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                   PÄ� Ä� KIRJOITUS 

 

Teijon tehtaiden valmistaman ja patentoiman puimakoneen on myynyt Maanviljelyskauppa Viipuri.  Puimakoneen omistaa joenniemeläi-
nen Martti Tuomaila. Kuva: Matti Pietinen 

Tuulinen, käunis jä toisinään melko lä	mmin kesä	  on pä	 ä	 sty jo päremmälle puolelle. Kylä	n toimintä on siivit-
tä	nyt lä	pi kesä	n sääden vä	keä	  liikkeelle moniin tuttuihin jä joihinkin uusiin tilänteisiin. Uutenä täpähtumänä
oli lehmien iloinen ulosläsku tälven jä	 lkeen toukokuussä jä tä	ysien evä	 skorien känssä vietettiin Kylä	 tälon pi-
hällä piknikkiä	  heinä	kuussä. Tuttuun täpään heinä	kuussä läitettiin vielä	  jälällä koreästi tänssi-iltänä. 

Elokuussä  on  kylä	 llä	  suuri  voimäinkoitos  jä  tälkooläisten  kokoäminen  Hemmo  Honkälän  jä	 rjestä	mille
Tupälän tälomuseon konepä	 iville  17.-18.8.2019.  Kä	 si-  jä  jälkäpärinsä voi  luovuttää täpähtumän kä	ytto	 o	 n
muutämäksi  tunniksi  läuäntäinä  jä  sunnuntäinä.  Tälkoisiin  sää  osällistuä  käikki  äsukkäät  kylä	 räjojen
ulkopuoleltäkin, jotkä häluävät ollä mukänä suuressä hyo	 rinä	 ssä	 . Puuhää riittä	 ä	  runsäästi ennen jä jä	 lkeen
konepä	 ivien. Konepä	 iville sääpuvälle yleiso	 lle on mielenkiintoistä kätseltävää jä tutkittävää konerivisto	 issä	
sekä	  susipihän porttien sisä	puolellä. 

Syyskuussä hyvä	 stellä	 ä	n Luontokeskuksessä kesä	  uuden suven sääpumisen toivossä. Lokäkuussä juhlitään
syksyn piristykseksi käämosjuhliä, kuten useinä pärittominä vuosinä äikäisemmin. Märräskuussä vietetä	 ä	n
tä	ysin käämostä jä välmistäudutään joulukälenteriin sekä	  joululäuluiltään. Tervetuloä osällistumään Ä� inä	 ä	n
seudun kylä	yhdistyksen eri täpähtumiin vieräänä täi tälkooläisenä. 

Kylä	yhdistystä	mme pidetä	 ä	n vireä	nä	  jä toimintää on tärjollä päljon ympä	 ri vuoden. Kylä	 lehteä	mme luetään
ilähduttävästi eri puolillä Suomeä jä somen käuttä tävoitetään myo	 s ulkomäillä äsuvät lukijät. Olisi kivä sää-
dä kirjoituksiä entisiltä	  kylä	 lä	 isiltä	  Suomestä jä räjojen ulkopuoleltä. Juttujä jä äineistoä otetään västään Ä� i-
nä	mo	 iseen jä etenkin Ä� inä	 ä	n seudun tekeillä	  olevään kylä	kirjään. Tuo rohkeästi tärinäsi, kerro hyvä	 stä	  äi-
heestä, läinää vänhojä välokuviä jä ännä häästäteltävien vinkkejä	 . Yhteystiedot on lehden sivullä 15. Kylä	kir-
jän julkäisutävoite on joulukuussä vuonnä 2020. 

Hyvä	ä	  syyskäuttä Ä� inä	mo	 isen lukijoille. 

Liisa-Marjatta Pietinen 
kylälehti Äinämöinen 
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TÄPÄHTUMIÄ 

TEKSTIT: LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Kylä	 lenkit huhtikuussä 

MÄTTI PIETINEN

Kylälenkit vetivät mukaan kävelijöitä eri puolille kyläkuntia vuo-
rotellen huhtikuun pyhinä. 

Munäjähti pä	 ä	 siä	 issunnuntäinä 

MÄTTI PIETINEN

Munajahdissa ratkottiin visaisia kysymyksiä.  25 osallistujaa jäi
vielä istumaan nuotiolle. 

Väpputulet 

Metsä	päloväroituksen  täkiä  väpputuliä  ei  voinut
sytyttä	 ä	 . Osä jä	 i kotiin jä osä tuli päikälle, sillä	  voi-
hän evä	 itä	  syo	 dä	  läävullä ilmän tultäkin. 

Lehmien ulosläsku Tuulän pä	 ivä	nä	  

EMMÄ MURTO

Perttulän tilällä Vä	himäällä on 40 lehmä	ä	 . Tilää pitä	 -
vä	 t Juho jä Emmä Murto. Lehmä	 t äloittävät läidun-
nuksen toukokuussä jä läiduntävät niin pitkä	ä	n kuin
kelit  sällivät,  kuivänä syksynä	  vielä	  lokäkuussäkin.
Kesä	 llä	  lehmä	 t  säävät  käiken  nurmirehunsä  läitu-
meltä jä kä	yvä	 t nävetässä väin lypsyllä	 . 

Emma Murto 

EMMÄ MURTO
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                         Väälikevä	 ä	n 2019 
                         kommenttejä jä muistojä 

Olipä kevä	 t, kähdet vältiolliset väälit kuuden viikon
vä	 lein. Eduskuntään välittiin 200 uuttä känsänedus-
täjää huhtikuussä. Säimme tääs äsikkäläläisen kän-
sänedustäjän,  Hilkkä  Kempin,  äjämään  meille  tä	 r-
keitä	  äsioitä. Yhteensä	  äsikkäläläisiä ehdokkäitä oli
5, joistä Mirä Nieminen kerä	 si korkeimmän ä	 ä	nisää-
liin. 

Toukokuussä  välittiin  13  europärlämentäärikkoä.
Nä	 issä	kin  vääleissä  oli  2  äsikkäläläistä  ehdokästä.
Kumpikään ei ollut lä	hellä	kä	 ä	n lä	pimenoä. 

Molemmissä  vääleissä  oli  läuäntäi-iltäpä	 ivä	nä	  klo
13-16 ennäkkoä	ä	nestys Pellilä	n kylä	kirjästollä.  Tä-
lon  vä	ki  tärjosi  väälikähvit  viehä	 ttä	vä	 ssä	  ”pubis-
sään”. Euroväälien äikään oli lä	mmin kevä	 tpä	 ivä	 . Ä� ä	 -
nestyksen jä	 lkeen oli mukävä istähtää pihälle kähvi-
kupposen känssä jä tävätä tuttujä. Siinä	  vierä	hti tovi
rupätellessä jä kuulumisiä väihtäessä. 

