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Hei Kyläö läö iset, kesäö äsukkäät, lomäläiset jä muut!

Läömpoö äö ,  lomää jä toimintää on riittäönyt meille käikille. Kesäökuussä toimintäämme ryhdittiväö t;
Kylvoö siemenen siunäus, Perinteiset kyläömärkkinät sekäö  yhteisläuluiltä. Heinäökuun osältä tähtiä
äntoivät; Vänhänäjän tunnelmätänssit jä yhteisläuluiltä. Kiitos teille käikille osällistuneille. 

Kivää, kun on toimintää kyläö tälon käton ällä. Kyläö tälomme vesikäton räkennustyoö t älkävät näö illäö
näökymin märräskuussä. Kyläö täloon uusitään peltikäte. Toivotään, ettäö  säöäö  on meille suosiollinen
koko loppukesäön.

"Unelmia täynnä on kesäinen yö,
vain airojen lapa vettä lyö.
Ystävät, kuunnelkaa hiljaisuutta,
siitä saatte voimaa, virtaa uutta!"
Larin-Kyösti 

Terveisin,
Vesa Porkola, puheenjohtaja



Kylilläö  täpähtuu 

Pieni joukko kiersi kyläö lenkeilläö  

Iso-ÄÄ inioö n vuorollä kyläö lenkille johdätteli Tuulä Ääl-
tonen.  Väö himäällä  oli  omätoimilenkkeilyäö  entisen
koulun kentäö ltäö  läöhtien. Joenniemeläö isille sunnuntäi-
set  lenkit  ovät  enemmäön  kuin  täpä jä  porukän vei
liikkeelle  Änne Tommo. Myllykseläön  lenkin toteutti
Änne Peltomää mielimäästossä hevospolkujä pitkin. 

TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTTÄ PIETINEN                           ÄNNE PELTOMÄÄ

Vasemmalta Liisa-Marjatta Pietinen, Hemmo Honkala, Torsti Etu-
Seppälä, Sirpa Etu-Seppälä, Juha Peltomaa ja edessä Matti Pieti-
nen sekä Peltomaan koirat.

Vuoden nuoriyrittäö jäö  
Vili Kumpuläinen 

ÄRTO SÄLOJÄÄ RVI

Vappuaamuna Vääksyn kanavassa uitettiin kunnanjohtaja Rinna
Ikola-Norrbacka, vuoden yrittäjä Kirsi Andelin, vuoden nuoriyrit-
täjä Vili Kumpulainen ja Anianneito 2017 Susanna Siren. 

Väpputulillä Luontokeskuksessä 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Sateen  välissä  vapputulilla  makkaran  paistossa  Anne  Jaatinen,
Juha Vaso ja Kari Juntunen. 

Ylimäöäö räö inen kyläökokous 23.5.2018 

Ylimäöäö räö isessäö  kyläökokouksessä välittiin virällisesti
yksi  kyläöyhdistyksen  puuttuvä  jäö sen.  Välituksi  tuli
Liisä-Märjättä Pietinen. Helmikuussä kyläökokoukses-
sä johtokuntä jäö i väjääksi jä päö teväö t henkiloö välinnät
tekee äinoästään vuosikokous. 

Vilkästä keskusteluä käöytiin tusinän kyläö läö isen kes-
ken kyläö tälon kättoremontistä jä kyläökirjähänkkees-
tä. 

Älikulkutunnellien siltäremontti on hi-
dästänut  liikennettäö  Iso-ÄÄ inioö lläö  tou-
ko-elokuussä 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Alikulkutunnelit on tehty vuonna 1983 kuten kevyenliikenteenväy-
läkin. Tunnelien kohdalta ajotien pinta uusitaan, tunnelit vahvis-
tetaan ja maavallit tuetaan veden valumisen estämiseksi. 
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Kylvoö siemen siunättiin
Kustäänpäö iväönäö  

MÄTTI PIETINEN        

Ilkka Murto esittelee Perttulan vanhaa piharakennusta. 

Kolmekymmentäö  vuottä kestäönyt eri kylissäö  kiertäöväö
Kylvoö siemenen siunäusperinne Kustään päö iväönäö  jät-
kui Väöhimäällä Emmä jä Juho Murron tilällä. Äsikkä-
län seuräkunnän käppäläinen Änjä  Säräjä  piti  här-
täushetken jä kylvoö n siunäämisen. Juho Murto (kuvä
etusivullä) kylvi heinäönsiementäö  suvivirren jä lintu-
jen  läulun  säö estykselläö .  Kuudenkymmenen  vierään
ruokäkuntä rävittiin Läönsi-Äsikkälän märttojen jäkä-
mällä perunävellilläö  jä  ruisleiväö lläö  Murron perheen
vänhässä tuvässä. Edellinen isäöntäö , Ilkkä Murto ker-
toi  tälon  väiheistä  jä  mieltymyksistäö äön  vänhoihin
esineisiin sekäö  äsioihin. 

TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTTÄ PIETINEN                           MÄTTI PIETINEN

Kylvösiemen siunattiin Vähimaan Perttulan tilalla.

Kyläömärkkinät 10.6 

Kyläö tälon pihälle  keräö äöntyi  läöhes 20 myyntipistettäö
tyoö hoö n,  rävintoon,  pukeutumiseen  jä  väpää-äikään
liittyen.  Tunnelmä oli  kesäö isen kiireetoö n  jä  käikille
riitti jotäin kätseltävää. Jokäisellä oli joku pussukkä
täi mieleinen ärpäjäisvoitto pois läöhteissäö  käinälos-
sään. 

MÄTTI PIETINEN

Pitkä ja houkutteleva arpavoittorivi. 

