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Pääkirjoitus: ÄINÄMÖINEN 2 – 2016 

MIKÄ MEITÄ YHDISTÄÄ? 

Viime kesänä kyselin tuota asiaa ja sama jatkuu edelleen, mutta nyt eri näkökulmasta. Tuleva
vuosi 2017 on juhla vuosi koko Suomessa, siis myös meidän seudullamme. Mutta löydämmekö,
jotain sellaista yhteistä, johon haluaisin lähteä mukaan ja kenties jopa sitoutuisin tekemään sitä.

Toinen mitä kesän aikana olen pohtinut, on seurantalomme. Viime keväänä kiersin taloa läpi
arkkitehdin kanssa, jonka tehtävänkuvaan kuuluu perinnerakennusten säilyttäminen. Hän ihas-
tui taloomme ja ihmetteli, kuinka vanha on säilynyt niin hyvin. Kylätoimikunnassa olemme kes-
kustelleet tuon käynnin jälkeen talon kunnostamisesta lähinnä kesäkäyttöön soveltuvaksi, van-
haa kunnioittaen. Olisiko seurantalo eli kylätalo asia, joka meitä yhdistäisi? 

Talon kunnostaminen vaatii todellista kylähenkeä ja yhteistä näkyä asiasta. Olen varma, että ky-
läläisissä on useita, jotka osaisivat ns. perinnerakentamista. Talon kunnostaminen ei olisi ehkä
vain kulttuuriteko vaan se voisi olla myös perinnerakentamisen hiljaisen tiedon siirtoa vanhem-
milta sukupolvilta nuoremmille. Joukosta saattaa löytyä myös niitä, jotka olivat aikoinaan raken-
tamassa taloa tai ainakin sivusta seuraamassa. 

Kunnostaminen vaatii paljon resursseja ja sitoutumista. Tähän kylätoimikunta yksin ei riitä vaan
tarvitaan paljon muitakin. Löytyisikö joukostamme asialle sitoutuneita? 

Entä se näky? Mitä talossa tapahtuu, jotta se yhdistäisi kyläläisiä ja olisi todellinen kylätalo vielä
vuosienkin päästä. Kenties jotakin pysyvää ja jotakin muuttuvaa. Mutta mitä? Vai onko maailma
muuttunut niin, ettemme kaipaa tiloja, joissa voisimme toisiamme isostikin kohdata. 

Tänä kesänä talolla järjestettiin markkinat ja tanssit. Tapahtumat, jotka yhdistivät nykyisiä ja en-
tisiä kyläläisiä sekä muita paikalle saapuneita. Mukavaa oli ja väki viihtyi. Miksei siis tulevaisuu-
dessakin alueellamme olisi jotakin sellaista, joka kuuluu jokaiselle – oma kylätalo jossa tavataan
ja tapahtuu. 

Päivi Salojärvi 
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Uusi Länsi-Asikkalan Marttayhdistys perustettiin 

Länsi-Asikkalan  Marttayhdistys  perustettiin
maanantaina huhtikuun 11.  päivänä. Paikalla
oli 13 naista ja muutama kiinnostunut ilmot-
tautui  joukon  jatkoksi.  Jäseniä  oli  myös  yli
oman  kylän  rajojen  Vääksystä,  Viitailasta,
Kurhilasta ja Padasjoen Maakeskestä. 

Perustamiskokouksen  asioiden  lisäksi  pu-
heenjohtajaksi valittu Minna Pettinen kertoi
marttailun  moninaisuudesta  ja  säännöistä.
Kokous  valitsi  yhden  vuosikokouksen  peri-
aatteen. 

Marttojen  kokoontumiset  ovat  kuukauden
viimeisenä  maanantaina.  Emäntävuorossa
olevan tarjoilusuosituksena on yksi suolainen
ja yksi makea kahvileipä. Arpajaisia järjestet-
täisiin  kerran vuodessa.  Toiveita ja  jokaisen
osaamisia  kerättiin  marttailtojen  aiheiksi.
Idealistalle tuli monia hienoa ehdotuksia. 

Jäsenhakemukset  täytettiin  Marttaliitolle.
Jäsenmaksun  vastineeksi  saa  monipuolisen
Martta-lehden,  joka  ilmestyy  kuusi  kertaa
vuodessa. 

