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PÄ� Ä� KIRJOITUS 

Lisä	 ä	ntyyko	  luovuus poikkeusoloissä? 

Omätoimisille ihmiselle määliskuussä älkänut poik-
keustilä toi  positiivisen nolläusväiheen. Kiireet lop-
puivät. Oli äikä toteuttää luovuuttään jä säädä itsen-
sä	  viihtymä	ä	n yksin täi perheen känssä uusillä rutii-
neillä.  Joillekin luovuus purkäutui  toteuttämällä jo-
täin  uuttä,  räkenteluä  jä  toinen  kä	ytti  väpäutuvän
äjän kodin perusteelliseen siivoukseen, leipomiseen
täi rä	 stito	 iden tekemiseen. Tä	 rkeintä	  oli tullä itsensä	
känssä toimeen. 

Tyo	 päikoillä puhällettiin yhteen hiileen uusin mene-
telmin  nettikokouksissä.  Muusikot,  tänssiryhmä	 t  jä
orkesterit  toivät  iloä  yhteisesiintymisillä	  kukin  ko-
deistänsä  kä	 sin.  Suvut  täpäsivät  juhläpo	ydissä	  ku-
väyhteyksien vä	 lityksellä	 . 

Koronä-äikänä yhdelle kylä	mme mä	elle ilmestyi yk-
sityinen läävu, Ä� ino	 lä	  säi ilmoitustäulun, syntyi lin-
nunpo	 ntto	 jä	  jä  hyo	 nteishotellejä sekä	  teiden värsiä
älkoi  koristää  monet  eriläiset  kotien  kukkä-äsetel-
mät. Ulkoilu on ollut väpäätä jä helppoä määläisym-
pä	 risto	 ssä	 . Teki mieli pä	 ä	 stä	  jonnekin, kynnys ästuä
äutoon omien evä	 iden känssä oli mädältunut jä lä	hi-
pitä	 jien  nä	htä	vyydet  olivät  ärvokästä  kätseltävää.
Käupässä kä	yntiä	  tä	ytyi sä	 ä	nno	 stellä	  täi ostokset säi
tilättuä netin käuttä jä noutää käupän oveltä. 

Äjänjäkso toi värmästi monille ähdistustä, pelkoä jä
toisten ihmisten ikä	vä	 ä	 . Lä	 ä	kä	 riin jä muihin hoitotoi-
menpiteisiin menot säättoivät jä	ä	 dä	  turvällisuussyis-
tä	  vä	 liin. Viikkorytmistä	  kätosi äikätäulut jä kovästi
oli tärvettä pä	 ä	 stä	  johonkin syo	 mä	ä	n jä kähville mui-
den känssä nä	kemisen ilostä. 

Surullistä äjänjäkso on ollut etenkin yrityksille,  joi-
den toimintä läkkää kokonään, kun tulonmenetys ei
kännä  enä	ä	  tä	 stä	  eteenpä	 in.  Etä	koulu  oli  joillekin
suotuisä jä toisille tyo	 lä	 s riippuen koululäisten ikä	 rä-
kenteestä sekä	  vänhempien tyo	 tilänteestä. 

Moniä oviä äväutuu jä yleiso	 täpähtumiä jä	 rjestetä	 ä	n
väroväisen  räjoitetusti.  Kylä	yhdistyskin  äloittää
piknik- jä Nä	kemiin kesä	  -täpähtumillä sekä	  Pellilä	n
kirjäston toimintä kä	ynnistyy syyskuun älustä. Tä	 stä	
on hyvä	  jätkää toiveikkäällä mielellä	  yhdessä	 oloä jä
sosiäälisiä yhteyksiä	 . 

Hyvää syyskesää kesäasukkaille ja vakituisille kyläläisille! 

Liisa-Marjatta Pietinen 
Äinämöinen 

Täpähtumiä 

Kutsu 
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Äinään seudun 
Yhteinen Piknik 

Ota  ruokaa  ja  juomaa  mukaan,  tule  viettämään
kiva iltapäivä yhdessä! Grilli  on kuumana pihalla
ja sateen sattuessa siirretään pöydät sisälle! 

16.8.2020 sunnuntaina klo 15 
Äinölän piha, Myllykseläntie 27 

Jätetään porukalla kesälle jäähyväiset ja 
toivotetaan syksy tervetulleeksi! 

Näkemiin kesä tapahtuma 
5.9.2020 lauantaina klo 20 

Luontokeskus, Karsillantie 99 

Omat makkarat mukaan. 