Eduskuntävääleissä Ä� inä	 ä	 llä	  ä	 ä	 nesti 58 henkilo	 ä	 . Äi-
vän  kä	 rkeen  ei  pä	 ä	 sty,  sillä	  Uräjä	 rvellä	  oli  sämän
verrän. Eurovääleissä oli ”puskärädio” toiminut pä-
remmin jä voitimme kirkkäästi kylien vä	 lisen kisän,
ä	 ä	nestä	 jiä	  kä	vi 59. Heissä	  oli mukävästi muiltä päik-
käkunniltä kotoisin oleviä. 

Säämieni  kommenttien  jä  muun
päläutteen perusteellä Kylä	kirjäs-
ton  ä	ä	nestyspäikkä  on  idyllinen,
mukävä  jä  helppo.  Tunnelmä  on
kotoisä  eikä	  väälien  viränomäis-
toiminnästä  johtuvä  tärkkuus  jä

nipotus hä	 irinnyt ketä	ä	n. Kenellä	kä	 ä	n ei ollut kiire
väikkä käikki hoidettiin kynä	 llä	  jä päperillä, ei ollut
tietotekniikkää äpunä. 

Keskusvääliläutäkunnän  sihteerinä	  on  helppo  ker-
toä  ä	 ä	nestyksen  sujuvuudestä,  väälisäläisuudestä
ym. äsioistä,  muttä ä	ä	nestyspäikän tunnelmään en
voi väikuttää. Sen tekevä	 t päikän isä	ntä	vä	ki jä osit-
täin myo	 s väälivirkäilijät. Ä� ä	nestyspä	 ivä	nä	  mennes-
sä	ni  kätsomään  ä	ä	nestyspäikkää  ennen  äväustä,
näuru jä iloinen puheensorinä tulivät ensimmä	 isenä	
västään.  Isä	ntä	vä	ki  jä  virkäilijät  räkensivät  ä	 ä	nes-
tyskoppiä sulässä sovussä, ei tuolläistä ole missä	 ä	n
muuällä. 

Seuräävät  tiedossä  olevät  väälit  ovät  huhtikuussä
2021 jä	 rjestettä	vä	 t  kuntäväälit jä ennäkkoä	ä	nestys
Pellilä	n Kylä	kirjästollä 10.4.2021 toivottävästi. 

Vielä	  kerrän lä	mmin kiitos Leenä jä Pentti Etu-Sep-
pä	 lä	 lle  kirjäston äntämisestä  väälikä	ytto	 o	 n  jä  vär-
sinkin mäkoisistä väälikähveistä! 

Asikkalan keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkko Lohtari 

Kylä	märkkinät kesä	kuun toisen pyhä	nä	  

MÄTTI PIETINEN

Kylä	 tälon pihälle kerä	 ä	ntyi tunnelmällisen runsäästi
määläismärkkinävieräitä.  Perinteisen  tuotevälikoi-
män lisä	ksi myytiin korttejä, puukkojä,  lompäkoitä
jä mo	 rko	 -päitojä. Kukkämyyjä	 ä	  jä hopeäkorumyyjä	 ä	
vielä	  käipäiltiin päikälle. 

Neljä	nnen kerrän jä	 rjestetty Äsikkälän näulämestäri
-kilpäilun  voitti  toistämiseen  Äri  Ollikäinen  tulok-
sellä  32 millimetriä	 .  Toiselle  sijälle  ylsi  Leo Mä	ki-
Hoimelä  30 mm jä  kolmänneksi  Kyo	 sti  Kä	po	 lä	  29
mm. Mestäruuttä tävoittelivät myo	 s Äsko Humpilä,
Jäni Wällenius jä Vilho Lääkso. Kilpäilun jä	 rjestivä	 t
Eilä Tiäinen jä Käri Lyyrylä	 . 

MÄTTI PIETINEN           

Aila Lahtinen,  Tellervo Jussila,  Enni Aaltonen ja Pirkko Lohtari
viihtyivät markkinoilla kesäisenä päivänä. 

4



Nyyttä	 ripiknik 

MÄTTI PIETINEN                   

Kylä	 tälon pihälle nostettujen kähden po	ydä	n ä	ä	 reen
kerä	 ä	ntyi  evä	 skorien  känssä  kylä	 lä	 isiä	  heinä	kuun
ensimmä	 isenä	  keskiviikkonä.  Jokäisellä  ruokäkun-
nällä oli  päkättunä mukään mieleisiä	  evä	 itä	 ,  joistä
riitti  mäisteltävää  muillekin.  Muutämä  ohikulkevä
kylä	 lä	 inen säätiin  liittymä	ä	n  vielä	  mukään  välmii-
seen evä	 spo	ytä	 ä	n. 

MÄTTI PIETINEN

Piknikpöydän äärellä Kylätalon pihalla. 

Tänsseissä lättiä oli tä	ynnä	  

Heinä	kuun 17. pä	 ivä	n tänssit säivät osällistujiä vä-
kiintuneistä  jä  uusistä  kä	vijo	 istä	 .  Äniänneito  Pinjä
Yrjo	 lä	  vieräili  illän  täpähtumässä.  Hä	n  kertoi  vuo-
den äikänä olleistä edustustehtä	vistä	 ,  joistä mielei-
simmä	 t  olivät  pä	 ä	ministeri  Sipilä	n  luonä  vieräilu
joulukuussä  jä  känävään  hyppä	ä	minen  väppunä.
Lisä	ksi kähdet juhlät jä mätkämessut tyo	 llistivä	 t. 

MÄTTI PIETINEN

Tansseissa poikkesi Anianneito, Pinja Yrjölä. Hän käynnisti arvon-
nan ja luki ensimmäisten onnekkaiden nimiä. 

Soittäjäkäksikko,  PoljentoPojät  Jäni  jä  Mikko  huo-
lehtivät lääjällä soittoliställä ettei lättiällä ollut tyh-
jä	 ä	  tilää kuin lättäreiden äikään. Kello älkoi lä	hentyä	
välomerkkiä	  jä väuhdikkäästi vielä	  pyo	 ri kymmenen
päriä  eikä	  yhtä	ä	n  seinä	 ruusuä.  Päri  herräsmiestä	
toimi pärtnereinä illän äikänä tärvitseville. 
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Läuläjiä tuvän tä	ydeltä	  

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Tummänpuhuvästä iltätäiväästä huolimättä 66 läu-
läjää kokoontui Hemmon tupään heinä	kuun 8. pä	 i-
vä	nä	 .  Tupälän  tälomuseollä  läulettiin  tä	nä	  kesä	nä	
väin yhden kerrän, kuten muissäkin kohteissä jokä
toisenä määnäntäi iltänä. Mukänä läulättämässä oli
kylä	n  luottoläuläjä  Märkku  Kiljunen  jä  sä	 estä	 jä	nä	
Äsikkälän  seuräkunnän  kesä	känttori  Mervi  Koski-
nen.  Kirkkokuoroläiset  vieräilivät  hengellisten läu-
lujen iltänä. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN 2015

Tupalan jyvä- ja jauholapioita, joista yksi on vuodelta 1910. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN 2015

Kulkijan polkupyörä on varustettu pumpulla ja asekotelolla. 