Hallitus  kokoontui  heti  perustamiskokouks-
en  jälkeen  järjestäytymiskokoukseen.  Pu-
heenjohtaja  Minna  Pettisen  lisäksi  hallituk-
seen kuuluu varapuheenjohtaja Nenne Näsi,

sihteeri Elisa Mondolin, rahastonhoitaja Pike
Lohtari. Muut jäsenet ovat Katariina Kokko,
Eija Niinimäki ja Paula Rantanen. 

Marttaliitolla  on  15  piiriä  Suomen  alueella.
Länsi-Asikkalan Martat kuuluvat Itä-Hämeen
Martta-piiriin, jossa on jäsenyhdistyksiä 68 ja
jäseniä yli 2000 henkilöä. 

Yleisimpiä  Marttojen toimialoja  ovat  ruoka,
kodinhoito, puutarha ja käsityöt. Isommissa
yhdistyksissä on eriydytty omien mieltymys-
ten mukaan osa-aloihin. 

Marttaliitto neuvoo arkisia asioita kuten tah-
ranpoistoa,  kukkien  hoitoa,  rahankäytön
suunnittelua tai muuton järjestämistä. 

Lisätietoja: www.mar  tat  .f  

Kuvat ja teksti: Liisa-Marjatta Pietinen 
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Kuvassa  edestä  Marjo  Karhula,  Pike  Lohtari,  Elisa
Mondolin ja Päivi Salojärvi. 

Kuvassa vasemmalta Paula Hannukkala, Elina Luukka, 
Pirkko Pirinen, Paula Rantanen ja Katariina Kokko .

http://www.martta.fi/
http://www.martta.fi/
http://www.martta.fi/


Marttoja hemmoteltiin villiyrtti-illassa 

Kesäisenä toukokuun viimeisenä maanantai-
iltana  Länsi-Asikkalan  Marttayhdistys  ko-
koontui  viettämään  villiyrtti-iltaa.  Illan  suu-
renmoisen  ohjelman  ja  maittavat  tarjoilut
valmisti yrttien asiantuntija Anitta-Inkeri Ter-
vo. Hän on perehtynyt laajasti luonnonantei-
hin ja aiheeseen liittyviin tietomateriaaleihin
sekä yrttien hyödyntämiseen jokapäiväisessä
ravinnossa. 

- Kasveja löytyy paljon omalta kotipihalta sa-
laatteihin,  yrttilevitteisiin,  ruokiin,  juomiin,
teeaineiksi,  kuivayrtteihin,  viherjauheisiin,
yrttihauteisiin,  voiteisiin  ja  kylpyvesiin,  ker-
too illan emäntä. 
-  Siankärsämö  ihoon  hierottuna  karkottaa
hyttysiä  voimakkaalla  tuoksulla.  Toinen tar-
koitus on tehdä jalkakylpy tai  haude suoni-
kohjuisille  jaloille,  Anitta-Inkeri  antaa hyvän
vinkin.

Ilta aloitettiin juhlavasti koivunmahlamaljoil-
la. Villiyrttiesittelyn jälkeen kierrettiin pihalla

tutustumassa käyttökelpoisiin kasveihin. Kä-
vimme katsomassa metsän siimeksessä ole-
vaa pientä terveyslähdeallasta. 

Herkuttelimme vuohenputkipiirakalla ja villi-
yrttisalaatilla.  Ruokajuomavedet  oli  makeu-
tettu saksankirvelillä, mintulla ja syreenin ku-
kinnoilla. 

Ilta  jatkui  jalkakylvyllä,  jossa  oli  kuusen-  ja
koivunoksia,  raunioyrttiä, poimulehteä  ja
siankärsämöä. Jalkojen liotessa vadissa nau-
timme samalla lämmintä yrttijuomaa. Lopuk-
si  jalat  rasvattiin  Anitta-Inkeri  Tervon  itse
valmistamalla hoitavalla neulas-, oliiviöljy- ja
mehiläisvahapohjaisella metsärasvalla. 

-  Käytä  vain  yrttejä,  jotka  tunnet  varmasti.
Kerää puhtaalta paikalta kuivalla säällä. 
- C-vitamiinipitoisen talvijuoman saat haudut-
tamalla männynneulasia kuumassa vedessä. 
-  Flunssan  oireisiin  haudutetaan  kuumassa
vedessä raastettua inkiväärinjuurta. 
-  Puna-apila  käy  teeaineeksi,  kylpyyn  ja  sa-
laattiin. 
-  Luonnon orvokki  on syötävä koriste,  neu-
voo Anitta-Inkeri Tervo.