MARKKU KILJUNEN 60v

Lauluja elämäni poluilta
juhlakonsertti Asikkalan kirkossa

su 6.9. n. klo 12.00

Sitä ennen kirkkokahvit messun jälkeen.

TERVETULOA

Konsertissa kerättävä ”kolehti” menee
Sylva ry:n kautta syöpää sairastavien
lasten ja nuorten hyväksi.

Pellilän kirjasto 
avautunee syyskuun alussa 

Pellilän kirjasto on ollut suljettuna koronavaaran
vuoksi maaliskuusta lähtien. Syyskuun alussa kir-
jasto avataan jälleen – ellei ”toinen aalto” iske - ja
siitä lähtien se on avoinna joka toinen torstai klo
16-18. 

Täsmälliset aikataulut tulevat elokuun puolivälis-
sä Iso-Äiniön infokeskukseen sekä kylien omille il-
moitustauluille. Koronatilannetta seurataan edel-
leen,  ja  turvallisuudesta  huolehditaan  ohjeiden
mukaisesti. 

Tervetuloa syyskuussa taas kirjastoon! 
Leenä Etu-Seppä	 lä	  
leena.etu-seppala@hotmail.com 
044-9675156 



Iloä silmä	 lle 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Äinölän talonmies Matti Pietinen rakensi huhtikuussa seurojenta-
lon portin pieleen sisään kutsuvan ilmoitustaulun. Taulun juurel-
le on kylvetty kesäkukkia. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Joenniemessä kukat on aseteltu kekseliäästi esille. 
LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN           

Airi Paavola on huolehtinut useiden vuosien aikana kukkienkas-
telusta Myllykselän- ja Vähimaan risteyksissä. 

ÄNNE TOMMO                           

Jutta  Tiensuun innoittamana Joenniemeen koristeltiin  ja  pysty-
tettiin juhannussalko. 
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Läpsuus sä	 ilo	 ttynä	  lästenkirjoihin 

 HEIDI VIHERJUURI                    

Kun  perheeni  muutti  Iso-Ä� inio	 n  kylä	 ä	n  vuonnä
1989,  siellä	  toimi  äläkoulu,  käksi  kylä	käuppää  jä
posti. Läpsille oli tärjollä urheiluseurän kustäntämiä
bussimätkojä  Lähden  täi  Hollolän  uimähälleihin  jä
kesä	 isin  uimäkoulu  Pä	 ijä	nteen  rännässä.  Tä	 rkeintä	
äläkouluvuosinä olivät  lukuisät  leikkikäverit,  muttä
myo	 s tävoitettävissä olevät turvälliset äikuiset. Mo-
nen käverin vänhemmät tekivä	 t  to	 itä	  määtilällä ko-
din piirissä	 ,  jä useimpien isovänhemmät äsuivät lä	 -
hellä	 . Niin myo	 s omäni. Muistän hyvin, miten mum-
moni  hä	 tyytti  minut  kerrän  äläs  puustä,  kun  lo	 ysi
minut keikkumästä äutotällin ylä	puolellä. Tuo kiipei-
lykohtäus toimi sittemmin virikkeenä	  ensimmä	 isen
Hiljä-kirjäni äväuskohtäukselle. 

Mitä	  sitä	  siis peittelemä	ä	n: Hiljä-lästenromäänisärjä
perustuu omiin läpsuuden kokemuksiini Iso-Ä� inio	 n
kylä	 ssä	  Äsikkälässä. Olen äikuisenä ymmä	 rtä	nyt, mi-
ten onnellinen läpsuuteni oli jä hälusin tällentää sen
tunnelmän kirjään. Erityisesti särjän äloitusosä, Hiljä
jä vihreä	n tälon kesä	  (2017), sisä	 ltä	ä	  todellisiä läp-
suusmuistojä jopä siinä	  mä	ä	 rin, että	  perheeni epä	 ili
kirjoittäjän  omän  mielikuvituksen  vähvuuttä.  Hiljä
on erä	 ä	nläinen älter egoni, muttä päljon reippäämpi
jä rohkeämpi kuin itse läpsenä olin.  Sänotään, että	

läpsuus on kirjoittäjän isä	nmää, jonkä mullästä hä	n
äjätuksensä noukkii. Usein juuri esikoisteokset ovät
hyvinkin elä	mä	kerrällisiä.  Hiljä-kirjäsärjän henkilo	 t
ovät keksittyjä	 ,  muttä päikällä on keskeinen merki-
tys kirjoittämiselleni jä särjän tärinoille. 

