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MÄTTI PIETINEN  

12.2.2019 kyläkokouksen kahvitauolla Niemimäessä oli vilkas keskustelu (vas.) Iso-Äiniön kun-
nanvaltuutettu Jani Rantasen, kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbackan, kyläpäällikkö Vesa Por-
kolan ja kyläyhdistyksen jäsenen Petri Pettisen kesken. 



PÄ� Ä� KIRJOITUS 

Ryhdikästä seisomista 
– yhdessä tekemistä! 

Vesikättoremontti  on säätu kunniäkkäästi pä	 ä	 to	 k-
seen.  Ä� inä	 ä	n  seudun  kylä	yhdistykselle  uräkoinut
Lähteläinen Myske Oy suoritti uräkän kiitettä	vä	 llä	
ärvosänällä!  Nyt  kelpää silmitellä	  täloämme,  jokä
on vuodestä 1937 seissyt päikällään. Kokenut mo-
net tuiskut jä tyvenet. 

Käton oikäisuprofiili  jä uuden peltikätteen nä	yttä	vä	  olemus äntävät uudenläistä ryhtiä	  jä räikkäuttä tälol-
lemme. Meidä	nkin on äikä oikäistä jä äsentää uusi nimi kiinteisto	 llemme. Nimi, jotä tulemme kä	yttä	mä	ä	n
käikessä märkkinoinnissä. Käikki nimiehdotukset ovät tervetulleitä. Ehdotelmienne pohjältä toimikuntä te-
kee pä	 ä	 to	 ksen toukokuun kokouksessään. Uusi nimi julkäistään seuräävässä Ä� inä	mo	 isessä	 . Ehdotukset voi
lä	hettä	 ä	  lehden toimitukseen. 

On kivä, kun kätto on kunnossä. Se luo hyvä	n pohjän jätkää kiinteisto	 n mässiivistä huoltotyo	 tä	 .  Seuräävä
äjänkohtäinen jä älkävä yhteinen projektimme on ulkoseinä	 t jä ikkunät. Molemmät nä	 istä	  tärvitsevät kipeä	 s-
ti huoltoä jä määläustä. Tule tekemä	ä	n hyvä	ä	  yhdessä	 , tärvitsemme sinuä mukään! Voit osällistuä tälkooto	 i-
hin täi hälutessäsi ävustää yhdistystä	mme rähällisesti. Kertyneet värät kä	ytä	mme tärvikkeiden jä tyo	 kälujen
hänkintään. 

Vesa Porkola, puheenjohtaja 

KÄTTOREMONTTIKUVÄT 1-2 SIVUILLÄ: LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN 
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17.-18.8.2019 
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Myllykseläntie 224 
17450 Iso-Äiniö 
040-501 1610 



TÄPÄHTUMIÄ 
TEKSTIT: LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Joululäulut tuomäänpä	 ivä	nä	  
MINNÄ PETTINEN

Markku  Kiljunen  laulatti  Hassakoivun  säestyksellä  joululauluja
vuorotellen joulutarinoiden kanssa. 

Läulujen lomään luettiin tärinä- jä runokilpäilun sä-
toä. Ä� ä	nestyksessä	  Siiri Niemimä	en Tähvo-tonttu -tä-
rinä säi eniten ä	 ä	niä	 . Häuskä pieni joulunä	ytelmä	  si-
joittui Iso-Ä� inio	 n Luontokeskukseen, jonkä esittivä	 t
Säkäri  Kinnunen,  Petri  Pettinen  jä  Mätti  Pietinen
elä	ytyivä	 t luetun tärinänkulun mukään. 

Cheerleäder-tyto	 t nä	yttivä	 t uusiä temppujään (kuvä
ällä).  Siiri  Niemimä	ki  jä  Idä Päävolä ovät  härrästä-
neet läjiä jo useitä vuosiä. Joulupukki vieräili juhläs-
sämme,  välitellen jouluääton päkkäuskiireitä	ä	n.  In-
nokkäitä  ärpävoittojen  jäkäjiä  lo	 ytyi  nuoremmästä
yleiso	 stä	 .  Päistetun kinkun voitti Helenä Läurilä-Sä-
volä jä lähjäkorin Märttä Oksänen.

Kylä	n  pyyteeto	 n  väpääehtoinen  ”äsiointikuljettäjä”
Pirkko  Lohtäri  kukitettiin  kiitoksenä.  Musiikkimie-
het Äsko Leveä	ojä,  Räimo Sälmelä jä Märkku Kilju-
nen säivät kukkäpuskän käinäloonsä. Puheenjohtäjä
Vesä Porkolä,  Ä� inä	mo	 isen västuuhenkilo	  Liisä-Mär-
jättä Pietinen jä kylä	 täloisä	ntä	  Mätti  Pietinen kuki-
tettiin myo	 s. Sihteeri Minnä Pettinen änsäitsee suu-
ret  kiitokset,  väikkei  kukkää  itselleen ostänutkään.
Sänällinen kiitos kylien Ä� inä	mo	 isen jäkäjille. 

MINNÄ PETTINEN                               

Märkkinähiihto älkoi jo 1970 luvullä 
MÄTTI PIETINEN

Takarivissa (vas.) Soili  Paavola,  Airi  Paavola ja Minna Pettinen.
Eturivissa Jemina Lohtari, Jessica Lohtari ja Cindy Pettinen. 

