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Pääkirjoitus: ÄINÄMÖINEN  1 – 2015 

KULTTUURIHISTORIALLINEN TEKO? 

Ajaessani päivittäin nuorisoseurantalon ohi, on mielessäni herännyt useita kysymyksiä. Raken-
nuksella on ollut aiemmin iso merkitys alueen ihmisten sosiaaliselle kanssakäymiselle. Ennen
vanhaan talossa toimi näytelmäryhmä, siellä tanssittiin ja juhlittiin, tehtiin yhteisiä, virallisia ja
epävirallisia tärkeitä päätöksiä. Nyt talo seisoo lähinnä maamerkkinä entiseltä ajalta. 

Viime kesän myrsky riepotteli  rakennuksen kattoa, paikkaaminen oli lähinnä ensiavun antoa.
Katon naulat ovat irronneet ja vaikka ne lyötäisiin takaisin, niin pian sama olisi  taas edessä.
Jotakin suurempaa tulisi siis tehdä rakennuksen säilyttämiseksi. 

Vuosikokouksessa kyseltiin  nuorisoseurantalon  korjausta.  Samaa  pohdimme myös kylätoimi-
kunnan kokouksessa.  Asiasta  voi  ja  saa  olla  montaa  mieltä.  Päädyimme  siihen,  että  raken-
nuksen katon korjaaminen, olisi kulttuurihistoriallinen toimenpide ja se antaisi talolle jatkoaikaa
vuosiksi eteenpäin. Talo aikanaan rakennettiin talkoovoimin. Nyt tuota talkoohenkeä tarvitaan
myös talon säilyttämiseksi ja löytyyhän sitä, sillä ilman ulkopuolista ja kyläläisten omaa apua,
emme korjausta pysty toteuttamaan! 

Talovanhus  palvelee  urheasti  ensi  kesänäkin.  Perinteiset  kesämarkkinat  kesäkuun  ensim-
mäisenä sunnuntaina ja tanssit heinäkuun puolessa välissä järjestetään meidän kaikkien iloksi.
Kesällä myös luontokeskus on parhaimmillaan. Siellä järjestetään useita tapahtumia mm. lintu-
ja kasviretkiä. 

Alueen oma, Äinämöinen –lehti ilmestyy tänäkin vuonna kolme kertaa. Ajankohtaisinta tietoa
kylän tapahtumista löydät netistä facebookista ja kotisivulta. Käykääpä tykkäämässä ja tutus-
tumassa. Tehdään yhdessä ja ollaan yhdessä Äinään seudulla. 

Päivi Salojärvi 
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Katkelmia kirjasta: 

Vanhat merkkipäivät: Jouko Hautala ja Erkki Tuomi 

Jokainen tammikuun lumisade tietää heinäkuulla vettä vastaavina päivinä. 

Kun heikinpäivänä sataa vettä, tulee hyvä viljavuosi. 

Kun heikkinä helisee ja paavalina paukkaa, tulee hyvä hernevuosi. 

Kun paavalina on pohjatuuli, tulee marjavuosi. 

Jos paavalinpäivänä pyryttää, saadaan paljon silakoita. 

Helmikuun toinen silmä vihasta vinkuu, toinen vettä vuotaa. 

Jos matinpäivänä räystäät tippuvat, niin tulee pitkä kesä. 

Jos mattina tuiskuaa, kasvaa kesällä kukkatouot. 

Maaliskuu jo maata näyttää, tiet tukkii ja ojat täyttää. 

Marianyönä jos on taivas tähtinen, tulee hyvä sieni-ja marjavuosi. 

Jos hyvä vuosi tulee, niin päivänpuoli katoista puhtaaksi lumesta 

marianpäiväksi ja pohjoispuoli kuun loppuun. 

Jos hatutta päin huhtikuussa halkoja hakataan, 

niin turkit päällä toukoja tehdään. 

Kun yrjönyönä kylmää, ei seuraavana kesänä tule marjoja. 

Yrjönpäivänä eivät akat kehrää, peläten kovia ukonilmoja. 

Markus käelle kielen antaa, valpuri vakan vainiolle kantaa. 

Jos markun varpaita palelee, tulee kylmä kesä. 
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Tuomaanpäivän  aaton-aaton  hämärässä  jou-
lulauluilta  alkoi  lämpimällä  glögillä  ja  joulu-
pipareilla Niemimäen Juhlatilalla. Hyvänä lau-
lumiehenä  tunnettu  oman  kylän  Markku
Kiljunen  laulatti  puolta  salillista  jouluaikaan
rauhoittuvia kyläläisiä.  Hassakoivun peliman-
neista oli soittovuorollaan säestämässä Asko
Leveäoja ja Raimo Salmela. 

Laulujänteitä  lepuutellessa  maistui  joulu-
tortut  ja  kahvi.  Tuttuja  joululauluja  löytyi
jokaiselle  mieleisensä.  Illan  rientäessä  joulu-
pukki löysi perille oikeaan osoitteeseen laula-
maan oman osuutensa ja tarkastamaan meitä
ahkeria laulajia. 