En  koskään  ollut  hääveillut  kirjäilijän  urästä.  Kä	vi
kuitenkin niin, että	  muutin kymmenen vuottä sitten
Säksään. Yhtä	kkiä	  minullä oli äikää kirjoittää, muttä
vä	hä	n sättumältä pä	ä	dyin kynä	 ilemä	ä	n juuri lästen-
kirjojä.  Väikkä tärinät  syntyvä	 t  Säksässä,  Hiljän tä-
pähtumät  sijoittuvät  läpsuudenkotini  ympä	 risto	 o	 n
Kirkoläntielle. Hiljän  vihreä	  puutälokoti  sijäitsee
metsä	n  läidässä, jä  nääpurinsetä	kin  äsuu  selläisen
etä	 isyyden pä	ä	 ssä	  kuin läpsuuteni lä	hinääpurit.  Mi-
nullä on mielessä	 ni tärkkä kärttä kirjän täpähtumä-
päikoistä, jä monelle lo	 ytyykin västine todellisuudes-
tä. Kotitieni värressä äsui läpsuudessäni päljon vän-
hojä ihmisiä	 ,  joten Hiljänkin elä	mä	 ssä	  on väärin li-
sä	ksi  kolme reipästä nääpurinrouvää.  Olen sijoittä-
nut  Mänsikkätä	din,  Sädetäkkimummon jä  Välkohe-
rukkämummon äsumään täloihin, jotkä edelleen sei-
sovät  mä	en  yli  kumpuilevän  Kirkoläntien värrellä,
väikkä nykyä	ä	n tyhjinä	  täi mo	 kkikä	yto	 ssä	 . 
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PETRI TERVO

Määseudullä elä	mä	  tuntuu usein päljon sosiäälisem-
mältä kuin käupungissä. Äinä ei tärvitse kuin kä	vellä	
postiläätikolle jä on jo ehtinyt tervehtiä	  nääpurit, jä
joskus  pellonläitään  syntyy  äivän  tyhjä	 stä	  toriko-
kous.  Yksi  Hiljässä  esiin  tulevä  teemä  onkin  juuri
käupungin  jä  määseudun  rinnästäminen.  Väikkä
käupungit vetä	vä	 t äsukkäitä, häluän kirjoittää käikil-
le heille, jotkä ovät viettä	neet täi edelleen viettä	vä	 t
elä	mä	ä	nsä	  pikkukylä	 ssä	 .  Olen  pyrkinyt  kirjoittä-
mään Hiljän määilmän myo	 s sillä	  tävällä universää-
liksi, ettei tärinä vänhene. Moni lukijä onkin sänonut,
että	  kirjät  muistuttävät  omästä  läpsuudestä,  oli  se
sitten ollut 60-luvullä täi 90-luvullä. 

Kymmenen Säksässä äsutun vuoden äikänä on äinä
ollut ihänää pälätä lomäilemään vänhään kotikylä	 ä	n.
Määilmältä kätsottunä Ä� inä	ä	 llä	  on edelleen räuhäl-
listä  jä  turvällistä  äsuä.  On  vihreyttä	  jä  vehreyttä	 ,
puhdästä vettä	  jä räikästä ilmää, metsä	 ä	  jä jä	 rvien lä	 -
heisyys. Toki päljon on muuttunut sitten läpsuuteni.

Käupät jä koulu on suljettu eikä	  kylä	n räitillä vipellä	
enä	 ä	  moniäkään  läpsiä.  Onneksi  on  edelleen  niitä	 ,
jotkä  täistelevät  kylä	yhteiso	 n  pysymisen  puolestä.
Määllä ei kännätä odottää, että	  joku toinen jä	 rjestä	 ä	
vään on tärtuttävä itse toimeen.  Pikävuoropysä	kki-
kin säätiin vihdoin, mikä	  helpottää meitä	  määilmältä
tuleviä kovästi. 

Loppuun voisikin muokätä tunnettuä sänontää: Sinä	
voit lä	hteä	  Iso-Ä� inio	 ltä	  muttä Ä� inio	  ei lä	hde sinustä.
Yksi versio tuostä kylä	 stä	  on nyt myo	 s tälletettu kir-
jäsärjään,  jokä sää  tulevinä vuosinä jätkoä.  Jos  siis
nä	 ette minut tälsimässä kylä	nräitillä, säätän ollä ke-
rä	ä	mä	 ssä	  ideoitä seuräävään kirjääni. 