Vä	keä	  virtäsi Niemimä	en juhlätilälle noin 40 henki-
lo	 ä	  Märkkinähiihto -täpähtumää viettä	mä	ä	n  helmi-
kuun toisenä sunnuntäinä liikkuen, kilpäillen jä ruo-
käillen. Loskäinen keli ei ollut esteenä	  suksicurlingin
lä	pi  viemiselle.  Jokäinen  säi  kä	yttä	 ä	  härjoituskier-
roksen, jonkä jä	 lkeen pituus mitättiin ympyrä	n kek-
sipisteestä	  suksen sideosään. 

MÄTTI PIETINEN

Osallistumisia saattiin 22:lle henkilölle: 
1. Äntero Vältolä 28 cm 2. Idä Päävolä 40 cm 

3. Märkku Lehtolä 41 cm /3. Emiliä Kettunen 41 cm
4. Kyo	 sti Kä	po	 lä	  45 cm 5. Äiri Päävolä 48 cm

Markku Lehtola ja Cindy Pettinen suksicurlingin heittoviivalla. 
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Kylä	kokous 

Kylä	kokoustä  vietettiin  rennon ilmäpiirin vällitessä
kähdenkymmenenkuuden  kiinnostuneen  kylä	 lä	 isen
lä	 snä	ollessä. Toimintäsuunnitelmä jätkuu entisenläi-
sen monipuolisenä täpähtumäketjunä vuodestä toi-
seen, joitäin uusiä täpähtumiä on lisä	nä	  kälenterissä.

TUPÄLÄN KONEPÄ� IVÄ�T 17.-18.8. 2019 

Uutenä odottämisen ärvoisenä täpähtumänä Hemmo
Honkälä kertoi jä	 rjestä	vä	nsä	  käksipä	 ivä	 iset Tupälän
tälomuseon konepä	 ivä	 t elokuun puolessä vä	 lissä	 . Tä-
pähtumään  tärvittäisiin  liikenteenohjäukseen  kylä	 -
lä	 isiä	 , Ä� inä	ä	n seudun kylä	yhdistyksen jä Lä	nsi-Äsik-
kälän Märttojen tyo	 pänostä kähvituksen jä	 rjestä	mi-
seen. 

JÄNI RÄNTÄNEN 

Kylä	n kunnänvältuutettu Jäni Räntänen kertoi suun-
nitteillä olevästä osällistuvän budjetin rähoituksestä
yhdistyksille, jonkä voisi kä	yttä	 ä	  sen hetken mukäi-
seen tärvittävään tärkoitukseen väpäästi. 

TÄLOLLE NIMI 

Kylä	 tälon  nimiehdotustä  pohdittiin  jä  äsiä  jä	 tettiin
vielä	  häutumään.  Useitä  hyviä	  väihtoehtojä  säätiin.
Ehdotettiin älkuperä	 isen nimen Iso-Ä� inio	 n Seurojen-
tälo/Seuräntälo -nimen sä	 ilyttä	mistä	  perinteen mu-
käisesti.  Muitä ehdotuksiä olivät Seuräntälo,  Seuro-
jentälo,  Kylä	 tälo,  Ä� inä	 ä	n  seudun kylä	 tälo jä  Ä� inä	 ä	n
seudun seuräntälo. 

KUNNÄNJOHTÄJÄ RINNÄ IKOLÄ-NORRBÄCKÄ 

Kunnänjohtäjä Rinnä Ikolä-Norrbäckä kä	ytti kähvin
lomässä  puheenvuoron.  Kylä	mme  toiminnän  run-
säus säi urheilullisen ”kunnän ä	 idin” hengä	 stymä	ä	n. 

Joukkoliikenteen  härveneminen  puhututtää.  Kuntä
on äikoinään välinnut toteuttämismälliksi märkkinä-
ehtoisen mällin. Liikenno	 itsijä	 t äjävät väin kännättä-
vät vuorot, joihin kuntä ei voi väikuttää. Kunnän jä	 r-
jestä	mä	  äsiointi-  jä  uimähällivuoro  Sälpäkänkäälle
on  säänut  väkiintuneet  kä	vijä	 t.  Leäsingpikkubussi-
kokeilu loppuu kesä	kuun älkuun mennessä	  jä toivo-
tään jätkäjää äjämään vuoroä. 

Pä	 ijä	 thä	mä	 lä	 iset  -nimisen  kuntien  nettisivujen  älle
on tulossä täpähtumien ilmoitustilää kylille jä yhdis-
tyksille. 

Tyo	 särkää kunnän pä	ä	 ttä	 jillä	  on runsäästi  suunnit-
teillä olevien tonttien käävoittämisen, vuokrä-äsun-
tojen  remontoimisen  jä  terveyskeskuksen  vuode-
osäston muutosto	 iden suunnittelussä yhteiseksi olo-
huoneeksi täi perhekeskukseksi, useiden toimijoiden
säämiseksi sämän käton älle. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN                                       

KYLÄ�TÄLON KÄTTOREMONTTI 

Kylä	 tälon kättoremontti  älkoi  tuiskujen jä  tuulinen
vällitessä 14.12.2018 vänhojen peltien purkämisellä
pä	 rekäton  pä	ä	 ltä	 .  Käton  suoristämisen  jä	 lkeen  oli
vuorossä uusien kättoruoteiden tekeminen.  Peltini-
put odottivät kätollä äsennustä jä äuringon siivittä	 -
mä	nä	  tälo säi uuden peltipinnän kestä	vä	ksi suojäksi
14.2.2019.  Kylä	 tälon  täi  Seuräntälon  kättoremontti
rähoitettiin  Suomen  kotiseutuliiton  ävustuksellä  jä
Iso-Ä� inio	 n yhteisten mäiden osäkäskuntä (jäkokun-
tä) osällistui kiitoksen ärvoisellä pänoksellä. 
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 Lehmonkärjen Rantakahvila  

19.6.–11.8. 2019 

Klo 11.00–18.00  

A-oikeudet,  

herkulliset leivonnaiset ja  

suolapalat omasta keittiöstä,  

erikoiskahvit ja päivän keitto (ei lauantaisin)  

Oman tilan highland-lihaa ja makkaroita myynnissä! 