Piparityökilpailuun  osallistui  kolme  työtä.
Neljäskin  työ  olisi  tullut  mutta  kuljetuksen
aikana  tuli  rakenteellisia  vaurioita.  Eniten
ääniä  sai  euralaisen  Jaana  Niemimäen  kaksi
koristeltua  rekeä.  Hän  on  monena  jouluna
suunnitellut  ja  toteuttanut  aina  erilaisen
piparityön. 

Piparitöiden äänestyksen voittanut työ.                       
Teksti ja kuvat: Liisa-Marjatta Pietinen 

Jaana Niemimäki. 

Joulukukin saivat oman kiitoksensa seuraavat
henkilöt: laulattaja Markku Kiljunen, soittajat
Asko Leveäoja ja Raimo Salmela, Niemimäen
Juhlatilan  väki,  kyläyhdistyksen  puheenjoh-
taja Päivi Salojärvi, risteysten kukkienhoitajat
Airi Paavola ja Päivi Lipponen, nettisivujen ja
twitterin  ylläpitäjä  Ari  Kärkkäinen,  Äinä-
möisen toimittajat Eveliina Markkinen ja Liisa-
Marjatta Pietinen. 

Ilta päättyi runsaisiin arpajaisiin. Jokaisella oli
enemmän  kotiin  vietävää  kainalossaan  kuin
lauluiltaan tullessaan.
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Markkinahiihdossa
huolto toimi 

Helmikuun  toisena  sunnuntaina  monissa
Asikkalan  kylissä  oli  hiihto  -ja  huoltopisteitä
vuosikymmenten perinteen mukaan. Äinäällä
tarjolla  oli  hyvin  haudutettua  hernekeittoa,
voileipiä, laskiaispullia, mehua ja kahvia. 

Kylmästi vihmova tuulenviima ei ollut esteenä
osallistumiselle Äinään Pyrkivän järjestämään
liikuntaosuuteen.  Lajeina oli  hiihtoa ja  suksi-
curlingia.  Sisälle  lämpimään  tupaan  asteli
monta punaposkista lasta ja aikuistakin, joilla
roikkui mitalit kaulassa. 

Äinään  Kyläyhdistyksen,  Äinään  Pyrkivän  ja
Niemimäen  Juhlatilan  yhdessä  järjestämään
Markkinahiihto  tapahtuman  osallistumisar-
paan kirjoitti nimensä 70 henkilöä. 

Kylä  oli  tullut  tapaamaan  tuttuja  ja  tunte-
mattomia.  Odottamaan  jäädään  seuraavia
yhteisiä ”kyläkahveja”. 

Tekstit ja kuva: Liisa-Marjatta Pietinen 

Kyläyhdistyksen 
vuosikokous 

Reilu  tusina  kokoontui  Niemimäen  juhlapar-
velle  Äinään seudun kyläyhdistys  ry:n  vuosi-
kokoukseen.  Kokouksen  avasi  varapuheen-
johtaja  Juha  Kamppila.  Vuosikokouksen
puheenjohtajaksi valittiin ripeäotteinen Pentti
Etu-Seppälä ja sihteeriksi Minna Pettinen. 

Keskustelua käytiin vireästi  Pro Patria -muis-
tomerkin vihertöiden työvaiheista ja  tienviit-
tan paikoilleen asettamisesta 24-tien varteen.
Ehdotettiin uuden bussikatoksen lisäämisestä
Iso-Äiniöltä pohjoiseen menevälle pysäkille ja
seurantalon ehostustöistä kesän tapahtumia
ajatellen. 

Kyläyhdistyksen  kokoonpanossa  tuli  kahden
henkilön verran muutoksia. Erovuorossa ole-
vat muut jatkavat uuden kauden mutta Anne
Rantamäen  ja  Olavi  Harjulan  tilalle  valittiin
Pirkko ”Pike” Lohtari ja Ari Kärkkäinen. 

Syksyn  liikuntakampanjaan  osallistui  vain  9
henkilöä.  Kilpailun  voitti  toistamiseen  Matti
Pietinen.  Kaikkien  osallistuneiden  kesken
arvotun  palkinnon  sai  Raili  Kurkinen.  Kylillä
liikutaan  ahkerasti  vaikkei  suorituksia  ole
haluttu  merkitä  ylös.  Lähinaapureilta  Kauko
Käpölä  saa  suullisen  kiitosmaininnan  ns.
”Käpölän  lenkin”  hyvässä  kunnossa  pitämi-
sestä ympäri vuoden. Tie on metsänsuojassa
ja siellä on rauhallista liikkua. 
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Pirkko Lohtari 

1. Olen muuttanut kylälle 1987. Puolisoni Eero
on kotoisin kylältä.

2.  Päädyin  kylälle  seurustellessani  Eeron
kanssa,  Lohtari  minusta  tuli  vuonna  1978.
Anoppini  kuoli  ja  appeni  ei  pärjännyt  yksin.
Samaan  aikaan  vaihdoin  ravintolatyöstä
kauppaan,  koska  kulkeminen  yöaikaan  oli
vaikeaa. 

