemestäö kotoisin ollut Willehärd Tuomäilä. Häö nen väimonsä Ämäliä läö hetti Helsingistäö kirjeen, jossä pyysi isoisäö äö ni Mätti Sormulää toimittämään todisteet, ettei Willehärd ollut punäkäärtiläisiä, vään häö net oli päkotettu mu kään. Ilmeisesti todisteet läö htiväö t jä riittiväö t, kun Willehärd päö äö si pois jä toimi eläö mäö nsäö loppuun sääkkä täksimiehenäö Helsingissäö .
SOTÄ

Itsenäö isyyden älkuvuosistä läö htien käikenläinen toimeliäisuus eteni hiljäkseen kylissäö mme yleisen kehityksen
myoö täö esimerkiksi liikenteen, käupän jä määnviljelyksen älällä, kunnes runsään pärinkymmen vuoden kuluttuä
mustät pilvet käsääntuivät myoö s täiväälle. Älkoi tälvisotä jä sen peräö äö n jätkosotä. Ne koettelivät todellä räjusti
koko Suomeä jä myoö s ÄÄ inäö äö n seutuä. Suruviestejäö jouduttiin västäänottämään monessä kodissä. Niistäö sää käö sityksen, kun käö väö isee Äsikkälän sänkärihäudoillä täi Iso-ÄÄ inioö n Pro Pätriä -muistomerkilläö .
Väpäussotä oli jäkänut suomäläisen yhteiskunnän pitkäö ksi äikää kähtiä: voittäjiin jä voitettuihin. Oli kuitenkin
suoränäinen ihme, ettäö tälvisodän syttyessäö känsämme loö ysi yhtenäö isyyden, väikkä vänkileirien kätkeruudestä jä
punäisten verisestäö täppiostä ei ollut kulunut kuin pärikymmentäö vuottä. Käikkiällä itsenäö isyyden älun häävät ei väö t ole kuitenkään vieläö käö äö n päräntuneet, täö stäö on Tämpere oivä esimerkki. Sielläö Männerheimin pätsäs seisoo
edelleen sänkässä metsikoö ssäö käukänä keskustästä, jä sitäö ei ole säätu useistä yrityksistäö huolimättä tuotuä keskustään, jossä silläö on ollut pelkkäö jälustä odottämässä vuosikymmeniäö .
100 VUOTTÄ

Itsenäö isyyttäö on nyt jätkunut 100 vuottä, jä Suomi on kehittynyt huimin härppäuksin. Miten on käö ynyt ÄÄ inäö äö n seutumme? Se on tietysti ollut kehityksessäö mukänä, muttä välitettävästi kehitys ei ole viime äikoinä ollut pelkäö stäö äö n
myoö nteistäö . Vuosikymmeniäö täö äö lläö olleet postitoimisto-, käuppä- jä koulupälvelut ovät kädonneet, ÄÄ inioö njoen myllyt jä sähät ovät häö vinneet. Kädonneet ovät päö äö osin myoö s kotieläö imet, sotien jäö lkeen räkennetut nävetät seisovät
tyhjilläö äö n. Nuori väö ki on vänhuusväö estoö n ohellä suureltä osin siirtynyt äsutuskeskuksiin pälvelujen läö heisyyteen.
Uusiä äsukkäitä ei täö nne hevin säädä, väikkä hyviäö tonttejä olisi tärjollä jä liikenneyhteydet toimivät.
Toivottävästi käupungistuminen joskus pysäö htyy, jä luonnonläö heistäö ÄÄ inäö äö n seutuä äsuinpäikkänä ärvostetään.
Seuräävän 100 vuoden kehitystäö Suomessä voi kuitenkin väin ärväillä. Käikki riippuu siitäö , mihin muu määilmä on
mätkällä. Määilmänlääjuiset muutokset koskettävät jätkossä myoö s määtämme - häluämme sitäö täi emme. Heijästusväikutukset ulottuvät Äsikkälään jä ÄÄ inäö äö n seudulle sääkkä.
Teksti: Pentti Etu-Seppälä
Lähteet: Asikkalan Historia: Yrjo Blomstedt,
Anna-Maija Oksan tutkielma Iso-Äiniön kylästä, Etu-Seppälän arkistot.
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Joulukälenteri 2017

Presidentinväälit jä -kähvit

ÄÄ inäö äö n seudun joulukälenterissä oli täö näö joulunä itsenäö isyyspäö iväö n äjän täpähtumien jä joululäulujen
lisäö ksi luukkujä Pelliläö n kirjästossä, Äätun (Äntero
Vältolä) läävullä, Pettisen gloö gi-illässä jä HilleRinkähvilässä.

Täsävällän presidentin väälien ennäkkoäö äö nestys Pelliläö n kirjästossä 20. tämmikuutä osoittäutui mieleiseksi jä helpoksi täpähtumäksi omällä kyläö lläö . Väälihuoneen ovi käö vi tiuhempään tähtiin kuin viime syksyn kunnällisväälien äikänä. Känsäläisvelvollisuuden
suorittämisen jäö lkeen hälukkäät säivät siirtyäö Penän
Pubiksi kutsuttuun kähvilään.

MÄTTI PIETINEN

MÄTTI PIETINEN

Aatun laavulla on jouluinen tunnelma.

Tuomäänpäö iväö n Joululäulut
Kyläö n odotettu Joululäuluiltä keräö si puolen sälin verrän Niemimäö elle joulumielen häkijoitä. Luotto kokoonpänollä Äsko Leveäö ojä, Räimo Sälmelä jä Märkku Kiljunen johtivät läulujen säö velten kulkuä. Läpsivieräät juoksuttivät ärpävoittojä poö ytiin. Välmiiksi
päistetun kinkun voitti joulupoö ytäö äö nsäö väö äöksyläö inen
Keijo Rossi. Kyläö yhdistyksen sihteeri Minnä Pettinen
jäkoi joulun kiitoskukkiä. Häö n on hoitänut itsekin
mällikkään tärmokkäästi tehtäö viäö äö n.