Heidi Viherjuuri, lastenkirjailija 

HEIDI VIHERJUURI                                   
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Hilja-sarjan kirjat (Kustannus-Mäkelä) 

Hilja ja vihreän talon kesä 2017 

Seikkailu kutsuu Hilja 2018 

Haloo, täällä Hilja 2019 

Hilja ja operaatio joulun taika 2019 

Hilja ja täydellinen talvipäivä 2020 



Kellärit 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN                                        

Pietisen koristeena oleva kivikellari. 

Määkellärit  sijoitettiin  suotuisään  kohtään,  väikkä
nääpurin  määlle  vierekkä	 in  rykelmä	ä	n.  Välintään
väikutti helposti käivettävä jä koossä pysyvä	  määläji,
sekä	  että	  kelläriin ei nousisi  kevä	 isin vettä	 .  Mätkää
kellärille säättoi ollä yli puolikin kilometriä	 . 

Kellärit tehtiin määkuopiksi täi reunustettiin kiviloh-
käreillä. Monttu peitettiin risuillä, hävuillä täi oljillä,
kunnes säätiin tehtyä	  seinä	 t jä yksi- täi käksiläppei-
nen kätto. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN  

Useita kellarimonttuja on vielä näkyvissä Rantamäen maalla. 

Kyo	 stilä	n tilän omä länttukelläri sijäitsi pellollä kivi-
kossä nävetän jä määntien vä	 lissä	 . Pihäpiirissä	  edel-
leen  olevään  kellärin  monttuun  kuljetään  tikkäitä
pitkin  (ylä	kuvä).  Räntämä	en  sekä	  Pietisen  mäillä
erottuu useitä kelläreiden monttujä, joiden käikkien
kä	yttä	 jiä	  ei tiedetä	 . 

Juttuvinkin  äntänut  Läuri  Pietinen  kysyy  onko
muuällä kylä	 llä	  ollut kellärikeskittymiä	 ? 

Teksti: Liisa-Marjatta ja Matti Pietinen 

Kartassa  Kyöstilän  mäellä  on  merkitty  punaisella  monttuja  tai
kellarinpaikkoja  ja  sinisellä  on  merkitty  nykyisin  jäljellä  olevia
kellareiden rakennelmia. 

6



Vänhät erä	määt 

Sänä  erä	mää  tuo  mieleen  jossäin  käukänä  olevän
älueen,  missä	  kä	ydä	 ä	n  metsä	 llä	  jä  kälässä.  Sätojä
vuosiä sitten äsutuksen ollessä hyvin härvää nä	 in ei
äinä ollut, vään erä	 llä	  oltiin usein lä	hellä	  väkituistä
äsutustä. Sinne viritettiin änsojä jä pyydyksiä	 ,  jotkä
koettiin syntynyttä	  virkatietä pitkin. 

Muttä  käukäisiäkin  erä	mäitä  oli,  jä  niistä	  kertoo
yleisenä	  sä	 ilynyt muistitieto: ”Sielhän ne ol äiniäläis-
ten kalavedet Keskisuomes.” 

Erä	nkä	ynti Keski- jä Pohjois-Suomeen lienee älkänut
jo  viikinkiäikänä  800-luvullä.  Vilkkäintä  ”pohjän-
kä	ynti” oli 1100-1300 luvuillä älkäen sitten vä	hitel-
len  kuihtuä.  Älkujään  se  oli  turkispyyntiä	 ,  muttä
muuttui  vuosisätojen mittään yhä	  enemmä	n käläs-
tukseksi. 

Pirkkäläisten  ohellä  tunnettujä  pohjänkä	vijo	 itä	  oli-
vät hä	mä	 lä	 iset, joillä tuolloin tärkoitettiin Pä	 ijä	nteen
lä	nsipuolen äsukkäitä. Keskiäjän älussä lä	nsipuolen
pohjoisimmät  suurimmät  äsutuskeskittymä	 t  olivät
Ä� inio	 nseudun  jä  Kuhmoisten  kylä	 t.  Jo  Pä	 ijä	nteen
puolivä	 listä	  älkoi  kolmensädän kilometrin levyinen
Hä	meenkorpi, jokä vielä	  1700-luvun älussä oli lä	hes
äsumäton. 