Kuvat ja teksti: Liisa-Marjatta Pietinen 
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Vasemmalta  Elina  Luukka  (jalat),  Nenne  Näsi,  Marjo
Karhula, Elisa Mondolin, Aulikki Stenius ja Minna Petti-
nen (jalat) eri värisissä vadeissa jalat likoavat hoitavas-
sa yrttivedessä. 

Kuvassa vasemmalla Anitta-Inkeri Tervo esittelee pihal-
ta löytyviä villiyrttejä. Tutustumassa on Paula Rantan-
en,  Elisa  Mondolin,  Minna  Pettinen  (Länsi-Asikkalan
Marttojen  puheenjohtaja),  Aulikki  Stenius,  Anu  Siivo-
nen, Pike Lohtari ja Elina Luukka. 



Villiyrtti ohjeita 

SALAATTI  
pieniä lehtiä: 
-  voikukka,  piharatamo,  poimulehti,  maito-
horsma,  siankärsämö,  koivu,  mustaherukka
ja mansikka 
- voikukan kukintoja 
- kurkku, tomaatti, paprika ja tuorejuusto 
- salaattikastike 

VUOHENPUTKIPIIRAKKA 

pohja: 
2 dl kaurahiutaleita 
1 dl jauhoja 
1 dl maitoa 
1 dl sulatettua voita tai öljyä 
1 tl leivinjauhetta 
½ tl suolaa 

täyte: 
2dl kermaa tai luomumaitoa 
1 kananmuna 
2dl juustoraastetta 
1 dl fetajuustoa murennettuna 
4 dl hienoksi hakattua vuohenputken lehtiä 
8-10 hienonnettua basilikan lehteä 
Hieman pippuria ja suolaa 

Valmista taikina. Laita vuokaan ja pistele haa-
rukalla. Kypsennä 170 asteessa 10 minuuttia.
Sekoita täytteen ainekset ja levitä päälle. Jat-
ka paistamista 20-25 minuuttia kunnes on vä-
hän ruskea. 

Lisätietoja: 
www.hortoilu.f 
www.suomenluonto.f 

YRTTIJUOMA / TEE (kuivana tai tuoreena) 
Poimulehteä, saksankirveli, mustaherukka, 
vadelma, mesiangervo, mustikka, mansikka,
koivu, pihlaja, puna-apila, nokkonen ja kulta-
piisku. 

MAKUVESI 
saksankirveli, minttu ja syreenin kukinto 

VIHERJAUHE 
Nokkonen,  piharatamo,  poimulehti,  pelto-
korte, mustaherukka, voikukka, koivu, pork-
kanan  ja  punajuuren  naatit  (ei  punajuuren
ruotia). 

KYLPYAINEKSIA 
Mesiangervo, koivu, ruusu, raunioyrtti, sian-
kärsämö, nokkonen, puna-apila, mänty, kuu-
si ja kataja.

JALKARASVA 
Neulasia (kuusi, mänty, kataja), oliiviöljyä ja 
mehiläisvahaa. 

KIRVAMYRKKY
Keitä raparperin lehtiä, siivilöi ja lisää pari tip-
paa  astianpesuainetta.  Suihkuta  kasveille,
joissa on kirvoja. 

Ohjeet: Anitta-Inkeri Tervo 
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Vuohenputkipiirakka, yrttisalaatti ja "makuvesiä". 

Seuraava  Länsi-Asikkalan  marttojen  ilta
on 29.8.2016 kello 18.00.Minna Pettisellä.
Illan aiheena on sienet. 

http://www.suomenluonto.fi/
http://www.hortoilu.fi/


Kuvakulma tapahtumista 

Luontokeskus  toivottaa  vapunviettäjät  sisään
koristellusta  portista.  Vapputulille  tultiin  ajan
kanssa viihtymään. Teksti: Liisa-Marjatta Pietinen
ja kuva: Matti Pietinen 

Kesäinen ilta sai väkeä kerääntymään tunnelma-
tansseihin. Lattialle sirotellut kahvinporot antoi-
vat vauhtia tanssikuvioihin.  Uskolliset Hassakoi-
vun  pelimannien  soittajat  suorittivat  mieleistä
tehtäväänsä ja nuottikansiosta oli huolella valittu
illan suosikkikappaleet. 