LÄSSE HONKÄLÄ
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Willehärd Mä	kisen mo	 kki Tiilitehdäs 

TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Pihapiirin  vahvin  jäljellä  olevista  rakennuksista  on  aitta.
Nuukana miehenä, Willehardin kellari oli Kyöstilän pihapiirissä
kuivassa paikassa, jonne ei valunut keväällä sulamisvedet. 

Willehärd Mä	kinen muutti kähden hehtäärin pelto-
tilälle,  mies  oli  perheeto	 n  pientilällinen.  Mä	kinen
toimi uskottunä miehenä	  monissä tonttikäupoissä.
Väppu-lehmä	n  mäidostä  huushollitäitoisenä  mies
teki piimä	ä	  jä sitä	  riitti nääpureillekin. Kesä	 llä	  kylä	n
lehmä	 t  vietiin tietä	  pitkin pä	 ivä	ksi  Härälän tääkse
isolle yhteiselle läitumelle jä illällä häettiin kotiin. 

Mä	kisen  sisko  Lyydiä  Wällde:n  muutti  miehensä	
känssä äsumään Willehärdin känssä sämään mo	 k-
kiin. Pihäpiiriin nousi pieni säunäräkennus Eemelin
toimestä. Hä	n oli ojänkäiväjä jä teki vänhänä miehe-
nä	  äjänkulukseen metsä	ojiä. Mo	 kin osti lopultä päi-
meläläinen Rotso. Jä	 ljellä	  on pelto, huono tälo, äittä
jä säunä-liiteri. 

Taustatiedot: Aimo Harjula ja Kari Mäkinen
LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Kuusen alla seisoo vieläkin vanha 35 massikka odottamassa kyn-
tömiestä. 

MÄTTI PIETINEN 2018

Padasjoen Maakesken Lehdon punatiilinen navetta,  jonka tiilet
on valettu Iso-Äiniön Kiparissa 1950-luvulla. Raimo Salmela oli
mukana tekemässä tiiliä. 

Äimo Härjulä muistelee Vilppulän veljesten Päulin,
Ärvon jä Päävon olevän tehtäilijoinä Kärsillänmut-
kässä. Sekundätiilet kä	ytettiin tienpohjiin. 

Kipärin tiilitehtään päikällä  on sävikuoppiä vierun
reunoillä nä	htä	vissä	 . Sävi läpioitiin väunuihin, jotkä
vedettiin kiskojä pitkin vinssillä	  ylo	 s. 

Märttä Oksänen kertoo Kipärissä olleen hyvä	ä	  säveä
muttä sitä	  oli ohuelti. Eino Oksänen oli yo	 llä	  tiiliteh-
täällä to	 issä	 , kun sä	hko	 ä	  ei riittä	nyt pä	 ivä	 llä	 . 

MÄTTI PIETINEN 2018

Raimo Salmela tarkastelee AIV-rehutornin kuntoa kesällä 2018. 
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Änittä-Inkeri Tervo väihtää väpäälle 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN                                                    

Anitta-Inkeri Tervon mielipuuhaa on kauniin puutarhan hoito ja villiyrttien kerääminen. Yrtit käyvät ruokiin, salaatteihin, kuivaukseen,
kylpyvesiin ja voiteisiin. Villiyrteistä lisää Äinämöinen 2/2016. TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

KOULUVUODET JA AMMATIN VALINTA 
Änittä-Inkeri Tervo oli kuunteluoppiläänä Myllykse-
lä	n koulussä jo ennen kouluikä	 ä	  vänhempien sisko-
jen mukänä. Lukemään oppiminen täpähtui 5-vuo-
tiäänä. Hä	n luki koulun kirjäston käikki lästenkirjät.
Opettäjä olisi ottänut heti kouluun, muttä vänhem-
mät eivä	 t  vielä	  läskeneet.  Vuottä nuorempänä kui-
tenkin koulun portit äukesivät älkuvuodestä synty-
neelle koululäiselle. 

Myllykselä	 ssä	  kä	ytiin  supistettuä  kouluä  yhden
opettäjän  toimestä  1-2  luokillä  syyslukukäudellä
elokuussä käksi viikkoä jä kevä	 tlukukäudellä kesä	 -
kuussä käksi viikkoä sekä	  muutoin läuäntäisin. Ko-
tiin säi itseopiskeltäväksi jokä pä	 ivä	ksi tehtä	viä	 , joi-
tä kotonä olevät ä	 idit välvoivät. Muut luokät kä	vivä	 t
määnäntäistä perjäntäihin kouluä. Västäävästi Vä	hi-
määllä 1.-2.-luokkäläisillä oli keskiviikkoisin väpää-
tä. 

- Koulussä säin kuulustellä muultä luokältä lukulä	k-
syn.  Opettäjä  Siiri  Honkänen  kehui,  sinustä  tulee
hyvä	  opettäjä.  Muutä  ei  tärvittu.  Opettäjän  kutsu-
mus oli vähvänä pienestä	  ästi.  Hetkellisesti oli äjä-
tuksissä  lä	 ä	 ketiede  täi  teologiän  opiskelun  käuttä
uskonnonopettäjän ämmätti. Oppikoulussä säin pi-

tä	 ä	  2-luokkäläisenä (nyk. 6 lk) uskonnontuntejä 3.-
luokkäläisille (nyk. 7 lk).

- Myllykselä	n koulu läkkäutettiin opettäjän jä	 ä	 dessä	
elä	 kkeelle vuonnä 1968, säin silloin kolmännen luo-
kän kä	ytyä	 .  Koulun vintillä	  olleitä koulutärvikkeitä
jäettiin hälukkäille, muistelee Änittä-Inkeri.

- Ä� itini sänoi, että	  näisellä on oltävä ämmätti. Opis-
kelin opettäjäksi, jotä oppiläiden perheet muistävät
kevä	 isin. Vein ä	 idilleni äinä yhden kukän säämistäni
kukistä. Ä� itini kuolemän jä	 lkeen olen vienyt yhden
lähjäkukän ä	 itini häudälle lä	htiessä	ni koulultä todis-
tusten jäon jä	 lkeen, kertoo elä	ko	 ityvä	  opettäjä.

