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PÄ� Ä� KIRJÖITUS 

Kylä� tälon nimeä�  on tääs rukättu. Kylä�kokouksessä säätiin helmikuussä kokousyleiso� ltä�  useitä nimiehdotuk-
siä jä lopultä kylä�yhdistyksen pä�ä� to� ksenä�  oli  Äinään seudun seurojentalo Äinölä.  Nimi säättää kuulijoiden
suussä muoväutuä joksikin muuksi, muttä kunhän ollään sämään räkennukseen menossä märkkinoille täi
muihin jä� rjestettyihin täpähtumiin. Pelkkä�  Ä� ino� lä�  voisi ollä kutsumänimenä�  lyhyt jä ytimekä� s sekä�  helpompi
muistää. 

Hemmo Honkälän jä äpujoukkojen jä� rjestä�mä� , melkein 2000 vieräilijän elokuinen käksipä� ivä� inen Tupälän tä-
lomuseon konepä� ivä� t -täpähtumä ylitti päikällisen uutiskynnyksen. Älueellä koreili noin 80 vänhää träktoriä,
puksutti 30 määmoottoriä jä useillä tyo� nä�yto� ksillä�  esitettiin perinteisiä�  tyo� menetelmiä� . Äsikkälän hyvinvoin-
tiläutäkuntä on välinnut änsäitusti konepä� ivä� t vuoden kulttuuriteoksi. Hemmo on kutsuttu Äsikkälän omiin
”linnänjuhliin” itsenä� isyyspä� ivä�nä� , jossä tunnustuspälkinto luovutetään. Önneä Hemmolle! 

Elä�vä�njoulukälenterin vieräilukohteet kuljettävät  meitä�  joulukuussä kylien älueellä  toinen toistään eriläi-
semmissä kohteissä.  Nyt  on virällinen kutsu tutuille  jä  tuntemättomille  vieräillä  eri  täloissä jä  päikoissä.
Väihtoehdoistä on välittävänä mieleinen luukku täi väikkäpä kä�ydä�  kurkistämässä jokäistä luukkuä, ei meillä�
läsketä… Nä�hdä�ä�n luukuillä! 

Hyvää lähestyvää joulunaikaa ja tapahtumarikasta tulevaa vuotta! 
Leppoisia lukuhetkiä Äinämöisen parissa! 

Liisa-Marjatta Pietinen 
Äinämöisen toimitus 
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KYLÄ� N KUULUMISIÄ 

TEKSTIT: LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN 

Kärsillän lämmellä räju täistelu 
joutsenen poikäsen hengestä�  

Väimoni  hävähtui  äämullä  9.9.2019  klo  7.00  jout-
senten  (emo  jä  2  poikästä)  hä� tä� iseen  kirkunään.
Lä�hdin kiireellä�  kätsomään  västärännälle ä�ä�ntelyn
syytä� .  Joutsenen poikänen oli  sotkeutunut  ohueen
näruun, jokä oli kietoutunut siipien jä jälkojen ym-
pä� ri.  Poikänen oli äväin nä� ä�ntynyt jä nä�ytti  olevän
hukkumäisillään. 

Kähläsin veteen jä vedin värovästi  irrällään olevän
närun  pä�ä� stä�  poikästä  räntään.  Huusin  nääpurin
Kirstiä�  ävuksi  närusotkun ävääjäksi.  Itse pidin hä� -
tä� ä�ntynyttä� , rä�piko� ivä� ä�  jä äivän uupunuttä lintuä sy-
lissä�ni. Säimme irrotettuä närun jä pä� ä� stimme jout-
senen veteen. Helpotus oli suuri, kun poikänen lä�hti
uimään kohti ä�ä�ntelevä� ä�  emoä. Perhe oli tääs käsäs-
sä.  Nääpuri  Hynninen  soitti  jä  kertoi  nä�hneensä�
koko  joutsenperheen  myo� s  pelästuneen  poikäsen 
elossä jä tiukässä lentohärjoituksessä. 

Juha Vaso 

Iso-Ä� inio� n Käsillä oli ruskän vä� rit 
jä tälviset mäisemät 

MÄTTI PIETINEN

Kolmättä kertää jä� rjestetty täpähtumä, lokäkuun vii-
dentenä�  pä� ivä�nä� ,  kerä� si 28 liikkujää. Kirpäkkä sä� ä� ,
yo� llä�  sätänut ensilumi jä ruskän kirkkäät vä� rit loivät
hyvä� t  puitteet  liikuntätäpähtumälle.  Näisten  jä
miesten särjoissä pälkittiin voittäjät sekä�   osällistu-
jien  kesken  ärvottiin  juomäpäkkäus.  Sponsoreinä

toimi  Enträtum,  Niemimä�en  juhlä-  jä  mäjoitustilä,
Ryhdinräkentäjä jä R-kioski Vä� ä�ksy. 

Neljä�nnet lästenkirjät 

Tä�nä�  syksynä�  julkäistu  Heidi  Viherjuuren  Hiljä  jä
operäätio joulun täikä  -kirjässä  eletä� ä�n  jouluisissä
tunnelmissä.  Heidin  kirjojä  myydä�ä�n  jo  Säksässä.
Seijä  Heländerin  uutuuskirjä  Hilppä  Ho� mo� tiäinen
päneutuu vänhojen korpimetsien äsioihin.  Molem-
pien kirjäilijoiden teokset ovät heidä�n neljä�nnet läs-
tenkirjänsä. 

                   LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN        LÄSTUKIRJÄSTÖ

Heidi Viherjuuren ja Seija Helanderin uudet lastenkirjat. 

Kun joulu on 
SÄVEL: OTTO KOTILAINEN, SANAT: ALPO NOPONEN 

Kun maass´ on hanki ja järvet jäässä ja silmä sammunut
auringon, kun pääsky pitkän on matkan päässä ja metsä
autio, lauluton, käy lämmin henkäys talvisäässä, kun joulu
on, kun joulu on. 

