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Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella.
Namusia ripustettu ompi kuusen oksilla. 
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PÄ� Ä� KIRJOITUS: Ä� inä	ä	n seutu - elä	vä	 ä	  toimintää! 

Mähtävää märräskuutä meille käikille. Sä	 ä	  on ollut poikkeuksellisen lä	mmin vuodenäikään nä	hden jä mäh-
dollistänut päljon eriläistä toimintää myo	 s ulkonä. 

Vuoden loppuä kohti kulkiessämme on äikää hetki muistellä kulunuttä vuottä käikkine täpähtumineen. Tä-
pähtumät, jotkä olemme jä	 rjestä	neet sekä	  ne tiläisuudet joihin olemme myo	 tä	väikuttäneet tuntuvät hyvä	 ltä	
jä nostävät kiitollisuuden tunteen pintään. On mukävä tunne kuuluä kylä	 ä	n, jossä säädään äsioitä täpähtu-
mään. 

Joulukuu on kohtä ovellä jä mää peittynee tälven lumiväippään. Joulukuussä meillä	  on runsäästi täpähtumiä
tärjollä! Muistä kätsoä sivustoltämme äjänkohtäiset täpähtumät. 

Vuodenväihteen jä	 lkeen meillä	  on toiminnäntä	yteinen käusi pä	 ä	 to	 ksessä	 , jokä huipentuu vuosikokoukseen.
Kunnänjohtäjämme on ilmoittänut sääpuvänsä kokoukseemme. Värää sinä	kin kälenteristäsi tuo iltä jä juhlis-
tä tiläisuuttä känssämme. 

Tä	mä	  muistelu menneistä	  jä huomio sä	 ä	n lä	mmo	 stä	  nostättää mieleen vänhän J.H.Erkon kirjoittämän Suo-
men känsän sä	velmä	mme - No onkos tullut kesä	  

No onkos tullut kesä 
nyt talven keskelle,
ja laitetaankos pesä
myös pikkulinnuille

Ja vanhakin nyt nuortuu
kuin lapsi leikkimään
ja koukkuselkä suortuu,
niin kaikk' on mielissään.

Jo kuusi kynttilöitä
on käynyt kukkimaan,
pimeitä talven öitä
näin ehkä valaistaan

Niin hyvä, lämmin, hellä
on mieli jokaisen.
Oi jospa ihmisellä
ois joulu ainainen!
 

Terveisin
Vesä Porkolä, puheenjohtäjä
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ETUSIVUN YLÄKUVA
Kuvaaja: Matti Pietinen 
Kohde: Pettisen jouluvalot 

SIVUILLA 1, 10 ja 12
Kuvaaja: Liisa-Marjatta 
Pietinen
Kohde: Kaupan 
joulumainokset/
Pirjo Bäck-Mylläri



TÄPÄHTUMIÄ 

Äniänneito 2018 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Lämpimänä elokuun toisena lauantaina valittiin 47. Anianneito.
Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1972. Kaksi päi-
väisen mittelön voitti  neljästä ehdokkaasta asikkalalainen Pinja
Yrjölä, numero neljä. Hyvän vastuksen antoivat alenevilla nume-
roilla Milla Ojala, Emmi Mattsson ja Alisa Manneri. 

Nä	kemiin kesä	  

Illän hä	mä	 rtyessä	  syyskuun ensimmä	 isenä	  läuäntäi-
nä nuotiolle sääpui noin 35 kylä	 lä	 istä	  hyvä	 stelemä	ä	n
menneen  kuumän  kesä	n.  Täpähtumän  oli  lo	 ytä	nyt
myo	 s ohikulkevä sienestä	vä	  päriskuntä jä polun pui-
den värjossä toisiinsä nojäilevä nuoripäri. Jotkut toi-
vät mukänään omät vieräänsä. 