Naulamestarit 2018: 

1. Äri Ollikäinen 41 mm
2. Äsko Humpilä 31 mm
3. Leo Mäöki-Hoimelä 30 mm

Tikanheitto: 

Tytöt: 1. Liisä 12, 2. Leone 6
Pojat: 1. Oivä Käsurinen 34
Naiset: 1. Leenä Niinimäöki 32, 2. Eijä Niinimäöki 28, 
3. Merjä Rimpiojä 25
Miehet: 1. Märkku Kiljunen 38, 2. Täpäni Hokkänen
34, 3. Seppo Heikkinen 32

TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTTÄ PIETINEN                           MÄTTI PIETINEN

Markkinoilla oli iloista hyörinää ja kaupantekoa.
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Läuluillät Tupälässä ovät suosittujä 
(18.6 jä 30.7)

Äsikkälän  Kotiseutuyhdistyksen  kesäö lläö  jäö rjestäömiäö
läuluiltojä oli eri puolellä pitäö jäö äö . Läulunystäöväö t kier-
siväö t Äsikkälän kirkonkyläö lläö , Uräjäö rvelläö , Väö äö ksyssäö ,
Viitäilässä, Kälkkisissä jä Myllykseläö ssäö  käksi kertää
kussäkin  päikässä.  Joukkoon  säätiin  muutämä  päi-
källisen kohteen edustäjä. 

MÄTTI PIETINEN

Tupälän museollä oli molempinä kertoinä 47 läulä-
jää kesäökuussä jä heinäökuussä. Väöäö ksyn Läulu-Veik-
kojen  jäö seniäö  osällistui  miesäöäönten  vähvuutenä.
Hemmo Honkälä oli  säänut uudet räitämätot tuvän
lättiälle, pitkiäö  poöytiäö  koristivät pelläväkäitäliinät jä
käuniit luonnon kukkäkimput. Väö liäjän kähvitukses-
tä västäsi ÄÄ inäö äön seudun kyläöyhdistys. 

                    TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN        MÄTTI PIETINEN

Erkki ja Karin Hölttä ovat olleet 50 vuotta Joenniemessä kesät. 

Äfrikkäläiset vieräilullä Suomessä 

MÄTTI PIETINEN                                 

Nigeriäläiset Joseph jä Josephine Omelihu olivät vie-
räilullä  Suomessä  Semcon-Ystäöväö t  ry:n  kutsuminä.
Kähden  viikon  äikänä,  heti  juhännuksen  jäö lkeen,
Suomen säöäö  näöytti montä kesäö istäö  luonnettään. Tu-
tustumisvieräilujä  jä  västuuvetäö jiäö  oli  eri  päö iville
säätu  lupäutumään  muutämiä.  Päriskunnän  kiin-
nekohtänä jä mäjoituspäikkänä oli Tervon perhe Iso-
ÄÄ inioö lläö .

Läiväretki Väöäö ksystäö  Heinolään toi isoimmän ihme-
tyksen, bussillä meno Helsinkiin tutustuen käupun-
kieläömäöäön oli iso eläömys jä jäönnitystäö  riitti äutomät-
koillä väihteleviä mäisemiä kätsellen. Päö iväö t  sisäö lsi-
väö t kotivieräilujä, konserttejä jä yhdistyksen 21-vuo-
tisjuhlän, jokä oli sämällä Josephin 60-vuotisjuhlä. 

TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTTÄ PIETINEN         LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

LISÄTIETOA AIHEESTA: Äinämöinen 1/2014 
Päijät-Häme 4.7.2018 

http://semconystavat.wordpress.com/

Josephine ja Joseph Omelihu Kelkutteen kämpällä.

5

http://semconystavat.wordpress.com/


Tunnelmätänssit helteelläö  18.7 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN        

Jonna Rosti Lahdesta ja Mikko Korkeila poikansa Vernerin kanssa 
Padasjoen Maakeskestä. Parilta sujuu lähes kaikki tanssit.

Kyläöyhdistyksen  puheenjohtäjä  Vesä
Porkolä  toivotti  illän  älkäneeksi  jä
käikki  tervetulleiksi.  Juhä  Väso  är-
vuutteli  Hässäkoivun  pelimännien
soittäjien  keski-ikäö äö  huutoäöäönestyk-
selläö .  Oikeä  västäus  on 76  vuottä.
Tänssijoitä sääpui hellesäö äö stäö  jä päö äö l-
lekkäö isistäö  täpähtumistä  huolimättä
80 henkeäö . Pihällä oli viihtyisäö äö  istuä
tärinäringeissäö  vilvoittelemässä  iltä-
tuulen vireessäö .  Hässäkoivu soitti tä-
säisin väö lein humppää, jottei kenelle-
käöäön  tulisi  vilu.  Ilähduttävästi  ikäö jä-
käumä säätiin läskemään nuorempien
päriskuntien  sääpuessä  lästen  täi
nuorten känssä tunnelmoimään. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Loimaalaiset Jarmo ja Pia Kandén tulivat mökiltä tansseihin tyt-
tärensä Camillan kanssa. Pian lempitanssi on humppa. 

TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTTÄ PIETINEN                            MÄTTI PIETINEN

Vasemmalla Antero Valtola ja Arto Jussila ajelivat vanhoilla mo-
poilla kylätalolle. Tänä kesänä on ajopäiviä riittänyt kiertää kah-
viloissa ja muissa kiinnostavissa kohteissa. 
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Sirkkä Leveäöojä oli puotipuksunä
Vesivehmäällä 

Veljekset  Silvosen  käuppäliike  tuli  ensin  Väöäö ksyyn
noin vuonnä 1949 jä Iso-ÄÄ inioö lle Källe Niemisen jäö l-
keen  1953-54  jätkuen  1956  luvun  älkuun,  jolloin
perhe  muuttivät  Vesivehmäälle.  Vesivehmäällä  oli
toinen veljesten käuppäliike.  Silloinen Sirkkä Silvo-
nen,  sittemmin  Leveäöojä,  päö äö si  ripille  1952,  jonkä
jäö lkeen häön jä Metsäö -Väöhäö läön Iiris olivät puotipuksui-
nä. Käupällä oli keittioö  jä kämäri, jossä äpuläiset yoö -
pyiväö t.  Kotoä  tullessä  mätkä  täittui  polkupyoö räö lläö
Väö äöksyn  käuttä  Vesivehmäälle  toö ihin.  Kolmäntenä
tyoö ntekijäö  oli vänhin veli Märtti. Väpää-äjällä Jenkkä-
pirtiltäö  tänsseistä loö ytyi Äsko Leveäöojä jä eläömäö  kul-
jetti täkäisin ÄÄ inäöäö äön suuntään emäönnäöksi lypsykär-
jätilälle. 

Iso-ÄÄ inioö n kyläö lläö  oli Silvosten känssä sämään äikään
neljäö  käuppä. Osuusliike, Osuuskäuppä, Liljän käup-
pä jä Veljekset Silvonen. Inkiläön käupän tilällä oli jo
posti.  Käupässä oli tyoö ntekijoö inäö  Tilmä-äö iti,  Pietäri-
isäö  jä Toivo-setäö , jokä äsui perheensäö  känssä Väöäök-
syssäö . Muitä äpuläisiä oli käksi. Perheessäö  oli seitse-
mäön  lästä.  Tälossä  oli  kelläri,  käuppäliike  jä  käksi
äsuinkerrostä. 

Tävärät  häettiin  päkettiäutollä  Keskoltä  Lähdestä.
Käupällä oli pieni träktori tävärän siirtelyyn. Myytiin
sekätäväroitä, ruokää, väöhäön lihää jä mäkkärää, äpu-
läntää,  irtokärkkejä  läätikostä,  meijeriltäö  tilättiin
tonkässä mäitoä jä piimäöäö .  Bensää ei myyty. Osuus-
käupän jä Päsi Loisän myymäö läö äutostä säi ostää mäi-
toä, piimäöäö , mäkkärää jä ryynejäö , sekäö  muutä tälous-
jä kuivätävärää. 

Käuppä oli äuki 9-17, muttä sen ulkopuolellä kysyjäö t
säivät tärvittäviä täväroitä. Useimmät mäksoivät käö -
teiselläö , jotkut tilille jä läsku tuli kerrän kuukäudes-
sä. Käupässä käöyntiin meni äikää, kun sämällä tävät-
tiin kyläö läö isiäö  jä väihdettiin kuulumisiä. 

                          TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTTÄ PIETINEN               PIRJO BÄÄ CK-MYLLÄÄ RIN ESINEÄRKISTO 

Satu ja Ensio Ruutin kaupan kassakone.

PIRJO BÄÄ CK-MYLLÄÄ RIN ÄRKISTO

Mainoksia aikaisempien kauppiaiden ajoilta. 

PIRJO BÄÄ CK-MYLLÄÄ RIN ÄRKISTO
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Änjä Nousiäisen tie vei jo nuorenä 14-vuotiäänä Pie-
lävedelläö  käupälle  toö ihin.  Veikko  Nousiäinen  tyoö s-
kenteli määtilän poikänä ropsimetsäö ssäö . Sämoin Pie-
lävedelläö  15-vuotiäänä  tyoö t  eteniväö t  värästotyoö stäö ,
värästonhoitäjäksi jä siitäö  edelleen myymäö läönhoitä-
jäksi. 

-  Kurhilän myymäö läö ssäö  liikeurä älkoi vuonnä 1963,
kyläö lläö  oli silloin neljäö  käuppä. Veikko tyoö skenteli ko-
tikäupällä.  Heinäövedelle päriskunnän käuppävuodet
veiväö t  vuosinä  1967-69,  kotoiselle  Sävo-Kärjälä-
älueelle.  Odotettiin  Kurhilän  käuppäkiinteistoö n  vä-
päutumistä  uudelleen.  Mukänä  muutossä  tuotiin
käksi  äpuläistä  käupän  jä  lästenhoidon  tehtäöviin.
Kumpikin tytoö istäö  meni sittemmin emäönniksi Kurhi-
län kyläö lle Härälle jä Koskelinille, kertoo Änjä. 

Iso-ÄÄ inioö n käupälle muutto oli vuorossä joulukuussä
1972, jossä tyoö  jätkui vuoteen 1985 ästi.  Sämän rä-
kennuksen edelliset käuppiäät olivät Sirkkä jä Kälevi
Lindroos. Liljän käuppä oli lopettänut jä Kronqvistit
olivät E-liikkeen hoitäjinä.

Käupän nimi on väihtunut useään kertään vuosien
värrellä:  Äsikkälän  Osuuskäuppä,  Lähden  seudun
osuuskäuppä, Päö ijäö t-Häömeen osuuskäuppä jä Käup-
päkuntä. 

Änjä Nousiäinen tuli  vuonnä 1974 ÄÄ inäöäön käupälle
toö ihin.  Muitä  tyoö päikkojä  häönelläö  on ollut  Kurhilän
käuppä, Väöäöksyn Säö äö stoö märketin lihämestärin titteli
jä Pädäsjoen Mäsäntorillä 24 vuottä myoö s lihämestä-
rin tyoö . Tyoövuosiä kertyi yhteensäö  46 vuottä.  Veikko
jätkoi ÄÄ inäö äö ltäö  Pädäsjoen Mäsäntorille viimeisiksi 10
vuodeksi. Häönelle kertyi tyoö urää SOK:llä 36 vuottä. 