3.  Mielestäni  sopeutuminen sujui  hyvin.  Pari
vuotta Eeron kotitalossa asuttuamme raken-
simme  nykyisen  talomme,  johon muutimme
lokakuussa 1990. 

4. Harrastan lukemista, käsitöitä ja matkailua.
Meillä on tapana Eeron veljen Vesan ja hänen
vaimonsa kanssa vuokrata talo jostakin Keski-
Euroopasta, lentää sinne, ajella ympäriinsä ja
tutustua paikkoihin. 

5.  Kyläyhdistyksessä  toivon  pystyväni  jatka-
maan yhteisen  tekemisen ja  toiminnan akti-
vointia. Sitä on tehty jo useampi vuosi, toivot-
tavasti se jatkuukin. 

6. Tämä on aivan uusi tehtävä minulle, odotan
mielenkiinnolla,  mitä  kaikkea  se  tuo  tulles-
saan.

7. Minulla on puoliso, kaksi jo aikuista poikaa,
vakituinen työ ja elämässä kaikki hyvin.

Pirkko Lohtari 

6

Uudet kyläyhdistyksen jäsenet

1. Milloin olet muuttanut kylälle? 

2. Miten päädyit kylälle? 

3. Miten sopeuduit kylälle? 

4. Mitä harrastat? 

5. Mitä asioita haluat kyläyhdistyksessä 

toteuttaa tai uudistaa? 

6. Oletko aikaisemmin ollut mukana 

kyläyhdistyksen jäsenenä? 

7. Muuta mainittavaa? 



Ari Kärkkäinen 

1. Muutimme vuonna 2007 Vääksystä vaimoni
Satun  kanssa.  Olen  syntynyt  Lahdessa  ja
muuttanut  Salpakankaan  kautta  Asikkalaan
2005. 

2.  Etsimme  melko  pitkään  Asikkalasta  ja
lähialueilta kotia meille ja saksanpaimenkoira
Emmalle  sekä  Ahtuba-hevoselle.  Sitten  osui
kohdalle  Härkämäetieltä  talo,  johon  ihas-
tuimme  ensisilmäyksellä  ja  siitä  tuli  meidän
laumalle  koti.  Nyt  laumaan  kuuluu  myös
saksanpaimenkoira Leni. 

3.  Ensimmäinen  talvi  oli  shokkihoitoa  katu-
lamppujen  alla  kasvaneelle  kaupunkilaispo-
jalle.  Pimeys,  vaikkakin 24-tiellä  valot on,  oli
yllätys ja vei virtaa miehestä, mutta kyllä sen
kanssa  pärjää.  Tuskin  koskaan  tulen  pimey-
teen täysin tottumaan, se on pakko myöntää.
Ihmiset kylällä ovat alusta saakka olleet ihania
ja  olen  kokenut  olleeni  tervetullut  kaikkeen
toimintaan kylällä. Lähimmät naapurit, joiden
kanssa  luonnollisesti  on  eniten  tekemisissä,
ovat  osoittautuneet  mahtaviksi  ihmisiksi.
Maalaiselämään olen  sopeutunut  niin  hyvin,
että  poiskaan  en  ole  lähdössä.  Koti  on  nyt
täällä ja erittäin rakas koti onkin.

4.  Yritän  harrastaa  ja  toki  harrastankin
liikuntaa,  mutta  vaihtelevalla  aktiivisuudella.
Satun kanssa on tarkoitus kilpailla triathlonin
lyhyemmillä matkoilla kesällä 2015. Myönnän,
että  oma  harjoitteluni  on  talven  aikana
hieman hyytynyt,  mutta  toivottavasti  kevät-
mania  korjaa  senkin  puolen.  Toinen  rakas
harrastus on kirjoittaminen. Kirjoittelen kahta
eri blogia, joista toinen on omaan ammattiini
liittyvä ja toinen ihan jotain muuta. Olen myös
politiikassa mukana "jollain lailla". Kolmivuo-
rotyö  sairaanhoitajana  rajoittaa  hieman
harrastustoimintaa,  mutta  antaa  sille  myös
mahdollisuuksia.  Pystyy  joskus  esimerkiksi
keskellä arkipäivää tekemään jotain. 

5.  Asukkaiden  yhteenkuuluvuus  ja  oman
asuinalueen  identiteetin  korostaminen  ovat
minulle  tärkeitä  asioita.  Näkisin  mielelläni
vielä nykyistä enemmän yhteisiä  tapahtumia
ja tilaisuuksia esimerkiksi tulen äärellä Luon-
tokeskuksessa.  Koen  myös  tärkeänä,  että
olemme  yhdistyksenä  esillä  mahdollisimman
paljon eri tapahtumissa ja pidämme yhteyttä
kunnan päättäjiin. 