Viihtyisän kahvilan tiskin takana äänestäjiä kahvittamassa jo totuttuun tapaan Leena ja Pentti Etu-Seppälä.

Äsikkälän muitä kiertäö viäö ennäkkoäö äö nestyspäikkojä
oli Koulutuskeskus Sälpäus, Viitäilän seuräntälo jä
Uräjäö rven kyläö tälo ”Usko” kolmen tunnin äjän. IsoÄÄ inioö lläö käö vi kiertäö vistäö päikoistä eniten äö äö nestäö jiäö ,
81 henkiläö . Toistä väälikierrostä ei tärvittu, kun väälit rätkesivät historiällisesti ensimmäö iselläö kerrällä
Säuli Niinistoö n välintään toiselle presidenttikäudelle.

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

MÄTTI PIETINEN

Nina ja Timo Riukka vaalikahvilla, taustalla Pentti Etu-Seppälä.

Joulukoristekilpailuun osallistui kolme työtä. Äänestys suosi kaunista Jaana Niemimäen villalankakranssia.
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Äsikkälä on Suomen liikkuvin kuntä

Märkkinähiihto 11.2.2018

Äsikkälän kuntä välittiin Suomen liikkuvimmäksi
kunnäksi Urheilugäälässä 18. tämmikuutä Helsingin
Härtwäll Äreenällä. Sädän häkijän joukostä välikoitui
ehdolle Äsikkälän lisäö ksi Pudäsjäö rvi jä Pieksämäö ki.
Äsikkälästä oli mukänä juhlässä käksi täö yttäö bussiä
”liikkuviä äsikkäläläisiä”.

Lätuverkostot ovät olleet loistokunnossä ÄÄ inäö äön seudun peltojä kiertäö villäö läduillä. Läö hes 50 urheilunystäö väö äö poikkesi Niemimäö en ”mehuäsemälle” täukoä
pitäö mäö äö n. Äsikkälässä oli monillä kyläö pisteilläö oheistäpähtumiä. Kurhilässä jopä Säunä-Timo määilmän
suurimmän peräö väunusäunän känssä. Viitäiläläiset
ottivät väräsläö hdoö n jo läuäntäinä Viipuriläisen kotileipomon hiihtokilpäilujen tiimellyksessäö . Muitä
kohteitä olivät Väö äö ksy, Sälonsääri, Väö häö -ÄÄ inioö , Kälkkinen, Uräjäö rvi, Mustjäö rvi jä Vesivehmää.

Kunnän tärjoämien liikuntäpälveluiden lisäö ksi kuntäläisiä liikuttää Äsikkälän Räikäs, Äsikkälän Voimistelu, Kälkkisten Kätäjä, Vesivehmään Vire, Viitäilän
Kisä jä yksityiset liikuntäryhmien tuottäjät. Senioreiden ryhmiäö on sisäö golf, tänssi, vesijumppä, kuntosäli,
kähväkuulä, tuolijumppä, venyttely jä tikänheitto. ÄÄ inäö äö n seudultä käö y moniä äktiivisiä kuntosälillä. Liikkuva Asikkala -esitteessä on tärjollä käikenikäö isille
jumppä- jä liikuntäryhmiäö .

Kyläö kokous 13.2.2018
ÄÄ inäö äö n seudun kyläö yhdistyksen vuosikokouksessä
välittiin uusiä jäö seniäö riveihin. Kyläö n vällänvältikkä
eli puheenjohtäjuus siirtyi Päö ivi Sälojäö rven jäö lkeen
ensikertäläiselle Vesä Porkolälle. Uusinä jäö seniäö
äloittävät Emmä Murto, Juhä Väso jä Petri Pettinen.
Entisinäö yhdistyksessäö jätkävät Äilä Niemimäö ki, väräpuheenjohtäjä Tuulä Äältonen jä rähästonhoitäjä
Pirkko Lohtäri. Sihteeri Minnä Pettisen jätkokäusi
välitään ensi vuonnä.

PÄULÄ RÄNTÄNEN

Risto Nurminen kertoi Seuräntälon kättoremontin
mäteriääli väihtoehdoistä jä rungon suoristämisestä.
Räkennustoimikuntään välittiin Risto Nurminen,
Petri Pettinen jä Vesä Porkolä. Kyläö kirjätyoö ryhmäö n
äineiston keruustä västää Liisä-Märjättä Pietinen.

Munäjähti on kyläö n perinne
TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Paula ja Matti Rantanen juhlatunnelmissa Hartwall Areenalla
Suomen koripallomiesten kanssa.

Useitä ulkoliikuntäpäikkojä on eri puolillä Väö äö ksyäö ,
Kälkkisissä jä Vesivehmäällä. Kouluissä on kännustettu oppiläitä ohjättuun liikkumiseen väö litunneillä.
ÄÄ inäö äö lläö reippäät omätoimiset läpset hiihtäö väö t, läskevät mäö keäö jä pyoö räö ileväö t väpää-äjällä montä kertää
päö iväö ssäö käikenläisessä säö äö ssäö . Suosittu keppihevoshärrästus on näö htäö vissäö kyläö mäisemässä tällireissujen väö lipäö ivinäö .
Jo perinteeksi muodostunut Pääsiäissunnuntain Munajahti keräsi
niin aikuisia kuin lapsiakin ratkomaan Luontokeskuksen polun
varrelle sijoitettuja arvoituksia. Lapsille oli luontoaiheisia ja
aikuiselle Päijät-Hämeeseen liittyviä kysymyksiä. Reitti päättyi
kotoisasti laavun makkaranuotiolle.
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MÄTTI PIETINEN

Uudet kyläö yhdistyksen jäö senet 2018-2020

MÄTTI PIETINEN
Kyläyhdistys 2018-2020 vasemmalta Tuula Aaltonen, Vesa Porkola, Petri Pettinen, Aila Niemimäki, Pirkko Lohtari, Minna Pettinen ja
Juha Vaso. Kuvasta puuttuvat Emma Murto ja Liisa-Marjatta Pietinen.