Iso-ÄÄ inoö n pälvelumyymäö läö ssäö  tyoö ntekijoö inäö  oli Räili
Lääksonen, Helmi Ektroö m jä Enni Äältonen. Räili jä
Helmi  olivät  montä  vuosikymmentäö  käupän  älällä
toö issäö . Enni jätkoi postin puolellä. Kesäöksi tuli bensä-
poikä jä 2-3 kesäöäpuläistä. Renkomäöen jä Iso-ÄÄ inioö n
käuppäkuntien liikkeissäö  oli  isoimmät myyntiluvut.
Sivuliikkeitäö  äjettiin  kuitenkin äläs.  Määtälousmyy-
mäö läö  oli Väö äö ksyssäö .  Lihäpuolellä oli värusteinä lihä-
mylly jä vännesähä. 
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Nousiäiset käuppiäinä yli 40 vuottä 

ÄNJÄ JÄ VEIKKO NOUSIÄINEN  

Kaupan varustuksiin kuului maitokaappi, kylmiö ja arkkupakastin. Iso-Äiniön kaupan henkilökunta kuvassa vasemmalta Raili Laakso -
nen, kauppias Veikko Nousiainen, Enni Aaltonen ja Helmi Ekström.



ÄNJÄ JÄ VEIKKO NOUSIÄINEN

Herra Johan Honkala, Vesijärvi, Iso-Äinilö 

Päöäö liike toimitti  keskusvärästoon tävärää jä  jäkelu-
äutot toivät tuoretävärän. Kuivätävärät jä räskäät tä-
värät tulivät Helsingistäö . Käikkeä tilättiin mitäö  äsiäk-
käät toivoivät jä myytiin sämojä tuotteitä kuin käu-
pungissä. Määlle ei meinännut säädä yhtäö  päljon tä-
värää kuin käupungissä. Tiläukset tulivät kerrän vii-
kossä, bussin kyydissäö  säi tilättuä koneen osiä. Käh-
viä jä voitä myytiin tärjouksessä. Väöäö ksy houkutteli
omillä tärjouksillään kyläö läö isiäö . Voi ostettiin Väöäö ksys-
täö  jä hiivä, jokä ”unohtui” omältä kyläö ltäö .

Monipuolisessä  käupässä  myytiin  bensää,  määtä-
loustävärää, siemeniäö , väökirehujä, lännoitteitä, myrk-
kyjäö , träktoreitä jä puimureitä. Välikoimiin kuuluivät
myoö s känkäät, älusväätteet, kemikäälit, lähjätävärät,
rädiot, ästiät;  kuten Iiittälä-mällisto jä  urheiluväö lin-
eet; sukset jä mäilät. Jouluäjän lähjämyyntiin tävärät
piti itse käöydäö  Helsingistäö  välitsemässä.

Yoö lläö  koputettiin bensän pumppäukseen.
Jonkun äuto pysäöhtyi kolmen kilometrin
päöäöhäön, yksi yoö llinen käövelijäö  tuli Pädäs-
joen  Täulustä  ästi  ÄÄ inäö äö lle  känisterin
känssä. Äsemiä oli härvemmässä kuin ny-
kyäöäön jä äuton tänkkejä ei tänkättu täöy-
teen ästi.  Rekät,  kuormä-äutot tänkkäsi-
vät  säöhkoö mittäreistä  dieseliäö  jä  mopot
käksitähtibensää.  Henkiloö äutoille  oli
väihtoehtonä  92  täi  96  oktäänistä  ben-
sää. Kääsuoö ljy pumpättiin käö sin.

Kesäö isin  käupän  käöytäöväö t  jä  ulkopihä
olivät  täöyteen  äsiäkkäitä.  Helsingistäö
moö kkiläö iset  jä  Ruotsissä  äsuvät  tulivät
kesäö lomälle Suomeen sukuläisten luokse
vieräilulle. 80 tälouden äsiäkäskunnässä 
oli  omät kyläö persoonät,  jotkä toivät väö riäö  kyläö lle jä
käupän eläömäöäön. Inventäärio kesti pitkäö lle yoö hon   

  ästi,  jolloin  tärjottiin  väö lilläö  ruokää  jä
kähviä. Yksi henkiloö  läski jä toinen kirjäsi
käupän  tävärät.  Myoö hemmin  täväksi  tuli
viedäö  käikki tävärät kässän läöpi. 

Ostokset  mäksettiin  enimmäökseen  käö tei-
selläö , oli tiliäsiäkkäitä myoö s jä västäkirjällä
mäksu oli kerrän kuukäudessä. Joidenkin
mäksut jäö iväö t  mäksämättä kokonään.  Os-
tohyvityksiäö  värten oli säö ilytettäöväö  kässä-
kuitit jä läskettävä tärkästi. Shellin yritys-
äsiäkkäät  mäksoivät  bensän  jä  polttoäi-
neet  ”hoöyläö”  -kortillä.  Mäksu  oli  kerrän
kuukäudessä läskullä. 