PERHOSET 
Perhosten  kerä	ä	minen  1970-luvullä  kesti  neljä	
vuottä.  Kiinnostuksen  sysä	ys  perhosiin  tuli  biolo-
giän opettäjän Heikki Hällbergin tunnin ännin seu-
räuksenä,  väikkäkin  läjiä  pidettiin  poikien  härräs-
tuksenä.  Myo	 s  älkuvuosinä  Kurhilän  koululäisten
känssä kerä	 ttiin perhosiä opettäjä Tervon johdollä. 

- Leilä Etu-Seppä	 lä	n känssä o	 isin liihoteltiin häävien
känssä Pellilä	n täi Pietisen määstoissä. Käikki kirjät
piti lukeä äiheestä jä kevä	 ttälvellä oli kovä innostus
pä	ä	 stä	  täkäisin  häävin  värteen.  Äämullä  oli  hieno
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esitellä	  perheelle yo	 n säälis. Nääpuristä myo	 s soitet-
tiin, jos lä	histo	 llä	  lepätteli käunis jä erikoinen per-
honen. 
- Jokäisellä perhosellä on omä tärinänsä. Perhosko-
koelmiä  sä	 ilytettiin  Kurhilän  koulullä,  (sittemmin
Lä	nsi-Äsikkälän  koulu)  oppiläiden  jä  vänhempien
ilonä, esittelee entinen perhoskerä	 ilijä	 . 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN 

Kauniit perhoskokoelmat säilyvät laatikoissa pimeässä. 

URHEILU 
Pituushyppy jä juoksu olivät omimmät läjit Änittä-
Inkeri  Tervon  nuoruusvuosinä.  Nääpurin  hiekkä-
kuopällä tuli epä	virällinen Äsikkälän mestäruus pi-
tuushypyssä	 , jotä päikällä olleet kylä	n äikuiset hä	m-
mä	 stelivä	 t.  Mitäleitä  on  kertynyt  piirinmestäruuk-
sistä  pälkintokääppiin.  Suunnistus  kuului  myo	 s
Änittä-Inkerin kesä	 läjeihin, kuten niin useällä äsik-
käläläisellä. Erä	 ä	n voittoisän viestikisän jä	 lkeen tyt-
to	 trio jätkoi piirinmestäruuskisoihin jä edelleen SM-
kisoihin suunnistämään. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

OPETTAJAN AMMATTIKUVAN MUUTTUMINEN 
Opetuksen  perusäsiät  ovät  sä	 ilyneet.  Muutostä  jä
edistystä	  ovät tuoneet läitteet, tietotekniikkä jä in-
ternetti.  Opetussuunnitelmän  mukään  oppiläiden
västuullä on omä oppiminen jä sen toteuttäminen

luokkähuoneessä täi liikkuminen hälumäänsä muu-
hun  tilään.  Perinteisen  opetustävän  omäksunut
Änittä-Inkeri Tervo härmittelee, että	  käunokirjoitus
loppui  kokonään.  Tekstäustyylillä	  kirjoitetään  se
vä	hä	  mitä	  kynä	 llä	  tehdä	ä	n.  Nykyisin  härjoitellään
nä	ppä	 innä	ppä	 ryyttä	 .  Kä	 sito	 issä	  on  suuntäuksenä
oppilään itse suunnittelu, ärviointi jä mällien etsimi-
nen netistä	 . Kuitenkin ensin pitä	 isi osätä neulonnän
jä  virkkäuksen  perusteet  täi  västäävästi  puuto	 issä	
tyo	 kälujen kä	ytto	 . 

- Kurhilässä kerkisin opettämään käksi sukupolveä.
Jotäin poikää olen kutsunut isä	nsä	  nimellä	 . Täi sisä-
ruksien  nimet  joskus  sekoittuivät.  Opetusvuosiä
kertyi jo Helsingissä	  jä Espoon kouluissä.

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN                                                  

Aapinen vuodelta 1965. 

ELÄKEVUOSIEN SUUNNITELMIA JA 
HARRASTUKSIA
Elä	kkeelle  jä	 ä	minen  tuntuu  epä	 todelliseltä,  sillä	
syksyllä	  on  vielä	  kolme  viikkoä  to	 itä	 .  Elä	ko	 ityvä	
opettäjä tuntee olonsä huojentuneen häikeäksi Kur-
hilän kylä	koulullä 31 tyo	vuoden jä	 lkeen. 

Hääveenä on perehtyä	  pohjiä myo	 den uusiin kurs-
seihin jä kiinnostuksen kohteisiin. Känsällispuistojä
kiinnostäisi kiertä	 ä	 , kerä	 tä	  märjojä, yrttejä	 , sieniä	  jä
hoitää puutärhää. 

- Liikuntähärrästus jätkuu, nyt voin mennä	  lenkille
väloisään äikään tälvelläkin,  lukeminen on mielui-
sää, kä	 sito	 itä	  odottää, lästenlästen känssä oloä riit-
tä	 ä	  jä kelloä ei tärvitse läittää herä	 ttä	mä	ä	n. 

- Semcon-ystä	vä	 t toimintä on äikää vievin kehitys-
yhteistyo	 projekti,  muttä  itselle  päljon äntänut (Ä� i-
nä	mo	 inen 3/2013, 2/2018) jä vielä	  jokin hengelli-
nen tehtä	vä	  kiinnostäisi, suunnittelee Änittä-Inkeri. 

9



Änne Jäätinen jä Käri Juntunen 
TEKSTI: LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Kari Juntunen ja Anne Jaatinen ”kämhppä”-rakennuksen rappusil-
la. Lapsenlapsi tykkää puuhailla mummolassa ollessaan verstaassa
Karin kanssa. 

Änne Jäätinen on kotoisin Helsingistä	  jä Käri Juntu-
nen on Suomussälmeltä, jostä hä	n muutti Etelä	 -Suo-
meen vuonnä 1974. Nuoripäri täpäsi vuonnä 1979,
vuodestä  1983  he  äsuivät  Kerävällä  30  vuottä  jä
Helsingissä	  väin räkennusäjän. 

Tyo	 nä	  Änne  kä	 sittelee  kuljetuspälveluhäkemuksiä
(Sosiäälitoimen vämmäistyo	 ssä	 ),   melkein 6 vuottä
on jä	 ljellä	  jä hä	n yo	 pyy osin ärkisin Kerävällä ä	 idin
luonä.  Etä	 to	 itä	  pystyy  joskus  tekemä	ä	n  ottämällä
vetokässissä tärvikkeet mukänä. Käri on Skänskältä
lomäutettunä, koskä sopiviä räkennusto	 itä	  ei ole ol-
lut lä	hellä	 . Syksyllä	  älkää elä	ke. 

Äsuinräkennus on Jukkä-tälopäketti, johon Käri teki
pohjätyo	 t  jä  sisustuksen.  Tälo  välmistui  Kärin  60-
vuotispä	 iviksi  vuoden 2016 tämmikuussä.  Pihäpii-
riin kuuluu tälon lisä	ksi äutotälli-värästo, vänhä vä-
rästo,  WC-äittä,  säunä+kämäri,  grillikätos jä  liiteri.
Änne jä Käri nukkuvät äitässä täi säunämo	 kissä	  jos-
kus väihtelun vuoksi täi kuumällä kesä	 ilmällä. 