Ei  huolta,  murhetta  kenkään  muista,  ei  tunnu  pakkaset
tuikeat, vain laulu kaikuvi lasten suista, ja silmät riemusta
hehkuvat, ja liekit loistavat joulupuista, kun joulu on, kun
joulu on. 

On äiti laittanut kystä kyllä, hän lahjat antaa ja lahjat saa.
Vaan  seimi,  pahnat  ja  tähti  yllä  ne  silmiin  kalleina
kangastaa! Siks´ mieli hellä on kristityllä, kun joulu on, kun
joulu on. 
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Tupälän tälomuseon konepä� ivä� t 17.-18.8.2019 

Savu nousi, vesi roiskui ja pellon rivistössä soi maamoottorien oma ”musiikki”. Teksti ja kuva: Liisa-Marjatta Pietinen 

Hemmo Honkälän tälomuseollä  jä� rjestettiin mään-
kuulut,  viihtyisä� t,  monipuoliset,  täpähtumärikkäät
jä päljon puhutut konepä� ivä� t elokuun 17.-18. pä� ivi-
nä� .  Museoisä�nnä�n  lääjä  ystä�vä� joukko  säi  ollä  jo
muutämää viikkoä äikäisemmin mukänä välmistelu-
to� issä� . Koneitä älkoi ilmestyä�  suoriin riveihin pellol-
le päri viikkoä äikäisemmin. Jä� rjestelyiden kokonäi-
suudestä västäsi vähvänä täustähähmonä ollut Ärto
Jussilä. Käunis, lä�mmin jä säteeton sä� ä�  oli otollinen
noin 2000 hengen ulkoilmätäpähtumälle. 

Liikenteenohjääjät  osoittivät  pellolle  äutoille  näu-
hoitetulle älueelle päikät. Härrästepärkkiin ohjättiin
riittä�vä�n vänhät äutot täi moottoripyo� rä� t. 

Känsänedustäjä Hilkkä Kemppi esiintyi, everstiluut-
näntti evp V.K. Simolä, Önervä Hintikkä jä EU-virkä-
mies Risto Ärtjoki perhekuntänsä känssä vieräilivät
täpähtumässä.  Välmet  Märtät  äjoivät  tyllihämeissä
träktoreillä  jä  Vänhän Sävotän Enso Kutsetti  soitti
erikoisillä soittimillä. 

Hevoskierto, Räpälän veneitä�  jä vänhojä tyo� koneitä
lo� ytyi  useistä  kätoksistä.  Äittojen,  säunojen  jä  rii-

hien ovistä säi kurkistää väpäästi  sisä�ä�n.  Äito 100
vuottä vänhä puucee pälveli yleiso� ä� , nävettämuseos-
sä sä� ilytettiin kotitärveästioitä jä  mäidonkä� sittelyn
vä� lineitä� . Pellollä oli 80 träktoriä, 30 määmoottoriä,
puimureitä jä nääpurin puolelle jätkui Märkku Riu-
kän ärmeijän kälustorivisto� . 

Tilän viirissä�  on vuosiluku 1539. Tälomuseon pä� re-
kätto on uusittu vuonnä 2006. Suljettu susipihä oli
räuhoittumisen jä kähvihetken tyyssijä värjostävine
omenäpuineen. Täpähtumä veti moniä kä�vijo� itä�  mu-
kään molempinä pä� ivä�nä� , jä yleiso� stä�  lo� ytyi vieräitä
myo� s Säksästä jä USÄ:stä ästi. 

Nä� lkä�  täi jäno ei yllä� ttä�nyt, kun eri puolillä täpähtu-
mä-äluettä oli äinä jotäin tärjottävää. Käikille ruokä-
pisteille riitti äsiäkkäitä. Konehällissä tärjoiltiin Kä-
tin ruokäpälvelun soppää kähvillä jä letuillä, Viitäi-
län seuräntälon teltällä konekentä�n reunällä poltto-
moottorien sä� estä�mä�nä�  oli  pisimmä� t lettukähvi- jä
mäkkäräjonot. Ä� inä�ä�n seudun kylä�yhdistys ei vä� ltty-
nyt myo� skä� ä�n jonotukseltä tälopihän vuonnä 1873
räkennetun  sävusäunän  kähviopisteellä� .  Sämäinen

4



säunä  osällistui  vuonnä  2001  Säunäseurän  kilpäi-
luun. 

Tyo� nä�yto� ksissä�  määmoottorit  pyo� rivä� t  yksinä� ä�n  jä
loput olivät voimänlä�hteinä�  tyo� koneille.  Viljää pui-
tiin,  pä� reho�ylä� llä�  tehtiin kättopä� reitä� ,  vuoltiin hei-
nä� - jä äidän seipä� itä�  jä hälottiin säunäpuitä. Kynno� n
SM-mestäri Reijo Elk Nurmijä� rveltä�  suoritti  kynto� -
nä�yto� ksen Suomen lippu liehuen. Riukuäitää välmis-
ti Mätti Pärtio Ristiinästä, lenkkivitsojen tekoä esit-
teli  Reino  Hälin  Lämmiltä  jä  seppä�mestäri  Seppo
Hännulä Euräjoeltä poikänsä känssä täkoivät koris-
te-esineitä� .  Äsikkäläläiset miehet,  Erkki  Räunio oli
tekemä� ssä�  säunävästojä jä Veikko Honkälä tiiliä� . 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN                

Seppämestari Seppo Hannula Eurajoelta. 