6.  Olen  ollut  mukana  ensimmäisinä  asuin-
vuosina.

7.  Olen  iloinen,  että  minut  valittiin  mukaan
toimintaan.  Toivon  sydämestäni,  että  näillä
seuduilla on savuja vielä vuosienkin päästä ja
että  alueemme  on  vetovoimainen.  Toivon
myös,  että  mahdollisimman  moni  tulee
mukaan kyläyhdistyksen toimintaan ja harras-
taa  liikuntaa  esimerkiksi  Äinään  Pyrkivän
"väreissä".

Ari Kärkkäinen
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Mehiläiset pölyttävät pihan karhunvadelmaa, josta tulee
runsas sato. Kuva: Tuija Puranen 

HUNAJAA TUOTTAVIA KASVEJA: 

Iso-Äiniön kylän hunajan maku koostuu rypsistä,
vadelmista,  horsmista,  luonnonkukista,  ja  musti-
koista.  Lisäksi  omenista  ja  herukoista,  jotka
tuottavat  siitepölyä  ja  mettä.  Rypsiä  sisältävä
hunaja kovettuu nopeammin. Sen väri on vaaleaa
ja sameaa. 

SIITEEPÖLY 

-  Eri  kasvilajeilla  on  eri  väristä  siitepölyä.  Alku-
kesästä  pesien  lentoaukoilla  näkyy  mehiläisiä
joilla  on  sinisiä  siitepölypalleroita  vasuissaan,
tietää että kurjenpolvet ovat alkaneet kukkia, Iso-
Äiniöllä  työtään  tekevä  mehiläishoitaja  Tuija
Puranen kertoo. 

- Siitepöly on ravintorikas lisäravinne ja sen avulla
myös voidaan lievittää siitepölyallergioita,  se on
eräänlaista siedätyshoitoa, selvittää Tuija. 

LENTOMATKAT JA HUNAJAMÄÄRÄT: 

Mehiläiset lentävät kilometrin päähän hakemaan
kasveista  mettä  ja  tekevät  monta  lentoreittiä
päivän aikana. Pisimmillään matka voi olla useam-
man kilometrin. 

-  Yhden  mehiläisen  koko  elämänsä  aikana
keräämästä medestä tulee 1/2  tl  hunajaa. Yhden
keruulennon  tuloksena  sitä  tulee  0,1  g,  tietää
mehiläistarhuri kertoa. 

Matkan  varrella  mehiläiset  poikkeavat  pikku
lammille  juomaan  tai  pihan  vesialtaalle.  Kaiken
mehiläisten työn jälkeen yhdestä yhdyskunnasta
kertyy hunajaa kesän säistä riippuen 20-100 kiloa. 

IKÄ: 

Mehiläiset elävät eri  pituisia  aikoja.  Toukkavaihe
kestää muutaman viikon. Kuningatar (emo) elää
3-8 vuotta. Pitkin kesää syntyvät kuhnurit (koiras)
kuolevat  jo  syksyllä.  Syksyllä  syntyneet  työläis-
mehiläiset  (naaras)  elävät  pesässä  talven  yli  ja
kuolevat keväällä. 

TYÖVÄLINEET 

Mehiläisten hoidossa tarvittavia työvälineitä ovat
savustin,  jolla  rauhoitetaan  mehiläiset  hoidon
ajaksi.  Kehien  irrottamisessa  käytetään  pesä-
talttaa ja kakkupihtejä, ja pehmeän harjan avulla
mehiläiset  saadan  takaisin  pesään.  Hoitajalla  on
suojavaatteina valkeat haalarit, hanskat ja verkko-
päähine,  jotka  estävät  enimmiltä  pistoilta.  Työ-
välineitä  myydään  mehiläistarvikekaupassa  ja
mehiläiset hankitaan toisilta tarhaajilta. 

-  Linkoa en omista.  Sen työvaiheen tekee tutta-
vani.  Hunajaa  lingotaan  myös  talvella,  jolloin  se
sulatetaan 40 asteiseksi ennen linkoamista. 

- Tänä kesänä on uutena juttuna siitepölyn keruu-
laitteen  hankinta. Siitepöly  tarttuu  mehiläisiin
väkisinkin aina medenkeruun yhteydessä, ja mehi-
läiset sukivat turkkiin tarttuneen pölyn takajalko-
jensa ns. siitepölyvasuihin, mistä ne sitten irtoavat
keruulaitteeseen, Tuija Puranen kertoo siitepölyn
keruusta.
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MEHILÄISTEN HOIDON TYÖVAIHEITA: 

Mehiläishoitaja  tekee  työtä  ympäri  vuoden
hunajan  eteen.  Talvella  pidetään  lentoaukot
avoimina.  Talvehtimistilaksi  riittää  1-2  pesälaa-
tikkoa  yhdyskuntaa  kohden.  Työläismehiläiset
muodostavat  talvipallon,  jossa  kuningatar  on
keskellä.  Ne  pysyvät  liike-energia  avulla
lämpiminä  ja  syömällä  hunajaa.  Mehiläiset  eivät
ole  horroksessa,  eivätkä  nuku.  Suoliston
puhdistuslennon ne tekivät maaliskuun puolessa
välissä.  Hangella  on  mustia  viiruja  ja  kuolleita
mehiläisiä. 