Ännen ä	 iti osti kiinteisto	 n vuonnä 2004, jolloin läi-
tettiin sä	hko	 t. Säunäkämärissä on täkkä jä puulä	m-

mitteinen säunä. Äsuntoväunu toimi silloin keittio	 -
nä	 . Vuonnä 2010 tontti siirtyi Ännelle jä he pä	 ä	 ttivä	 t
räkentää tontille tälviäsuttävän tälon. Ensin välmis-
tui äutotälli jä värästo, johon he toivät täväroitä Ke-
rävältä.  Äsunto  väihtui  siellä	  pienempä	ä	n  ennen
Ä� inä	 ä	n tälon välmistumistä. 

- 20 vuottä mo	 kkeiltiin Sulkävällä Ännen puoleisen
suvun mo	 kissä	 .  Kärin kotitälolle,  Käinuuseen mät-
kustetään 6-7 tuntiä kissän känssä joulunä jä pä	 ä	 -
siä	 isenä	 . Viime vuonnä jopä 4 kertää, kun Änne oli
vuorotteluväpäällä, kertoo päriskuntä vuorotellen. 

Kylä	 llä	  on  ollut  lä	mmin västäänotto  jä  kylä	yhteiso	
on äktiivinen. Änne jä Käri kä	yvä	 t Luontokeskukses-
sä, mänsikkätilällä jä kähvilässä, osällistuvät kylä	n-
tälkoisiin, kä	yvä	 t märkkinoillä jä tänsseissä. 

Änne Jäätinen tykkä	ä	  metsä	 stä	  jä Ilves-polkujä us-
kältää kulkeä. Hä	ntä	  kiinnostää elä	 inten jä	 lkien tun-
nistäminen tälvellä. Ilves oli kä	ynyt äutotällin lä	hel-
lä	 . Peurojä liikkuu jä supiä, joillä on iso pesä	  mä	essä	
riistäkämerän tällenteen mukään. Kissät täppelevät
supien känssä. 

Jäätinen tekee kä	 sito	 itä	  jä lukee. Metsistä	  lo	 ytyy sie-
niä	  jä märjojä. Vä	 ä	 ksyn Myllyn jyvä	 t hoituvät jäuho-
myllyllä	  hienoksi ruisleipiä	  jä kärjäläpiiräkoitä vär-
ten, jotkä päistuvät leivinuunissä. 

Kuusi  vuotiäs  läpsenläpsi  äsuu  Kerävällä  jä  tulee
usein mielellä	 ä	n yo	 kylä	 ä	n mummolään. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN                        

Annen ja Karin yhteistyönä tekemä kaunis kukkaruukku. 
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Käri huolehtii tälvellä uunin jä säunän lä	mmitykses-
tä	 .  Ulkosäunä lä	mpiä	 ä	  jokä  pä	 ivä	 ,  väin  kovimmillä
päkkäsillä tälon sä	hko	 säunä on kä	yto	 ssä	 .

Yhteisesti Änne jä Käri härrästävät pyo	 rä	 ilyä	  jä pilk-
kimistä	 .  Pilkkihärrästus on ollut  nuorestä ästi,  jol-
loin päriskuntä täpäsi 40 vuottä sitten. Joenniemes-
sä	  he kä	yvä	 t jä	 rvellä	  sä	hko	 perä	moottorillä väruste-
tullä  soutuveneellä	  kesä	 llä	  jä  tälvellä  Ä� inä	 jä	 rvellä	
pilkillä	 .  Käsvimää jä märjäpensäät ovät kesä	n puu-
tärhäto	 itä	 . 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Tontilla oleva liiteri (kuvassa) ja muut pienet rakennukset ovat
lapinhenkisen Markus Mannersuon tekemiä vuodelta 1989. Talo
ja autotalli on nykyisen isäntäparin rakentamia. 

UUTISIÄ 

Iso-Ä� inio	 n sä	 ä	 tolppä sä	pä	 leinä	  

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN                                         

Aamuyöllä 7.7.2019 säätolppaan ja Karsillantien toisella puolella
olevaan tolppaa törmäsi henkilöauto. Auto päätyi vaurioista pää-
tellen katon kautta ympäri bussikatoksen viereiseen ojaan. 

Ukkonen iski isoon koivuun Kokonmä	ellä	  

MÄTTI PIETINEN                

Kova  ukkonen  iski  koivuun  heinäkuun  seitsemäntenä  päivänä
tehden sälettä, lastua, pärettä, seivästolppia ja puolikkaassa pys-
tyssä  olevassa  puussa  on  halkaistua  lankkupuuta.  Puu  kasvoi
Katariina Kokon tontilla mutta katkennut puolikas rungon latvus
kaatui Eija Niinimäen ja Markku Kiljusen tontin puolelle. 

MÄTTI PIETINEN                                     

Teräväkärkinen seiväs oli syvällä maassa pystyssä. 

Pysä	kkikätos siirtyi sijoiltään 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN                               

Bussikatos siirtyi pois sijoiltaan ja muutama lauta irtosi. Auton
peräkärry oli irronnut ja törmännyt katokseen. Kyläyhdistyksen
voimin katokset on rakennettu vuonna 2008-2010 ja luovutettu
ELY:n omistukseen ja hoitoon vuonna 2010.         (Äinämöinen 2/2010) 
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Äntti-ähven lä	hti Ä� inä	 jä	 rvestä	  Ä� inio	 njokeä pitkin kohti Pä	 ijä	nnettä	  

MÄTTI PIETINEN 2017

Koski kuohui rankkasateen jälkeen elokuussa vuonna 2017. 

Ä� inä	ä	n täkämäät ovät kärujä, kivikkoisiä, mä	kisiä	  jä
soitä on vuoronperä	 ä	n.  Ä� inä	 jä	 rvi  on älueen suurin
jä	 rvi,  jokä  on  merenpinnästä  noin  143  metriä	 .
Älueellä  on  myo	 s  Äsikkälän  korkein  kohtä,
Niinimä	ki,  195  metriä	  merenpinnästä.  Äinä
puhutään, että	  täkämäillä on luntä päljon enemmä	n
kuin kylä	 ssä	 , johtuen korkeudestä. 

Kerrotään,  että	  äikoinään  käivättiin  jokeen  vettä	
lisä	ä	  niin  suunniteltiin  Iso-Kelkutteen  veden
johtämistä  Ä� inä	 jä	 rveen.  Olisi  käivävettu  uusi
läskuäukko  Ä� inä	 jä	 rven  suuntään.  Kelkute  on  noin
kolme  metriä	  korkeämmällä.  Sitä	  ei  täpähtunut.
Kä	 sin käivettu Mäjuänjä	 rven läskuojä läskee vedet
Ä� inä	 jä	 rveen. On säätu lisä	 ä	  niittyheinä	 -älää. 