Kä� sityo� lä� isten vä� rikkä� in tuottein koristeltu läto kut-
sui jo käukää luokseen. Myytä�vä�nä�  oli  Leä Lähden
retroväätteitä jä välmispelläväliinojä, Leenä Kempin
korttejä jä räutälänkäto� itä�  sekä�  Sirkkä-Liisä Räutä-
vuon  lämmästilän  villätuotteitä.  Sävotän  kä�mpä�n
Härtsu  herrän  puodissä  myytiin  erä�henkisiä�  äsus-
tettä jä tärvikkeitä. Veijo Kurkinen myi jä esitteli ul-
läkkonsä  äärteitä.  Täpähtumän  vilskeessä�  olivät
myo� s rukkäskäuppiäs sekä�  läku- jä hunäjänmyynti-
pisteet.  Määläistunnelmää loivät päri hä�kkikukkoä,
joiden nimet oli Ärto jä Hemmo. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN         

Ristiinalaisen Matti Partion riukuaidan teon taidonnäyte. 

      TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN     

Hemmo Honkala myhäili tyytyväisenä tapahtuman saamaa suur-
ta suosiota ja sai kannustusta järjestää tapahtuma museoalueel-
lansa jonkun vuoden kuluttua uudelleen. Hemmon päällä olevat
isän pussihousut ovat 50-luvulta ja liivi on papan perua . 
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Asikkalan  hyvinvointilautakunta  on  valinnut  Tu-
palan  talomuseon  konepäivät  kunnan  vuoden
2019  kulttuuriteoksi.  Hemmo  Honkalalle  osoite-
taan huomionosoitus  kunnan itsenäisyysjuhlassa
6.12.2019. 



Ä� inä�ä�n seudun yleisurheilutuloksiä 
105 vuoden äjältä 

Jälmäri  Seppä� lä�  Vä�himäästä  oli  määmme  pärhäitä
kestä�vyysjuoksijoitä vuonnä 1914. 
Tulokset kokosi Esko Riukkä. 

MIEHET 

100 m 

Äältonen Märtti 11.6 1951 

800 m 

Tuomäilä Märtti 1.58.9 1953 

1000 m 

Tuomäilä Märtti 2.37.1 1952 

1500 m 

Tuomäilä Märtti 3.58.0 1954 

3000 m 

Tuomäilä Märtti 8.39.8 1953 

Riukkä Esko 8.48.2 1961 

Riukkä Timo 9.06.8 1984 

Seppä� lä�  Jälmäri 9.18.2 1914 

5000 m 

Tuomäilä Märtti 14.48.6 1953 

Riukkä Esko 15.03.8 1961 

Riukkä Timo 15.38.4 1982 

Seppä� lä�  Jälmäri 16.15.0 1914 

10 000 m 

Tuomäilä Märtti 32.31.6 1954 

Seppä� lä�  Jälmäri 34.30.4 1914 

maraton 

Riukkä Timo 2.50.46 1988 

Riukkä Esko 3.05.26 1984 

korkeus 

Tukiä Ismo 188 1971 

pituus 

Jussilä Soini 627 1953 

Äältonen Märtti 626 1951 

Kommeri Pekkä 614 1968 

Sälmelä Räimo 611 1955 

3-loikka 

Jussilä Soini 13.20 1952 

kuula 

Jussilä Soini 13.47 1951 

Tuomäilä Erkki 13.16 1952 

Tuomäilä Leevi 12.79 1953 

kiekko 

Tuomäilä Erkki 47.05 1962 

Wällde>n Teuvo 40.70 1973 

Tuomäilä Leevi 39.89 1950 

Jussilä Soini 39.39 1951 

keihäs 

Hä�kkä� lä�  Niilo 53.10 1951 

NAISET 

kuula 

Wällde>n Pä� ivi 10.20 1985 

kiekko 

Viljäniemi Pä� ivi 

(nyk. Sälojä� rvi) 40.26 1985 

Wällde>n Pä� ivi 38.28 1982 

Seppä� lä�  Önervä

(nyk. Täävitsäinen) 37.51 1955 
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Siiri Riukkä, kylä�n ensimmä� inen näinen ärmeijässä 

TEKSTI JÄ KUVÄ: SIIRI RIUKKÄ. KYSYMYKSET: MÄTTI PIETINEN 

1. Kerro jotain itsestäsi 
20-vuotiäs myllykselä� lä� inen nuori, jokä pärhäillään
suorittää väpääehtoistä värusmiespälvelustä äliker-
sänttinä.  

2. Vapaaehtoinen varusmiespalvelu, miksi? 
Öllut pienestä�  ästi hääve pä�ä� stä�  ärmeijään, lukio äi-
känä se vä�hä�n käriutui. Jostäin se kipinä�  tääs syttyi,
että�  sinne  on  pä�ä� stä�vä� .  Tä�hä�n  on  todennä�ko� isesti
päljon väikuttänut iskä�n mielenkiinto määnpuolust-
ustä kohtään jä pienestä�  pitä� en olen ollut iskä�n mu-
känä eriläisissä täpähtumissä, kuten esim. juhläpä-
räätit jä märkkinoillä Äsikkälän Reservilä� isten pis-
teellä�  jä  häutuumäällä,  kun  siellä�  on  ollut
kunniävärtio. 

3. Missä palvelet, kuinka kauan?
Pälvelen  Porin  Prikäätissä  Niinisälossä  räketinhei-
tinpätterissä. Pälvelusäikä on 347 pä� ivä� ä� ,  sillä�  olen
suorittänut äliupseerikurssin. Ölen sä� ä� äliupseeri, eli
tehtä�vä� ä�ni kuuluu ollä ryhmä�njohtäjänä sä� ä�miehis-
to� lle.  Me  luodätään  tykisto� lle  sä� ä� sänomä,  jottä  he
pystyvä� t ämpumään tärkemmin.  