 

Herkkujen illat Ometassa  

4.7, 11.7, 18.7. ja 25.7. klo 18.00  

(vain ennakkovarauksella)  

 

Tilaussaunat ja muut aktiviteetit  

Tilaussaunat, tenniskenttä,  

Uusi frisbeegolfrata, 18 väylää 

 

www.lehmonkarki.fi | puh. (03) 7666 330 | lehmonkarki@lehmonkarki.fi 
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Joenniemessä	  pilkittiin jä	 ttituloksiä 

Ä� inä	 ä	n seudun kylä	yhdistyksen luotsäämä pilkkikil-
päilu kerä	 si 60 osällistujää 17. määliskuutä Joennie-
men  kylä	n  Tälässääreen.  Kilpäiluä  kä	ytiin  kolmen
tunnin äjän väpäästi välitullä älueellä. Noin 50 sent-
timetrin päksuisen liukkään jä	 ä	n pä	 ä	 llä	  oli  vettä	  jä
pieniä	  läikkujä luntä. Pilvinen sä	 ä	  täkäsi päremmän
kälän syo	 nnin. Punnituksessä 45 pilkkijä	 ä	  jonotti jä
jä	nnitti tuloslistojen välmistumistä buffetin äntimis-
tä sämällä näuttien. 

MÄTTI PIETINEN

Voittaja Kai Suntela pilkkii usein, mutta osallistuu harvoin kisoi-
hin. 9259 grammaa nousi pystypilkillä ja ohuella 0,30 millimetrin
siimalla. 18,5 kiloa on tullut Maakesken kisassa viidessä tunnissa.
Omaksi iloksi pilkkimisessä kiinnostaa iso saalis. Mies taitaa itse
pilkin valmistamisen. Kalat menevät kalakukkotarpeiksi kaverille.

MÄTTI PIETINEN

Nuorten sarjan voittaja Meri Kinnunen sai kalaa 661 grammaa. 

Miehet: Osallistuja/tulos (g) 
1 Kai Suntela 9259 
2 Eero Korpeinen 5863 
3 Hannu Ahonen 5590 
4 Petri Lehtinen 4787 
5 Heikki Arkko 4598 
6 Johannes Mattelmäki 3734 
7 Mika Manninen 3486 
8 Kalevi Rantala 3344 
9 Janne Niemimäki 3016 
10 Armas Ryynänen 2853 
11 Kauko Käpölä 1924 
12 Jukka Niemimäki 1771 
13 Ari Hirvonen 1448 
14 Reijo Sakari 1182 
15 Jari Rantanen 1091 
16 Juhani Humpila 876 
17 Risto Sakari 853 
18 Hannu Salo 834 
19 Matti Salojärvi 728 
20 Joonas Kulmala 671 
21 Kari Juntunen 473 
22 Asko Humpila 353 
23 Arto Salojärvi 300 
24 Vesa Torssonen 298 
25 Juha Torssonen 218 
26 Hannu Sipilä 142 

Naiset: Osallistuja/tulos (g) 
1 Marja-Liisa Frilander 4820 
2 Minna Siljander-Salo 3696 
3 Aila Niemimäki 3259 
4 Irma Kinnunen-Salojärvi 2424 
5 Anne Liukkonen 1368 
6 Kaisa Käpölä 1287 
7 Reija Niemimäki 909 
8 Enni Aaltonen 727 
9 Anne Jaatinen 412 
10 Kati Etu-Sihvola 392 
11 Anne Tommo 39 

Nuoret: Osallistuja/tulos (g) 
1 Meri Kinnunen 661 
2 Joonas Hirvonen 636 
3 Siiri Niemimäki 288 
4 Jerry Kulmala 240 
5 Ella Nurminen 213 
6 Eero Haro 60 
7 Kerttu Haro 34 
8 Cindy Pettinen 18 

Suurin  kälä:  Jänne  Niemimä	ki  153 g.  Käikki  särjät
yhteenläskettunä kälää nousi 81 kg 175 g. 
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Märtät 120-vuotisjuhlässä
Vesivehmäällä 

Tämmikuun viimeisenä	  Vesivehmään Märttojen pu-
heenjohtäjä Sätu Sä	 llinen toivotti  tervetulleeksi vii-
den Äsikkälän märttäyhdistyksen yhteiseen Märttä-
liiton 120 vuotisjuhlään jä suureen märttäiltään. Äl-
kumäljät nostettiin jä huudettiin ”onneä meille”. 

Itä	 -Hä	meen  Märttäpiirin  toiminnänjohtäjä  Tuulikki
Uusitälo  luki  juhläpuheen,  jokä  luettiin  koko  Suo-
messä sämään äikään. Lisä	ksi kätsoimme Märttälii-
ton dokumentin. Märttäläulu käjähti yllä	 ttä	vä	n hyvin
ilmän sä	 estystä	  jä härjoitteluä. 

Päikällä  oli  70-80 märttää,  useimmillä  ruutukuosiä
äsusteinä.  Illän  kähvitus  toteutettiin  nyyttä	 reinä	
vuoden teemän mukäisesti. Runsään juhlävän tärjoi-
lun jä	 lkeen toiminnänjohtäjä Uusitälo piti lopetuspu-
heenvuoron.  Lopuksi  esittä	ydyimme  toisillemme
märttäyhdistys kerrällään. 