- Äukioloäjät olivät ärkenä kello 8-17 jä li-
säöksi tärvittäessä muulloinkin. Sunnuntäi-

nä myytiin bensää jä  myymäö läökin oli  sämällä äuki.
Venäö läö isiäö  turistibussejä pysäöhtyi käupälle jä pyysi-
väö t  päöäö stäö  WC:hen.  Romäniväöestoö n  känssä myyjien
piti ollä välppäänä jä häjääntuä eri puolille käuppää
välvomään.  Pikkutyttoö  värästi  kemikääliostä  jotäin,
muttä äö itinsäö  kiisti täpäuksen, väikkä Veikko oli itse
näöhnyt.  Ärpojä  vietiin  äutoon  enemmäön  kuin  oli
mäksettu, muttä käikki mäksämättomät säätiin pois
heiltäö . Kerrän rikotustä näöyteikkunästä oli värästettu
rädio, muistelee Veikko.

Änjä Nousiäinen kurssittäutui ähkerästi tyoö urän vär-
rellä. Eri tävärä-älojen koulutustä säi, kuten Iiittälä-
mällistostä jä myrkkyjen myymisestäö . Lisäö äö  ämmät-
titäitoä  kertyi  myymäö läönhoitäjän-,  lihämestärin-  jä
käuppäteknikon koulutuksistä. 

TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTTÄ PIETINEN   ÄNJÄ JÄ VEIKKO NOUSIÄINEN

Mäkelän kaupan vintin puruista löytynyt tilausvahvistus. 
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Liljän käuppä

EERO LOHTÄRI

Olavi Lohtari Liljan kaupan edustalla vuonna 1950. 

Läuri  Liljä  oli  nuorenä  poikänä  Mäökeläön  käupässä
äpuläisenä Iso-ÄÄ inioö lläö .  Häön käövi Härjun määnvilje-
lyskoulun. Ensimmäö inen käuppä älkoi Liljän toimes-
tä Mustjäö rven kyläö ssäö  vuonnä 1915. Sinne ästi sisäö l-
lissotä  ei  ulottunut  jä  eläömäö  oli  räuhällistä.  Iso-ÄÄ i-
nioö lläö  käuppä  toimi  vänhän  äjän  määläiskäuppänä
1920-luvun älustä älkäen Tmi Läuri Liljä -nimisenäö .
Liljän tälon keskiosä on siirretty Myllykseläö stäö  jä rä-
kennuksen  päöäö tyihin  tehtiin  lisäö osät.  Käuppiäs
hälvääntui jä kuoli vuonnä 1955. 

Läuri Liljän väimo, Ädele  o.s.  Tikkälä, pyysi Sirkkä-
Liisä  Liljän  tulemään  täkäisin  kotiin  hoitämään
käuppää. Liljän tytäö r tyoö skenteli Helsingin Sänomien
konttorinhoitäjänä Lähdessä. Häön oli merkonomi jä
hoiti  käupän  kirjänpidon.  Niinpäö  Sirkkä-Liisä  Liljä,
Äirä Lohtäri o.s. Liljä jä Olävi Lohtäri jätkoivät käup-
pää nimelläö , Tmi O. Lohtäri. Käupän kälusteet uusit-
tiin, välikoimää lääjennettiin, uusi vääkä ostettiin jä
tävärä-äuto. Äutollä kuljetettiin kotiin äsiäkkäiden ti-
läuksiä jä häettiin K-käupän tävärät Lähden tukustä. 

Olävi Lohtäri oli sodän käöynyt mies. Kälästus oli kiin-
nostuksen kohde. Luonteeltään häön oli  ävuliäs,  sen
osoittää täpäus jolloin onnettomuudessä loukkään-
tunut potiläs säi kyydin käupän tävärä-äutollä Väöäö k-
syn säiräälään. Vuoden 1969 tälvellä käuppä lopetet-
tiin. 

Käuppä  oli  kellärin  vieressäö ,  jokä näökyy  vieläö  ison
tien vieressäö  joen värrellä. Lihää säö ilytettiin tiinussä
kellärissä. Väräston kätostä roikkui iso  nippu käpä-
kälää, jostä myytiin sopivä mäöäö räö  äsiäkkäille joulun
ällä.  Käupän seinäön vieressäö  oli  käksi myyntitiskiäö .
Jokäisellä kyläön kolmellä käupällä oli omät äsiäkkäät,
joille  oli  värättu  penkki  lepäöäömistäö  jä  seurusteluä
värten.  Sirkkä-Liisä  läittoi  joulunä  näöyteikkunään

pumpulikoristustä.  Säö äönnoö stelyn  äikäisiä  vältion
ostokorttejä  leikättiin  keväö ttälveen  1954  vuodelle
ästi.  Jäö ljelle  jäö äöneet  kortit  lähjoitettiin suunnitteillä
olleeseen Sotäveteräänimuseoon. 

Värästo pidettiin näöppituntumällä pienenäö . Inventää-
rio oli  äinä uutenävuotenä.  Läuri Liljä häki tävärää
tälvellä hevosreelläö  jä kesäökäö rryt ovät vieläökin tällel-
lä  riihessäö .  Mätkä  kesti  käksi  päö iväö äö ,  kun  piti  ollä
Lähdessä yoö täö .  Teboilin bensää myytiin jä  kukä tä-
hänsä  olisi  voinut  ottää  mäksämättä  sitäö .  Tilättiin
mitäö  kyläö läö iset tärvitsivät, kuten moottorisähä, mopo
täi träktori. Käupässä myytiin elintärvikkeiden lisäök-
si mm. bensää, näulojä, levyjäö , kettinkiäö  jä hevosen-
kenkiäö . 

-  Persoonällinen  sävottäemäöntäö  Hiljä  Rispuu  tuli
käupälle jä puhui ronskejä. Häön poltti holkkityoö mies-
täö  jä käöytti pärkkumihousujä. Toinen persoonä, Rei-
no Häö säö  tiläsi  Kihluän käömpäö lle äkkuvirrällä toimi-
vän television.  Metsäökäömpäö lle  toimitettiin  muuten-
kin päljon tävärää, veljekset muistelevät.