Juhä Väso, Iso-ÄÄ inioö

Petri Pettinen, Iso-ÄÄ inioö

1. Vuonnä 1999

1. Kesäö lläö 2012

2. Ostettiin Kärsillän kosken niskältä pieni moö kki.

2. Etsimme perheen känssä määltä vänhää määläistäloä jä selläinen loö ytyi Räjäsuontieltäö .

3. Sopeuduimme hyvien nääpureiden tuellä erinomäisesti.

3. Perheemme otettiin hyvin västään jä nopeästi päö äö simme mukään kyläö n täpähtumiin jä toimintään.

4. Soitän vetopäsuunää big-bäö ndissäö jä Ottävä -puhällinyhtyeessäö sekäö läuleskelen Con Fuogo -kämärikuorossä.
5. Yhteisoö llisiäö äktiviteettejä lisäö äö.

4. Täö lläö hetkelläö äikä menee pitkäö lti tälon remontointiin jä kunnossäpitoon. Härrästän myoö s omien äutojen jä koneiden korjäustä. Pyoö räö ilyäö jä hiihtoä pyrin
härrästämään mähdollisuuksien mukään.

6. Lästen jä nuorten toiminnän tukeen lisäö äö pänostustä.

5. Mielestäö ni suurin hääste on kyläö lläö mme säö ilyttäö äö
se elinvoimäisenä jä säädä uusiä äsukkäitä kyläö lle.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Milloin olet muuttanut kylälle?
Miten päädyit kylälle?
Miten olet sopeutunut kylälle?
Mitä harrastat?
Mitä asioita haluat kyläyhdistyksessä
toteuttaa tai uudistaa?
Muuta?

6. Käikki rohkeästi mukään kyläö n toimintään jä täpähtumiin.
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Emmä Murto, Väö himää

4. Hikiliikunnän puoleltä lentopällo, jossä säivät ÄÄ inäö äö n ÄÄ ijäö t minun puhutuksi joukkueeseen, onnekseni. Miellyttäö vien miekkosten seurästä sekäö mukäviä
peli-iltojä olen säänut kokeä. Kilpähärrästuksenä pelään Därtsiä. Olen onnekäs, silläö Äsikkälässä äsuu
määmme ehdottomästi menestyksekkäö in kilpädärtsäri, Märko Käntele.

EMMÄ MURTO

5. Osällistuin ensimmäö istäö kertää kyläö yhdistyksen
kokoukseen jä säin äimo ännoksen uuttä tietoä itselleni. Häluän ylläö pitäö äö jä tukeä älueemme viihtyisyyttäö jä elinvoimäisuuttä. Häluän ollä mukänä kehittäö mäö ssäö jotäin uuttä jä kivää meille käikille.

Liisä-Märjättä Pietinen, Iso-ÄÄ inioö

ÄÄ inäö moö inen-kyläö lehti jä kyläö kirjätoimikuntä
1. Muutin kyläö lle vuonnä 2015.

1. Kesäö lläö 1984 muutin kyläö lle.

2. Loö ysin eläö mäö ni räkkäuden täö äöltäö .

2. Tulin Kyoö stiläö n tilälle Mätin väimoksi.

3. Olen tykäö nnyt äsuä Väö himäässä. Kyläö läö iset ovät
mukäviä jä ovät ottäneet minut hyvin västään. Hyppäö ys käupunkiläisestä mäitotilälliseksi on tuntunut
hyväö ltäö muutokseltä.

3. Eläö mäö kuljetti mukänään jä määilmä on siinäö sämällä muuttänut muotoään.
4. Hiihtoä, pyoö räö ilyäö jä suunnistustä. ÄÄ inäö moö isen lehtityoö älkoi osältäni elokuussä 2014. Tyoö ssäö on mielenkiintoisintä eri väiheet muttä erityisesti täitto.

4. Härrästän koirien känssä tokoä jä näö yttelyitäö . Käsvätän pienimuotoisesti välkoisiäpäimenkoiriä.

5. Vuoroväikutus jä yhteistyoö kyläö läö isten känssä.
Tehdäö äö n yhdessäö täpähtumiä.

5. Tutustun nyt ensin Kyläö yhdistyksen toimintään jä
ihmisiin, niin mietin sitten, mitäö uuttä keksin.

6. Jäö senten väihdos tuo uusiä ideoitä.
MÄTTI PIETINEN

Vesä Porkolä, Iso-ÄÄ inioö
puheenjohtäjä

1. Olen muuttänut äsumään 1.6.2015 Iso-ÄÄ inioö lle.
Muutin Tämpereeltä, jossä ennäö tin äsuä edeltäö väö t 13
vuottä. Kotipäikkäkuntäni on Käuhävä, se sämä mistäö rumä vällesmännikin oli kotoisin. Itse äsiässä häö nen tälonsä sijäitsee noin 1 kilometrin päö äö ssäö kotitälostäni.
2. Yleensäö äidot jä hyväö t äsiät vetäö väö t puoleensä.
Täö ssäö täpäuksessä hyvistäö äsioistä voimäkkäin veti
pälävästi puoleensä eli räkkäus voitti.
3. Olen sopeutunut jä viihtynyt hyvin. Luontomäisemät ovät käuniit jä määsto on miellyttäö väö n polveilevää, väö häö n jopä eksoottistäkin täö lläiselle eteläö pohjäläiselle.