MINNÄ PETTINEN

Anitta-Inkeri Tervo (pöydän päädyssä), Nina Ojala, Liisa-Marjatta
Pietinen, Paula Rantanen, Minna Pettinen (oik.) ja kolme Itä-Asik-
kalan Marttaa. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Länsi-Asikkalan  Marttayhdistyksen  jäsenet  pöydän  päässä  selin
Anitta-Inkeri Tervo, Nina Ojala (vas.), Paula Rantanen, Marjo Kar-
hula, Elina Luukka keskustelee pöydän toisessa päässä Minna Pet-
tisen kanssa ja Itä-Asikkalan Marttojen edustaja. 

MARTTALAULU: Päivä kun paistaa 

Päivä kun paistaa pirttihin pieneen,
työtäni teen, olen onnellinen,

:,:Kylvän ja kitken peltoni laitaa,
Luojalta kasvua toivoellen.:,: 

Turmako veisi mun taimeni nuoret,
Kylmäänkö kukkani kuihtua vois?

:,:Taivas kun hiljaa, tuo kasteen viljaa,
kuinka ei maaemo lahjojaan sois?:,:

Syntymämaallensa kortensa kantaa
Marttojen työ, kodin hiljainen työ

:,:Hyyt sumut haituu, yö valoks vaihtuu,
Uskoa toivoa maan sydän lyö.:,:

Päivä kun paistaa pirttihin pieneen
työtäni teen, olen onnellinen,

:,:Kylvän ja kitken peltoni laitaa,
Luojalta kasvua toivoellen.:,:

Sanat: Anna Kaitila 1927 
Sävel: Saksalaisen Laulava leivo -nimisen 

kansanlaulun sävelmällä 
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Länsi-Asikkalan Martat ry/TOIMINTA 2019

ma 29.4. Kässäilta Salojärvellä 

pe 31.5. ”Unelmien liikuntapäivä” vanhuksille 

kesäkuussa Urajärven kartano / kahvit ja 

Häggin eläintäyttämön museo 

la 27.7 ”Pubikierros Äinäällä” 

la 31.8. Pietisen savusaunalla 

la 14.9 Marttatorille Helsinkiin 

ma 28.10 Aihe vapaa 

ma 25.11 Piparitalkoot 



Onni on kirjästo omässä kylä	 ssä	  

LEENÄ ETU-SEPPÄ� LÄ�

Kirjasto on myös hyvä tapaamispaikka. Ahkerat lukijat Esko Riuk-
ka ja Sirkka Vainio rupattelemassa lainausten ohessa. 

Pellilä	n kirjästo on pälvellut kyliemme äsukkäitä nel-
jä	  vuottä. Lukijäjoukko on käsvänut hiljäkseen. Kirjo-
jen läinäuksen ohessä kirjästo toimii tuttuun täpään
eduskuntäväälien ennäkkoä	ä	nestyspäikkänä 6.4. klo
13-16 jä europärlämenttiväälien 18.5. klo 13-16. Kir-
jästo tärjoää väälikähvit Penän pubissä kummälläkin
kerrällä. 

Kirjästoon on hänkittu täsäiseen tähtiin kirjäuutuuk-
siä – lä	hinnä	  suosituimpien kirjäilijoiden teoksiä. Tä	 -
hä	n  toimintään tukeä  ovät  äntäneet  muun muässä
Liisä-Märjättä Pietinen jä Tellervo Jussilä. Ylivoimäi-
sesti suosituin kirjä on viime äikoinä ollut Hotäkäi-
sen Kimi  Rä	 ikko	 sestä	  kertovä  kirjä.  MTV:n Vuoden
Journälisti-pälkinnon  yhteydessä	  pälkittiin  myo	 s
vuoden päräs kirjä, jokä on Minnä Rytisälon Minnä
Cänthistä kirjoittämä  Rouva C.  Kirjästo säi sen läh-
jäksi Tellervo Jussilältä. Suosikkikirjäilijä Enni Mus-
tosen uusin kirjä,  Sotaleski, ilmestyy huhtikuussä jä
on heti  sen jä	 lkeen säätävissä myo	 s  Pellilä	n kirjäs-
tossä. 

Ä� skettä	 in  säätiin  lähjoituksenä 12-osäinen  Urheilu-
tieto-kirjäsärjä Pekkä Peltoseltä jä hä	nen Heljä	 - puo-
lisoltään.  Teoksissä  kä	 sitellä	 ä	n  hyvin  kättävästi
olympiäurheiluä,  kuntoliikuntää,  liikuntäkäsvätustä,
känsänurheiluä, suunnistustä jä yleisurheiluä. Lisä	k-
si lähjoitukseen kuuluivät mm. välmennustä, urhei-
luvämmojä, lihäshuoltoä jä rävinnon merkitystä	  ur-
heilussä kä	 sitteleviä	  tietokirjojä sekä	  sotä- jä muutä
kirjällisuuttä. 

Kirjojä on ollut tärjollä enemmä	nkin, muttä räjällis-
ten tilojen jä  suppeähkon lukijämä	ä	 rä	n vuoksi  läh-
joitustärjouksiin  on  jouduttu  suhtäutumään  hyvin
välikoivästi. Lukijoidemme kännältä kiinnostävimpiä
teoksiä on väin voitu ottää västään. 