Keväällä  mehiläisille  annetaan  ruokintaliuosta,
joka on vettä  ja  sokeria.  Oksaalihapolla torjutan
pesistä  loisia.  Kesäajan  töinä  Tuija  Purasella  on
parveilun  ehkäisyä  (eli  mehiläisten  karkaamisen
ehkäisyä),  kuningattaren  voinnin  ja  muninnan
tarkkailua  ja  laatikoiden  lisäämistä  sitä  mukaan,
kun mehiläisten ja hunajan määrä kesän edetessä
kasvaa. Touko-elokuun aikana pesät käydään läpi
puolentoista viikon välein. 

Karkaamisen voi estää jos uusia kuningattaria ei
synny.  Karanneen  parven  saa  kiinni  laittamalla
alueelle pesälaatikon, jossa on vain kuoriutumat-
tomia toukkia. 

Syyskesällä  elokuussa  kerätään  hunaja  pois
pesistä.  Lingotaan  ja  purkitetaan.  Mehiläisille
laitetaan  syksyllä  pesään  ruokintaliuosta  talvea
varten. 

HUNAJAN KÄYTTÖ: 

Tuija  vinkkaa,  että  hunajaa  voi  käyttää  moneen
tarkoitukseen.  Lämpimän  leivän  päällä,  teessä,
kahvissa, ruokiin ja leivontaan. 

-  Hyödynnän  mehiläisvahaa  ja  kittivahaa  (eli
propolista)  ihovoiteisiin  ja  huulirasvaan,  iloitsee
Tuija hunajan monista käyttömahdollisuuksista. 

Tuijan suosikkeja ovat pannulla ruskistetut pork-
kanat voin ja hunajan kanssa. Toinen makuelämys
tulee, kun turkkilaisenjogurtin sekaan lisää huna-
jaa ja pähkinöitä. 

Tuija Puranen tekee kesän ensimmäistä pesän 
tarkastusta savustinta apuna käyttäen.                             
Kuva: Kari Eerola 

Helsingissä  on  ravintola,  jossa  on  kattopuutar-
hassa hunajapönttöjä muiden keittiövihannesten
lisäksi. Myös omakotitalojen pihassa on yleistynyt
kaupunkimehiläistarhaus. Pönttöjä hankitaan vain
pölytystä varten muttei niistä haluta kerätä huna-
jaa talteen. 

LISÄTIETOA: 

Suomen Mehiläishoitajain liitto SML ry 

http://www.hunaja.net/muita-
mehilaistuotteita/siitepoly/ 

facebook: Suomen Mehiläishoitajain liitto SML ry 

 Haastattelu: Liisa-Marjatta Pietinen 
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Tuija Puranen muutti kotipaikkakunnaltaan Jyväs-
kylästä  20  vuotiaana  Lahteen  puutarhakouluun.
Siellä  hän  tapasi  puolisonsa  Kari  Eerolan.  Iso-
Äiniölle,  Hevonpääntie  alussa  olevaan  taloon
muuttokuorma  toi  pariskunnan  syksyllä  2004.
Samassa taloudessa lemmikkeinä ovat 15 vuotias
Karkekarvainen  mäyräkoira  Elmo  ja  9  vuotias
Suomenpystykorva-Cockerspanieli  Tessu,  maati-
aiskissat yksi vuotias Kyösti ja 12 vuotias Kisu. 

-  Halusimme  muuttaa  maalle  ja  silloin  tässä
naapurissa  asuva  kaverini  tiesi  kertoa  vapaana
olevasta talosta. 

-  Olemme  hyvin  viihtyneet,  vaikka  oli  tarkoitus
asua maalla vain 5-6 vuotta.

-  Lähinaapureihin olen tutustunut,  Tarmon savu-
saunalla  tapaa  saunojia  ja  töissä  olen  nähnyt
muutamia kyläläisiä. 

-  Kylän  toimintaan  olen  osallistunut  myymällä
kylämarkkinoilla  kaksi  kertaa  taimia  ja  Luonto-
keskuksen  avajaisissa  olin  mukana,  Tuija  listaa
asioita.

Tuija  Puranen  kouluttautui  Saarijärven  Poke
koulutuksessa, josta hän valmistui mehiläishoita-
jaksi vuonna 2007. Maalla oli mahdollista aloittaa
kahdella  jaokepesällä  mehiläistarhaus  kesällä
2009. Puutarhalaisena ja kasvien tuntijana mehi-
läiset  sopivat  hyvin  yhteen.  Pienen  hunajaerän
markkinointi hoituu puskaradion kautta. 

Mehiläisten  hoidon  lisäksi  aikaa  jää  aikaa  luon-
nossa  liikkumiseen,  valokuvaukseen  ja  pianon
soittoon. 

- Kuljen paljon luonnossa valokuvaamassa etenkin
Luontokeskuksessa ja myös sillan toisella puolella
laskualtailla. Kiinnostuksen kohteinani ovat linnut,
kasvit, sienet ja jäkälät, kertoo Tuija. 