Käupän äukioloäjät oli  8-17, muttä äinä tuli  joitäin
koputtelijoitä  sulkemisäikoinäkin.  Tävärät  mäkset-
tiin yleensäö  käö teiselläö , oli myoö s västäkirjä-äsiäkkäitä,
jotkä mäksoivät velät, kun jäksoivät. Värkäitä ei käu-
pässä  käöynyt.  Romänit  pitiväö t  räuhällistä leiriäö
joenvärressä kesäö lläö  1960 luvun älussä.  He käöviväö t
käupän pihässä jä ostivät hevoskäö rryt. Uusi tie teh-
tiin  korkeämmälle  jä  käuppä  jäö i  häitällisesti  älem-
mäksi. Tien räkentäjät vieräilivät käupässä ostoksil-
lä. 

Olävi  Lohtärin  poikiä,  Läuriä,  Vesää  sekäö  Eeroä,
tyoö llisti kesäö äikänä käsvimää, käurän seiväö stäöminen,
tälkoissä olo heinäö - jä juurikäspelloillä. Läuri säi väs-
tuulleen kyläön muuntäjän äväimestä huolehtimisen.

TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTTÄ PIETINEN EERO LOHTÄRI

Rakennuksen oikeassa päässä oli kauppa vuonna 1969. Talon kes-
kiosan pyhäpuolella oli kirjoituspöytä, takana tupa ja keittiö. Talo
myytiin vuonna 1971 ja siirrettiin Kangasniemelle kesämökiksi. 

Veljekset Lauri, Vesa ja Eero Lohtari muistelivat kaupan asioita
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PÄULI KRONQVIST

          PÄULI KRONQVIST
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Kokko Säijä jä Käri

Viime torstaina avattiin vanhassa kaup-
patalossa  uusi  Nelos-Valinta  niminen
miltei täyden palvelun T-puoti. Sen omis-
tajat Saija ja Kari Kokko ostivat talon jo
kolmisen vuotta sitten Lahden Osuuskau-
palta  ja  tehtyään  rakennuksessa  äsket-
täin  peruskorjausta  heillä  on nyt  hyvin
ajanmukainen  myymälähuoneisto  asia-
kaspalveluun, johon molemmilla onkin jo
tottumusta aikaisemmilta työvuosiltaan.
Tilaa  on  tavaravalikoiman  laajentami-
sellekin  vielä  ja  maatalouskaupan  har-
joittaminen tulee  myös myöhemmin oh-
jelmaan, sanoo Kari Kokko. 

Päijät-Häme 1978 

Kronqvistin perhe 
(kuvat vierellä) hoitivat entistä Ruutin
kauppaa eli E-liikkeen kauppaa. 

Lindroosit  hoitivat  Kauppakunnan
kauppaa talossa, joka oli siinä vieressä
ja purettiin kaupan muuttaessa uuteen
tiilitaloon.  Posti  tuli  myöhemmin ben-
siininmyyntitiloihin  rakennuksen  kul-
maan. 

Lisää kylän kaupoista:
2/2017 Äinämöinen



Märjo  jä  Äri  Yrjoö läön  tiluksille  on  pälännut  jäö lleen
näutäkärjää monien vuosien täuon jäö lkeen. Tilällä on
viimeksi  ollut  lehmiäö  vuonnä  2004.  Väppunä  eri
ikäö iset, 2016-17 syntyneet sopimusluomutilältä tul-
leet 25 sonniä sopeutuivät hyvin Yrjoö läön tilälle. Mäöäö -
räöäö  lisäö täöäön vieläö  suuremmäksi. Tärhän ulkokehäö lläö
on  vähvät  kolmilänkäiset  äidät  neljäön  kilometrin
mätkällä, tolpät ovät 1,5 metrin syvyydessäö , väö liäidät
ovät  ohuempiä,  jotkä  erottävät  käsvulohkot  toisis-
tään jä  jousiporttien käuttä eläö imet siirretäö äön  seu-
räävälle lohkolle.

Läumäeläö imet tekeväö t käiken yhdessäö ,  yksi ensin jä
käikki  muut  peräö ssäö  on  sitten  kyseessäö  juominen,
syoö minen täi  nukkumään meno.  Porukällä  peläö sty-
täö äön, ihmetelläöäön jä kärätään väö liäidän väö äö räö lle puo-
lelle. Eläö imet ovät persooniä, joku huutää kovästi il-
män syytäö  yoö lläö kin. Ne ovät soö poö jäö ,  sympäättisiä jä
räpsutustä  käipääviä  lemmikkejäö .  Läumän  hierär-
kiässä on päöäö llikkoö , jokä päö iväö  särvet kolisevät jä yri-
tetäö äön  ylentyäö  läumässä.  Eläömäö  on  päiniä  pienestäö
älkäen. 

MÄTTI PIETINEN                       

Kesäö lläö  rävinnoksi riittäö äö  pelkkäö  nurmi, kivennäö inen,
suolä jä luomuherkkunäppulä on hyväö  houkutin läi-
dunsiirtojen yhteydessäö  täi kärkäämisien yhteydessäö
kiinniotossä. Käikki vihreäö  kelpää, koko metsäö stäö  on
läöhes käikki syoö ty. Tälvellä ruokintäkätoksessä tärjo-
tään kuiväheinäöäö , esikuivättuä ÄIV päälejä häökkeihin
3-4 päö iväön väö lein jä läömmitettyäö  vettäö  juomäkupeis-
tä. Rotu eläö äö  koko ikäönsäö  ulkonä. Päksun turkkimäi-
sen kärvän änsiostä ne tärkenevät nukkuä lumihän-
gessä  täi  pihättomäisissä  mäkuupärsissä.  Tälveksi
sonniläumälle on värättu metsikkoö älue jä pieni pel-
toläidun. 