Mielenkiintoistä on ollut häväitä, että	  älueemme kir-
jällisuuden härrästäjät ovät jossäin mielessä	  pärem-
mässä äsemässä kuin suurten kirjästojen läinääjät.
Pellilä	n kirjäston jonotusäjät suosituimpien teosten
osältä ovät väin murto-osä verrättunä suuriin kirjäs-
toihin. 

Kirjaston aukioloajat keväällä ja kesällä 

to 4.4. klo 16-19 

la 6.4. Eduskuntavaalien 

ennakkoäänestys klo 13-16 

to 25.4. klo 16-19 

to 9.5. klo 16-19 

la  18.5.  Europarlamenttivaalien  

ennakkoäänestys klo 13-16 

to 23.5. klo 16-19 

to 6.6. klo 16-19 

to 20.6. klo 16-19 

to 4.7. klo 16-19 

to 1.8. klo 16-19 

to 15.8. klo 16-19 

to 29.8. klo 16-19 

Tervetuloa Pellilän kirjastoon! 

Leena Etu-Seppälä
Tuukkalantie 12

puh.044 9675156 
leena.etu-seppala@luukku.com

LEENÄ ETU-SEPPÄ� LÄ�

Lapsille ja nuorille on paljon luettavaa. Nikke, Elmeri ja Nessa tu-
tustuvat Mauri Kunnaksen Suureen urheilukirjaan. 
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Kun ä	ä	nne/kirjäin h kätosi nimen älustä:

Heinä	niityistä	  tulivät nimet Ä� inä	 -, Ä� inio	  

MÄTTI PIETINEN                                                  

Vähimaan kylän, Isoniitun pellon laidalla Ilmari Kososella on kädessä katajainen heinähanko. Liisa-Marjatta Pietisen haravan varsi on
haavasta ja piikit pihlajasta. Haravan omistaa Lauri Pietinen. Raimo Salmela teki haravaan uuden varren ja puuttuvia piikkejä. 

Äsikkälän Ä� inio	 -nimet ovät härvinäisiä jä  erikoisiä.
Kylien äsukkäät –  äinämöiset – eivä	 t nimen älkupe-
rä	 stä	  kysyville osää esittä	 ä	  mitä	 ä	n selitystä	  kylä	nsä	
nimelle.  Vuonnä  1933  Mäliniemi  piti  nimeä	  Ä� inio	
muinäissuomäläisenä henkilo	 nnimenä	 . Suomen ete-
vimmä	 tkä	 ä	n  kieliprofessorit  eivä	 t  osää  selittä	 ä	  ni-
mien älkuperä	ä	 .  Äsikkälän  päikännimistä	  jopä  vä	 i-
to	 skirjänsä  läätinut  fil.tri  Terhi  Äiniälä  ei  osännut
kirjoittää  Ä� inio	 -nimistä	  Suomäläiseen  päikännimi-
kirjään 2007 muutä kuin: Nimien alkuperä jää hämä-
räksi. 

Kun niin monet kieliprofessorit jä mäisterit niin tä-
vättomän monistä päikännimistä	  esittä	vä	 t äivän sä-
mää täi kirjoittävät jotäin äivän kummällistä nimien
älkuperistä	 , niin metsä	nhoitäjän kieli- jä ämmättitäi-
dolläni selitä	n sitten nuo ärvoitukselliset nimet. Esi-
tä	n  esimerkiksi,  että	  ruotsinkielisen  kielimääilmän
määkuntänimestä	  Hä	me kä	yttä	mä	  nimi Tavaste on-
kin  vänhää  suomenkieltä	 ,  tärkoittäen  ’jä	 rvimäätä’.
Sänä  tava on kyllä	  jo monien vuosikymmenien äjän
kyllä	  sänäkirjoissä  esitetty  ’jä	 rveä	 ’  tärkoittäväksi
suom. ugr. kielen sänäksi. 

Ensimmä	 inen kirjällinen mäinintä nimestä	  Ä� inio	  oli
v. 1455 äsiäkirjään otettu kylä	n nimi Æynis. Vuonnä
1462 nimi  kirjoitettiin  muotoon  Äijnäs.  Kylä	n  joen
nimi kirjoitettiin jo v.  1488 muotoon  Einis åå (tär-
koittäen ’Äinäjoki’).  Sisä	määssä  olevän  jä	 rven  nimi
kirjoitettiin v.  1749 muotoon  äinejärwi,  v.  1779  Äi-
nän Järwi. 

Heikkohälyisen h:n kato 

Nä	 iden Ä� inio	 -, Ä� inä	 -nimien selittä	minen on erittä	 in
yksinkertäinen  äsiä.  Jo  räutäkäudellä,  noin  1500
vuottä sitten Iso-Ä� inio	 n lähdelle jä lähteen läskevän
joen  suväntopäikoille  tulivät  ruotsinkieliset  seppä	 -
mestärit  nostämään jä	 rvimälmiä lähden pohjältä jä
tuon joen suväntopäikoistä. He myo	 s perustivät äsu-
muksiään  lähden  rännoille.  Jä	 ttä	 en  moniä  ruotsin-
kielisiä	  päikännimiä	  päikälle. Muttä tuossä räutäteol-
lisuudessään he tärvitsivät myo	 s seudun suomenkie-
lisiä	  äsukkäitä  räskääseen  jä	 rvimälmin  nostoon  jä
räutäuuneille kuljettämiseen. Jä nä	 in kylä	 stä	  tuli räu-
täteollisuuspäikkä. 
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Kun nuo ruotsinkieliset seppä	mestärit olivät sämällä
myo	 s määnviljelijo	 itä	 , he tärvitsivät kärjälleen jä he-
vosilleen heiniä	 .  Hietikkoseudullä hyvä	 t  heinä	niityt
olivät vä	hissä	 . Oli väin yksi Isoniittu, äikä pieni sekin.
Päikän joen vä	hä	 isetkin rehevä	 t  räntäniityt otettiin
tärkoin kä	ytto	 o	 n. Jos Heinä	 jä	 rvien jä Ä� inä	 jä	 rven rän-
noiltä säi väikkäpä väin yhden rekikuormän heiniä	 ,
niin ne kyllä	  niitettiin tärkoin.  Kortteetkin koottiin
rehuiksi. 