MÄTTI PIETINEN

Iso-Ä� inio	 n käsi 

MÄTTI PIETINEN

Juuri lähdön hetkellä Entratumin järjestämässä liikuntatapahtu-
massa 6.10.2018 Iso-Äiniöllä. Teksti Ari Kärkkäinen/ FB 

Kiitos räkkäät ystä	vä	 t! 22 urhoollistä liikkujää lä	hti
kähdeksän  kilometrin  reitille  näpäkästä  tuulestä
huolimättä.  Täpähtumä  älkoi Märi  Honkälän  vetä	 -
mä	 llä	  jenkkäkähväjumpällä  jä  sen  jä	 lkeen  porukkä
kätosi Hä	 rkä	mä	entien kumpuilevään määstoon. 

Määlissä  ensimmä	 isenä	  oli  Oivä  Käsurinen  äjällä
00.40.20 ollen miesten särjän voittäjä, toisenä mää-
liin juoksi Dominic Ojälä äjällä 00.40.45 jä kolmänte-
nä  sääpui  Jouni  Toivonen.  Loppuäikä  Jounille
00.42.50. 

Näisten  ykko	 seksi  juoksi  Tiinä  Säärinen  äjällä
00.48.40. Toisenä määlissä oli Läurä Ruoho 00.49.00
jä kolmäs Liisä-Märjättä Pietinen äjällä 00.50.28. 

Kiitos käikille mukänä olleille! Olette mähtäviä! Kii-
tos myo	 s änopille jä Isäbelille huoltojoukkueenä toi-
mimisestä,  kiitos  Ville  jä  Emmä  turvällisuudestä
huolehtimisestä, kiitos Änne jä Vä	 ä	 ksyn R-Kioski juo-
mistä sekä	  ärpäpälkinnostä,  kiitos Äsikkälän kuntä
pälkinnoistä,  kiitos  Märi  jumpästä  jä  kiitos  Niemi-
mä	en tilälle kilpäilukeskuksen läinästä. 

Hemmo Honkälä pälkittiin 

Tälonpoikäiskulttuurisä	 ä	 tio	  myo	 nsi  Hemmo Honkä-
lälle  Tälonpoikäinen  teko  -kunniäpälkinnon
24.8.2018  määtälousmuseo  Särkälässä  Loimäällä.
Tunnustus kunniäkirjoineen ännetään tälonpoikäis-
kulttuurin kännältä merkittä	vä	n teon täi elä	mä	ntyo	 n
tehneelle henkilo	 lle täi yhteiso	 lle. 

http://www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi/tapahtumat-ja-
uutiset/141-talonpoikaiskulttuurisaatio-myonsi-talonpoikainen-
teko-kunniapalkintoja
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Tupälän museon mänsärdikättoinen pä	 ä	 räkennus on
vuodeltä  1841,  pihäpiirin  räkennukset  1800-luvun
älkupuoliskoltä,  riihi  1730-luvultä  jä  hevoskierto
1898 vuodeltä. Lisä	ksi museollä on sävusäunä, mäl-
lässäunä jä runsäästi vänhojä esineitä	 . 

Lähteet: ESS 25.8.2018 
Päijät-Häme 29.8.2018 

Päijänteen lehti 7.9.2018 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN           

Hemmo Honkala sai palkinnoksi Oinaan sarvet -esineen ja kunnia-
kirjan Talonpoikainen teko -kilpailussa. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN                                        

Enni  Äältoselle  tikän SM-kultää jouk-
kuekilpäilussä 

Enni Äältonen heittä	 ä	  tikkää monien vuosien koke-
muksellä.  Pälkintojä  on  kertynyt  runsäästi  useiltä
kilpäilureissuiltä.  Lokäkuun  14.  pä	 ivä	nä	  tuli  SM-
joukkuekilpäilun  ensimmä	 inen  sijä Ä� ä	nekoskellä.
Muut joukkueen kilpäsisäret olivät Liisä Häutäniemi
jä Eevä Uitto. 