Jos tarvitset kasvientunnistusapua, Tuija Purasen
tavoitat  asioidessasi   Padasjoen  Agrimarketin
puutarhaosastolla tai lähetä kasvista kuva hänelle
osoitteeseen: tuija.puranen@gmail.com 
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Tuija Puranen on Luontokeskuksen rumpilla kuvaamassa kevään etenemistä. 
Haastattelu ja kuva: Liisa-Marjatta Pietinen 

Tuija Puranen on puutarhuri ja mehiläishoitaja 
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Pellilän kirjastosta lukuelämyksiä kaikille 

Pellilän  navetassa  huhtikuussa  avattava  kirjasto  istuu  täydellisesti  Kirjavuosi 2015-hankkeen
ideaan ihmisten innostamisesta kirjojen lukemiseen. Hyvä kirja pitää pintansa, vaikka maailma
on pullollaan muita tiedonlähteitä, viestintävälineitä ja ajanvietemuotoja. Tiloiltaan pieni, mutta
valikoimaltaan suuri  kirjasto perustuu Etu-Seppälän perheen omaan laajaan kirjakokoelmaan
sekä muilta saatuihin lahjoituksiin. Monipuolista luettavaa riittää niin vakituisille kuin vapaa-ajan
asukkaillekin. 

Vielä joitakin vuosia sitten Äinään seudulla kierteli säännöllisesti kirjastoauto, ja Äinää-Vähimaan
koululla oli  lisäksi  nuorille luettavaa. Koulua ei  enää ole eikä kirjastoautoakaan. Myöhemmin
mahdollisuutta  niin  sanottuihin  kirjakassi-toimituksiin  kirjastosta  tarjottiin,  mutta  suuresta
kiinnostuksesta ei ole näkynyt merkkejä. 

Etu-Seppälän  perheen  kirjat  siirtyivät  kuusi  vuotta  sitten  Tampereelta  Pellilään.  Valtaosa
kirjoista  ei  kuitenkaan  mahtunut  päärakennuksen  kirjahyllyihin,  jolloin  sadat  kirjat  jäivät
odottamaan hyvää sijoituspaikkaa.  Parin viime vuoden aikana kehittyi  ajatus kirjakokoelman
hyödyntämisestä  kaikkien  kyläläisten  käyttöön.  Viime  keväänä  alettiin  vanhasta  navetasta
raivata tilaa tätä tarkoitusta varten, ja kirjaston valmisteluja jatkettiin loppusyksyllä, kun muilta
töiltä  ehdittiin.  Nyt  on  kirjasto  valmis,  ja  sen  kirja-aarteet  ovat  tarjolla  kaikenikäisten
tutustuttavaksi ja nautittavaksi. 

Hienoja lahjoituksia 

Huhu Pellilän kyläkirjastoideasta levisi muutamalle tärkeälle taholle vuosi sitten, ja sen ansiosta
kirjasto sai arvokkaita kirjalahjoituksia. Uuteen koulurakennukseen muuttaneet Vääksyn koulut
lahjoittivat  ylijäämäkirjojaan ja  kirjahyllyjään,  ja  Asikkalan kirjasto puolestaan poistokirjojaan.
Kirjakokoelman kartuttamiseen osallistui merkittävästi myös joukko yksittäisiä henkilöitä, joista
erityisesti  on  mainittava  eläkkeellä  oleva  Ikävalkon  opettajapariskunta  Vääksystä  sekä
tamperelainen Syrjän pariskunta. 

Avointen ovien päivällä liikkeelle 

Pellilän  kirjastoon  saa  ensi  tuntuman  avointen  ovien  päivänä,  lauantaina  11.4.  klo  13-17.
Toiminnan käynnistyessä kirjasto on auki yhtenä päivänä klo 16-19 joka toinen viikko. Huhtikuun
kirjastopäivät  ovat  tiistai  14.4.  ja  tiistai  28.4.  Toukokuussa  kirjasto  on  auki  tiistaina  12.5.  ja
tiistaina 26.5.  Kesäkuukausien aukioloajat  ilmoitetaan Infokeskuksen tauluilla sekä kyläyhdis-
tyksen facebookissa ja nettisivuilla. Kirjaston käyttökokemukset ja –aktiivisuus arvioidaan kesän
aikana, ja sen perusteella päätetään syksyn aukioloajat. Arvioinnin tuloksista ja syksyn toimin-
nasta tiedotetaan elokuun Äinämöisessä sekä kyläyhdistyksen muissa viestintävälineissä. 

Pellilän kirjaston osoite on Tuukkalantie 12, ja kirjaston toiminnasta vastaa Leena Etu-Seppälä,
puh. 044 9675156, sähköpostiosoite leena.etu-seppala@hotmail.com. 

Tervetuloa Pellilän kirjastoon! 