Äsikkälän pohjoisosien  kylä	 t  kuuluivät  pitkä	 ä	n  Pä-
däsjoen  hällintopitä	 jä	 ä	 n.  Ärkistoissä  on  sä	 ilynyt
vuonnä 1552 läädittu luettelo pitä	 jä	n erä	omistuksis-
tä. Pädäsjoellä oli tuolloin 48 erä	määtä, jotkä käikki
sijäitsivät  vänhän  Suur-Viitäsäären  älueellä.  Niistä	
käksi kuului IsoÄ� inio	 n tälollisille. 

Erä	mäistä  toisen  omisti  Olli  Pekänpoikä  poikänsä
Vilppu Ollinpojän känssä.  Heidä	n  erä	 sijänsä sijäitsi
Keiteleen rännällä Viitäsäären Äroniemessä	 . 

Läuri Pekänpojän jä poikänsä Fräns Läurinpojän erä	 -
mää puolestään sijäitsi  Kivijä	 rven etelä	pä	ä	 ssä	  Kän-
nonrässoä  -nimisessä	  päikässä.  Molemmät  päikät
olivät useämpien erä	omistusten keskittymiä	 . 

Ollin jä Läurin nimet lo	 ytyvä	 tkin Iso-Ä� inio	 n kylä	 ltä	
1560-luvun määkirjästä. Tälojen nimiä	  ei määkirjään
tuolloin merkitty, joten heidä	n yhdistä	misensä	  isä	n-
nyysketjujen  ävullä  nykyisiin  täloihin  säättää  ollä
mähdotontä. 

Mätkää noille erä	mäille oli suunnilleen 250 kilomet-
riä	 .  Pitkä	  reitti  oli  kuitenkin helppokulkuinen,  sillä	
vesitse pä	 ä	 si suorään Ä� ä	nekoskelle missä	  on yksi ve-
neen  vetopäikkä.  Sen  jä	 lkeen  Keitelettä	  pitkin  voi

soutää  Kivijä	 rvelle  sääkkä.  Hyvä	 t  suunnistustäidot
olivät mätkällä täätusti tärpeen. 

Erä	määhän kuului useimmiten yhden miehen kalave-
si ja oravanmetsä. Se oli sämänläistä omistustä kuin
muukin: sen säättoi ostää täi myydä	  jä se oli perin-
no	 llistä	 . 

Tälviäikään erä	 sijällä ei äsuttu.  Sinne lä	hdettiin ke-
vä	 ä	 llä	  viimeisiä	  jä	 itä	  jä hänkiä myo	 ten, jottä päikällä
oltiin häuenkudun älkäessä. Häuki oli ruokäkäloistä
tä	 rkein,  sillä	  vä	hä	 räsväisenä  se  sopi  kuivättäväksi.
Veroistä  iso  osä  mäksettiinkin  nä	 inä	  käpähäukinä.
Toinen erä	 retki äjoittui juhännuksen jä	 lkeen lähnän-
kutuun  jä  viimeinen  muikunkutuun  ennen  vesien
jä	 ä	 tymistä	 . Nuo äjät sällivät vuoden äikänä kolmästi-
kin erä	 llä	  kä	ynnin, sillä	  ne lomittuivät sopivästi koti-
tälojen viljelyto	 iden känssä. 

Kälästus vääti päljon tyo	 ntekijo	 itä	 ,  joten retkiä	  teh-
tiin  värmään  kylä	kunnittäin.  On  mähdollistä  että	
erä	päikällä viljeltiin myo	 s pientä	  käskeä. 

Tiedetä	 ä	n,  että	  Pädäsjoeltä kä	ytiin vä	hä	 isessä	  mä	ä	 -
rin erä	 llä	  Viitäsäärellä vielä	  1700-luvun älkupuolellä.
Jo  1500-luvun  puolivä	 lissä	 ,  jolloin  edellä	  mäinittu
erä	 luettelo läädittiin, erä	nkä	ynti oli kuitenkin selvä	 s-
ti  vä	henemä	 ssä	 .  Luettelon  läätiminen  kertoo  myo	 s
vältion  otteen  vähvistumisestä,  sillä	  veronkäntoä
värtenhän omistukset on kirjättu. Äiemmin suuri osä
erä	 täloudestä oli kruunun ulottumättomissä. 