Lähde: Päijät-Häme 24.10.2018 

Hirvijuhlät 

MÄTTI PIETINEN                                     

Hirvijuhlät  sujuivät  totuttuun  täpään  vilkkään  pu-
heensorinän  tä	yttä	mä	 ssä	  sälissä  sopästä,  runsäistä
voileivistä	  jä kähvistä näuttien. Metsä	miehillä	  jä	 i vie-
lä	  säälistettävää 17.11. vietettyjen peijäisten jä	 lkeen-
kin.

Vuonnä 1939 on häettu luvät kolmelle hirvelle  Är-
mäs Kokkolän nimissä	  jä  ensimmä	 iset  peijäiset  pi-
dettiin vuonnä 1940.  Hirvikotä  Kihluälle  räkennet-
tiin Käri Lohtärin määlle vuonnä 1995, jossä kylä	n
retkeilijä	 t säävät tehdä	  evä	 snuotion. Jähtiä voi hälu-
tessään  seurätä  pässipäikältä  ennäkkosopimuksen
mukään. 

-  Ä� inä	 ä	n  hirviseurueeseen  kuuluu  23  metsä	 stä	 jä	 ä	 .
Metsä	 stys  älueenä  on  150  henkilo	 n  vuokräämät
mää-älueet,  metsä	 firmojen  osuudet  jä  kirkonkylä	n
pieni  käistäle.  Äjossä  on mukänä 3-4 koirää,  päitsi
Kiikärmä	essä	  jähti  toimitetään miesäjonä määntien
lä	heisyyden vuoksi, jutusteli Eero Kylä	 -Sipilä	 .

Juttua hirvestyksestä Äinämöinen 3/2014. 
MÄTTI PIETINEN           
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Märtät retkellä	  ”märttien” jä ystä	vien
MÄTTI PIETINEN

Sinikka Marttila kertoi tilan historiaa hyvän tarjoilun lomassa. 

Joulukälenteri älkoi 
MÄTTI PIETINEN

Perttulan  tilan  vanhalla  tuvalla  oli  Äinään  seudun  kolmannen
Elävän joulukalenterin ensimmäiset luukut. 

MÄTTI PIETINEN

Myytävänä oli syysteurastuksen jälkeen naudan lihaa vakuumipa-
kattuina  määräpaloina.  Ennakkovarauksia  tultiin  noutamaan
lauantaina ja sunnuntaina. 

 känssä Märttilän tilällä 26.11.2018. 
MÄTTI PIETINEN

Myymälätiloissa oli kauniita joulunajan lahjatavaroita. 

Räntäviivä on läskenut 
MÄTTI PIETINEN

Joenniemessa Talassaaren rantaviiva on laskenut useita metrejä
kuivan kesän seurauksena. 

MÄTTI PIETINEN

Veneiden laskuranta. 

Tapahtumien tekstit: Liisa-Marjatta Pietinen
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NELJÄ� NÄ�  PÄ� IVÄ� NÄ�
SYYSKUUSSÄ 

ISO-Ä� INIO� LLÄ�  JUHLITTIIN 
Ä� INÄ� Ä� N KIRJÄPÄ� IVIÄ� . 

Pellilä	n  kylä	kirjästollä  jä	 rjestetyssä	  lä	mminhenki-
sessä	  äväjäistäpähtumässä  kylä	 lä	 iset  jä  lä	hiseudun
lukijät  toivottivät  Niemimä	en  juhlätilälle  mäjoittu-
neet kirjäilijät tervetulleiksi. Yleiso	 ä	  tiläisuuteen oli
sääpunut äinä Sävonlinnästä ästi. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Myo	 hemmin äktiivistä kirjällisuuskeskusteluä jätket-
tiin Niemimä	ellä	  ”Städi jä Lände” -päneelikeskuste-
lussä, jonkä juonsivät kylä	 llä	  syntynyt kirjäilijä Seijä
Heländer (s. Vilppulä) jä Pädäsjoellä mo	 kkeilevä	  Vir-
pi  Hä	meen-Änttilä.  Päneelissä  lukijäkuntää  edusti
kylä	 llä	  äsuvä Änne Jäätinen, kirjästoä Leenä Etu-Sep-
pä	 lä	 , kirjäkäuppojä Sysmä	n kirjäkäuppiäs Elinä Jän-
tunen,  pienkustäntämojä  Enostonen  runoilijä-kus-
täntäjä  Källe  Niinikängäs  jä  perhenä	ko	 kulmää  Es-
poon käupungin värhäiskäsvätuksen äsiäntuntijä Eli-
nä Pulli, jonkä lorukirjojä lo	 ytyy mm. ä	 itiyspäkkäuk-
sistä. Kouluyhteistyo	 stä	  Ä� inä	 ä	n kirjäpä	 ivillä	  huolehti
kylä	n toinen syntyperä	 inen kirjäilijä, Heidi Viherjuu-
ri, jokä kä	vi lukemässä Kurhilän äläkoululäisille Hil-
jä-kirjojään. 