Kyläläisen kynästä: 

Leena Etu-Seppälä 

KIRJASTO KANSIKUVASSA 
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Eduskuntavaalit 2015 

Taas on kevät ja vaalit. Nyt valitaan meille uudet päättäjät, 200
koko  maasta.  Me  valitsemme  Hämeen  vaalipiiristä  14  kansan-
edustajaa.  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 19.4.2015. Äänestyspaikat ovat avoinna
klo 9.00–20.00. Meillä Äinää-Vähimaalla äänestyspaikkana on Niemimäen majoitus -ja mansikkatila
kuten  on  ollut  jo  useammissa  vaaleissa.  Nämä  saattavat  olla  viimeiset  vaalit,  joissa  saamme
äänestää omassa kylässä. Kylätoimikunta on järjestänyt kahvilan alakertaan. Kahvilalle on kysytty
lupa oikeusministeriöstä asti. 

Ennakkoon voi Suomessa äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa keskiviikosta
8.4 tiistaihin 14.4.2015 kello 20 saakka. Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolon päättää kunnanhal-
litus.  Jos  aiot  äänestää  työmatkalla  Lahdessa,  tarkista  ennakkoäänestyspaikan  aukiolo  Lahden
kaupungin sivuilta. Jos olet työ- tai lomamatkalla vaalipäivänä, voit äänestää ennakkoon suurlähe-
tystössä tai asioimistoimistossa. Vaalit.fi- sivuilta heti etusivun oikopoluista löytyvät sekä kotimaan
että ulkomaan ennakkoäänestyspaikat. 

Asikkalassa ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnanviraston kokoustila. Se on avoinna: 
 ke 8.4. – pe 10.4. kello 9 – 18, 
la 11.4. – su 12.4. kello 10 – 15 
ma 13.4. – ti 14.4. kello 9 – 20.

Edellisissä  eduskuntavaaleissa  äänestysprosentti  oli  Asikkalassa
72,3  ja  koko  maassa  70,5.  Yritetään  yhdessä  toinen toistamme
kannustaen  saada  äänestysprosentti  nousemaan  edes  piirun
verran yli 80. Kurhilassa se onnistui vuonna 2011. Siellä tulokseksi tuli 82,3 % kun meillä oli 72,1. 

Pirkko Lohtari 
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Äinään Pyrkivän tervehdys!  

Pyrkivän kevät on polkaistu taas rivakasti käyntiin, kiitos aktiivisten jäsenten! 
Kevät on täynnä mukavaa yhdessä tekemistä ikään ja kuntoon katsomatta. 

Seuraavaksi suuntaamme kohti pääkaupunkiseutua ja Viihdekylpylä Flamingoa. 
Lähtö lauantaina 11.4. Iso-Äiniön pikavuoro-pysäkiltä klo 8.30. 

Ilmoittautumiset Pj. Kyösti 044 540 6060 tai siht. Petri 0400-158247 ti 7.4 mennessä. 
Pyrkivä maksaa bussin jäsenille. 

Perinteiset kylälenkit alkavat sunnuntaisin huhti-/toukokuussa: 
12.4. klo 10 Vähimaa, Ismo Tukia vetäjänä 

19.4. klo 10 Äinää, Satu Kärkkäinen vetäjänä 
26.4. klo 10 Myllykselä, Harri Mäkinen vetäjänä 

3.5. klo 10 Joenniemi, Arto Salojärvi ja Antti Pyymäki vetäjinä 
Lähtöpaikat ilmoitetaan Päijät-Hämeessa ja Äinäänseudun Facebook-sivuilla. 

Helatorstaina 14.5. lennätämme taas Frisbeegolfia Padasjoella klo 14. Kokoontuminen 
Kullasvuoren koulun takana, frisbeegolf-radan lähtöpaikalla. 

Tervetuloa kaikki mukaan toimintaan! 
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ILMOITUSTAULU 
____________________________

PELLILÄN KIRJASTO 
Tuukkalantie 12 

la 11.4 klo 13-17 avajaiset 
ti 14.4 klo 16-19 
ti 28.4 klo 16-19 
ti 12.5 klo 16-19 
ti 26.5 klo 16-19 
______________________________________
KYLÄKAHVIT 

ma 13.4-15 klo 10 
Länsi-Asikkalan koululla 

Kurhilan, Viitailan ja Iso-Äiniön 
alueen asukkaille 

Aiheena: Kylien ja koulun yhteistyö 
_____________________________________
Mainosta Äinämöisessä: 
- 50 € / vuosi
- 3:ssa lehdessä
- käyntikortin kokoinen tila
______________________________________

Ensiapukurssi: 

EA 1 / 16 tuntia kylällämme? 
Ilmoita halukkuutesi Päivi 
Salojärvelle. 
__________________________

Hyvää Pääsiäistä lukijoille! 