-  Eläö imet  ovät  sopimusluomutilältä  ostettu,  muttä
Yrjoö läön tilän lihä on peltojen puolestä västä kähden
vuoden kuluttuä täöysin luomuä. Nyt voidään tärjotä
onnellisen ”häikun” lihää, sitten onnellisen ”häikun”
luomulihää. Luomupeltoä ei lännoitetä eikäö  käöytetäö
kemiällisiä torjuntä-äineitä.  Lännoitteenä käöytetäö äön
omän  kärjän  läntää.  Monimuotoisellä  viherpellollä
viljelläö äön typpeäö  sitoviä käsvejä, kuten äpilää, rehu-
virnää jä ruisvirnää. Eläö imet siirretäö äön eri käsvuloh-
koihin, selostää innostunut Äri Yrjoö läö . 
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Suurin  osä  eläö imistäö  on  väö riltäö äön  kullänruskeitä,
muttä joukostä loö ytyy myoö s tummän härmää, blondi
jä beigen väö riset yksiloö t.  Ensimmäö iset eläö imet ovät
teuräskypsiäö  syksylläö .  Sonnin  teuräsikäö  on  2,5-3
vuottä.  Yhdestäö  eläö imestäö  säädään 300 kiloä  lihää.
Lihä on tummänpunäistä, sisäö ltäö äö  hyviäö  räsvähäppo-
jä, väöhemmäön kolesteroliä, on källiimpää muttä läätu
on pärempää. Tilän lihä käöytetäö äön suorään äsiäkäs-
käöyttoö oö n,  muttä lisäö äö  läöhilihää joudutään ostämään
Källe Teroltä täi Vuoriseltä, kun omien eläö inten lihä
ei vieläö  riitäö  täöyttäömäöäön mätkäilutilän tärvettä. 

MÄTTI PIETINEN  

MÄTTI PIETINEN                                           

- Herkkujen illoissä on tärjollä uusiä illällistuotteitä.
Lihästä on välmistettu tärtär pihvejäö , kebäbbiä, suo-
läläpää,  määläismurekettä,  suoläisiä  päistoksiä  jä
-piiräkoitä, päähtopäistiä jä kääliin käöäö rittyäö  päistiä.
Tulossä  on  purkkilihää  jä  mäkkärää,  kertoo  Märjo
Yrjoö läö .

MÄTTI PIETINEN

Ylämaan karja on leveä sarvinen Scotlannin alkuperäisrotu, joka
on siirretty Australiaan ja Pohjois-Amerikkaan 1900-luvulla. Eläi-
met viihtyvät karuilla joutomailla, hakamailla, luonnonniityillä ja
hoitavat taimikon tai pajukon perkausta, syövät kuusenhavuja. Ne
soveltuvat  perinneisotyypin  ja  kulttuurimaiseman  laiduntami-
seen. WIKIPEDIA 

Lisää aiheesta: Suomen Highland Cattle Club ry 
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Kirjästo läöhietäö isyydelläö  
–käöytäö  hyväöksesi! 

Pelliläön kirjästo tärjoää ÄÄ inäö äön seudun väkituisille jä
väpää-äjän äsukkäille monipuolistä luettävää ympäö ri
vuoden. Kirjästo on ävoinnä jokä toinen torstäi klo
16-19 muutämää juhläpyhiin jä lomiin liittyväöäö  poik-
keustä lukuun ottämättä.

ÄÄ inäöäön seudun kyläöyhdistys jäö rjestäö äö  Seijä Helände-
rin äloitteestä  12.-16.9.  kirjäpäö iväö t,  joille  osällistuu
älustävien  tietojen  mukään  16 kirjäilijää,  muun
muässä  Virpi  Häömeen-Änttilä.  Kirjäilijät  tutustuvät
päö ivien äikänä  ÄÄ inäöäö lläö  Luontokeskukseen,  Pelliläön
kirjästoon jä Tupälän tälomuseoon. 

Torstäinä,  13.9.  klo  16  kirjäilijät  sääpuvät  Pelliläön
tärjoämille iltäpäö iväökähveille jä toivovät täpäävänsä
kirjäston  käöyttäö jiäö  jä  käikkiä  kirjällisuudestä  kiin-
nostuneitä kyläö läö isiäö . Kirjästo on normääliin täpään
ävoinnä klo 16-19.

Kirjäston äukioloäjät syksylläö  2018 

to   2.8.  klo 16-19 
to  16.8. klo 16-19 
to 30.8. klo 16-19

                        to 13.9. klo 16-19 -kirjailijat-
to 27.9. klo 16-19

to 11.10. klo 16-19
to 25.10. klo 16-19
to  8.11. klo 16-19  
to 22.11. klo 16-19
to 13.12 klo 16-19.
to 27.12. klo 16-19

Tervetuloa kirjastoon

Leenä Etu-Seppäö läö  
Pelliläön kirjästo 

puh. 044 9675156 
leenä.etu-seppälä@luukku.com 

Pelliläön kyläökirjästo 
Tuukkäläntie 12, 17450 Iso-ÄÄ inioö

ÄÄ inäöäön kirjäpäö iväö t 

www.ainaankirjapaivat.com

MÄTTI PIETINEN

Hemmo Honkalan museokissa. 
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Kyläläisille avoimet tilaisuudet:

Torstai 13.9. 
Klo 16:00 Kirjastokahvit 

Pellilän kyläkirjastossa.
Paikalliset lukijat 
toivottavat kirjailijat 
tervetulleiksi Äinäälle. 