4. Nykyinen päivärahan suuruus ja kuinka loma-
matkat tapahtuu? 
Ensimmä� iset  puoli  vuottä  5,10  €,  siitä�  seuräävät
kolme  kuukäuttä  8,50  €  jä  viimeiset  kuukäudet
11,90 €. Näisille lisä� tä� ä�n pä� ivä� rähään 0,50 €/pä� ivä� ,
sillä�  Puolustusvoimät ei jä� rjestä�  meille käikkiä pä� i-
vittä� in tärvittäviä värusteitä. Ärmeijä jä� rjestä� ä�  tiet-
tyihin käupunkeihin lomäkyydit jä värusmiespälve-
luksessä  ollessä  pystyy  mätkustämään  ilmäiseksi
linjä-äutoillä jä junillä. Itselle käikistä helpoin kulke-
mismuoto on omä  äuto,  jollä  olen kulkenut  tä�hä�n
ästi jokä kertä. 

5. Sotilas-slangi 
gines = kiinnioloviikonloppu 
hä� ro� värustus = värustus, jotä ei ole puettu sä� ä�nto� jen
mukään
tornäri = käsärmillä leviä�vä�  huhu 

6. Lähtisitkö uudestaan? 
Lä�htisin,  intissä�  on  oppinut  päljon  selläistä  mitä�
muuällä ei opi. Siellä�  tulee käsvettuä niin henkisesti
kuin  fyysisestikin.  Värsinkin  värusmiesjohtäjänä
oleminen opettää todellä päljon, sillä�  olet västuussä
myo� s muistä kuin itsestä� si. Intissä�  on myo� s säänut
todellä  päljon  hyviä�  ystä�viä� ,  joihin  värmästi  pitä�ä�
yhteyttä�  myo� s intin jä� lkeen.  

7. Onko hyötyä tulevaisuudessa? 
Ärmeijästä  säätu  johtäjäkoulutus  äuttää  värmästi
tuleväisuudessä, jos tyo� elä�mä� ssä�  äsettuu johtäjäteh-
tä�viin.  Intissä�  on  myo� s  oppinut  tulemään toimeen
käikkien ihmisten känssä. 

8. Kuinka inttiin sopeutui ja mikä edelleen kum-
mastuttaa?  Kerro  alkupäivistä  ja  kokemukset
tuvastasi.
Ensimmä� iset viikot olivät räskäitä, koskä ei ollut tot-
tunut kä�velemä�ä�n jä seisomään niin päljon. Ekät vii-
kot oli myo� s henkisesti räskäitä, koskä ei ollut tottu-
nut olemään 24/7 niin suuren ihmisjoukon keskellä� .
Meillä�  oli  heti  älkuunsä tupläkinkku (eli  käksi  vii-
konloppuä perä�kkä� in kiinni käsärmillä) niin loppu-
jen lopuksi käikkeen tottui todellä nopeästi. Hänkä-
lintä  oli  muistää  teititellä�  jä  herrotellä/rouvitellä
ylempiärvoisiä. Tä� llä�  hetkellä�  käikki äsiät, mitä�  intis-
sä�  tehdä�ä�n,  tulee  niin rutiininomäisesti,  ettei  osää
äjätellä, että�  mikä� ä�n olisi outoä täi että�  mikä�ä�n kum-
mästuttäisi. Ehkä�  nyt jo vä�hä�n jä�nnittä� ä� , että�  miten
siviiliin sopeutuu täkäisin, kun on oppinut olemään
intissä� . 

9. Jotain, mitä haluat kertoa?
Jos on yhtä� ä�n mielenkiintoä värusmiespälvelukseen
näisenä, niin suosittelen menemä�ä�n,  jos siviiliäsiät
on kunnossä. Ärmeijässä henkisesti ränkintä on si-
viiliäsiät.   Sillä�  käikkiä ikä�viä�  äsioitä, mitä�  siviilielä� -
mä� ssä�  täpähtuu voi ollä väikeä kä� sitellä� , eikä�  siihen
äinä ole äikääkään ärmeijässä.
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Tälvisodän syttymisestä�  80 vuottä 

Välmä Pietisen eväkkomuistojä (o.s. Inkilä� inen, 1930-2008) 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Evakkokori 

Tälvisodän syttymisestä�  tulee kuluneeksi 80 vuottä.
Tä� ssä�  erä�ä�n  eväkon  kokemuksiä.  Inkilä� isen  tilä
sijäitsi Välkjä� rvellä�  Öräväniemessä�  Vuoksen lä�hellä� .
Perinteinen kotielä� intilä,  jossä  oli  hevoset,  lehmä� t,
siät  jä  känät.  Nävettä  oli  västä  räkennettu vuonnä
1935. 

Vuonnä  1939  perä� tupä  mä�ä� rä� ttiin  ärmeijän
kä�ytto� o� n. Ömät tävärät piti ottää pois jä tilälle tuli
ärmeijän täväroitä puhelimineen jä kärttoineen. Sen
vuoden  syksyllä�  lä�histo� llä�  tehtiin  linnoitusto� itä�  jä
Viljo-veli joutui ärmeijän pälvelukseen. 

TÄLVISÖTÄ SYTTYY 

Tälvisotä  syttyi  torstäinä  30.11.1939.  Illällä
kätsoessä  räjällepä� in  puoli  täivästä  oli  kuin
voimäkäs punäinen äuringonläsku, kun räjällä päloi.
Välonheittimet  risteilivä� t  täiväällä.  Kuului  tykkien
jyminä�ä�  jä ämmuskeluä. 

Mä�ä� rä�ys  tuli  perjäntäi-äämunä  jä  kotoä  oli
lä�hdettä�vä� .  Enempä�ä�  ei  säänut  ottää  mitä�  rekeen
mähtui.  Evä� stä�  jä  väätettä  päkättiin  mukään,
Välmälle  läitettiin  ylle  montä  mekkoä  pä� ä� llekkä� in.
Hevonen rekeä�  vetä�mä�ä�n jä muut elä� imet piti jä� ttä� ä� .
Pitkin  pä� ivä� ä�  oli  mennyt  jo  päljon  vä�keä�
Öräväniemen  kä� rjen  suuntään.  Iltäpä� ivä� llä� ,  kun
älkoi hä�mä� rtä� ä� , oli Inkilä� isten vuoro liittyä�  mukään. 

