
ÄINÄMÖINEN 

Iso-Äiniön, Joenniemen, Myllykselän ja Vähimaan kylätiedote 

KESÄKUU 

Kyläkokouksessa 25.4. julistettiin kilpailu kylä-
tiedotteen nimestä. Kilpailun raatina toimivat ky-
lätoimikunnan jäsenet. Kylätoimikunta valitsi tie-
dotteen nimeksi Ilkka Murron ehdotuksen Äinä-
möinen. Suurin osa ehdotuksista oli hyvin Äinää-
painotteisia, tässä muutamia esimerkkejä:  Äinää-
läinen, Kyläläinen, Äiniän seulun tielot ja Äiväh-
dys. 

Ilkka Murto kertoi seuraavaa nimen keksimiseen 
liittyen: ”Äinään kylän nimi on varmasti ikivan-
ha -  ehkäpä jo ensimmäisten jääkauden jälkeis-
ten ihmisten antama. Äinämöinen eli Väinämöi-
nen mainitaan hämäläisten vanhana jumalana - 
”Äinämöinen virret takoi”. Vaikkemme asuisi-
kaan vanhan Väinämöisen kotikylässä, olisi mei-
dän hyvä olla hieman ylpeämpiä menneisyydes-
tämme ja syntyperästämme. Ovathan nämä seu-
dut Suomen vanhimpaa asutusta ja on syytä us-
koa asutuksen jatkuneen katkeamatta nykypäiviin 
asti.” 

Kuvassa Ilkka Murto pääl-
lään palkinnoksi saamansa 
lannepyyhe. 
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KAIKKI LENTOPALLOI-
LEMAAN ! 

 

 

NAUTITAAN KESÄSTÄ ! 

 

 

 

 

Saimme esikoulun koulullemme 

Koko kevään jatkunut epätietoisuus esikoulun tulevasta sijoituspaikasta 
Länsi-Asikkalassa on vihdoin ratkennut. Esikoulu aloittaa toimintansa syk-
syllä Äinää-Vähimaan koulun yläkerrassa. Esikouluun kuljetetaan kuusi-
vuotiaat myös Kurhilasta ja Viitailasta. 
Koulun yläkerran remontoiminen oli ehtona esikoulun saamiseksi koulul-
lemme. Kylätoimikunta on luvannut kunnalle tehdä remontin kyläläisten 
kanssa talkoilla. Kunta tuo paikalle materiaalit ja kylätoimikunta toivottaa 
rakennustaitoiset kyläläiset tervetulleiksi talkoisiin. Kts. talkookutsu vii-
meiseltä sivulta. 
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Äitienpäivälounaalla juhlallinen tunnelma 

hankituilla taidoilla. 
Lapset viihtyivät leikkeineen tak-
kahuoneessa ja aikuiset jaloitteli-
vat rannan upeissa maisemissa. 
Aika näyttää tuleeko äitienpäivä-
lounaasta perinne, usea osallistuja 
tuntui tällaista lähtiessään toivo-
van. 

Keräyspaikkahan on koulun pihara-
kennuksen koulunpuoleisessa päädys-
sä, etunurkassa oleva huone. Ohjeet 
oven sisäpuolella. Olet tervetullut 
tuomaan keräyspaperia koululle. 

 

Lentopallo 
Lentopallon pelaaminen on alkanut. 
Miehet pelaavat keskiviikkoisin klo 
18.30 alkaen ja naiset maanantaisin 
klo 18 alkaen, mukaan  mahtuu vielä 

 

Bussikatokset. 
Alueemme linja-autokatosten heikos-
ta kunnosta on oltu yhteydessä kun-
taan. Nyt kaksi katoksista on jo kun-
nostettu ja kolmas odottelee vuoro-
aan. 

Mitä muuta on tapahtunut ? 

Uintiretki  Padasjoelle houkutteli  
mukaan 30 uimaria. Kiitos Äinään 
Pyrkivälle uintimaksuista ja kunnal-
le kyydistä.   