Tuohon äikään Viitäsäärelle älkoi syntyä	  myo	 s väki-
tuistä  äsutustä.  Vältio  houkutteli  erä	mäihin  uudis-
äsukkäitä pyrkiessä	 ä	n värmistämään vältäänsä räjä-
seuduillä. Niinpä	  Läurin jä Ollin pojät, Fräns Läurin-
poikä jä Vilppu Ollinpoikä ilmoittäutuivät luettelossä
hälukkäiksi lä	htijo	 iksi:  ja aikoo rakentaa ja asua ja
maksaa  kruunun  verot  mitkä  hänelle  laissa  sääde-
tään. Ilmeisesti  nuoret miehet  muuttivätkin Iso-Ä� i-
nio	 ltä	  Viitäsäärelle  jä  Kivijä	 rvelle,  sillä	  heitä	  ei  ole
merkitty kylä	n määkirjään. 

Lisä	 ä	  tietojä Iso-Ä� inio	 n erä	omistuksistä sekä	  Fränsin
jä Vilpun väiheistä voisi ehkä	  lo	 ytä	 ä	  1500-luvun eri
tilikirjoistä.  Uräkkää  siinä	  kyllä	  riittä	 isi,  sillä	  äivän
helposti tulkittäviä ne eivä	 t ole. 

Koonnut: Jukka Heinonen

LÄHDE 
Register På Eramarker i Tavastland år 1552 Hawhå Twlus 
Padhasoicki Jämssä Syssmäs Ffrelsett 
Padasjoen maakirjat 1550-1569 
Erkki Markkanen: Vanhan Viitasaaren historia 
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Sävottäkä	mpä	 t 

HÄ� MEENLINNÄN KÄUPUNKI / OPÄSTETÄULU / KELKUTTEEN METSÄ� KÄ� MPPÄ�                                                                     

Kelkutteen ensimmäinen metsäkämppä 1920-luvulla oli rantatörmässä osittain maahan kaivettu korsu. 1930-luvulla rakennettiin jo
asuinrakennuksen  näköinen  kämppä  nykyisen  kämpän  paikalle.  Kämpän  rakensi  Yhtyneet/Valkeakoski  ja  Mainiemen  Saha  Oy
yhteistyönä.  1950-luvun puolivälissä Hämeenlinnan kaupunki  rakensi  nykyisen  kämpän entisen paikalle.  Sauna rakennettiin  1960-
luvulla.  Vapolla  oli  1940-50-luvuilla  ns.  viipalekämppä  lähistöllä  savottamajoitusta  varten.  1970-luvulta  alkaen  kämppä  on  ollut
ensisijaisesti  lomailijoiden  käytössä.  Autoaikakausi  syrjäytti  kämppäaikakauden  metsätyömailla  ja  samalla  suomalainen
kämppäkulttuuri tuli päättyneeksi. 
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Wanha kämppälaki 1924 

* Toisen omaisuuteen ei saa koskea, vaikka se ei olisikaan
lukon takana. 

* Jos omistaa sellaisen työkalun, jota toisella ei ole omas-
ta takaa, on lainattava tarvittaessa. Ei koske puukkoa. 

*  Kämpässä  jokaisen  on  istuttava  oman  makuupaikan
kohdalla. 

* Jos on iskenyt naulan vaatteitaan varten, niin siihen ei
saa toinen ripustaa omiaan. 

* Jos pudottaa naulasta toisen varusteen, pudottajan on
se heti nostettava paikoilleen. 

* Se sytyttää valkian piisiin jota paleltaa. 

* Se noutaa vettä joka sitä tarvitsee jos ämpäri on tyhjä. 

* Vesiavannon aukaisee se joka tarvitsee ensin vettä. 

* Ulkona, kämpän nurkilla tai katoilla olevien lihojen ja
läskien päälle ei saa omiaan asettaa. 

* Kämpän ovenpuolelle ei saa käydä paskalla. 

* Jokaisen on käytettävä omaa paskaraittia. 

* Kämpän etuseinustalle ei saa kusta. 

* Jokainen hevosporukka tekee vuorollaan niin paljon yö-
puita, että saa tulet illalla metsästä tultua. 

* Naiskokkiin ei saa kajota, eikä hiipiä hänen viereensä
yöllä. Hän on rauhoitettu, vaikka itse olisi halukas. 

* Kello yhdeksän jälkeen ei saa pitää kovaa ääntä. 

* Omasta akasta ei suosita kenenkään puhuvan huonoa
tai rivouksia. 

* Omat parseelit on pidettävä tallipaikassa. 

* Kukaan ei saa yöllä kusta kämppään. 

* Piereminen sallittu.

Yhtyneet Paperitehtaat on tänään 1 syyskuuta 1924 sitou-
tunut noudattamaan kämppälakia toistaiseksi 

Lähde: Lusto Suomen Metsämuseo 



Läuri Pietisen metsä	muistelot 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN

Vähä-Kelkutteen rannalla oleva Kelkutteenkämppä on vuokratta-
vissa Hämeenlinnan kaupungilta. Muita rakennuksia on grillika-
tos ja saunat. 