__________________________________________________________________________
Kyläyhdistyksen jäsenistössä aloittaa viisi uutta jäsentä. LiisaMarjatta Pietinen valittiin varsinaiseksi jäseneksi vasta johtokunnan kokouksessa maaliskuussa yhden puuttuvan tilalle.
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Seikkäilu kutsuu, Hiljä

Seitsemänvuotiaan Hiljan seurassa ei tule aika pitkäksi! Syyslomalla hän valloittaa Martti-serkun kotikulmat. Vihdoin koittaa pitkään odotettu loma, ja Hilja pääsee Martin luo kaupunkiin. Mansikkatädin Volvoon pakkautuvat tädin, Hiljan ja pikkusisko Taimin
lisäksi myös naapuruston mainiot rouvat - Sadetakkimummo ja Valkoherukkamummo. Matkatavaroiden
päälle asetellaan vielä tuliaiskukat ja seikkailu voi alkaa! Kaupungissa on paljon nähtävää, ja tässä seurassa sattuu ja tapahtuu, vaikka mentäisiin vain tavalliseen tavarataloon, museoon tai metroajelulle. Liikenne aiheuttaa omat kommervenkkinsä, mutta onneksi
mummot ovat nopeita reagoimaan. Jännittäviä ja pelottaviakin hetkiä tulee vastaan, niin kuin silloin, kun
öinen krokotiili häiritsee Hiljan unia. Neuvokas Sadetakkimummo keksii Pelkokerhon, jossa jokainen voi
jakaa omia huolenaiheitaan. Jaettuna asiat pelottavat
aina vähän vähemmän. Vieraiden ansiosta Marttiserkku tutustuu alakerran naapuriinsa, ja tavataanpa
loman aikana myös tutut herrat, Olavi ja Max. Vai pitäisikö sanoa Tango-Olavi ja Vampyyri-Max... Syysloma huipentuu upeisiin juhliin, joita vietetään tanssin
pyörteissä super-Hiljan valvovan katseen alla.

TEKSTI JÄ KUVÄ: LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Lähde: Asikkalan kirjaston nettisivu

Heidi Viherjuuri lukee Asikkalan kirjastossa toisen lastenkirjansa
Seikkäilu kutsuu, Hiljä katkelmia.

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Äsikkälän kirjästossä vietettiin 10. määliskuutä Heidi Viherjuuren (ent. Tervo) toisen lästenkirjän Seikkailu kutsuu, Hilja julkäisutiläisuuttä. Äikuisvoittoistä kiinnostunuttä yleisoö äö oli runsäästi päikällä jä läpset osällistuivät kyselemäö lläö tulevien kirjojen täpähtumistä. Kirjästovirkäilijä Päö ivi Joentäustä toivotti
tervetulleeksi jä esitti myoö s joukon kirjää koskeviä
kysymyksiäö Heidille. Kustännus-Mäö keläö n edustäjä
luki kirjäilijän läö hettäö mäö n ensimmäö isen kontäktikirjeen jä kiinnostui heti Hiljä-kirjän käö sikirjoituksestä.
Kuvittäjä Nädjä Särell piirsi kirjän hähmojä jä yleisoö lle myoö s potrettikuviä. Läpset heittiväö t pällojä koriin, kuten huvipuiston kertomuksessä tehtiin.
Hilja ja vihreän talon kesä, ensimmäö inen kirjä ilmestyi viime syksynäö . Kolmäs, kouluä käö sitteleväö kirjä
on jo hyväö lläö älullä.
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Myllyt, sähät jä päö rehoö yläö t ÄÄ inioö njoen värrellä
Väö himäätä lukuunottämättä ÄÄ inäö äö n seudun kyliäö on yhdistäö nyt mukävästi ÄÄ inioö njoki. Sen värrelle oli vuosisätojen säätossä syntynyt myllyjäö , joiden ävullä pystyttiin viljää jälostämään jäuhoiksi. Sätä vuottä sitten toi minnässä olivät Iso-ÄÄ inioö lläö Uusimylly, Kärjäsillän eli Kärsillän mylly, Kyläö n mylly jä Älähänmylly. Myllykseläö ssäö toimi käksi myllyäö jä Joenniemessäö yksi. Iso-ÄÄ inioö n Kyläö n mylly jäuhoi yhteistenmäiden osäkkäiden vil jää heti määntiesillän äläpuolellä olevässä Pelliläö n koskessä. Muut ÄÄ inäö äön myllyt olivät selläisiä, joissä jäuhätukset korvättiin mylläö rille viljänä täi rähänä. Väö himääläiset jäuhättivät viljänsä Myllykolussä olleessä myllys säö , jonne kulki tie Hevonpäö äö n mäö en käuttä. Sämää tietäö kulkivät myoö s Väö himään koululäiset Myllykseläö n kouluun.
Pentti Etu-Seppälä
osa juhlapuheesta 6.12.2017

ISO-ÄÄ INIOÄ
1. Uusi mylly

2. Karjasillanmylly/Karsillanmylly 1788,
saha ja pärehöylä
LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN
LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Uuden mylly tuvan viimeiset vakituiset asukkaat olivat Esko ja
Anelma Oksanen.

Mylläri Helge Lehtisen entinen talo.

Vuonnä 1914 on mylläö rinäö ollut Heikki Ähonen.
50-luvullä mylläö rinäö toimi Helge Lehtinen isäö nsäö
känssä. Mylly jä sähäpuoli toimi vuoteen 1967.
- Kuusi-, mäö nty- täi hääpäpuustä tehtiin Kärsillän käö sikäö yttoö iselläö päö rehoö yläö lläö äitän kättoon uudet päö reet.
- Väräsäö kkiäö ei tärvittu ottää mukää. Myllyssäö viljäsäö kistäö otettiin käpällinen jyviäö (5,5 täi 4,58 liträä)
mäksuksi jä sen lisäö ksi vieläö tullimäksu, Läuri
Pietinen muistelee.

Uuden myllyn sauna, jota käytettiin myös riihenä ja mallassaunana. Rakennettu vuona 1904. Kuva: A-M Oksa 1969
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Kylän mylly eli
Ylämylly sijaitsi
Äiniön joessa noin
20 metriä maantien sillasta alaspäin. Se oli vanha
iirikattoinen rakennus. Toisella
rannalla Jokelan
lato. Kuva: T. Vuorela 1939

Värhäisin tieto Iso-ÄÄ inioö stäö on vuodeltä 1488 koskien ÄÄ inäö äönjoessä olevää myllyäö . Se oli kyläö läö isten
omä eli yhteismylly. Kyläö kuntien yhteismyllyt näö yttiväö t olleen tävällisiä Äsikkälässä. Iso-ÄÄ inioö n kyläö ssäö
oli mylly, jossä osäkkäinä oli kolmättäkymmentäö täloä.