Ähvenemme  kulkee  eteenpä	 in  jä  to	 rmä	ä	
Hä	 rkä	 jä	 rviin  jä  suo-ojiin.  Täkämäät  ojitettiin
kuusikymmentä	  luvullä sen äikäisellä tekniikällä jä
täidollä. Jä	 i läskeutumisältäät tekemä	 ttä	 . Irtohumus
pä	ä	 si  väpäästi  liikkumään  kohti  älävirtää.  Tulee
Ho	 ltinsuo,  Käkärinsuo  västään  kunnes  lo	 ytyy
Heinä	 jä	 rvet.  Ylimmä	 inen  Heinä	 jä	 rvi  on  toiminut
ojituksen  läskeutumisältäänä.  Älimmäinen
Heinä	 jä	 rvi,  johon  myo	 s  neljä	n  Kihluäjä	 rvien  vedet
virtää.  Kerrotään,  että	  suo-ojiä  käiväessä  lo	 ytyi
puuhellän räutäkänsi. Älueellä on ollut sotä-äikänä
kä	pykäärtiläisten piilopäikkojä. 

Joki  älittää  metsä	 teitä	 .  Pärhäillään  kuuluu
monitoimikoneen  (moto)  ä	 ä	ni.  Suuretkin  puut
käätuu,  kärsitään  jä  sähätään  mä	ä	 rä	mittoihin
hetkessä	 .  Sämäntien äjokone vie  puut tienvärteen,
jostä tukkirekkä kuljettää puut eteenpä	 in. Toistä se
oli  ennen.  Tuskin sävottämiehet edes untä nä	kivä	 t

nykypä	 ivä	n  puunkorjuustä.  Oli  metsä	kä	mppiä	
tä	 llä	 kin älueellä. 

Metsä	 tiet,  jotkä  mähdollistävät  käikenläisen
kulkemisen  älueellä.  Sämojä  teitä	  kä	yttä	vä	 t
märjästäjät  jä  retkeilijä	 t.  Kumpä
ulkopäikkäkuntäläiset  ymmä	 rtä	 isivä	 t,  ettei  nävi-
gäättoriin pidä	  sokeästi luottää. Ei se ole nävin vikä,
jos  jä	 ä	 dä	 ä	n  kiinni  puolenmetrin  lumihänkeen.
Metsä	 stä	 jä	 t  häkevät  älueeltä  hirviä	 ,  peurojä,
villisikojä jä jä	niksiä	 . Älueellä liikkuu myo	 s kärhujä,
ähmojä, ilveksiä	  jä susikin on nä	hty. Mäjävätkin ovät
kotiutuneet älueelle. 

Sitten  joki  muutuu  Heinä	 jä	 rven  joeksi.  Tulee
västään  Käupinsäären  läävupäikkä.  Nykyisille
retkeilijo	 ille  tärkoitettu  kohde.  Joki  jätkää
sämänläistä kulkuä. Mutkitellen, vä	 lillä	  vuoläämmin
virräten,  puitä  on  käätunut  joen  pä	ä	 lle.  Älitetään
Hä	 rkä	mä	entie  jä  ilmeisesti  siitä	  eteenpä	 in  ollään
tääs Ä� inio	 njoen nimisenä	 .  Tullään Uudellemyllylle,
jostä  älkää  vesivoimäosuus.  On  otettu  ämmoisistä
äjoistä  vedestä	  voimää  myllyihin,  sähoihin  jä
myo	 hemmin sä	hko	 o	 n. 

Kärsiltä  lä	hestyy.  Pädottu  lämpi,  jokä  90-luvullä
tyhjennettiin jä ruopättiin mudästä. Vielä	  on mätkää
Pä	 ijä	nteelle. Joki läskee 44 metriä	  seuräävän neljä	n
kilometrin mätkältä. Kärsillänkoski on tehty kälojä
äjätellen. Ä� inio	 njoki on niitä	  härvinäisiä jokiä johon
nousee  Pä	 ijä	nteeltä	  täimeniä.  Älueen  kälähenkilo	 t
ovät  vuosien  äikänä  tehneet  soräpäikkojä  käloille
lisä	 ä	ntymispäikoiksi. Nyt on nä	kyvillä	  tuloksiä. 

Kylä	n  luontokeskus  ohitetään  jä  se  muistojen
rumppi. Lästen jä nuorten vesipäikkä. Sen verrän oli
vettä	 ,  että	  pä	 ä	 si  veteen  tottumään.  Mentiin  ohi
Lohtärin  siikälämmikoiden.  Kevä	 isin  tuotiin
nuijäpä	ä	  siikojä  lämpeen,  syksyllä	  lämpi
tyhjennettiin jä  käsväneet  kälänpoikäset  siirrettiin
eri jä	 rviin. Sitä	  täpähtui 70-luvultä 2000-luvulle ästi.

Mätkä jätkuu.  Älitetään 24-tie.  Sillässä on uuttä jä
vänhää  osää.  Tulee  koski  västään,  jostä  on
mäinintää  historiäkirjoissä.  Kosket  seuräävät
toisiään  jä  vesimä	ä	 rä	  käsvää,  kunnes  to	 rmä	ä	mme
Joenniemessä	  viimeiseen koskeen jä siitä	  pä	ä	 semme
Pä	 ijä	nteeseen,  jonkä  korkeus  merenpinnästä  on
noin 78,30 metriä	 . Joten läskuä tuli noin 65 metriä	 .
Pituuttä  joellä  on  lä	hes  18  kilometriä	 .  Välumä-
äluettä on 52,5 km² (nelio	 kilometriä	 ). 

Matti Pietinen 
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Diplomäättikähäkkä Kurhilässä vuonnä 1616 

Ruotsi jä Venä	 jä	  kä	vivä	 t vuosinä 1610-1617 niin sä-
notun Inkerin sodän. Värsinäisten sotäjoukkojen yh-
teenotot olivät äjoittäisiä jä sotää leimäsivät pikem-
minkin  tälonpoikäisten  sissijoukkojen  molemmin-
puoliset  ryo	 sto	 retket.  Sotä  oli  Ruotsille  menestyk-
sellinen,  sillä	  Stolbovän  räuhässä  vuonnä  1617
Ruotsiin  liitettiin  Kä	kisälmen  lä	ä	ni  jä  Inkerinmää.
Vältäsivätpä  ruotsäläiset  hetkeksi  Moskovänkin  jä
miehittivä	 t  kuusi  vuottä  Novogorodiä.  Ylipä	 ä	 llikko	
Jääkko  De  lä  Gärdien  verkkäisestä  sodänkä	yntitä-
västä kertoo vänhä pilkkäläulu: ”Lähti kesä, lähti tal-
vi, vaan ei lähde Laiska-Jaakko.” 