Seinäjoen Tangomarkkinoiden seniorien kakkosi-
jan saavuttanut Allan Roth vuorotteli  Hassakoi-
vun kanssa. Hän lauloi uuden CD:n lauluja. 

Tanssin huilitauoilla oli vapaata kuulumisten vaih-
toa,  kahvittelua,  grilliherkkuja ja  arpojen ostoa.
Osa yleisöä nautti pihaparlamenttissa tarinoinis-
ta. 

Teksti ja kuva: Liisa-Marjatta Pietinen 

Kesäkuun viidennen päivän markkinoilla oikealla
Raimo Salmela on kaupanteossa Asko Leveäojan
ja  Tarmo  Bladin  kanssa.  Teksti:  Liisa-Marjatta
Pietinen ja kuva: Matti Pietinen 

Heinäkuun  viimeisellä  viikolla  Tupalan  museon
saliin kokoontui yli 30 henkeä kesäisiä lauluja lau-
lamaan Markku Kiljujesen johtaessa ja Asko Le-
veäojan säestäessä haitarilla. Mukana oli kyläläi-
siä ja Vääksyn Myllymuseon vakituisia lauluiltojen
vierailijoita. 

Hemmo  Honkalan  tila  on  perustettu  vuonna
1841, jolloin lauluiltana päivälleen oli 175 vuoden
merkkipäivä. 

Kuvassa saman vuotisia ”kylän poikia” laulamas-
sa nuoruus vuosista kertovia kesäisiä lauluja. Va-
semmalta  Veikko  Tiirikka,  Esko  Riukka  ja  Erkki
Tuomaila.

Teksti ja kuva:Liisa-Marjatta Pietinen 
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Kuvat: Martta Oksanen 

Iso-Äiniön  tilallisten  yhteiskuivurin
rakennusporukka  on  saanut  ison
urakan  päätökseen  ja  poseeraavat
yhteiskuvassa. 

Kylän vanhoja valokuvia 

Sipilän  Niilo  kyyditsi  kylän  nuoria  kuorma-auton  lavalla
esiintymässä omissa ja naapurikylien juhlissa. Istuimina oli
pitkät puiset penkit. 

Näytelmäkerho ja muita nuoria Pulkkilanharjulla 11.5.1947. 

Iso-Äiniön nuorisoseuran aktiivinen tanhuryhmä. 



Motoristi Katariina Kokko 

Katariina  Kokko  on  kotoisin  Padasjoen  Vir-
mailansaarelta. Alakoulun hän kävi Kellosal-
mella, kun Virmailan oma koulu oli loppunut
jo 60-luvulla. Asikkalan Iso-Äiniölle Katariina
muutti  vuonna  1991  Helsingin  ja  Lahden
kautta.  Nyt  talossa  on  asuinkavereina  2,5
vuotiaat  valkea  Väinö-  ja  musta  pörröinen
Kyösti-kissa.  Neljä  lasta  on  muuttaneet  jo
pois kotoa mutta he käyvät usein kotona. 

Äinäältä  Katariina  kävi  Lahdessa matkatois-
tovirkailijan töissä bussilla tai omalla autolla.
Nyt  työpaikka  on  Vääksyssä.  Rapalassa  on
mieleinen  työ  matka-assistenttinä,  johon
kuuluu matkojen järjestelyn lisäksi  puhelin-,
postitus- ja toimistotöitä. 

Hirsitalon emännän harrastuksena on mart-
tailu ja lenkkeily. Vuosien takainen lentopallo

harrastus  on  jäänyt.  Kodissa  on  kauniita
tuunattuja  yksityiskohtia.  Pitsiä  ei  ole  sääs-
tetty verhoissa ja pöytäliinoissa. Vanhat kau-
niit  huonekalut ja  arvokkaat astiat  somista-
vat tehden kodista viihtyisän. 

TOIVEITA
Katariina  toivoo  lisää  yhteisiä  ajomatkoja,
uusia  asiasta  kiinnostuneita  motoristeja.
Oma terveys säilyminen ja uusien harrastus-
ten  löytyminen.  Lasten  kasvun  ja  elämän
seuraaminen. 