3. Kylänmylly/ylämylly/yhteismylly
Myllyn tontillä oli mylläö rin tupä, nävettä, läto jä säunä. Huoneet olivät käö ytoö ssäö mylläö rinäö olo äjän jä sämoin vieressäö olevä pelto. Mylläö rin oli ännettävä jäuhättäjän oleskellä tuvässään. Viimeisin mylläö ri Viljäm Humpilä käätui sodässä. 30 osäkkään mylly purettiin 1940-luvun lopullä.

Mylläö ri oli velvollinen jäuhättämään osäkkäiden jyväö t kertäkäikkisestä mäksustä, jokä oli 10 vänhää
käppää viljää äö yrinmäältä. Kukin tälo jäuhätti tävällisesti käksi kertää vuodessä, syksylläö jä keväö äö lläö . Mikäö li äikää jäö i, säi mylläö ri jäuhättää muidenkin kuin
osäkkäiden viljää, mistäö tyoö stäö häö n säi ottää tullin
(käppä tynnyriltäö ).

Lähde: Suomalainen kylä/Anna Kirveennummi ja Riitta Räsänen
1633 Perttu tuomaanpojalla oli
12 taloa Iso-Äiniöllä jauhatuspiirissä
1797 Iso-Äiniöllä oli 2 jalkamyllyä keväisin

Jäuhättäessä piti tälostä pännä yksi mies mylläö rin
äpuläiseksi. Mitäö äö n erikoistä jäuhätusjäö rjestystäö tälojen kesken ei tunnettu. Kukin osäkäs toi mylläö rin
pälkän mukänään jäuhättämään tullessään. Äikäisemmin lienee mylläö ri käö ynyt keräö äö mäö ssäö pälkkänsä
joulun edelläö sääden täö lloö in lisäö ksi käikenläistä pärseeliä.

1900 Aleksei Bomanin (edellisen myllärin poika)
Iso-Äiniön yhteismyllyn arentisopimus litroina 24.8.1900-1910
Iso-Kokkola 20, Honkala 15, Hevonpää 20, Humpilat 15, Nikkilät 20, Rähälä 15, Hentilä 20,Tuukkala 15, Pellilä ja Kirjola 25,
Paavola 20, Mäkelä ja Uusi-Pietilä 25, Wanha Pietilä 15, Kyöstilä 15, Pakisto 15, Kirkola ja Inkilä 20 ruista, polttopuita kuorma keskipalstalta ja tarvikkeita myllyn korjaukseen.

Kun myllyssäö piti suorittää räkennustoö itäö , toivät kyläö läö iset räkennusäineet. Myllyn korjäuksiä värten oli
sitäö päitsi erikoinen myllykässä, johon päntiin kyläö n
sikopiirissäö äsuvien itsellisten vuokrämäksut. Jos
myllykässä ei riittäö nyt korjäusmenoihin, suorittivät
tälot lisäö mäksun. Myllykivet osti kyläö .

__________________________________________________________________________
sikopiiri = yhteismaalla
Käsityöläiset saivat asua kylän yhteismaalla.
parseeli= lihaa, juhla aikoina ruokaa

Lähde: 6: Hämeen elämää ja oloja/
Hämäläis-Osakunnan kotiseutukerho 1934
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Andersinin mylly eli
Alamylly. Oikealla Andersinin sauna.
Kuva: T. Vuorela 1939

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

4. Alamylly/Alahanmylly/Andersinin mylly, saha
ja pärehöylä
Mylly oli yksityinen omäväräismylly. Sähällä sähättiin läutojä jä länkkujä. Päö rehoö yläö lläö tehtiin kättopäö reitäö .
Lind eli Silferbergin tälo räkennettu 1860-70.
K. Ändersin nimissäö mylly on ollut vuonnä 1914. Toimi Ändersin (1917-2007) jäuhoi 1960 luvun älkupuolelle ästi.

Andersinin mylly- ja saharakennus.
MÄTTI PIETINEN 2017

Aleksi Boman (1871-1959). Kuva:T. Vuorela 1939
Andersinin myllyn vesikourun jäänteitä.

14

MYLLYKSELÄÄ

Bomanin mylly. Kuva: T. Vuorela 1939
1633 Markus heikinpojan putromylly Myllykselässä, joka maksoi veroa 2 tynnyriä. 5 taloa Myllykselästä, 6 taloa Vähimaan
taloa kävivät myllyssä.

6. Bomanin mylly/Manterimylly

1633 Aukusti Kustaanpoika Myllykselässä

Äleksei Bomän oli ensin mylläö rinäö Iso-ÄÄ inioö lläö , häö nen väimonsä koti oli sielläö . Sen jäö lkeen Bomän siirtyi Myllykseläö äö n, jotä kutsuttiin Mänterimyllyksi.

5. Salon/Myllykolun mylly ja pärehöylä
Jäuhättämisen lisäö ksi säö hkoö äö riitti Sälon myllyltäö
koululle, Peltolään, Pirttiläö äö n jä Tuukkälään. Imäträn
Voimän säö hkoö tuli Myllykseläö äö n 1942.

Mylly oli äläkoskessä useän tälon omistämä kyläö n
yhteismylly, siinäö oli vesipyoö räö rätäs. Isoin käö yttäö jäö oli
Peltomää, muitä käö yttäö jiäö olivät Pirttiläö , Tupälä jä
Bomän. Osiä on loö ydettäö vissäö määstostä, kuten myllynkivi.

Sälonsäärestä jä Säö rkijäö rveltäö ästi käö viväö t myllylläö ,
kun sielläö oli äpilänhänkäusläite jä pelläväloukku.
Väö himääläiset jäuhättivät Myllykolussä. Tälolliset räkensivät myoö s myllyn Myllyjokeen jä eiväö t mäksäneet tulliä.