Siirtoläistilä lo	 ytyi Koski HL:stä	 , jossä  Läuri Pietinen
pä	ä	 si  äjämään  hevosellä  ´ryssä	n  puitä´  eli  sotä-
korväuspuitä.  Ne olivät pitkiä	  runkojä, joitä oli hän-
kälä kä	 sitellä	 . 

Pietisen  perheen  muutettuä  Ä� inä	 ä	 lle  vuonnä  1954
metsä	 tyo	 t  olivät  olennäinen  osä  tälviäjästä.  Silloin
1950-60  -luvuillä  oli  päljon  kylä	n  miehiä	  puiden
käädossä  jä  äjossä  mäjoittuen  (Kymin)  Kihluän-,
Kelkutteen- täi Kä	po	 lä	n kä	mpissä	 . 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN 

Kuorimarauta 

Hevosen (Jysky jä myo	 hemmin Lottä) känssä rymyt-
tiin  täkämäiden  kolukoissä,  joten  mies jä  hevonen
olivät  kovillä.  Luntä oli enemmä	n kuin kylä	 llä	 .  Puut
käädettiin  justeerillä,  kärsittiin  kirveellä	  jä  tukki-
kuin  kuitupuutkin  kuorittiin  kevä	ä	 llä	  kuorimäräu-
dällä. Sittemmin tuli moottorisähät  jä metsä	 tyo	 t ko-
neellistuivät kovää väuhtiä. Hyvä	  niin. 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN 

Stihl-moottorisaha 

Yhtenä	  tälvenä Läuri vietti viikot yksin metsä	 to	 issä	
jä yo	 pyi kä	mpä	 ssä	 . Kotijoukot eivä	 t seuräävinä vuo-
sinä  ilmän  käveriä  pä	 ä	 stä	neet.  Oli  värjelustä  ettei
mitä	 ä	n sättunut. 

- Toisinään toinen mies käätoi jä minä	  äjoin. Kerrän-
kin  yhtä	  notkelmään  käädettiin  pienäukoksi,  jossä
oli  ties  miten  vänhää  pelkkä	ä	  kuitupuutä.  Käksi
viikkoä  oli  nuotiokin  sämässä  päikässä.  Nyt  siinä	
kohdässä  käsvää  tukkipuitä.  Kyllä	  täkämäidenkin
metsä	 t käsvää, kun ne uudistetään. 

- Syksyllä	  yritettiin lä	hteä	  heti päkkästen tultuä häk-
kuille.  Kerränkin  mentiin  Ä� inä	 jä	 rven  yli  niin,  että	
edellä	  menijä	  häkkäsi puullä jä tärkästi joko jä	ä	  kes-
tä	 ä	 , muistelee Pietinen. 

Matti Pietinen 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN         

Iso-Kelkutteen rannalla oleva yksityinen mökki on entinen Käpö-
länkämppä. 
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Ismo Tukiän nikkäritäidettä 

Vä	himääläinen Ismo Tukiä innostui jo kymmenisen
vuottä sitten nikkäroinnistä, kun säksäläisissä puu-
tärhäohjelmissä  esiteltiin  lätojen  jä  tällien  seinille
yleistyviä	  hyo	 nteishotellejä. Äjätushän on västä rän-
täutunut meille Suomeen viime vuosinä. 

-  Nikkärointi  on teräpiää  etenkin  koronä-äikänä jä
hyvä	ä	  äjänvietettä	  muutenkin. Olen tyytyvä	 inen, kun
sään tehdä	  räuhässä. Äinä ei rouvän puhelin tävoitä
verstäältä.  Räkentelu  on  äivotyo	 skentelyä	 ,  se  tuo
muutä  äjäteltävää  jä  tekemistä	 ,  jossä  ei  ole
äikätäulujä. On kivä suunnitellä eriläisiä hotellejä jä
linnunpo	 ntto	 jä	 , kertoo Ismo Tukiä kertomään. 

Tukiä kä	yttä	 ä	  hyo	 nteishotelleihin läutää jä muitä tä-
lon  nurkistä  lo	 ytyviä	  mäteriäälejä.  ”Vänhästä  elä	 -
mä	 stä	” jä	 ä	neet ruuvit jä näulät tulevät nyt kä	ytto	 o	 n.
Tärvikekulut ovät hyvin pienet. 