MITEN SINUSTA TULI MOTORISTI?
-  Olen aina tykännyt moottoripyöristä.  Tun-
sin vääksyläisen pariskunnan. Luin Gospel Ri-
ders  Lahden  moottoripyöräkerhon  toimin-
nasta  facebook-sivuilta.  Mukaan  oli  helppo
mennä ja porukka oli mukavan rentoa. Sain 
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Katariina  Kokko ja  Kawasaki  500 ER-5.  Reissuissa  Katariinan mielestä  parasta  on
päästä perille. Yleensä motoristit tykkäävät olla matkalla. 



uusia  kavereita  ja  sosiaalista  elämää.  Tämä
on oma juttuni, kertoo motoristi Kata. 
- Menin kerhoon ilman pyörää mutta tunsin
saavani  sen  vielä  itselleni.  Yllättäin  minulle
soitettiin,  että  Honda  125  skootteri  oli
vaihtanut omistajaa ja oli nyt minun. Joku oli
järjestänyt minulle harjoittelupyörän. 
-  Yksi  kesä  meni  opetellessa  ja  skootterilla
kaatuminen teki varovaiseksi. Se skootterilla
ajaessa  oli  harmillista,  ettei  kukaan  moi-
kannut tiellä vastaan tullessaan. Paitsi yhden
kerran ajoi  10 ”harrikkaa” ja kaikilla oli  käsi
pystyssä. Se lämmitti mieltä. 
-  Seuraavana  kesänä  äidin  puhelinosakkeet
vaihtuivat  Kawasakiin.  Sitten  minulla  oli  oi-
kea moottoripyörä, iloitsee Katariina. 

GOSPEL RIDERS 
Gospel  Riders  on  hyvämaineinen Euroopan
suurin  yhteiskristillinen  moottoripyörä  ker-
ho. Suomen eri lohkoilla on pohjoisessa kuu-
si, etelässä kahdeksan, idässä viisi ja lännessä
neljä  kerhoa.  Yhteensä  noin  1000  jäsentä
ovat luterilaisia,  ortodokseja,  helluntailaisia,
vapaakirkkoisia tai eivät kuulu mihinkään us-
kontakuntaan.  Ilman  moottoripyörää  kiin-
nostuneet  voivat  tulla  mukaan  toimintaan,
kuten Katariina Kokko teki. 

Vuonna  1999  perustettu  Gospel  Rider  Lah-
den  kerho  rakensi  tallitilan  vuonna  2012
Mukkulaan.  Yläkerrassa  on  nettikaupan va-
rasto  ja  kerhotilat.  Alakerrassa  voi  yhdessä
tehdä korjauksia ja huoltoja pyöriin. Talvisäi-
lytystilaa riittää 25 moottoripyörälle. Listoilla
on noin 60 jäsentä. 

Kerhon talliemäntänä toimiva Katarina Kok-
ko huolehtii talli-illan kahvituksesta ja tarjoi-
luista.  Jäseniltä  nyyttärityyliin  tulee  myös
syötävää pöytään. Järjestelytehtäviä jaetaan
toisten kesken pikkujoulujen aikaan. 

KERHON TOIMINTA 
Kerho on aktiivinen ympäri vuoden. Talli-ilto-
jen  tapaamisissa  on  ohjelmana  yleistä  seu-
rustelua, puhetta moottoripyöristä, kahvit ja

lopuksi on illan hengellinen osuus. 
-  Muutama  naiskuljettaja  ajaa  itse,  toiset
ovat miestensä kyydissä. Naiset ovat toimin-
nassa mukana perhetilanteen mukaan. 

Vakituisia  ajoja  on  kesäyönajo,  Päijänteen
ympäriajo,  rippileireillä  vieraillaan  kutsuista,
Vehoniemen  automuseo,  Porvoossa  käynti.
Tiistaisin  ajeluillan  vakituisena  kohteena  on
Vääksyn Majakka Paviljonki, jonne lahtelaiset
ja ympäristön motoristit tulevat. 

YHTEISTOIMINTA 
Viisi  ryhmää  kiertää  kolme  viikkoa  Suomen
toreilla  ja  turuilla.  Paikalliset  seurakunnat
ruokkivat ja majoittavat heidät.  Ennakoivan
ajonkurssi  järjestettiin yhdessä toisen lahte-
laisen  kerhon  kanssa.  Motoristikirkkoja  ja
muita leirejä on ohjelmassa. 