7. Riukan tullimylly 1793
Yksityinen rätäsmylly (runsään veden äikään) Mylläö reinäö vuonnä 1797 oli Sipi Riukkä jä vuonnä
1914 on mäinittu Ädolf Riukkä. Perikuntä myi Riukän tullimyllyn Sälolle vuonnä1913-14, jonne Riukät
siirtyiväö t jäuhättämässä.

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN 2014

8. Koskuvin mylly
Koskuvillä oli vesirätäsmylly jä päö rehoö yläö . Eemeli
Koskuvi hoiti ennen sotiä jä Severi Koskuvi (19222018) jätkoi tyoö täö isäö nsäö jäö lkeen. Hirsiräkenteinen
mylly purettiin 1938 jä tehtiin läudästä, kuten uusi
äsuinräkennus.
Myllykolunsilta

15

Lähde: Esko Riukka, 5-8 myllyt

JOENNIEMI
LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

1500
-luvulla
myllyä hallinnoi
Henrik Sigfridin
poika.
Vuonna
1633
Olavi
Dufvan
rälssimyllyn jauhatuspiiriin kuului kolme Pulkkilan taloa ja
muutamia Padasjoen talonpoikia.

Joenniemen
mylly

9. Joenniemen mylly/Joiniemen mylly, saha,
höylä ja pärehöylä

päö iväö n äikänä. Joenniemen ylellisyytenäö olikin kätuvälot 1960-luvullä.
Lähde: Asikkalan historia/Äinään seudun nettisivu

Vänhin historiällinen loö ydoö s on soikeä tuluskivi räutäkäudeltä. Kyläö n koskellä jä myllylläö on omä historiänsä. Myllyn tiedetäö äö n olleen olemässä jo 1570-luvullä, toisen tietoläö hteen mukään jo 1400 luvultä
vuoteen 1964 ästi. Vuonnä 1633 se tunnettiin Olävi
Dufvän räö lssimyllynäö . Vuonnä 1640 sopimuksessä
sänottiin, ettäö mylly ikimuistoisistä äjoistä (1575-)
läö htien oli ollut Joenniemen jä Väö häö -ÄÄ inioö n yhteinen,
jä ettäö Joenniemen myllyvuoroä oli 4 vrk jä Väö häö -ÄÄ inioö n 11 vrk. Henrik Sigfridinpojän äikänä kylien väö lilläö oli 1689 riitää myllyn käö ytoö stäö .

Mylläö rinäö Emil Kätilä (1869-1949) toimi Joenpolven
eli Kätilän myllyssäö . Viljo Kätilä oli viimeinen mylläö ri
äinä vuoteen 1964 ästi.
Määnviljelysneuvos Märtti Suntelä (1903-1999) väö häö -äö inioö läö isenäö huolehti myllytuvän kunnostukseen
äpurähojä Äsikkälän kunnän käuttä.
10. Anttilan mylly, saha, höylä ja pärehöylä
Änttilän mylly-, sähä-, hoö yläö - jä päö rehoö yläö yrityksessäö
oli toö issäö Väö inoö Källioinen, Ärvi Jokiräntä jä kesäö poikiä. Päjällä poltettiin sähältä tulleitä rimojä, muistää
Esko Riukkä.

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Änttilän mäö elle oli äikomus tehdäö sähä, jokä olisi sähännut puutä sämään yhteyteen tulevälle ikkunä- jä
ovitehtäälle. Hänke jäö i sokkeliväiheeseen, kun Änttilän väö vy Älpo Sävunen muutti muuälle. Perustukset
ovät vieläö näö htäö vissäö .
Myoö hemmin Välerie Änttilä myi yrityksen Oivä Riihimäö elle (s.1916). Riihimäö en sähä jä hoö yläö muutti kuivälle määlle väihtelevien vesimäö äörien vuoksi. Äntero
Vältolä jätkoi enonsä tyoö täö jonkin äikää.
Lähteet: Pentti Etu-Seppälä, Martta Oksanen, Aila Niemimäki,
Lauri Pietinen, Esko Riukka, Äinään seudun nettisivut, Hämeenmaa/Hämäläis-Osakunnan kotiseutukerho 1934, Suomalainen
kylä/Anna Kirveennummi ja Riitta Räsänen, A-M Oksan Iso-Äiniön
kylän tallenteet, Asikkalan historia/Yrjö Blomstedt, Kotiseutumme
2005-2006 (Asikkala, Hartola, Padasjoki, Sysmä)

Joenniemen myllytupa on kylän yhteismaalla.

Myllystäö muistellään käö ydyn väihtokäuppää: koskä
väö häö -äö inioö läö iset säivät jäuhää jyviäö äö n myllyssäö , västäävästi joenniemeläö iset säivät käö yttäö äö väö häö - äö inioö läö isten kälävesiäö . Tärinoiden mukään koskessä oli
omä voimäläitos, jokä tuotti säö hkoö äö kyläö n tärpeisiin

___________________________________________________________
Lisää tietoa ja tarkennuksia myllyistä tulee kyläkirjaan.
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Pilkkikilpäilut 18.3.2018
Tälässääressä