Sodän kestä	 essä	  räuhäntekoä yritettiin useään ker-
tään.  Vä	 littä	 jinä	  toimivät muun muässä Hollänti  jä
Englänti,  joiden  äsettämä  lä	hetysto	  mätkäsi  lä	pi
Suomen tälvellä vuonnä 1616. Sen johdossä oli hol-
läntiläinen Ändries vän Wouw, jonkä lisä	ksi lä	hetys-
to	 o	 n  kuului  engläntiläinen äätelismies Henry Bud-
del,  molempien diplomäättien pälvelijät  sekä	  pris-
täävinä  (säättäjänä)  luutnäntti  Erik  Yrjä	nä	npoikä
Täväst  Tyrvä	nno	 n  Retulästä.  Lä	hetysto	 n  tehtä	vä	nä	
oli toimittää Novgorodissä tääs kertäälleen kokoon-
tuneiden räuhänneuvottelijoiden kirje Turkuun, jos-
sä Ruotsin kuningäs Kustää Äädolf oleskeli. 

Vän Wouw kirjoitti mätkästä seikkäperä	 isen kerto-
muksen, jokä on vänhimpiä Suomeä koskeviä selos-
tuksiä.  Kertomuksen  eloisä  kieli  poikkeää  selvä	 sti
äjän muodollisen koukeroisestä kirjoitustävästä,  jä
se  sisä	 ltä	 ä	  päljon  Suomeä  koskeviä  tärkkojä  huo-
mioitä.  Kertomus on äikänään kä	 ä	nnetty ruotsiksi,
muttä Suomessä se on huonosti tunnettu. 

Novgorodistä  mätkättiin  ensin  Viipuriin,  jä  sieltä	
Ylistä	  Viipurintietä	  pitkin  Hä	meenlinnän  käuttä
Turkuun.  Mätkä täitettiin rekikyydillä	  12 pä	 ivä	 ssä	 .
Kyytihevosiä  oli  väihdettävä  20-30  kilometrin  vä	 -
lein, eli äinäkin kerrän pä	 ivä	 ssä	 . Väihdot täpähtuivät
nimismiehentäloissä täi kestikieväreissä, joissä kyy-
tivelvolliset tälonpojät pä	 ivystivä	 t. Sotäkäuden äikä-
nä  kyytivelvollisuus  oli  muodostunut  räskääksi,  jä
sitä	  västään nuristiin yleisesti. 

Lä	hetysto	  poikkesi  määliskuun  4.  pä	 ivä	nä	  vuonnä
1616  Kurhilän  keskikieväriin  hevosiä  väihtämään.
Erik Yrjä	nä	npoikä meni enempiä	  kyselemä	 ttä	  ottä-
mään  hevosiä  tällistä,  jolloin  päikälle  osui  vän
Wouw´n sänoin  ”ei  rumimpiin kuuluva  piika”,  jokä
äsettui  västärintään  huutäen  ”vahvakeuhkoisena”
päikälle äpuvoimiä. Tällille tulleet tälonpojät pieksi-
vä	 t lä	hetysto	 n jä äjoivät sen päkosälle, jolloin se jou-
tui jä	 ttä	mä	ä	n jä	 lkeensä	  yhden hevosen jä käksi re-
keä	 . Vän Wouw vä	 isti kertomänsä mukään yhden tä-

lonpojän  ”tappoiskun”.  Menettivä	 tpä	  herrojen  päl-
velijät kä	 sirysyssä	  läkkinsäkin. Tuon äjän vä	kivällän
kä	yto	 ssä	  oli päljon rituälistisiä piirteitä	 , joten tä	mä	 -
kin menetys oli kärväs: hättu oli kunniän symboli. 

Kustää  Äädolf  ei  ottänut  lä	hetysto	 ä	  Turussä  edes
västään,  joten se päläsi  tyhjin toimin Novgorodiin.
Kurhilän  vä	 likohtäuksestä  ei  ilmeisesti  tullut  seu-
räuksiä, sillä	  sitä	  ei mäinitä sotätäpähtumiä selvitel-
leiden suurten tutkintäkä	 rä	 jien po	ytä	kirjoissä. 

Känsäinvä	 lisyys ei ole läinkään tuore äsiä, sillä	  hä	 -
mä	 lä	 iset  olivät  jo  1600-luvun  älussä  tekemisissä	
Ruotsin  lisä	ksi  monien  muidenkin  känsäkuntien
edustäjien känssä.  Kurhilästä  selvittyä	 ä	n  nimittä	 in
vän Wouw´n seurue vieräili Lämmillä Henry Budde-
lin  määnmiehen,  skotläntiläistä  syntyperä	 ä	  olevän
nimismiehen Dävid Reidin luonä.  Skotti  oli  äsettu-
nut  Lämmille  näituään  päikällisen  voudin  lesken,
jonkä  mies oli  hirtetty Tukholmässä tileihin  liitty-
neiden  epä	 selvyyksien  vuoksi.  Vän  Wouw  oli  ylen
tyytyvä	 inen  seurueensä  säämään  kestitykseen,  jä
merkitsi vieräilun pä	ä	 tteeksi pä	 ivä	kirjäänsä selkeä	n
neuvon ävioitumistään suunnitteleville: ”Jos nait les-
ken,  niin  nai  sellainen,  jonka mies  on hirtetty:  elät
rauhallisia päiviä hänen kanssaan.” 

Jukka Heinonen, vähimaalainen 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN
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KIRJÄSTO

Pellilä	n kirjästo on kohtäämispäikkä 

PENTTI ETU-SEPPÄ� LÄ�

Anitta-Inkeri ja Petri Tervo sekä Matti Rantanen eduskuntavaa-
lien ennakkoäänestyskahveilla Penan pubissa. 

Ensi kevä	ä	nä	  viisi vuottä tä	yttä	vä	 stä	  kirjästostä on
tullut  monille  kirjojen  läinäämisen  ohellä  kohtää-
mispäikkä, johon pärin viikon vä	 lein kokoonnutään
kähvin ä	ä	 reen väihtämään kuulumisiä sekä	  keskus-
telemään  kirjoistä  jä  äjänkohtäisistä  äsioistä.  Vää-
lien ennäkkoä	ä	nestyspäikkänä kirjästo on osoittäu-
tunut toimiväksi jä sijäinniltään hyvä	ksi rätkäisuksi.
Viereisessä	  Penän pubissä kirjäston ä	 ä	nestä	 jille tär-
joämät kähvit ovät mäittäneet jä koonneet kylä	 lä	 isiä	
yhteen.

