
Äinämöinen          

Iso-Äiniön, Joenniemen, Myllykselän ja Vähimaan kylätiedote 

Vuosimalli 2003  

kesäkuu 2004 

Viime vuonna kyliemme alueelle syntyi neljä uutta vauvaa. Tässä heidät nyt esitellään ikä järjestyksessä.  
Valokuvat on otettu 6.5, samalla kun uusia tulokkaita muistettiin kyläyhdistyksen puolesta visakoivun  
taimilla.  
Vanhemmat esittelevät lapsensa näin: 

Jesse Kalevi 
syntyi 
19.2.2003 Ran-
tasen perhee-
seen. Jesse on 
ollut jo yli vuo-
den isoveljen, 
isosiskon, äidin 
ja isän ilona. 

Anna-Esteri Leveäoja  
synt. 11.12.2003 
Iloinen pikku sirpukka. Seurailee tarkkaa-
vaisesti isoveljen ja -siskon touhuja. Viime 
joulun paras joululahja! Meidän perheen au-
rinko. Säteilee silloinkin, vaikka taivas on 
pilvessä. 

Viivi Maria 
syntyi Kumpu-
laisen perhee-
seen 9.1.2003. 
Viivi on iloinen 
ja touhukas tyt-
tö. Vanhempien 
lisäksi Viivin 
perheeseen 
kuuluu kaksi 
isosiskoa ja 
kaksi isoveljeä. 

Jenni Oona 
Orvokki  
Varpujärvi 
10.7.2003. 
Pitää kovasti 
musiikista, 
kuuntelusta ja 
soittamisesta.  

Tykkää myös taputella ja ratsastella.  
Pikkuveljeä odotellessa harjoitellaan ensiaske-
leita ja sanoja. 
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Alkukesän tapahtumia kyliltä: 
S ivu 2 Ä inämöinen          

 
 Torstaina 27.5 käytiin koululla Asikkalan Raik-
kaan maastojuoksun fresscross osakilpailu.   
Osallistujia oli n.40. Viisivuotiaasta 
yläasteikäiseen saakka.  
Matkat olivat 400m - 3 km asti. Osakilpailut oli-
vat eripuolilla Asikkalaa, jotta mahdollisimman 
moni olisi voinut osallistua. 
Pyrkivän innokas talkooporukka on kevään aika-
na kunnostanut pururadan.  
Toivottavasti kyläläiset ja koululaiset käyttäisivät 
rataa sillä käyttöä varten se on tehty. 
Lisää kuvia löytyy Raikkaan nettisivuilta osoit-
teessa: 
www.asikkalanraikas.net 
 
Matti Pietinen 

Inka Salojärvi  Marika Jussila  

Minnat Paakki ja Siljander pururataa haravoimassa 
ennen uusien purujen levittämistä. 

Ilmoitustaulut 
Kylille tulevia ilmoitustauluja on tehty talkoilla. Urakka alkaa olla loppusuoralla ja Minna Paakin kerto-
man mukaan taulut ovat maalausta vaille valmiita. Ilmoitustaulut toimitetaan kylille juhannuksen jälkeen, 
jolloin jokainen kylä pystyttää oman taulunsa itse. Alla kuvia taulutalkoista Bladilta. 
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S ivu 3 Ä inämöinen          kesäkuu 2004 

Vappupäivän ilta Vähimaassa 
 
Vähimaassa kokoonnuttiin jälleen vappupäivän iltana 
perinteisesti Murron laavulle. 
Tilaisuuteen saavuttiin hyvin erilaisilla kulkupeleillä. 
Yläoikealla Tapio Penttilän tyylinäyte.  
Nuotion ääressä kauppansa tekivät jälleen niin   letut, 
makkarat, kahvit kuin leivonnaisetkin. 

Mikä on kuvassa oleva hiekka-alue? 
 
Vaihtoehto a)  Koulun uusi, hiekkaisempi perunamaa. 
                        Nyt pottuja riittää omalta maalta koko  
                        lukukaudeksi. 
                  b)   Uusi jääkiekkokaukalon pohja. 
                        Mutta mitkä laidat asennetaan reunoille? 
                  c)   Äinään miesten uusi taistelutanner. 
                        Kuka voittaa ja kenet? 
 