Suurin kala: Anne Tommo 147
MIEHET:
1. Räntälä Kälevi 3108
2. Korpeinen Eero 2836
3. Ähonen Hännu 2603
4. Mäntsinen Jukkä 2423
5. Lehtinen Petri 2375
6. Niemimäö ki Jänne 2115
7. Ärkko Heikki 1965
8. Männinen Mikä 1955
9. Lehtinen Juhäni 1758
10. Niemimäö ki Päävo 1737
11. Ryynäö nen Ärmäs 1438
12. Säärikko Tärmo 1377
13. Kulmälä Joonäs 13201
14. Humpilä Äsko 1088
15. Risto Säkäri 994
16. Torssonen Vesä 977
17. Äältonen Käri 885
18. Mättelmäö ki Johännes 781
19. Sälojäö rvi Mätti 749
20. Käö poö läö Käuko 691
21. Lämminpäö äö Erno 596
22. Käö poö läö Kyoö sti 562
23. Lohtäri Petri 514
24. Lehtonen Märkku 455
25. Riukkä Äkseli 291
26. Viljäniemi Käri 255
27. Hirvonen Äri 240
28. Humpilä Juhäni 130
29. Juntunen Käri 77
30. Rossi Keijo 72
31. Honkälä Ärto 46
32. Sälojäö rvi Ärto 33
33. Lehtinen Seppo 27
Äältonen Keijo Lehtinen Oivä Sipiläö Hännu NAISET:
1. Mäntsinen Mäijä-Liisä 2872
2. Niemimäö ki Äilä 1736
3. Friländer Märjä-Liisä 1651
4. Kinnunen-Sälojäö rvi Irmä 1495
5. Korpeinen Ärjä 1312
6. Ähonen Tuulä 997
7. Äholä Pirkko 622
8. Käö poö läö Käisä 595
9. Soilu-Lehtinen Ännemäri 531
10. Tommo Änne 331
11. Etu-Sihvolä Käti 327
12. Äältonen Enni 298
13. Lähtinen Läurä 105
14. Jäätinen Änne 98
Setäö läö Säri LAPSET/NUORET:
1. Kulmälä Jerry 242
2. Hirvonen Joonäs 197
3. Käsurinen Oivä 177
4. Lohtäri Jessicä 68
Pettinen Cindy -

Läö nsi-Äsikkälän märtät ry
LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Martta-astioiden vuokrausta
Täö ydellinen ruokäilu- jä kähviästiästo
välmistukseen jä tärjoiluun.
Pänttimäksu 20-50 €
Tiedustelut ja varaukset:
Minna Pettinen 050 3590 099
LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Länsi-Asikkalan Marttaillat pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä maanantaina.
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Omän kyläö n kirjästoä kännättää käö yttäö äö
Pelliläö n kyläö kirjästo on tärjonnut ympäö ri vuoden
monipuolistä luettävää ÄÄ inäö äö n seudun käikenikäö isille ihmisille jo kolmen vuoden äjän. Kirjäston hyllyiltäö
loö ytyy kirjojä jokäiseen mäkuun: dekkäreitä, eläö mäö nkertojä, sotähistoriää, kotimäisiä romäänejä jä käö äö nnoö skirjällisuuttä määilmän huipultä, tietokirjällisuuttä sekäö urheiluun, musiikkiin, täiteisiin, runouteen, ruokään jä yhteiskuntään liittyväö äö kirjällisuuttä.
Läinätä voi myoö s eri kielten sänäkirjojä jä mätkäkirjojä sekäö elokuviä.

Äsikkälä-kirjällisuus tälteen
Kirjästoon tärjotään usein kirjälähjoituksiä, kun
omiä kirjähyllyjäö putsätään. Koskä kirjästomme on jo
nyt värästojä myoö ten täö ynnäö , lähjoituksiä otetään
västään väin härkitusti. Äinoä selväö kirjällisuusälue,
jotä häluämme käsvättää, ovät Äsikkälää koskevät jä
omiin kyliimme liittyväö t kirjät. Käikkeä täö täö mäteriääliä otämme ilollä västään.
Lomäläiset jä väpää-äjänäsukkäät
kirjäston käö yttäö jiksi

Kirjäston välikoimiä täö ydennetäö äö n koko äjän uusillä
äjänkohtäisillä kirjoillä: Finländiä-jä nobelpälkittujä
kirjojä, uusiä Suomen sotiin liittyviäö kirjojä, kiinnostäviä kotimäisiä jä käö äö nnoö skirjä-uutuuksiä sekäö
nuorten jä lästen äjänkohtäisiä kirjojä. Esimerkiksi
näisten suosimän Enni Mustosen kirjät loö ytyväö t käikki Pelliläö n kirjästostä, jä uusiä ostetään sitäö mukää,
kun Enni niitäö julkäisee.

Pelliläö n kirjästo pälvelee niin väkituisiä kuin väpäääjänäsukkäitä jä lomäläisiäkin. Tervetuloä joukkoon,
hyväö äö kesäö lukemistä on täätusti tärjollä. Läö hikirjästo
on myoö s kesäö lomäläisen onni!
Kirjästomme koko synty jä toimintä perustuvät väpääehtoisuuteen. Kirjojen ystäö vinäö jä äktiivisinä lukijoinä häluämme tärjotä kyläö läö isille sämät mähdollisuudet näuttiä kirjojen määilmästä. Käö yttäö käö äö näö itäö
mähdollisuuksiä hyväö ksenne!

Kirjäston väkituisten käö yttäö jien joukko on edelleen
pieni, muttä kirjästostä periäätteessä kiinnostuneitä
tuntuu olevän huomättävästi enemmäö n. Eri yhteyksissäö ihmiset toteävät, ettäö kirjästossä pitäö isi tullä
käö ymäö äö n… Tämmikuun presidentinväälien ennäkkoäö äönestyspäikkänä Pelliläö n kirjästo tärjosi sämällä yli
80 äö äönestäö jäö lle mähdollisuuden näö hdäö kyläö n omä läö hikirjästo. Siitäö seuräävän äskeleen pitäö isikin ollä
käö ynti oikeästi tutustumässä kirjäston tärjontään jä
ehkäö läinäämään mieleisiäö kirjojä. Kirjästo on ävoinnä vuoden ympäö ri jokä toinen torstäi klo 16-19
muutämää lomäviikkoä lukuunottämättä. Kirjästopäö ivistäö ilmoitetään ÄÄ inäö moö isen lisäö ksi kyläö yhdistyksen internet- jä fäcebook-sivuillä sekäö ÄÄ inäö äö n
seudun infokeskuksen täulullä jä västedes myoö s kylien omillä infotäuluillä.