Läuäntäi-iltänä seuräntälollä pistettiin jälällä koreäs-
ti  trubäduuripelimännien Heikin & Mikon häitärin-
soiton tähtiin. Iltämissä esiintyivä	 t myo	 s cheerleäde-
rit  Siiri,  Idä  jä ”Millä”,  jä  omien tekstien Ävomikin
äväsi Märttä Oksänen kirjoittämällään tärinällä en-
tisäikojen Äsikkälästä.  Täuollä Seijä  Heländer esitti
Runotuvän  hä	mä	 rissä	  Pohjän  äkän runojä  sämällä,
kun yleiso	  lumoutui Miä Äältosen täidenä	yttelyn voi-
mäkkäistä määläuksistä. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN                          

Kirjäilijoille Ä� inä	ä	n kirjäpä	 ivä	 t oli äinutläätuinen ko-
kemus,  jostä  puhutään vielä	  pitkä	 ä	n.  Sävusäunässä
vietetyn  illän,  syksyn  tummien  tä	htikirkkäiden  o	 i-
den, Luontokeskuksen leiritulten jä Vänhän Vä	ä	 ksyn
kierroksen lisä	ksi kirjäilijoihin teki suuren väikutuk-
sen Tupälän tälomuseo jä Hemmon ihmeelliset täri-
nät. Tänssittipä Hemmo muutämää kirjäilijätärtäkin
iltämissä,  joten päkkohän kirjäpä	 ivien puuhänäisen
Seijä Heländerin oli luvätä seuräävät kirjäpä	 ivä	 t tääs
kähden vuoden pä	ä	hä	n. Nä	 itä	  bileitä	  ei voi jä	 ttä	 ä	  vä	 -
liin! 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN     

Niin, jä mäinittäkoon vielä	 ,  että	  Ä� inä	ä	n kirjäpä	 ivien
pingismestäruuden  voitti  kirjäilijä  Jussi  Huhtälä.
Mäiloinä  kä	ytettiin  runokirjojä  jä  verkkonä  riviin
äsetettujä Källe Pä	 ä	 tälon romäänejä. Huikeä mätsi. 
Ä� inä	ä	n  kirjäpä	 ivä	 t  jä  Ä� inä	 ä	n  seudun  kylä	yhdistys
kiittä	vä	 t  lä	mpimä	 sti  käikkiä niitä	  lukuisiä tähojä jä
ihmisiä	 ,  jotkä  äntoivät  tukensä  jä  tälkooäpunsä  jä
äuttoivät meitä	  jä	 rjestä	mä	ä	n tä	mä	n ikimuistoisen 
täpähtumän. 
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LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Kirjailijat kahvilla kirjastolla kyläläisten kanssa. 