Vänhässä ruotsinkielessä	  jä myo	 s suomenkielessä	  –
kuten värsinkin viron kielessä	  – sänänälkuinen, heik-
kohä	 lyinen h jä	 tettiin usein sänää älustä pois. Jä toi-
sinään tuotä h:tä kyllä	  lisä	 ttiin sänän sisä	ä	n. Väikkä
se ei sinne kuulunutkään. Ruotsin kielentutkijoiden
kirjoituksissä jo 150 vuottä sitten tä	mä	  yksityiskohtä
on esitetty tärkkään. Jä on yksi suomäläinen tutkijä,
jokä tä	 stä	  kirjoitti.  Muttä kirjoitus on jä	 tetty unoh-
duksiin. 

Niinpä	  nuo  ruotsinkieliset  kirjoittivät  sänän  heinä
muotoihin  Æyn-  nimeen Æynis  jä muotoon  Äijn- ni-
men muodon  Heinäs- sijästä. Jä	 ttä	 en älun h:n pois.
Jä väikkä piti kirjoittää Heinisjoki, niin kirjurit ä	ä	n-
sivä	 t jä kirjoittivät Einis åå. Jä kun piti kirjoittää jä	 r-
ven nimi muotoon Heinä(n)järvi, niin he kirjoittivät
äinejärwi  jä  sitten  Äinän  Järwi.  Hä	meenkyro	 ssä	kin
on  Äinänlahti  – ’heinä	nlähti’.  On siis sämänniminen
päikkä kuin Äsikkälän Ä� inio	 . 

Nä	 in  se  on  mennyt  tuo  nimien  älku-h:n  käto.  Jotä
johtävät kielentutkijämme eivä	 t ymmä	 rrä	 . Väin joen
nimen muodossä Einis åå v. 1488 on suomen sänän
heinä kirjäin -e- mukänä. Sitten ruotsinkieliset kirju-
rit kirjoittivät ä	ä	nnettä	  –e- ruotsin kielen tävoin kir-
jäimellä –ä	 -.  Mikä	  sekin on ollut liiän väikeä seikkä
kielentutkijoille.  Ä� inio	 n älkuperä	 istä	  nimen muotoä
Heiniö  ei  koskään  ole  missä	 ä	n  kirjoitettu  oikein.
Äinä on kirjoitettu virheellisesti. Kylä	 lehden nimi Äi-
nämöinen on sekin oikein kirjoitettunä Heinämöinen.
Muttä miksi muuttää nimeä	 ? Pysyko	 o	 n muodossään,
ärvoituksellisenä, hä	mä	 rä	nä	 . 

Sanasta haina Aina-, Aini-nimet 

Vänhässä  suomenkielessä	  sänä  heinä  oli  toisinään
myo	 s  haina.  Kuten virossäkin. Jä väikkä nimien piti
ollä Haina-, niin älku-h:n poispudottämisen mukänä
ne ovät sitten Aina-. Sitä	  peruä on sitten määstopäik-
kä-, kylä	 -  jä sukunimiä	  Ainali,  Ainasoja jä Sievissä	
Ainaslampi.  Sänänälkuisen h:n kätoä on Suomessä
monissä  muissäkin  päikännimissä	 .  Yleisin  täpäus
ovät  Onka(mo)-päikännimet.  Ne  olivät  älun  perin
Honka(mo)-nimiä	 ,  muttä  niistä	  älun h  pudotettiin
pois. 

Pä	 lkä	neen kirkonkylä	  Onkkaala oli älun perin sekin
Honkälä. Jo v. 1340 Päävin pännäbullä-kirjeessä	  mäi-
nittu päikännimi  Onckala. Senkin täkiä kielentutki-
joitä  niin  kovästi  kiinnostänut  päikännimi.  Joudun
siis  metsä	nhoitäjän  ämmättitäidolläni  opettämään
Suomen johtäviä kielentutkijoitä jä päikännimiä	  se-
littä	viä	  professoreitä nä	 issä	  kielitiedekysymyksissä	 .

Ä� inio	 -kylä	 t Äsikkälässä siis menettivä	 t nimistä	 ä	n ni-
miensä	  älun h-ä	 ä	nteen. Menettivä	 t tävällään ruotsin-
kielisten kirjurien virheen mukänä. Nä	 in se on. Tä	mä	
nyt opiksi kylä	n äsukkäille itselleen. Jä kerrottäväksi
käikille muille ihmisille. Oppimäteriääliksi Äsikkälän
kouluille. 

Ilmari Kosonen 
metsänhoitaja, matkailuopas 

(Kirjoittaja otti yhteyttä, luettuaan Äinämöinen-lehtiä netissä.) 
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EDUSKUNTAVAALIT 2019 
EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 

Suomessä jä	 rjestetä	 ä	n eduskuntäväälit huhtikuun puolivä	 lissä	  pälmusun-
nuntäinä 14.4.2019 jä europärlämenttiväälit  toukokuun 26.  pä	 ivä	  Silloin
voi ä	 ä	nestä	 ä	  väin ilmoituskortissä mäinitussä ä	ä	nestyspäikässä, jokä Iso-
Ä� inio	 llä	  on Lä	nsi-Äsikkälän (Kurhilän) koulu. Ä� ä	nestyspäikkä on ävoinnä
klo 9.00 – 20.00. 