Lauantai 15.9. 
Klo 12:00 Avoin 

keskustelutilaisuus 
Niemimäessä: 
Kirja löytää lukijansa. 
Alustajina Virpi 
Hämeen-Anttila ja 
Seija Helander. 

Klo 17:00 Iltamat seurantalolla. 
Lavatanssit ja 
Open mic! 
Mia Aaltosen ja 
Seija Helanderin 
yhteisnäyttely.
Hauskaa ohjelmaa,
makkaranpaistoa ja  
tikanheittoa.

http://www.ainaankirjapaivat.com/ohjelma
mailto:leena.etu-seppala@luukku.com


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 2464 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN  

Äinämöinen 2/2018 
Haastattelu, kuvat, tekstit ja 
taitto: Liisä-Märjättä Pietinen 

Oikoluku: Eveliinä Märkkinen jä 
kyläöyhdistyksen jäö senet 

Äinämöinen ilmestyy huhti-, elo- 
ja joulukuussa. Lisäaineisto 15.3.,

15.7., 15.11. mennessä 
toimitukseen. 

Painos: 260 kpl 

Painotyö: 
Lahden Väriasemointi Oy 

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

MÄTTI PIETINEN
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Voit tehdäö  häästättelujä, tiedottää
kirjähänkkeestä jä innostää kylil-
läö . Kerro, ketä on jo kysytty! Ky-
läökirjästä on tärkoitus tehdäö  sel-
keäö  jä  helppolukuinen  kylien
menneitäö  äsioitä käö sitteleväö  teos.
Äineistot  jä  välokuvät:
pietinen.liisa@gmail.com 

https://www.ainaanseutu.net/
mailto:pietinen.liisa@gmail.com
mailto:emma.piispanen@gmail.com
mailto:juha.vaso@pp.phnet.fi
mailto:petri.pettinen@elisanet.fi
mailto:ailajapaavo@outlook.com
mailto:pirkko.lohtari@phnet.fi
mailto:pirkko.lohtari@phnet.fi
mailto:minna.pettinen@elisanet.fi
mailto:tuula.oma@gmail.com
mailto:tuula.oma@gmail.com
mailto:tuula.oma@gmail.com
mailto:tuula.oma@gmail.com
mailto:tuula.oma@gmail.com
mailto:tuula.oma@gmail.com
mailto:vesa.porkola@gmail.com
mailto:pietinen.liisa@gmail.com


ÄÄ inäöäön seudun kyläöyhdistys ry 

TAPAHTUMAT 2018 
Tammikuu 
lä 20.1. ENNAKKOÄÄNESTYS, Pelliläön kirjästollä klo 13-16 

Helmikuu 
su 11.2. MARKKINAHIIHDOT, Niemimäöessäö  klo 10-14 
mä 12.2. KYLÄILTA JA KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS, Niemimäöelläö  klo 18-20 
su 25.2. KYLÄKINKERIT, Pietisilläö  klo 13-15 

Maaliskuu 
su 18.3. PILKKIKISAT, Tälässääressä klo 10 

Huhtikuu 
ÄINÄMÖINEN 1-2018 ilmestyy 

su   1.4. MUNAJAHTI, Luontokeskuksessä klo 12 
su   8.4. KYLÄLENKIT, ÄÄ inäöäö  klo 12 läöhtoö  Infokeskuksestä 
su 15.4. KYLÄLENKIT, Väöhimää, klo 12 läöhtoö  ÄÄ inäö äö -Väöhimään koulun kentäö ltäö  
su 22.4. KYLÄLENKIT, Joenniemi, klo 12 läöhtoö  Tälässäärestä 
su 29.4. KYLÄLENKIT, Myllykseläö , klo 12 läöhtoö  Myllykseläöntie 112 

Toukokuu 
ti 1.5. VAPPUTULET LUONTOKESKUKSESSA, Kärsilläntie 97, klo 13 

Kesäkuu 
ke 6.6.  KYLVÖSIEMENEN SIUNAUS, klo 18 Perttulän tilällä, Väöhimääntie 119 
su 10.6. ÄINÄÄN KYLÄMARKKINAT, Seuräntälollä Iso-ÄÄ inioö lläö , 

Myllykseläöntie 27, klo 12-15 
mä 18.6. LAULUILLAT, Tupälän tälomuseossä, klo 18-20 

Heinäkuu 
ke 18.7. VANHAN AJAN TANSSIT, Iso-ÄÄ inioö n seurojentälollä 

Myllykseläöntie 27, klo 19 
mä 30.7. LAULUILLAT, Tupälän tälomuseossä, klo 18-20 

EKOBUSSIRETKI KESÄTEATTERIIN, lisäö tietoä läöhempäönäö  

Elokuu 
ÄINÄMÖINEN 2-2018 ilmestyy 

Syyskuu 
lä 8.9. NÄKEMIIN KESÄ! Lyhtyjen yoö  Luontokeskuksessä, Kärsilläntie 97, klo 20 
12.-16.9. ÄINÄÄN KIRJAPÄIVÄT, Niemimäöessäö , tärkempää tietoä elokuun ÄÄ inäömoö isessäö  

Joulukuu 
JOULUKALENTERI 
OHJELMALLINEN JOULULAULUILTA Niemimäöessäö  
ÄINÄMÖINEN 3-2018 ilmestyy 
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Osallistu rohkeasti 
talkoolaiseksi 
kylän tapahtumiin 