Ä� inä	ä	n  kirjäpä	 iville  osällistui  kuusitoistä  kirjäilijää,
joiden  teoksiä  lo	 ytyy  kirjäkäupoistä  jä  kirjästoistä
ympä	 ri Suomen. Tiedä	pä	  hä	ntä	 , väikkä jonäin pä	 ivä	 -
nä	  joku tääs kirjoittäisi  jotäin tä	 stä	  pienestä	  kylä	 s-
tä	mme Pä	 ijä	 t-Hä	meessä	 . Heidi Viherjuuren Hilja-läs-
tenkirjoissähän jo kolkutellään Mänsikkätä	din ovelle
Kirkolänmutkässä,  jä  Seijä  Heländerin  (ent.  Vile?n)
Mangopuun alla -romäänissä kuljetään Hä	rkä	mä	eltä	
Ä� inä	ä	 -Vä	himään älä-ästeelle jä sieltä	  Intiään. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN         

Kirjailijoiden myyntipöytä iltamissa. 

Vuoden  2018  Äinään  kirjapäivien
kirjailijavieraat: 

Ännä  Märiä  Mä	ki,  Milä  Terä	 s,  Heidi
Viherjuuri, Virpi Hä	meen-Änttilä, Inä
Ruokoläinen,  Mikä  Pekkolä,  Änu
Holopäinen,  Jussi  Huhtälä,  Härri
Istvä?n Mä	ki, Märjä Toivio, Elinä Pulli,
Källe  Niinikängäs,  Johännä  Venho,
Jäni  Säxell,  Leäliisä  Kivikäri,  Seijä
Heländer

Kirjailijoiden kokemuksia Äinään kirjapäivistä: 

”Tä	ydellistä	 .  Kunpä vielä	  kuulisin Ä� inä	 ä	n kä	 en kuk-
kuvän!” 

”Täpähtumä oli kuin äurinkoinen pä	 ivä	  syksyn pilvis-
ten jä puolipilvisten joukossä.” 

”10+  ruoälle.  Ihän  uskomätontä  säfkää!  Äinä  kun
äjätteli, ettei enä	ä	  päremmäksi voi mennä	 , niin me-
ni.” 

”Ä� inä	 ä	n kirjäpä	 ivä	 t  oli  äinutläätuinen kokemus,  yh-
distelmä	  räikästä määläiselä	mä	ä	  jä äntoisää känssä-
kä	ymistä	  kollegoiden,  lukijoiden jä  päikällisten kir-
jällisten toimijoiden känssä.  Retket olivät häuskojä,
ruokä herkullistä jä yleinen tunnelmä mäjäpäikässä
kodikäs jä inspiroivä. Sääpumispä	 ivä	n sävusäunä oli
ihänä elä	mys,  jä  toimi  mukävänä ”jä	 ä	n  murtäjänä”.
Kirjälliset vieräilut jä täpähtumät oli hyvin jä	 rjestet-
ty jä tunnelmä niissä	  myo	 skin lä	mmin jä viihtyisä	 .” 

Kirjoittanut: Äinään kirjapäivien järjestäjät 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN                               

Äinään Luontokeskuksen lintutornilla. 
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ELÄ� MÄ� NTYO�  RÄPÄLÄSSÄ 

MÄTTI PIETINEN

Erkki ja Seija Rantamäki muistelevat entisiä työvuosia. 

Erkki Räntämä	ki 

Erkki teki täkämetsissä	  metsä	 to	 itä	 . Terväjä	 rvelle täi
Välkjä	 rven lohkolle hiihdettiin pä	 ivittä	 in. Puitä kää-
dettiin,  äjettiin  mässojä  jä  tukkejä  hevosellä.  Teki
mieli tehdä	  muutäkin tyo	 tä	 . Räpälä häki tyo	 tekijo	 itä	
Tällukän mä	elle jä tyo	 päikkä äväutui sämäntien. Tyo	 -
tehtä	viksi välikoitui nä	ppä	 ryyttä	  väätiviä väihehom-
miä, uintilistojen sähäustä jä tyo	 njohtotehtä	viä	 . Erk-
ki  Räntämä	ki  tyo	 skenteli  Räpälässä  vuosinä  1963-
2005, tyo	 urää kertyi 42 vuottä. 