 

Tienvarsien siivoustalkoot. 
Kuten kyläkokouksessa 25.4. ker-
rottiin, Padasjoen Latu sai koko sii-
vousurakan Vääksystä Padasjoelle 
ja saimme kukin keskittyä omien 
nurkkiemme siivoamiseen. 

 

Paperinkeräys  
Paperia kertyi yhteensä kahden 
vaihtolavallisen verran. Jatkossa 
vältämme  pahvin jättämistä  pape-
rinkeräyspaikalle  (tarkemmat oh-
jeet keräyspaikalla). 

S ivu 2 ÄINÄMÖINEN 2000 

Kyläläisten yhteiselle äitienpäi-
välounaalle saapui 90 ruokaili-
jaa. Tunnelma  Lehmonkärjen 
Iso-Haavassa oli sangen juhlalli-
nen talon isännän Ari Yrjölän 
kohottaessa maljaa äideille.  
Aika kului kuin siivillä herkkuja 
syödessä ja tuttujen kanssa ru-
patellessa. Arvokkaan lisän tilai-
suuteen toi kaunis musiikki, jota 
soitettiin  Konservatoriossa 
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Mitä kylillä haluttiin ? 

Edellisessä kylätiedotteessa olleesta 
kyselylomakkeesta saimme mm.
seuraavanlaista tietoa: 

 

Mikä on parasta kylässäsi? 

• rauhallinen maalaismiljöö 

• lyhyt matka Vääksyyn ja Padas-
joelle 

• koulu 

• kaunis kumpuileva ympäristö 

• hiihtoladut    
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Mikä on huonoa kylässäsi?  
 
• kyläteiden huono kunto 
• ei ole kauppaa 
• ei ole kioskia 
• kylän asioista tiedottaminen 

heikkoa 
• huonohko yhteishenki 
• valaistus puuttuu  

”lenkkipoluilta” (Karsillan lenk-
ki) 

 
Mitä haluttiin kehitettävän? 
 
• tienviitat vihdoin paikoilleen 
• bussikatokset kuntoon 
• seurojentalo käyttökelpoiseksi 
• Äinään Pyrkivän toiminnan el-

vyttäminen 
• luettelo kyliltä saatavista palve-

luista 
• talvella ”auratut” ladut 
• koululta lähteviin latuihin kyltit, 

minne latu johtaa ja mikä on len-
kin pituus 

• koskien kunnostus 
• paikallisia uutisia kylätiedottee-

seen 
• siivoustalkoita 
• pilkkikisoja 
• hiihtokilpailuja lapsille 
• sählyvuoro koululle 
• kukkia Myllykseläntien risteyk-

seen. 
 
 

Kiitämme kyläläisiä vastauksista ja yritämme kaikki kohdallamme miettiä, voi-
simmeko vaikuttaa edellämainittuihin asioihin, tehden kyliämme näin viihtyi-
simmiksi asua. 
 
Toivomme saavamme ideoita ja ajatuksia jatkossakin mahdollisimman monelta 
ilman erillisiä kyselyjä. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ILMOITUS 
 
Äinään-Seudun hirvimiehillä on 
kota Kihluajärven (Ylinen Kihla-
järvi) rannalla. 
Hirvimiehet kertovat, että myös 
kyläläiset ovat tervetulleita kotaa 
käyttämään. 
Asiaa voi tarkemmin tiedustella 
mm. Soini Jussilalta p. 7663512 

TALKOOT KOULULLA TIISTAI-
ILTAISIN 

 alkaen 4.7. klo 17 

Koulun yläkertaa kunnostetaan esikoululaisia varten. 
 

Kunta toimittaa  paikalle rakennustarvikkeet. 
 

Niinpä käännymme kaikkien kirvesmiehen-taitoja omaavien  
kyläläisten puoleen. 

 
Kokoonnumme ensimmäisiin talkoisiin ja työn 

parempaan esittelyyn 4.7. klo 17 alk. 
 

Jos mahdollista, ota mukaasi yleisimpiä kirves-
miehen työkaluja / gyproc-levyn työstövälinei-

tä / akkuporakone tms. 
 

TERVETULOA ! 
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