Ulkolaisten kristillisten moottoripyörä kerho-
jen kanssa on ollut yhteisiä ajoja Portugalis-
sa,  Israelissa,  Espanjassa  ja  tänä  kesän  oli
vuorossa Balkan. www.  gospelriders.f   

Kuvat ja teksti: Liisa-Marjatta Pietinen 
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Katariina ja Väinö-kissa. 

http://www.gospelriders.fi/
http://www.gospelriders.fi/


Kyläläisen kynästä: Ari Kärkkäinen 

Se tunne kun…

Olen sen verran vanha mies, etteivät kaikki nykyiset lausahdukset ja sen semmoiset aukene
enää samalla tavalla, kuin silloin omassa nuoruudessani… eli noin 20 vuotta sitten. 
En tiedä, mistä tulee tuo otsikossa kirjoittamani lauseenalku ”Se tunne, kun…”. Ainakin Face-
book on näitä pullollaan ja on niitä havaittu ”älymystön” ja ylioppilaiden käyttämässä Twitteris-
säkin. 

Menneen kesän kunniaksi ajattelin keksiä muutaman lauseen, jotka alkavat sanoilla ”Se tunne,
kun…” ja tässä niitä tulee. 

1. Se tunne, kun tapat hyttysen
2. Se tunne, kun iloiten liiskaat sen sormiesi väliin
3. Se tunne, kun kuulet sen olleen uudestaan syntynyt isoisäsi
4. Se tunne, kun uudesti syntynyt isoäitisi tulee ampiaisen ruumissa pistämään sinua
5. Se tunne, kun huitaiset ampiaismummoasi ja kaadat samalla sytytysnesteen hyttyskynttilään
6. Se tunne, kun pihakalusto syttyy palamaan
7. Se tunne, kun vapaapalokunta ajaa pihaan ilman paloautoa, kun vain yksi mies oli selvinpäin
8. Se tunne, kun ampiaismummosi itkee tappamasi miehensä perään ja nauraa tulessa olevalle
pihakalustollesi istuen pihakoivun oksalla, jota palavan pihakalustosi liekit nuolevat
9. Se tunne, kun huomaat olevasi itsekin tulessa ja mietit, missä hahmossa mahdat syntyä uu-
destaan
10. Se tunne, kun huomaat, ettei hyttynen oikeasti ole mikään valtava ongelma…

Näin se menee.

En usko uudelleen syntymiseen, mutta jotenkin se aihe sopi hyvin tähän raapaisuun. 

Hyvää syyskesää kaikille!
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Martta Oksasen tarina asikkalan murteella 

Tiäl Äiniän kulmil ol enne nii erilaist ku nykysi, tavatki on
muuttunnu, kyläraitil ku tulia vastakkai ni eniä ei sanota
hyviä päiviä, menniä ohi vaa nokka maata kohle. Enne
oltii  kaikki  tuttuja,  naapuris  käytii  kyläs  kuttumati,
ihmiset ol tointoisens apuna, pilettii  talkoit ja lainattii
kaikenllaist tarvesvehettä toinen toisillians. Hevospelit
ol joka talos, kesät peltoajos ja talvet ajovat tukkia, iha
tualt Kihlua takaa Joiniämiän asti Päijäntiän rantaan, siit
sai miähet huushollirahaa, torppien miähet kaato puut
justiaril, ol yhlen ja kahlen miähen justiaria. 

Talojen naiset tekvät omettahuushollit, likatha siel ol äilen mukana. Kesäl ol lehmät laitumil, ilta-
si lapset ajo ne karjapihaan, isommat lyps äitens kans ja piänemmät varjel lehmiä kärpäsist. Mis-
siän ei ollut koneit ei kulettu kauempana kylis ku jalkasi, kirkkuankin mentii jalan kellä ei ollut
hevoist, kulettii oikopolkua Vähimaan kautta, linjapiilit kulkvat nii harvoi, maitoauto laval tonkie
seas kulettii joskus Vääksyy. 

Väkeähä tiäl kyläl ol ku lapset ol kotona isuan asti, koulujaki ol Myllykseläs ja Äiniäl joka ol Vä-
himmaan kans yhteine, kauppapuotiaki ol yhtiän aikaa neljä, ol Inkilän puati, Niämisen puati, Jo-
kelan puati ja Liljan puati, joka tavara ol samas huonias, mikä hyllys, mikä katos roikkumas ja osa
lattial, Liljan pualis ol sualaliha kellaris, ei ollu makkaroit eikä sen sorttiist tavaraa. 