Jottä  käikillä  olisi  mähdollisuus  kä	yttä	 ä	  ä	 ä	 nioikeuttään,  jä	 rjestetä	 ä	n  ennäk-
koä	ä	nestys  eduskuntävääleissä  äjällä  3.  –  9.4.2019.  Europärlämenttiväälien
ennäkkoä	ä	nestys on 15.5. – 21.5.2019. 

Äsikkälässä ennäkkoä	ä	nestyspäikkänä toimii kunnänvirästo, jokä on ävoinnä
ennäkkoä	ä	nestyspä	 ivinä	 : 

Eduskuntäväälit Europärlämenttiväälit
ke - pe 3 – 5.4. klo 9.00 – 18.00 ke – pe 15 – 17.5. klo 9.00– 18.00
lä – su 6–7.4. klo 10.00 – 15.00 lä – su 18 – 19.5. klo 10.00 – 15.00 
mä – ti 8 – 9.4. klo 9.00 – 20.00. mä – ti 20 – 21.5. klo 9.00 – 20.00 

Iso-Ä� inio	 llä	  jä	 rjestetä	 ä	n  eduskuntäväälien  kiertä	vä	  ennäkkoä	ä	nestys  Pellilä	n  kylä	kirjästollä  läuäntäinä
6.4.2019 klo  13.00  –  16.00.  Europärlämenttiväälien  kiertä	vä	  ennäkkoä	ä	nestys  on  Pellilä	n  kylä	kirjästollä
läuäntäinä 18.5.2019 klo 13.00 – 16.00. 

Ennäkkoä	ä	nestyksessä	  voi ä	ä	nestä	 ä	  missä	  tähänsä Suomessä virällisessä ennäkkoä	ä	nestyspäikässä.  Ulko-
mäillä ä	 ä	nestyspäikkoinä toimivät suurlä	hetysto	 t jä muut keskeiset päikät. Tietoä ä	 ä	nestyspäikoistä jä yleen-
sä	kin vääleistä lo	 ytyy oikeusministerio	 n yllä	pitä	mistä	  sivuistä www.väälit.fi. 

Ä� ä	nestä	 jä	  tärvitsee mukäänsä kuvällisen henkilo	 llisyystodistuksen jä ilmoituskortin (ilmoitus ä	 ä	nioikeudes-
tä). 

Kylä	 toimikuntä voi jä	 rjestä	 ä	  kähvilän täi jonkin muun täpähtumän ennäkkoä	ä	nestyksen yhteydessä	 . Täpäh-
tumän on oltävä puolueeton, missä	 ä	n ei sää ollä väälimäinontää täi puoluetunnuksiä jä ä	ä	nestä	 jä	n on pystyt-
tä	vä	  esteetto	 mä	 sti menemä	ä	n ä	ä	nestyspäikälle. 

Väälimäinontä ä	ä	nestyspäikän vä	 litto	 mä	 ssä	  lä	heisyydessä	  on kielletty. 

Vääliäsioissä äuttää www.väälit.fi jä Äsikkälän kunnän keskusvääliläutäkunnän sihteeri 
Pirkko Lohtäri numerostä 044 778 0253. 

Kaikki äänestämään, 
äänestäminen on oikeus, ei velvollisuus! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iso-Äiniön yhteisten vesialueiden osakaskunnan kalastuslupien myynti 2019: 

Jukkä Niemimä	ki 050 527 8457 
Käri Mä	kinen 0400 712 061

K-Välintä Lämpinen, Kälkkinen 03 7671 141

Käläkokous ke 3.4.2019 Niemimä	ellä	  

Kalastusalueet:
Älimmäinen Heinä	 jä	 rvi, Ylimmä	 inen Heinä	 jä	 rvi, Äli-
nen-Kihluä,  Keskinen-Kihluä,  Ylinen-Kihluä,  Tervä-
jä	 rvi, Hä	 rkä	 jä	 rvi, Mäjuänjä	 rvi, Ä� inä	 jä	 rvi, Rimmit, Iso-
Kelkute,  Koverojä	 rvi,  Mustjä	 rvi,  Kärsillänjä	 rvi  (ei
verkkojä), Ä� inio	 njoki (tä	 llä	  hetkellä	  ei lupiä), Isojoki,
Pyhä	 joki,  Kymijoen  vesisto	  jä  Kymijoki  (Ruotsäläi-
nen) 
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Äsikkälän Räikkään
iltärästit 2019 

keskiviikkona klo 17.30-19 lähdöt 

1.5. Äurinkovuori +  
PYÖRÄSUUNNISTUS 

8.5. Vä	ä	 ksyn känävä 
15.5. Kurhila 
22.5. Äurinkovuori 
29.5. Majuanmäki 
5.6. Kytä	 nkängäs (klo 17-19) 
12.6. Notkonmäki 
19.6. Jenkkäpirtti 
26.6. Kopsuo (klo 17-19) 
23.7. Äuttoinen  (Pä	 ijä	 t-Rästi,  

tiistäi klo 17-18) 
31.7. Rismälähti 
7.8. Jenkkäpirtti +  

PYÖRÄSUUNNISTUS 
14.8. Lehmonkärki 
21.8. Rismälähti 
27.8. Pädäsjoki  (Pä	 ijä	 t-Rästi,  

tiistäi klo 17-18) 
4.9. Vä	 ä	 ksyn känävä

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

ISO-ÄINIÖ, JOENNIEMI, MYLLYKSELÄ, VÄHIMAA 

Äinään seudun 
kyläkirjaan  

kerätään: 

tärinoitä, muistojä,
kärttojä, piirroksiä,

äsiäkirjojä jä välokuviä 

Äinään seudun kyläyhdistys ry 
kyläkirjatyöryhmä 

pietinen.liisa@gmail.com 
050-356 2464

KYLÄTOIMIKUNNANJÄSENET 2019-2020 

Vesa Porkola (puh.joht.) Yhdystie 18 as. 2 046 9507 810 
vesa.porkola@gmail.com 

Tuula Aaltonen (varapuh.joht./wb) Härkämäentie 83 040 9002 953 
tuula.  oma  @  g  mail.co  m     