Omistäjät  Ensio,  Risto  jä  Esko  Räpälä  kä	vivä	 t
tehtäällä kiertä	mä	 ssä	  jä kätsomässä. Tyo	 päikällä oli
hyvä	  henki, to	 issä	  oli hyvä	  ollä, tyo	 ntekijo	 istä	  pidet-
tiin huoltä jä ylimä	ä	 rä	 inen liksä tuli monenä vuonnä.
Tyo	 ntekijä	 t olivät pitkä	 äikäisiä,  potkujä säi härvoin
väin erityisestä	  syystä	  jä käikki hälusivät ollä to	 issä	 .
Yhteisiä	  toimintojä oli pilkkikisät jä lentopälloä pe-
lättiin viidellä	  joukkueellä menestykkä	ä	 sti tälkoosär-
jässä. Tehdäs muisti tyo	 ntekijo	 itä	  jouluisin kinkullä.

-  Pärhäimmillään tyo	 ntekijo	 itä	  oli  320 henkeä	  teh-
täällä  jä  100 kotityo	 ntekijä	 ä	 .  Ä� inä	 ä	 lä	 isiä	  oli  päljon
Räpälässä  to	 issä	 .  To	 ihin  mentiin  kimppäkyydeillä	 ,
väikkä bussejäkin kulki tiheä	 sti, kertoo Erkki. 

Erkki Räntämä	ki tunsi to	 itä	  häkevät kylä	 lä	 iset jä oli
helppo ottää  ähkerät  nääpurit  täi  tuttävät  mukään
tyo	 porukkään. Seijä-väimokin on ollut Erkin välitse-
miä tyo	 tekijo	 itä	 . Nuoret kesä	 tyo	 ntekijä	 t tekivä	 t pilk-
kejä	 .  Tyo	 pä	 ivä	n äikänä pidettiin pieniä	  täukojä ker-
rän tunnissä.  1960-luvun loppuun ästi  oli  läuäntäi-
sinkin to	 itä	 .

-  Tehtäällä sättui kivä vedonlyo	 ti,  kun uittoältäässä
uinut  näinen  otti  häästeen  västään  jä  säi  sätä
märkkää, näurää Erkki. 

Kekkonen  kä	vi  vieräilullä  jä  äväsi  uuden  tehtään
vuonnä 1973, jotä vielä	  sen jä	 lkeen lääjennettiin li-
sä	 ä	 . Tyo	  muuttui käksivuoroiseksi jä piti ottää lisä	ä	
tyo	 tekijo	 itä	 , kun tuli tiläuksiä Ämerikkään. Räpälä oli
Äsikkälän  suurin  tyo	 llistä	 jä	 .  Mäinostuotteitä  oli
verkkäripuku  Räpälän  merkillä	 ,  lentopälloäsut  jä
pilkkihäälärit. 

MÄTTI PIETINEN                      

Erkki Rantamäen palkinto 40 vuoden työstä Rapalassa. 

Seijä Räntämä	ki

Seijä  tyo	 skenteli  Räpälän  pälveluksessä  vuosinä
1972-2002. Hä	nen tyo	 tehtä	vinä	 ä	n oli silmitys, kou-
kutus, kiskojen uritus jä längoitus koneellä. 

- Älkuvuosinä pälkän säi kä	 teen pussissä käksi ker-
tää kuussä. Ensimmä	 inen tili oli 107 märkkää, muis-
telee Seijä Räntämä	ki. 

MÄTTI PIETINEN                                          

Seija Rantamäen eläkelahja Rapalasta. 
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Olävi Härjulä 

Räpälän tehtään eri  tyo	väiheitä oli  sorväus,  tyo	 stä	 -
minen,  längoitus,  listoitus,  määläus,  päinotus,  ren-
gästus, pintäkä	 sittely, silmitys, koukutus jä koeuitto.
Uistimiä tehtiin äpässistä jä bälsästä. Tehtään tyo	 ko-
neet kehiteltiin itse. 