Niemen kä� rjessä�  oli  normäälisti toimivä lossi,  jollä
Vuoksi ylitettiin. Nyt ohelle oli jä� rjestetty ärmeijän
lossi,  jokä  pystyi  ottämään  äinäkin  kuusi  hevostä
kuormineen. Nä� in pä�ä� stiin Vuoksen yli  jä  yo�  oltiin
sukuläisten  luonä.  Äämullä  jätkettiin  mätkää
hevosellä  jä  reellä� .  Mätkällä  yo�vyttiin  ennen  kuin
pä�ä� stiin  Koljolän  junä-äsemälle.  Näiset  jä  läpset
mätkustivät  junällä  jä  miehet  tulivät  hevosten

känssä  perä� ssä� .  Käksi  vuorokäuttä  oltiin  junässä
ennen  kuin  pä� ä� stiin  Hä�meeseen  Humppilän
äsemälle. Väunussä oli väuvojä, joitä ä� idit eivä� t koko
mätkän  äikänä  pä� ä� sseet  pesemä�ä�n.  Tunnelmä
mätkällä  oli  äpeä,  mielessä�  oli  jä�nnitys  jä  pelko
tulevästä.  Perjäntäinä oli lä�hdetty eväkkoon, niin jo
määnäntäinä kuultiin,  että�  kotitilällä sotiläät olivät
ämpuneet  elä� imet  pärteen  jä  polttäneet
räkennukset.  Joulukuun  3.  pä� ivä�nä�  vihollinen  oli
vällännut useitä Välkjä� rven kyliä� . 

EVÄKÖSSÄ 

Humppilän  äsemältä  eväkot  vietiin  tyo�vä� entälolle,
jossä pä� ä� sivä� t ruokäilemään jä lättiälle nukkumään.
Seuräävänä  äämunä  porukkää  häettiin  monellä
hevosellä,  Inkilä� isen  perhe  pä� ä� si  Rukkoon  isoon
määläistäloon.  Neljä�  perhettä�  joutui  äsumään
sämässä  tuvässä.  Jokäinen  osällistui  to� ihin,  kukä
keittio� ssä� , nävetässä jne. Miehet tulivät myo� hemmin
hevosten känssä sämään täloon. Koko tälvi äsuttiin
nä� in yhdessä� . 

TÄLVISÖTÄ LÖPPUI 

Tälvisotä  loppui  määliskuussä.  Kun  räuhänehdot
kuultiin,  niin yhdenkä�ä�n kärjäläisen silmä�kulmä ei
ollut  kuivä.  Miehet  pä� ä� sivä� t  ärmeijästä  siviiliin.
Kärjäläisiä  ruvettiin  sijoittämään  eri  puolille
Suomeä  pikä-äsutusmä�ä� rä�yksillä� .  Inkilä� isen  perhe
muutti vuonnä 1940 Soiniin pikä-äsutustilälle, sieltä�
ännettiin 80 hehtääriä suotä jä korpeä. 

JÄTKÖSÖTÄ 

Tilään  ei  kuulunut  räkennuksiä,  vään  äsuttiin
yhdessä�  huoneessä  Öjälän  tälossä,  Öjänperä�n
kylä� ssä� . Äikomuksenä oli räivätä peltoä jä räkentää
koti. Västäänotto Soinissä oli lä�mmin. Ihmiset olivät
koviä  läulämään  Pohjänmäällä  jä  niinpä�  Öjälänkin
täloon kokoonnuttiin härjoittelemään kinkerivirsiä� . 

Läpset olivät uimässä joellä,  kun he nä�kivä� t  päpin
äjävän  polkupyo� rä� llä�  tietä�  pitkin  sillän  yli.  Käikki
jä�nnittivä� t  mihin  täloon  päppi  meni,  sillä�  eihä�n
hä�nellä�  voinut  ollä  muutä  kuin  kuolinsänomä
rintämällä  käätuneestä.  Päppi  meni  Niemelä� ä�n.
Soinissä oltiin väin yksi tälvi. 

Välmä  oli  neljä�nnellä�  luokällä  syyslukukäudellä.
Koulu toimi kevä�ä� llä�  väin käksi viikkoä, kun opettäjä
lä�hetettiin opettämään Vienän Kärjälään. 

TÄKÄISIN KÄRJÄLÄÄN 

Vuonnä  1942  pä�ä� stiin  täkäisin  Kärjälään.  Soinin
tälostä ostettiin lä�htiessä�  härmää lehmä� . Liinu-
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hevonen  pä�ä� si  myo� s  mukään.  Kun  hevonen  oli
pä�ä� ssyt  Sopukänmä�en älle,  se  oli  kätsellut  tärkästi
ympä� rille.  Inkilä� isen  tälon  kohdälle  tultäessä  se  ei
olisi  millä�ä�n jätkänut mätkää.  Kylä� ssä�  oli  käikkiällä
roskiä,  sodän jä� ljet nä�kyivä� t.  Kylä�n täloistä oli  väin
käksi jä� ä�nyt pystyyn. Äino jä Jooseppi Sotku äsuivät
kylä�n  läidässä.  Venä� lä� iset  olivät  tehneet  heidä�n
nävetästä  kolhoosin,  jossä  oli  12  huonettä.  Koko
täkäisin pälännut kylä�n vä�ki  äsui nä� issä�  huoneissä.
Jotkut älkoivät räkentämään uuttä täloä. Viljo-veli oli
sodässä, joten Välmä äsui käksi vuottä ä� itinsä�  känssä
noissä huoneissä. 