Kevään ja kesän 2018 aukioloajat
to 12.4. klo 16-19
to 26.4. klo 16-19
to 17.5. klo 16-19
to 31.5. klo 16-19
to 14.6. klo 16-19
to 28.6. klo 16-19

Leenä Etu-Seppäö läö
Pelliläö n kirjästo
puh. 044 9675156
leenä.etu-seppälä@luukku.com

to 12.7. klo 16-19
to 2.8. klo 16-19
to 16.8. klo 16-19
to 30.8. klo 16-19

Pelliläö n kyläö kirjästo

Tuukkäläntie 12, 17450 Iso-ÄÄ inioö
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ISO-ÄINIÖ, JOENNIEMI, MYLLYKSELÄ, JOENNIEMI

Äinään seudun
kyläkirjaan
kerätään:
tärinoitä, muistojä,
kärttojä, piirroksiä,
äsiäkirjojä jä välokuviä
Äinään seudun kyläyhdistys ry
kyläkirjatyöryhmä
pietinen.liisa@gmail.com
050-356 2464

Voit tehdäö häästättelujä, tiedottää
kirjähänkkeestä jä innostää kylilläö . Kerro, ketä on jo kysytty! Kyläö kirjästä on tärkoitus tehdäö selkeäö jä helppolukuinen kylien
menneitäö äsioitä käö sitteleväö teos.
Äineistot
jä
välokuvät:
pietinen.liisä@gmäil.com

KYLÄTOIMIKUNNANJÄSENET 2018
Vesa Porkola (puh.joht.)
vesa.porkola@gmail.com

Yhdystie 18 as. 2

046 9507 810

Tuula Aaltonen (varapuh.joht./wb) Härkämäentie 83 040 9002 953
tuula.oma@gmail.com
Minna Pettinen (sihteeri/fb)
minna.pettinen@elisanet.fi

Rajasuontie 305

050 3590 099

Pirkko Lohtari (rahastonh.)
pirkko.lohtari@phnet.fi

Padasjoentie 570

044 306 3667

Aila Niemimäki
ailajapaavo@outlook.com

Kukkuramäentie 51

040 4172 235

Petri Pettinen
petri.pettinen@elisanet.fi

Rajasuontie 305

0400 158 247

Juha Vaso
juha.vaso@pp.phnet.fi

Karsillantie 98

050 5265 990

Emma Murto
Vähimaantie 119
emma.piispanen@gmail.com

041 5366 889

Liisa-Marjatta Pietinen
Yhdystie 8
(Äinämöinen/kyläkirjatoimikunta)

050 3562 464

pietinen.liisa@gmail.com

Äinämöinen 1/2018
Haastattelu, kuvat, tekstit ja
taitto: Liisä-Märjättä Pietinen

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

Oikoluku: Eveliinä Märkkinen jä
kyläö yhdistyksen jäö senet
Äinämöinen ilmestyy huhti-, eloja joulukuussa. Lisäaineisto 15.3.,

15.7., 15.11. mennessä
toimitukseen.
Painos: 260 kpl
Painotyö:
Lahden Väriasemointi Oy
KYLVÖSIEMENEN
SIUNAAMINEN
ke 6.6. 2018, klo 18
Perttulän tilällä
Emma ja Juho Murrolla
Väö himääntie 119
Perunävellitärjoilu.
Asikkalan ev.lut. seurakunta
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ÄÄ inäö äö n seudun kyläö yhdistys ry

TAPAHTUMAT 2018
Tammikuu
lä 20.1.
ENNAKKOÄÄNESTYS, Pelliläö n kirjästollä klo 13-16
Helmikuu
su 11.2.
mä 12.2.
su 25.2.

MARKKINAHIIHDOT, Niemimäö essäö klo 10-14
KYLÄILTA JA KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS, Niemimäö elläö klo 18-20
KYLÄKINKERIT, Pietisilläö klo 13-15

Maaliskuu
su 18.3.

PILKKIKISAT, Tälässääressä klo 10

Huhtikuu
su 1.4.
su 8.4.
su 15.4.
su 22.4.
su 29.4.

ÄINÄMÖINEN 1-2018 ilmestyy
MUNAJAHTI, Luontokeskuksessä klo 12
KYLÄLENKIT, ÄÄ inäö äö klo 12 läö htoö Infokeskuksestä
KYLÄLENKIT, Väö himää, klo 12 läö htoö ÄÄ inäö äö -Väö himään koulun kentäö ltäö
KYLÄLENKIT, Joenniemi, klo 12 läö htoö Tälässäärestä
KYLÄLENKIT, Myllykseläö , klo 12 läö htoö Myllykseläö ntie 112

Toukokuu
su 1.5.

VAPPUTULET LUONTOKESKUKSESSA, Kärsilläntie 97, klo 13

Kesäkuu
ke 6.6.
su 10.6.
mä 18.6.
Heinäkuu
ke 18.7.
mä 30.7.

KYLVÖSIEMENEN SIUNAUS, klo 18 Perttulän tilällä, Väö himääntie 119
ÄINÄÄN KYLÄMARKKINAT, Seuräntälollä Iso-ÄÄ inioö lläö ,
Myllykseläö ntie 27, klo 12-15
LAULUILLAT, Tupälän tälomuseossä, klo 18-20

Osallistu rohkeasti
talkoolaiseksi
kylän tapahtumiin

VANHAN AJAN TANSSIT, Iso-ÄÄ inioö n seurojentälollä
Myllykseläö ntie 27, klo 19
LAULUILLAT, Tupälän tälomuseossä, klo 18-20
EKOBUSSIRETKI KESÄTEATTERIIN, lisäö tietoä läö hempäö näö

Elokuu
ÄINÄMÖINEN 2-2018 ilmestyy
Syyskuu
lä 8.9.
12.-16.9.

NÄKEMIIN KESÄ! Lyhtyjen yoö Luontokeskuksessä, Kärsilläntie 97, klo 20
ÄINÄÄN KIRJAPÄIVÄT, Niemimäö essäö , tärkempää tietoä elokuun ÄÄ inäö moö isessäö

Joulukuu
JOULUKALENTERI
OHJELMALLINEN JOULULAULUILTA Niemimäö essäö
ÄINÄMÖINEN 3-2018 ilmestyy
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