Äinämöisessä 1 / 2015 oli 
mukana seuraavat henkilöt: 

Haastattelu, tapahtumat ja taitto: 
Liisa-Marjatta Pietinen 

Oikoluku: Eveliina Markkinen  ja 
kyläyhdistyksen jäseniä 

Kuvia: Pentti Etu-Seppälä, Kari 
Eerola, Tuija Puranen, Minna 
Pettinen, Liisa-Marjatta ja Matti 
Pietinen 

Avustajat: Leena Etu-Seppälä, Ari 
Kärkkäinen, Pirkko Lohtari, Minna ja
Petri Pettinen ja Päivi Salojärvi

Jako: Pirkko Lohtari, Aila 
Niemimäki, Minna Pettinen, Raimo 
Salmela, Päivi Salojärvi, Anita ja 
Eero Kylä-Sipilä 

Painotyö:  Lahden Väriasemointi Oy 

Kyläläisen kynästä -palstalle odotetaan 
kirjoituksia. Aihe on vapaa. 
____________________________

Äinämöinen ilmestyy huhti-, 
elo- ja joulukuussa.

Lisäaineisto 15.3, 15.7, 15.11  
mennessä toimitukseen. 
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Äinään seudun kyläyhdistys ry 

TAPAHTUMAT 2015 
Helmikuu  su 8.2. ANIANPELLON MARKKINAHIIHTO, talvirieha Niemimäessä klo 10-14

 ma 16.2. VUOSIKOKOUS Niemimäessä klo 18 

Huhtikuu ÄINÄMÖINEN 1-2015 ilmestyy 

Toukokuu pe 1.5. VAPPUTULET LUONTOKESKUKSESSA, Karsillantie 97, klo 13
la 9.5. LAHDEN KYLÄMARKKINAT Lahden satamassa klo 9-15

Kesäkuu su 7.6. ÄINÄÄN KYLÄMARKKINAT, Seurantalolla Iso-Äiniöllä, 
Myllykseläntie 27, klo 12-15
LINTURETKI LUONTOKESKUKSESSA, tarkempi ajankohta ilm. erikseen

Heinäkuu ke 15.7. 50-LUVUN TUNNELMATANSSIT Iso-Äiniön seurojentalolla
Myllykseläntie 27, klo 19
Hassakoivun pelimannit
KASVIRETKI LUONTOKESKUKSESSA, tarkempi ajankohta ilm. erikseen

Elokuu ÄINÄMÖINEN 2-2015 ilmestyy 
la 28.8. NÄKEMIIN KESÄ! Lyhtyjen yö Luontokeskuksessa, Karsillantie 97, 

klo 19.30

Lokakuu pe 30.10. KAAMOSILTAMAT Niemimäessä 
 
Marraskuu su 1.11. KIRPPISPÄIVÄ Niemimäessä 

Joulukuu OHJELMALLINEN JOULULAULUILTA Niemimäessä 
ÄINÄMÖINEN 3-2015 ilmestyy 

Muuta ENSIAPUKOULUTUS 

Tarkempia tietoja tilaisuuksista: 

* kylän ilmoitustauluilla

* nettisivuilla www.ainaanseutu.net

* facebook- ainaanseutu

* Äinämöisessä

* Asikkalan kesälehdessä ja Päijät-Hämeen kylälehdessä
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ÄINÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY

Miinanmäentie 3 http://www.ainaanseutu.net/

17450 Iso-Äiniö https://www.facebook.com/ainaanseutu

https://twitter.com/ainaanseutu 

KYLÄTOIMIKUNNAN JÄSENET 2015

Päivi Salojärvi (puh.joht.) Miinanmäentie 3 044 7766 206 

salojarvipa@gmail.com 17450 Iso-Äiniö 

 

Juha Kamppila (varapuh.joht.) Karsillantie 56 050 0205 565 

kamppila.jam@pp.phnet.fi  17450 Iso-Äiniö 

 

Minna Pettinen (sihteeri / facebook) Rajasuontie 305 050 3590 099 

minna.pettinen@elisanet.fi 17450 Iso-Äiniö 

 

Tuula Aaltonen Cellenkatu 9 040 9002 953 

tuula.aaltonen@immunodiagnostic.fi 13500 Hämeenlinna 

Härkämäentie 81, 17450 Iso-Äiniö 

 

Aila Niemimäki Kukkuramäentie 51 040 4172 235 

niemimaki@luukku.com 17450 Iso-Äiniö 

 

Pirkko Lohtari Tuukkalantie 19 040 5735 104 

17450 Iso-Äiniö 

 

Heikki Aaltonen Tuukkalantie 6 0400 682 629 

17450 Iso-Äiniö 

 

Pirkko ”Pike” Lohtari Padasjoentie 570 044 3063667 

pirkko.lohtari@phnet.fi 17450 Iso-Äiniö 

 

Ari Kärkkäinen (rahastonhoitaja / web. Päiv.) Härkämäentie 49 050 4073 170 

ari.karkkainen@live.com 17450 Iso-Äiniö 

ÄINÄMÖISEN TOIMITUS 

Liisa-Marjatta Pietinen Yhdystie 8 050 3562 464 

pietinen.liisa@gmail.com 17450 Iso-Äiniö 

Eveliina Markkinen Kissalankuja 29 as 5 050 5464 546 

evemaarit@hotmail.com 17200 Vääksy 
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