Elä�mä�  jätkui  sodästä  huolimättä.  Öli  märttä-  jä
muutä  yhdistystoimintää  jä  kouluä  kä�ytiin.  Sotä
väätii  uhrinsä,  Välkjä� rven  häutäusmäälle  siunättiin
kerrällä 10 ärkkuä. Eno oli ensimmä� inen, jokä tä� llä�
vä� liäjällä siunättiin Välkjä� rven häutäusmäälle. 

Täkäisin Kärjälässä ollessä Välmällä oli vuorossä 5-6
luokkä. Sämässä räkennuksessä oli käuppä jä koulu. 

SUURHYÖ� KKÄ�YS JÄ UUDELLEEN EVÄKKÖÖN 

Kun suurhyo� kkä�ys älkoi perjäntäinä 09.06.1944, niin
sunnuntäinä tuli mä�ä� rä�ys lä�hteä�  Korpiojän äsemälle.
Liinu-hevonen  säätiin  mukään.  Mätkällä  äsemälle
juostiin  lentokoneitä  piiloon  metsä� ä�n.  Västä  illällä
tuli  selläinen  junä  mihin  heidä� t  läitettiin.  Junällä
tultiin  Lähden äsemälle,  jostä  siirryttiin  Vesijä� rven
sätämään  jä  proomullä  lä�hdettiin  Vesijä� rvelle.
Kuultiin, että�  ollään Vä�ä� ksyn känävällä jä piti noustä
kännelle kätsomään miltä�  känävä nä�ytti. Proomu vei
eväkot  Kuhmoisiin,  jossä  pä�ä� stiin  seuräntälolle
yo� ksi.  Seuräävänä  pä� ivä�nä�  jätkettiin  Kuhmoisistä
Pädäsjoen sätämään Suomi-läivällä  jä  sieltä�  eväkot
vietiin  kuormä-äuton  lävällä  Leo  Pästilän  täloon
Toritulle. 

ÖMÄ MÄÄTILÄ 

Viljo-veli  pä� ä� si  syksyllä�  siviilin ärmeijästä.  Öli  ollut
monessä  kovässä  päikässä  mm.  Nietjä� rven
täisteluissä. Hä�n ilmoitti,  ettei  Soinin korpeen enä�ä�
lä�hdetä� ,  vään  hä�n  etsii  jostäkin  määtilän.  Niinpä�
tälvellä vuonnä 1945 Sälpäuselä�n kisojen äikänä he
muutti  Hä�meenkoskelle  (Koski  HL)  Hovin  tilälle.
Liinu-hevonen  oli  vielä�  mukänä.  Koskellä  pä� ä� stiin
heti  kevä� tto� ihin  jä  Inkilä� isten  elä�mä�  äsettui
Hä�meeseen. 

Välmä muutti Läurin jä kähden läpsensä känssä Iso-
Ä� inio� lle, Kyo� stilä�n tilälle vuonnä 1954. Vuonnä 2008
Välmä Pietinen läskettiin häudän lepoon Äsikkälän
häutäusmäälle.  Häutään  ripoteltiin  entisen
Välkjä� rven kirkkomään hienoä hiekkää. 
 
Valma Pietisen haastattelun pohjalta kirjoitti Anitta-Inkeri Tervo 

Luonnonsuojeluälue 

TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN                          MÄTTI PIETINEN

Tarmo  Blad  esitteli  Kaupinsaaressa,  Jyrki  Näsin  maalla  olevan
luonnonkiviasetelmaa. Iso kivi on kolmen aluskivien päällä. Kiven
koko on noin 4x4 metriä ja noin 2,5 metriä korkea. 

Tärmo Blädin  neljä�n  hehtäärin  älue on toistäiseksi
voimässä olevällä väpääehtoisellä sopimuksellä Ely-
keskuksen  Metso  -luonnonsuojeluälueenä,  jossä
määpohjä  jä� ä�  omistäjälle.  Metso  on  Etelä� -Suomen
metsien monimuotoisuusohjelmä jä sopimusväihto-
ehtojä on eriläisiä.  Tärmon välitsemän sopimuksen
mukään älueellä ei sää käätää puitä täi hoitää met-
sä� ä� ,  eikä�  äjää moottorikelkällä. Siellä�  voi metsä� stä� ä� ,
kerä� tä�  sieniä�  jä märjojä sekä�  Käupinsäären siltä sä� i-
lyi. 

Metsä� ssä�  on  häväittu  liito-oräviä.  Älueellä  sijäitsee
vänhojä puitä, kuten kuusiä, hääpojä, mä�ntyjä�  jä päh-
käisiä koivujä.  Puihin ei  ole koskettu noin 60 vuo-
teen jä pisimmä� t puut ovät noin 30 metrin pituisiä.
Päikkä on ihänteellinen luonnonsuojeluälueelle.  Ä� i-
nä� ä�n seudullä muilläkin metsä�nomistäjillä on luon-
nonsuojelumetsiä� . 

Lisä� tietojä:
www.metsonpolku.fi 

KÄUPINSÄÄRENLÄÄVU 
Tärmo Bläd tärjosi läävun päikkää Heinä� jä� rvenjoen
värrestä,  kun  hä�n  kuuli  polkureitin  suunnittelustä.
Läävun edestä�  on käivettu noin 1800-luvullä uitto-
rä�nni,  jokä  oli  puomitettu.  Läävun  täkänä  kulkee
luonnon ojä jä Tärmon mään räjä on purossä. Hillilä� -
lä� inen Timo Jussilä veisti läävun hirret jä läävu koot-
tiin  tälkoillä.  Käupinsäärenläävu  on osänä  Äurinko
Ilves-polkureittiä� , jokä ävättiin vuonnä 2000. 
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Inkilä�n Ilmärin käuppä jä tukinäjurit 

Myllykselä�n tienhäärässä, mustävälkoisessä tienvii-
tässä  luki  silloin  Joenniemi.  Pienessä�  väätimätto-
mässä  mo� kissä�  piti  kylä�käuppää  Ilmäri  Tuomäilä
1900-1945 eli Inkilä�n Ilmäri. Hä�n äsui ensin ä� itinsä�
Ölgän känssä, jokä kuoli vuonnä 1925, sen jä� lkeen
hä�n ävioitui Sylvi Stro� min känssä. 30-luvullä käup-
pähuone oli porstuän perä�kämäri, melko pieni tilä.
Niissä�  tiloissä oli tärjollä monenläistä tävärää, niin-
kuin sen äikäisissä kylä�käupoissä oli täpänä. 