- Olin äutokuskinä jä värästollä. To	 itä	  oli reilusti, teh-
tiin pienellä	  pälkällä, tyo	 tekijä	 t olivät pitkä	 äikäisiä jä
säätiin hyvä	 t joululähjät, kertoo Olävi Härjulä.

Haastattelu: Matti Pietinen 
Teksti: Liisa-Marjatta Pietinen

      Ensimmäinen Rapalan tehdasrakennus.

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN                   

Lauri Rapalaa esittävän patsaan on tehnyt Vääksyn kanavalle Toi-
vo Pelkonen vuonna 1989. 

LIISA-MARJATTA PIETINEN            
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1936 Riihilahden  kotimökin  yhdessä  vuokrahuoneessa  

alkoi toiminta. 

1938 Myytiin tuotteita Kalkkisten kyläkaupalla.

1950 Vaapuja  tehtiin  Asikkalan  kylillä.  Korvaus  

kappalehintana. 

1962 Vääksyn iso koti rakennettiin, jossa oli tehdastilaa. 

1963 Hympylänmäen tehdalle muutto.

1960-luvun lopulla Hympylänmäen tehtaan laajennus.

1973 Uusi tehdas avataan.

1980-luvulla uuden tehtaan laajennus. 

Lähteet: 
https://www.100tarinaa.fi/mokkipahasesta-oikeaksi-
tehtaaksi/

.



MÄRTTÄ OKSÄSEN
JOULUMUISTOJÄ 

Elä	mä	ä	  vänhään äikään nä	 in Joulun lä	hestyessä	 .
Elettiin äikää jolloin oli vielä	  ostokupongit voi-
mässä.  Käuppojen  hyllyt  oli  hyvin  väjäitä,  käi-
kestä oli puute, väikkä Iso-Ä� inio	 llä	 kin oli 3 käup-
pää, ei suuremmin kä	yty jouluostoksillä. Ei ollut
ostettävää, silti odotettiin suurtä juhlää. 

Äjoissä leivoimme siiräppipipärit, usein siiräppi
oli kotitekoistä, kuusen koristeet tehtiin kotonä.
Ruokätärvikkeet  oli  kotoisiä  tuotteitä,  ei  ollut
jä	ä	 kääppejä eikä	  päkästimiä. Joulun ällä oli kovä
kiire,  kun piti  nopeästi  säädä  päljon  välmiiksi.
Olihän meillä	  määllä perunoitä jä länttujä sekä	
porkkänoitä, joistä säimme ne perinteiset läätik-
koruuät, puuron jä rosollin. 

Melkein jokä täloudessä oli  äinäkin kesä	possu,
jostä säätiin syksyllä	  se joulukinkku suoläämäl-
lä. Puolukoitä survottiin puuästioihin tälven vä-
rälle jä mustikoitä kä	ytettiin päljon. Joululimput
leivottiin hyvissä	  äjoin, reikä	 leivä	 t oli tuvän or-
sillä. 

Joululähjät olivät itse tehtyjä	 . Vielä	  ei ollut edes
rädioitä  monessä  kodissä,  muttä  tunnelmä  oli
hyvin äito. Koulujen kuusijuhlä oli äinä odotettu,
siellä	  oli läpsillä päljon ohjelmää jä lopuksi nä	y-
telmä	 . 

Olimme iloisiä  jä  tyytyvä	 isiä	 ,  kun säimme elä	 ä	
räuhän äikää. Ei ollut monellä nuorellä edes pol-
kupyo	 rä	 ä	 ,  siksi  kylillä	  oli  vilkäs  jälkäliikenne.
Posti  oli  keskellä	  kylä	 ä	 ,  jostä  jälkäisin  häettiin
posti. Vä	himäällä oli omä postitoimisto jä Äällon
käuppä.  Myllykselä	 stä	  mäinittäkoon  vuonnä
1948  ennen jouluä  kutomäkurssit.  Pä	ä	 ttä	 jä	 iset
pidettiin Nuorisoseuräntälollä. 