Oikea vastaus löytyy seuraavalta sivulta. 

Nikkarikerhosta vuoden 4H-kerho 
Asikkalassa 

Viime syksynä toimintansa aloittanut Äinää-Vähimaan kou-
lun 4H- nikkarikerho valittiin keväällä vuoden 4H-kerhoksi 
Asikkalassa.  
Kerhoa veti Ismo Tukia ja kerholaisten koteihin tulvi vuo-
den aikana monenlaisia taidokkaita puutöitä. Töitä oli esillä 
myös toukokuun ajan kirjaston vitriinissä. 
Kevään viimeisellä kerhokerralla kerholaiset lähtivät Uuden-
myllyn laavulle erätaitojaan kokeilemaan ja testaamaan pu-
rossa omatekemiään siipirattaita.  
Samalla opittiin myös mm. mikä on akanvirta ja monia mui-
ta hyödyllisiä asioita, kuten tulen sytyttäminen ilman tulitik-
kuja. 

Kuvissa vasemmalla 4H-
nikkarikerho Uudenmyllyn laavulla 
10.6. 
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ASKELLAJIRATSASTUSTUNTEJA  
ISLANNINHEVOSILLA 
 
- Kentällä alkeistunteja 
- Kokeneemmille myös maastotunteja 
 
Opettajana toimii Suomen Islanninhevosyh-
distyksen maajoukkuevalmennettava Henna 
Sirén. 
 
Kysy lisää! 
puh. 040-5195379/Henna 
 
PELTOMAAN TILA 
MYLLYKSELÄNTIE 105 

OSTETAAN  
 

Sähköpaimenlankaa   
hevosten kesälaitumeen ja tolppia. 

 
p.  7661323, 040 7247534 Päivi 

ILMOITUKSIA 

Juttusarja kyläläisistä siirtyi alkavaksi seu-
raavassa numerossa. Elämme edelleen jän-
nityksessä... 

Vastaus edellisen sivun kysymykseen: 
Lähinnä oikeaa oli kohta c).  
Kuvassa on koulun pihalle rakennettu uusi Beach 
Volley- eli rantalentopallo-kenttä. Beachiä pela-
taan kaksi- miehisin joukkuein, paljain jaloin, peh-
meässä hiekassa. Muutoin peli muistuttaa paljolti 
tavallista lentopalloa.  
Kentän tekeminen lankesi viimevuotisille turnaus-
voittajille Jussille ja Matille. Mutta eipä siinä kau-
aa nokka tuhissut kun kenttä oli tolppia vaille val-
mis. 
Äinään Äijät pelaavat Beachia keskiviikkoiltaisin 
klo 18.30 alkaen. Jollet ole aikaisemmin tutustunut 
lajiin, lähde katsomaan ja kannustamaan pelaajia. 
 
Äinättäret ja kaikki muut innokkaat perinteisen 
lentopallon pelaajat pelaavat kentällä ti ja to iltai-
sin klo 18 alkaen. 

Kylätoimikunta vuonna 2004 

 
Heino Kai, puheenjohtaja, p. 040-508 7127 kai.heino@phnet.fi 
Siljander Minna siht, p. 044-533 8405 minna.siljander@aspocomp.com 
Murto Pasi, rahastonhoitaja p. 040-872 1632 pasi.murto@phnet.fi  
Käpölä Elina p. 040-772 4733 
Pöyliö Lena p. 044-377 9210 lena_poylio@luukku.com 
Rantanen Annukka p. 040-531 1859 anzu@anzuntalli.net 
Rantanen Päivi p. 040-724 7534 
Seppälä Sole p. 040-542 3867 sole@aurinkoranta.net 
Varpujärvi Jani p. 040-848 5741 jasu_2002@yahoo.com 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:kai.heino@phnet.fi
mailto:minna.siljander@aspocomp.com
mailto:pasi.murto@phnet.fi
mailto:lena_poylio@luukku.com
mailto:anzu@anzuntalli.net
mailto:sole@aurinkoranta.net
mailto:jasu_2002@yahoo.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