Tien vieressä�  oli TB:n bensämittäri, vieressä�  oli myl-
lykselä� lä� isten iso mäitopo�ytä� .  Tonkien tuojät jä hä-
kijät kä�vivä� t  ostoksillä käupässä. Kesä� sunnuntäisin
käupän räpuillä istui käljän juojiä. Läiläs-Vikki osti
kerrällä risun (korin) B-käljää,  tuhoten sen pä� ivä�n
äikänä. Limsät, joitä Ilmäri myi, olivät Säärion Vir-
vokkeen vihreä�  jä� ä� kermä, portteri jä punäinen limo-
näädi. 

Käupän tiskillä�  oli punnusvääkä jä päksu nippu väl-
keää kä�ä� repäperiä, johon Ilmäri rintätäskustään ot-
tämällä kynä� llä�  läski ostokset yhteen. Hä�n teki pä-
peristä tuutin, johon läittoi joitäin kärämellejä�  käu-
pänpä�ä� llisiksi.  Kun olin  juuri  jä  juuri  oppinut  äjä-
mään polkupyo� rä� llä�  äjon, ä� iti läittoi häkemään Ilmä-
rin käupästä märkän hiivää. Suurestä hiiväpäketistä
käuppiäs  leikkäsi  kärhunlängällä  mä�ä� rä� tyn  hintäi-
sen pälän. 

Tälvisäikään Ilmärin käupänkä�yntiä�  lisä� si tukinäju-
rit.  Ä� inä� ä�n täkämään puutävärä äjettiin pä�ä� sä� ä�nto� i-
sesti Tommonlähdelle. Tukit Tommon räntään jä hä-
lot  Kekä� lhääruun,  jostä  ne  lästättiin  proomuihin.
Tukkitie kulki Kärsillästä Nybergin ohi Inkilä� ä�n, Pä-
kiston pellon, Peltomään korven, Nikkilä�n jä Pirtti-
lä�n häkojen käuttä Riukän Kukonojälle, siitä�  Pähnä-
mä�en  äläs  läskien Tupälän niitun käuttä  Tommon
räntään. 30-luvullä oli  Mä�kelä�n metsä� ssä�  suuri sä-
vottä, äjureitä oli ollut toistäsätää. Tyhjien hevosten
päluuliikenne rännästä oli Tupälän käuttä Myllykse-
lä�n kylä� tietä� .  Kihluältä sääkkä äjo oli  ollut yleensä�
puolentoistä reissun äjoä. 

Ilmäri myi rähtiäjureille kähviä jä vesirinkeleitä� . Kil-
päilevä yritys oli Hä� rkä�mä�en ällä Räntäsen Eemelin
(Chäplin)  kähvikotä.  Ilmäri  kuoli  vuonnä  1945  jä
muutämän vuoden kuluttuä Sylvi meni näimisiin Äl-
bert Heinosen känssä. Käuppä muuttui postiksi, siir-
tyen myo� hemmin ”säären käupunkiin”. Postimestäri
Pertti jä� i mieleen verkkäisesti liikkuvänä, huumoriä-
kin hällitsevänä, jokä holkkisäimää huulillänsä toi-
mitteli postiäsioitä. 

Esko Riukka 

Pellilä�n kirjästo väkiinnuttänut
toimintänsä 

LEENÄ ETU-SEPPÄ� LÄ�

Pellilä�n kirjästo tä�yttä� ä�  piän viisi vuottä. Väikkä väin
pieni  osä  Ä� inä� ä�n  seudun äsukkäistä  on tä�hä�n  ästi
kä�yttä�nyt hyvä�kseen tä� tä�  mäksutontä jä käikille ky-
lä� lä� isille tärkoitettuä pälveluä, kirjästo on osoittäu-
tunut värsinäisen toimintänsä ohellä myo� s monellä
tävällä  kä�ytto� kelpoiseksi  kokoontumispäikäksi.  Äk-
tiivisille  lukijoille  jä  sätunnäisille  kä�vijo� ille  kirjäs-
tostä on tullut kirjojen lo� yto� tori jä juttutupä. Läki-
äsiäintoimiston äsiäkäsneuvotteluille kirjästo on so-
pivä  päikkä,  jä  tä�mä�n  lisä�ksi  kirjästo  on  toiminut
menestyksellisesti  ennäkkoä�ä�nestyspäikkänä  kun-
nällisvääleissä, eduskuntävääleissä jä EU-vääleissä. 

Kirjävuosi 2019 on ollut hyvä�  myo� s omän kirjästom-
me kännältä. Kylä� isten luettäväksi on hänkittu run-
säs  välikoimä  juuri  ilmestyneitä�  menestyskirjojä:
Hotäkäisen  Kimi-kirjä,  Minnä  Cänthistä  kertovä
Rouvä C,  Sylvi Kekkosestä tehty Ensimmä� inen näi-
nen, Järi Tervon Loiri-kirjä sekä�  tuoreimpinä äsikkä-
läläisen Petri Tämmisen Mustä vyo� , hä�nen poikänsä
Äntti Ro� ngä�n Jälät ilmässä jä Sofi Öksäsen Koirätär-
hä.  Kokonäisuudessäänkin Pellilä�n  kirjästo  on tär-
jonnältään monipuolinen, jä käikille hälukkäille lo� y-
tyy värmästi lukemistä. 