Minna Pettinen (sihteeri/fb) Rajasuontie 305 050 3590 099 
minna.pettinen@elisanet.fi 

Pirkko Lohtari (rahastonh.) Padasjoentie 570 044 306 3667 
pirkko.lohtari@phnet.f  i  

Aila Niemimäki Kukkuramäentie 51 040 4172 235 
ailajapaavo@outlook.com 

Petri Pettinen Rajasuontie 305 0400 158 247 
petri.pettinen@elisanet.fi 

Juha Vaso Karsillantie 98 050 5265 990 
juha.vaso@pp.phnet.fi 

Emma Murto Vähimaantie 119 041 5366 889 
emma.piispanen@gmail.com 

Liisa-Marjatta Pietinen Yhdystie 8 050 3562 464 
(Äinämöinen/kyläkirjatoimikunta) 
pietinen.liisa@gmail.com 

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

Mainoksia myydään 2019 lehtiin. 
m.pietinen@gmail.com, 050-3035806 

Kylätalon varaukset ja irtaimiston lainaukset Matti Pietiseltä. 
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ÄINÄMÖINEN 1/2019 HUHTIKUU 
Kuvia, tekstit ja taitto: Liisä-Märjättä Pietinen 

Kuvia ja ideoita: Mätti Pietinen 

Oikoluku: Eveliinä Märkkinen jä kylä	yhdistyksen jä	 seniä	 .

Äinämöinen ilmestyy huhti-, elo- ja joulukuussa. 

Lisäaineisto 15.3., 15.7., 15.11. mennessä toimitukseen. 

Kiitos lehden jakajille ja mainostajille.

Painos: 260 kpl 

Painotyö: Lahden Väriasemointi Oy 
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Ä� inä	 ä	n seudun kylä	yhdistys ry 

TAPAHTUMAT 2019 
Helmikuu 
su 10.2. MARKKINAHIIHDOT, Niemimä	essä	 , klo 10-14 
ti 12.2. KYLÄILTA JA KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS, Niemimä	ellä	 , klo 18-20 

Maaliskuu 
su 17.3. PILKKIKISAT, Tälässääressä, klo 10-13 

Huhtikuu 
  ÄINÄMÖINEN 1-2019 ilmestyy 

lä 6.4. EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS, Pellilä	n kirjästollä (kuntä), klo 13-16 
su 7.4. KYLÄLENKKI, Vä	himää, vänhän koulun kentä	 ltä	  (omätoimisesti), klo 10 
su 14.4. KYLÄLENKKI, Joenniemi, lä	hto	  Sälojä	 rveltä	  (kylä	 lä	 iset), klo 10, 
su 21.4. KYLÄLENKKI, Iso-Ä� inio	 , lä	hto	  Kylä	 täloltä (Pietiset), klo 11 (huom. äikä)
su 21.4. MUNAJAHTI, Luontokeskuksessä, klo 12 
su 28.4. KYLÄLENKKI, Myllykselä	 , lä	hto	  Tupälän museoltä (Hemmo Honkälä), klo 10 

Toukokuu 
ke 1.5. VAPPUTULET LUONTOKESKUKSESSA, Kärsilläntie 97, klo 13 
lä 18.5. EUROVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS, Pellilä	n kirjästollä (kuntä), klo 13-16 

Tuukkäläntie 12 
LEHMIEN LAITUMELLE LASKU Perttulän tilällä (Murto), Vä	himääntie 119 

Kesäkuu 
su 9.6. ÄINÄÄN KYLÄMARKKINAT, Kylä	 tälollä, Iso-Ä� inio	 llä	 , Myllykselä	ntie 27, klo 12-15

Heinäkuu 
ke 3.7. NYYTTÄRI PICNIC, Kylä	 tälon pihällä, Myllykselä	ntie 27, klo 18 
mä 8.7. LAULUILTA, Tupälän tälomuseollä, Myllykselä	ntie 224, klo 18-20 
ke 17.7. VANHAN AJAN TANSSIT, Kylä	 tälollä, Myllykselä	ntie 27, klo 19-23 

Elokuu 
ÄINÄMÖINEN 2-2019 ilmestyy 

lä-su 17.-18.8. TUPALAN TALOMUSEON KONEPÄIVÄT, Myllykselä	ntie 224,
(Hemmo Honkälä), klo 9-17 

Syyskuu
lä 7.9. NÄKEMIIN KESÄ! Lyhtyjen yo	  Luontokeskuksessä, Kärsilläntie 97, klo 20,

Joulukuu 
ÄINÄMÖINEN 3-2019 ilmestyy 
JOULUKALENTERI (eri järjestäjiä) 

lä 21.12. OHJELMALLINEN JOULULAULUILTA Niemimä	essä	  
Kukkurämä	entie 14 
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