Öljylampul kateltii iltasi, sil valol ne naiset kehräs ja kutovatte kankait, miähet korjasvat hevos-
vehkeit ja tervasvat ajokaluja. Joen varrel ol pari-kolme sahaa ja saman verra myllyjä, puutava-
raa kulu paljo rakennuksii, hirrethä täyty vestiä käspelil, nuaret oppi ne kälentailot vanhemmil-
tans, iltasi tehtii kästöitä. 

Huvipaikatki ol omas kyläs ol kaks taloa ja Karsillas ol tanssilavaki, iltamia ol useit ja väkeä kävi
paljo, ei ollu autoja eikä monel ollu eles polkupyöriä. Sihi sellassian elämiän tottu, ku kaikil ol sa-
manllaist elämiä, oltii tyytyväisiä ku parempaa ei ollu tialos. 

Sitte tul sota ni naiset joutu tekemiä miestenki töitä, silloin ol kaikist pula, naapurit lainail leipiä
ja tarveskauluja toisiltans, tul korttikuponkit, joitenkin täyty niil miäril aina kuukaus eliä. Monta
vuatta siin pula-ajas men, läskisoosia ja pernoit syätii, porkkanoit ja muita juureksia kasvatettii,
itte tehtii pernajauhot ja siirapit ja saippuat ja tervaa poltettii, liäkkeinä ol punaist ja valkoist,
ruusuntippaa ja piköljyä. Suuremmi ei kyläs ollu kelliän mitiä hätiä, kylän asujat autto toine toi-
sians. Näi elettii tiäl kyläyhteisös enne vanhaa. 
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Asikkalan vanhus- ja vammaisneuvosto aloittaa kylävierailut Äinäältä 

Asikkalan vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityi-
sesti ikääntynyttä väestöä ja vammaisia henkilöitä sekä veteraaneja koskevissa asioissa. 

Neuvosto on mukana mm. vanhuspalvelulaissa tarkoitetun, ikääntyneen väestön tukemiseksi
tehtävän suunnitelman valmistelussa, sekä palveluiden riittävyyden ja laadun arvioinnissa. Sillä
on mahdollisuus vaikuttaa myös kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun
ja seurantaan niissä asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden,
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen
taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. 

Asikkalan vanhus- ja vammaisneuvosto on kunnanhallituksen asettama. Jäsenet muodostuvat
vanhus- ja vammaisjärjestöjen sekä Asikkalassa toimivien veteraanijärjestöjen edustajista sekä
seurakunnan, Peruspalvelukeskus Oivan ja kunnan nimeämistä edustajista. 

13

Kuva: Matti Pietinen 

Asikkalan  vanhus-  ja  vammaisneuvoston  seuraava  avoin  kokous  pidetään  Niemimäessä
15.8.2016 klo 14. 

Kokous  aloittaa  neuvoston  kylävierailut  kierroksen.  Kokouksen  yhteydessä  neuvosto  on
kiinnostunut kuulemaan paikallisen vanhusväestön kuulumisia ja niitä asioita, joita on syytä
huomioida ja kehittää, jotta ikääntyneet ihmiset saisivat kokea mahdollisimman hyvän van-
huuden Äinään seudulla. 

Tervetuloa kaikki kylän ikäihmiset keskustelemaan tärkeistä asioista kahvikupin äärelle! 



Ilmoitustaulu 
Äinämöinen 2 - 2016 
oli mukana seuraavat henkilöt: 

 Haastattelu, kuvat, tekstit ja taitto: 
Liisa-Marjatta Pietinen 

- Oikoluku: Eveliina Markkinen ja 
kyläyhdistyksen jäseniä

- Kuvia: Martta Oksanen, Matti Pietinen, 
Pyrkivä

- Muut aineistot: Ari Kärkkäinen, Martta 
Oksanen, Pyrkivä, Päivi Salojärvi.

- Lehdessä esiintyvät henkilöt: Katariina 
Kokko

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

Äinämöinen ilmestyy huhti-, elo- ja 
joulukuussa. 

Lisäaineisto 15.3, 15.7, 15.11 mennessä 
toimitukseen. 

Painotyö: Lahden Väriasemointi Oy

ASIKKALAN NAULAMESTARI 2016- 

KILPAILUN TULOKSET 

Iso-Äiniön  kylämarkkinoilla  kesäkuun  5.

päivänä  NAULAMESTARI  2016-kilpailun

toimitsijoina olivat Kari Lyyrylä ja Eila Tiainen.