Kuluvän vuoden viimeinen kirjästopä� ivä�  on torstäi
12.12.  jolloin  tärjollä  on  jouluglo� giä� .  Sitten  ensi
vuonnä  juhlitään,  kun  Pellilä�n  kylä�kirjästo  tä�yttä� ä�
huhtikuussä viisi  vuottä.  Sen kunniäksi tärjoämme
16.4. synttä� rikähvit Penän pubissä lukijoillemme jä 
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muille kylä� lä� isille. Tervetuloä glo� gille
joulukuussä  jä  juhläkähville  huhti-
kuussä! 

Leenä Etu-Seppä� lä�  
Pellilä� n kirjästo 
Tuukkäläntie 12 
17450 Iso-Ä� inio�  
044 9675 156 

l  eenä.etuseppälä@luukku.com   

Pellilän kirjaston aukioloajat
keväällä 2020 

torstaisin klo 16-19 
2.1.
16.1.
30.1.
13.2.
27.2.
12.3.
26.3.
16.4.

Kirjaston 5-vuotisjuhla 
30.4. 
14.5.
28.5.

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 2 464   

KYLÄTOIMIKUNNANJÄSENET 2019-2020 

Vesa Porkola vesa.porkola@gmail.com 044 7056 266
puheenjohtaja 

Tuula Aaltonen tuula.  oma  @  g  mail.co  m     040 9002 953
varapuheenjohtaja/web-sivut 

Minna Pettinen minna.pettinen@elisanet.fi 050 3590 099
sihteeri/facebook 

Emma Murto emma.piispanen@gmail.com 041 5366 889
web-sivut 

Pirkko Lohtari pirkko.lohtari@phnet.f  i  044 306 3667
rahastonhoitaja 

Aila Niemimäki ailajapaavo@outlook.com 040 4172 235

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

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

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

Matti Pietinen m.pietinen@gmail.com 050 3035 806
Äinölän isäntä

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

Mainoksia myydään 2020 lehtiin. 
m.pietinen@gmail.com, 050-3035 806 

Äinölän varaukset ja irtaimiston lainaukset Matti Pietiseltä. 
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ÄINÄMÖINEN 3/2019 JOULUKUU 

Kuvia, tekstit ja taitto: Liisä-Märjättä Pietinen 

Kuvia ja ideoita: Mätti Pietinen 

Oikoluku: Eveliinä Märkkinen jä kylä�yhdistyksen jä� senet 

Äinämöiseen tuleva aineisto 15.3., 15.7., 15.11. 
mennessä toimitukseen. 

Kiitos aineistoa antaneille! Kiitos lehden jakajille.

Painos: 260 kpl 

Painotyö: Lahden Väriasemointi Oy 

KINKERIPAIKKA? 
Onko kevättalvella Joenniemen tai Myllykse-
län  kylissä  paikkaa,  Äinään  seudun  kylien
yhteisille Asikkalan seurakunnan järjestämil-
le kinkereille? L-M 050-3562 464

KYLÄKIRJAAN AINEISTOA 
Tuo materiaalia ja/tai kerro ajatuksia kylä-
kirjaan liittyen ennen joululaulu-iltaa lauan-
taina 21.12.2019, klo 17-18 Niemimäen juh-
latilalle. 
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Äinään seudun kyläyhdistys ry

TÄPÄHTUMÄT 2020 

Helmikuu 
su 9.2. MARKKINAHIIHDOT, Niemimä�ki, Kukkurämä�entie 14, klo 10-14 
ti 11.2. KYLÄILTA JA KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS, 

Niemimä�ki, Kukkurämä�entie 14, klo 18-20 

Maaliskuu 
su 15.3. PILKKIKISAT, Tälässääri, Tälässäärentie 65, klo 10-13 

Huhtikuu 
  ÄINÄMÖINEN 1-2020 ilmestyy 

su 5.4. KYLÄLENKKI, Vähimaa: Pädäsjoentie 456, vänhän koulun kenttä� , klo 12 
su 12.4. KYLÄLENKKI, Iso-Äiniö: Seurojentälo Ä� ino� lä� , Myllykselä�ntie 27, klo 11 

Lenkki pä�ä� ttyy Luontokeskukseen. 
su 12.4. MUNAJAHTI, Luontokeskus, Kärsilläntie 97, klo 12 
su 19.4. KYLÄLENKKI, Joenniemi: klo 10 
su 26.4. KYLÄLENKKI, Myllykselä: Tupälän tälomuseo, Myllykselä�ntie 224, klo 12 

Toukokuu 
pe 1.5. VAPPUTULET, Luontokeskus, Kärsilläntie 97, klo 13 
xx xx.5. LEHMIEN LAITUMELLE LASKU, Perttulän tilä (Murto), Vä�himääntie 119 

Kesäkuu 
su 7.6. ÄINÄÄN KYLÄMARKKINAT, Seurojentälo Ä� ino� lä� , Myllykselä�ntie 27, klo 12-15 

Heinäkuu 
ke 1.7. KYLÄPICNIC NYYTTÄRIT, Seurojentälo Ä� ino� lä� , Myllykselä�ntie 27, klo 18 
xx.xx.xx LAULUILTA, Tupälän tälomuseo, Myllykselä�ntie 224, klo 18-20 
ke 15.7. VANHAN AJAN TANSSIT, Seurojentälo Ä� ino� lä� , Myllykselä�ntie 27, klo 19-23 

Elokuu 
ÄINÄMÖINEN 2-2020 ilmestyy 

Syyskuu 
lä 5.9. NÄKEMIIN KESÄ-LYHTYJEN YÖ! Luontokeskus, Kärsilläntie 97, klo 20,

Joulukuu 
ÄINÄMÖINEN 3-2020 ilmestyy 
JOULUKALENTERI 

su 20.12. OHJELMALLINEN JOULULAULUILTA, Niemimä�ki, Kukkurämä�entie 14 

12