Kotielä	 imiä	  oli jokä tälossä. Mäito jä voi tuli ko-
toä, usein myo	 s villät jä myo	 s useillä suolättu li-
hä. Pellävää viljeltiin, säätiin längät kehrä	 ten, ru-
kit olivät kä	yto	 ssä	  koko syksyn jouluun sääkkä.
Kevä	 ttälvellä kudottiin känkäitä. 

Joki oli ärvokäs äsiä, olihän tä	 ä	 llä	  Kärsillän myl-
ly jä sähä. Änderssiinin mylly, sähä jä po	 reho	ylä	
sämoin Myllykselä	 ssä	  joen värrellä Sälon jä Bo-

mänin,  myo	 s  heinä	nsiemen  hänkäuskoneet.
Myo	 s Joenniemen Änttilän sähä jä mylly. 

Nä	 in oltiin omäväräisiä ruuän suhteen määtiloil-
lä,  väikkä Känsänhuolto  oli  vielä	  tuolloin,  jokä
mä	ä	 rä	 si luovuttämään käiken mähdollisen, viljä-
tuotteet jä elä	 imet ym. Ei siis käikkeä säänut itse
mä	ä	 rä	 tä	 .  Nä	 in tä	 ä	 llä	  kylä	yhteiso	 ssä	  elettiin äh-
keroiden kovän tyo	 n  pärissä  tuleväisuuttä  äjä-
tellen jä Jouluä odotellen. 

Martta Oksanen 1998
Lue myös Äinämöinen 4/2008

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN               

KIRJÄSTO 
Jouluglögit Pellilän kirjastossa 
Pellilä	n  kirjästossä  tärjotään  13.12  klo  16-19
jouluglo	 git.  Hieno  kirjästovuosi  pä	ä	 ttyy  27.12.
klo 16-19. Kiitos käikille kirjästomme kä	yttä	 jille.

Leena ja Pentti Etu-Seppälä, Pellilän kirjasto 

Kevään 2019 aukioloajat 

to 10.1.  klo 16-19 
to 24.1.  klo 16-19 
to 7.2.     klo 16-19 
to 21.2.   klo 16-19 
to  7.3.    klo 16-19 
to 21.3.  klo 16-19 
to 4.4.     klo 16-19 
to  25.4   klo 16-19 
to  9.5.    klo  16-19 
to 23.5.  klo 16-19  
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KYLÄTOIMIKUNNANJÄSENET 2018-2020

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 toivottaa lukijoilleen Hyvää Joulunaikaa!

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 3/2018 JOULUKUU 

Kuvia, tekstit ja taitto: Liisä-Märjättä Pietinen 

Haastattelu, kuvia, ideoita, kylätalo ja mainosmyynti: 
Mätti Pietinen 

Oikoluku: Eveliinä Märkkinen 

Äinämöinen ilmestyy huhti-, elo- ja joulukuussa. 

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

Painos: 260 kpl 

Painotyö: Lahden Väriasemointi Oy 

TOIMINTA 2019

10.2 Märkkinähiihto
Niemimä	ellä	  klo10-14.

12.2. Kylä	kokous  Niemimä	el-
lä	  klo 18. Mukänä kunnänjohtä-
jä Rinnä Ikolä-Norrbäckä.

TULOSSÄ Ä� inä	 ä	n seudun kinke-
rit Ilkkä Kommerillä Vä	himääl-
lä, Äsikkälän srk. 

Ä� inä	mo	 inen huhtikuussä.

Kylälenkit 

7.4. VÄ� HIMÄÄ

14.4. JOENNIEMI: 
Joenniemelä	 iset.  Lä	hto	  Sälojä	 r-
ven pihästä klo 10.

21.4. ISO-Ä� INIO� : Pietiset Lä	h-
to	  Kylä	 täloltä klo 11.

21.4 Munäjähti Luontokes-
kuksessä klo 12.

28.4. MYLLYKSELÄ� :  Hemmo
Honkälä.  Lä	hto	  Tupälän  mu-
seoeltä klo 12.

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN    
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