Kilpailun  välineinä  oli  vasara  ja  kolme

kappaletta  kuuden  tuuman  nauloja,  jotka

lyötiin  paksuun  parruun.  Naulan  syvyys

mitattiin.

1.  Huttunen Arto 31 mm (25 mm) 

2.  Käpölä Markku 31 mm (7 mm) 

3.  Käpölä Kauko 30 mm 

4.  Laaksonen Heikki 23 mm 

5.  Myllytie Aimo 21 mm 

6.  Ahonen Alpo 17 mm 

7.  Humpila Asko 12 mm 

8.  Aaltonen Enni 8 mm 

9.  Rosti Jani 6 mm 

10. Rantanen Matti 5 mm
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Sadonkorjuumarkkinoilla Vääksyssä 10.9. etsi-
tään  asikkalalaisia  kylien  kädentaitajia.  Tänä
vuonna haetaan  lintulaudan  tekijää  ja  pipon
valmistajaa.  Lastensarjassa  etsitään  metsän-
peikon kyhääjää. Innostuitko asiasta ja haluat
tuoda Äinään seudun ja omaa osaamista julki
niin ota yhteyttä Päivi Salojärveen mahd. pian.

PELLILÄN KIRJASTO
Avoinna kello 16-19

Elokuu
to 11.8. ja to 25.8.

Syyskuu
to 8.9. ja to 22.9.

Lokakuu
to 6.10. ja to 20.10.

Marraskuu
to 3.11. ja to 17.11

Joulukuu
to 1.12. ja to 15.12.



Äinään seudun kyläyhdistys ry 

TAPAHTUMAT 2016 
Helmikuu 
su 14.2. ANIANPELLON MARKKINAHIIHTO, talvirieha Niemimäessä klo 10-14 
ma 15.2. VUOSIKOKOUS Niemimäessä klo 18 

Maaliskuu  ”MUNAJAHTI” kokoperheen pääsiäistapahtuma Luontokeskuksessa 
su 27.3 klo 12 
Huhtikuu ÄINÄMÖINEN 1-2015 ilmestyy 

Toukokuu
su 1.5. VAPPUTULET LUONTOKESKUKSESSA, Karsillantie 97, klo 13 
la 7.5. LAHDEN KYLÄMARKKINAT, Lahden satamassa klo 9-15 
su 22.5. KEVÄTKIRPPIS NIEMIMÄESSÄ klo 12-15 

Kesäkuu 
su 5.6. ÄINÄÄN KYLÄMARKKINAT, Seurantalolla Iso-Äiniöllä, 

Myllykseläntie 27, klo 12-15 

Heinäkuu 
ke 20.7. TUNNELMATANSSIT Iso-Äiniön seurojentalolla 

Myllykseläntie 27, klo 19, Hassakoivun pelimannit 

Elokuu 
ÄINÄMÖINEN 2-2015 ilmestyy 

la 27.8. NÄKEMIIN KESÄ! Lyhtyjen yö Luontokeskuksessa, Karsillantie 97, klo 20 

Syksy 
la 10.9 AVOIMET OVET JA PIHAT tapahtuma Vääksyssä 

Lokakuu 
ti 18.10 KYLÄILTA 

Joulukuu 
ke 21.12 OHJELMALLINEN JOULULAULUILTA Niemimäessä 

JOULUKALENTERI 
ÄINÄMÖINEN 3-2015 ilmestyy 

Tarkempia tietoja tilaisuuksista: 
 kylän ilmoitustauluilla
 nettisivuilla www.ainaanseutu.net 
 facebook- ainaanseutu 
 Äinämöisessä 
 Asikkalan kesälehdessä ja Päijät-Hämeen kylälehdessä 

15

Kuva: Liisa-Marjatta Pietinen

http://www.ainaanseutu.net/


ÄINÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY 

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

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

https://twitter.com/ainaanseutu 

KYLÄTOIMIKUNNAN JÄSENET 2016 

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

salojarvipa@gmail.com 17450 Iso-Äiniö 

Tuula Aaltonen (varapuh.joht.) Cellenkatu 9 040 9002 953 

tuula.oma@gmail.com 13500 Hämeenlinna 

Härkämäentie 81, 

17450 Iso-Äiniö 

Juha Kamppila 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 

Aila Niemimäki Kukkuramäentie 51 040 4172 235 

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 
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