Pellilä	n  kirjästoon pyritä	ä	n  jätkuvästi  hänkkimään
myo	 s  suosituimpiä  västä  ilmestyneitä	  kirjojä,  joitä
isoissä kirjästoissä joutuu kuukäusitolkullä jonottä-
mään, kuten esimerkiksi Enni Mustosen teoksiä. Täl-
ven  jä  kesä	n  suosituimpiä  ovät  olleet  Hotäkäisen
Tuntemäton Kimi Rä	 ikko	 nen, Michelle Obämän elä	 -
mä	nkertä sekä	  tietysti Enni Mustosen Sotäleski-kir-
jä. Kirjästostä lo	 ytyy luettävää jokä mäkuun: moni-
puolistä  käunokirjällisuuttä,  rikosromääneitä  jä
dekkäreitä, Suomen jä määilmänsotiin, politiikkään,
urheiluun, uskontoon jä musiikkiin ym. liittyviä	  kir-
jojä. Myo	 s läpsille jä nuorille on tärjollä sekä	  uusiä
että	  klässikkokirjojä. 

Useimmät Ä� inä	ä	n  seudun äsukkäistä  ovät  kä	yneet
kirjästossä äinäkin väälien ennäkkoä	ä	nestyksen yh-
teydessä	 .  Kännättää tullä  kä	ymä	ä	n jä  tutustumään
itse  kirjoihin  myo	 s  normääleinä  kirjästopä	 ivinä	 !
Kirjäston  äukioloäjoistä  tiedotetään äinä  Ä� inä	mo	 i-
sessä	 .  Pellilä	n kirjästo on äuki  päri  poikkeustä lu-
kuunottämättä jokä toinen torstäi klo 16-19 ympä	 ri
vuoden. Tervetuloä kirjästoon! 

Pellilän kirjaston 
aukioloajat syksyllä 2019 

torstaisin klo 16-19 

1.8. 

15.8. 

29.8. 

12.9.

26.9. 

10.10.

24.10.

7.11.

21.11.

12.12.

Leena Etu-Seppälä
Pellilän kirjasto, Tuukkalantie 12
puh. 044 9675156
leena.etu-seppala@luukku.com

MÄTTI PIETINEN
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LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

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

Ruislinnun laulu korvissain, 
tähkäpäiden päällä täysikuu; 
kesä-yön on onni omanani, 
kaskisavuun laaksot verhoutuu. 

En ma iloitse, en sure huokaa; 
mutta metsän tummuus 
mulle tuokaa, 
puunto pilven,  johon päivä  hukkuu,
siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu, 
tuoksut vanamon ja varjot veen; 
niistä sydämeni laulun teen. 

Eino Leino 

MÄTTI PIETINEN

Majava  säätelee  Iso-Kelkutteen  järven  pin-
nan korkeutta kesällä 2019. 

KYLÄTOIMIKUNNANJÄSENET 2019-2020 

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 

Emma Murto (wb) Vähimaantie 119 041 5366 889 
emma.piispanen@gmail.com 

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 

Liisa-Marjatta Pietinen Yhdystie 8 050 3562 464 
(Äinämöinen/kyläkirjatoimikunta) 
pietinen.liisa@gmail.com 

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. 

15

ÄINÄMÖINEN 2/2019 ELOKUU 

Kuvia, tekstit ja taitto: Liisä-Märjättä Pietinen 

Kuvia ja ideoita: Mätti Pietinen 

Oikoluku: Eveliinä Märkkinen jä kylä	yhdistyksen jä	 senet

Äinämöinen ilmestyy huhti-, elo- ja joulukuussa postilaatikoi-

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

Kiitos lehden jakajille, mainostajille ja juttujen tekijöille.

Painos: 260 kpl 

Painotyö: Lahden Väriasemointi Oy 
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Ä� inä	 ä	n seudun kylä	yhdistys ry 

TAPAHTUMAT 2019 
Helmikuu 
su 10.2. MARKKINAHIIHDOT, Niemimä	essä	 , klo 10-14 
ti 12.2. KYLÄILTA JA KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS, Niemimä	ellä	 , klo 18-20 

Maaliskuu 
su 17.3. PILKKIKISAT, Tälässääressä, klo 10-13 

Huhtikuu 
ÄINÄMÖINEN 1-2019 ilmestyy 

lä 6.4. EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS, Pellilä	n kirjästollä (kuntä), klo 13-16 
su 7.4. KYLÄLENKKI, Vä	himää, vänhän koulun kentä	 ltä	  (omätoimisesti), klo 10 
su 14.4. KYLÄLENKKI, Joenniemi, lä	hto	  Sälojä	 rveltä	  (kylä	 lä	 iset), klo 10, 
su 21.4. KYLÄLENKKI, Iso-Ä� inio	 , lä	hto	  Kylä	 täloltä (Pietiset), klo 11 (huom. äikä)
su 21.4. MUNAJAHTI, Luontokeskuksessä, klo 12 
su 28.4. KYLÄLENKKI, Myllykselä	 , lä	hto	  Tupälän museoltä (Hemmo Honkälä), klo 10 

Toukokuu 
ke 1.5. VAPPUTULET LUONTOKESKUKSESSA, Kärsilläntie 97, klo 13 
lä 18.5. EUROVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS, Pellilä	n kirjästollä (kuntä), klo 13-16 

Tuukkäläntie 12 
LEHMIEN LAITUMELLE LASKU Perttulän tilällä (Murto), Vä	himääntie 119 

Kesäkuu 
su 9.6. ÄINÄÄN KYLÄMARKKINAT, Kylä	 tälollä, Iso-Ä� inio	 llä	 , Myllykselä	ntie 27, klo 12-15

Heinäkuu 
ke 3.7. NYYTTÄRI PIKNIK, Kylä	 tälon pihällä, Myllykselä	ntie 27, klo 18 
mä 8.7. LAULUILTA, Tupälän tälomuseollä, Myllykselä	ntie 224, klo 18-20 
ke 17.7. VANHAN AJAN TANSSIT, Kylä	 tälollä, Myllykselä	ntie 27, klo 19-23 

Elokuu 
ÄINÄMÖINEN 2-2019 ilmestyy 

lä-su 17.-18.8. TUPALAN TALOMUSEON KONEPÄIVÄT, Myllykselä	ntie 224,
(Hemmo Honkälä), klo 9-17 

Syyskuu 
lä 7.9. NÄKEMIIN KESÄ! Lyhtyjen yo	  Luontokeskuksessä, Kärsilläntie 97, klo 20,

Lokakuu 
KAAMOSJUHLAT 

Joulukuu 
ÄINÄMÖINEN 3-2019 ilmestyy 
JOULUKALENTERI (eri järjestäjiä) 

lä 21.12. OHJELMALLINEN JOULULAULUILTA Niemimä	essä	  
Kukkurämä	entie 14 
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