Ismo on tehnyt noin pärikymmentä	  hotelliä. Säksä-
läisen perinteisen mällin jä	 lkeen kokeiluun tuli eri-
koisempiä omiä kehiteltyjä	  versioitä mällien jä mäte-
riäälin suhteen. Tytä	 r tiläsi tä	ysin pyo	 reä	n jä viimei-
simmä	ssä	  tuotteessä on täuställä hymynäämä. 

ISMO TUKIÄ         

Ismo Tukia teki tyttärellensä persoonallisen hyönteishotellin. 

Läpsille tulee omää äskärteluä, kun he säävät kerä	 tä	
tä	ytteet  itse  jä  väihtää  sisä	 lto	 ä	  uuteen.  Lokeroihin
kä	ytetä	 ä	n luonnostä lo	 ytyviä	  oksiä,  käislojä,  heiniä	 ,
tuohtä, sämmältä, koiränputkeä jä kä	pyjä	 .  Reiä	 lliset
puukiekot jä vänhänäjän rottinkiset ontot suksisäu-
vät  kä	yvä	 t  myo	 s  hyo	 nteisille.  Hotellin  voi  ripustää
puuhun täi kiinnittä	 ä	  räkennuksen seinä	 lle. Eräkko-
mehilä	 isen pesä	  on puussä roikkuvä puupo	 lkky, jo-
hon on porättu erikokoisiä reikiä	 . 

LIISÄ-MÄRJÄTTÄ PIETINEN 

Tukian liiterin seinää koristavat tiaisen, pikkuvarpusen-, lepakon-
ja västäräkin pöntöt. 

Ismo Tukiä lo	 ytä	 ä	  linnunpo	 ntto	 ihin omien ideoiden
lisä	ksi  vinkkejä	  Birdlife-sivustoiltä  jä  säksäläisiltä
luontokänäviltä. Liiterin pä	 ä	 ssä	  on useitä erikoisiä jä
tävänomäisestä poikkeäviä po	 ntto	 jä	 . Tikän kä	 sittele-
mä	  po	 ntto	  on  remontoitu  uudellä  reiä	 llä	 ,  väikkäpä
tiäiselle. Rivitälomälli on pikkuvärpusille, jotkä voisi-
vät  hyvin  viihtyä	  kerrospo	 nto	 ssä	kin.  Räkennuksen
härjällä äsustävät lepäkot, jotkä kulkevät po	 nto	 n ältä
1,5 sentin räostä sisä	 lle. 

-  Teen yhden po	 nto	 n kerrällään läudoistä täi  pure-
tuistä läätikoistä, jotkä nä	yttä	 vä	 t vänhältä. Värästos-
sä on tiäisen, po	 llo	 n, puukiipijä	n jä kirjosiepon po	 n-
to	 t, Tukiä esittelee verstäällä po	 ntto	 kokoelmäänsä.

Teksti: Liisa-Marjatta Pietinen 
Haastattelu: Matti Pietinen 
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Lintujä 

Lisää Veijo Kainulaisen kuvaamia lintuja oli Äinämöisessä 3/2016. 

Hernekerttu 

Pajulintu 

Pensastasku 

Pyrstötiainen 

Rantasipi 

Varpushaukka 
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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 

AINEISTOA KYLÄKIRJAAN 
Kiitos  teille  kaikille,  jotka  olette  jo
antaneet materiaalia kyläkirjaa var-
ten. Vielä on mahdollista vinkata ai-
neistoista ja siten vaikuttaa kirjan si-
sältöön.  Kirjaprojekti  jatkuu  vielä
koko vuoden 2021. 

Tarinat  muuttuvat  väistämättä jon-
kin  verran  vuosien  varrella  kerrot-
taessa sukupolvelta toiselle. Kaikkien
muistot  ovat  oikeita  ja  arvokkaita,
vaikka jokainen kokisi  tai  muistaisi
tapahtumat eri tavalla. 

Kyläkirjakuulumisin 
Liisa-Marjatta Pietinen 

MÄTTI PIETINEN          

Ismo Tukian tekemä hyönteishotelli. 

KYLÄTOIMIKUNNANJÄSENET 2020 

Vesa Porkola vesa.porkola@gmail.com 044 7056 266 
puheenjohtaja 

Tuula Aaltonen tuula.oma@gmail.com 040 9002 953 
varapuheenjohtaja/web-sivut 

Minna Pettinen minna.pettinen@elisanet.fi 050 3590 099 
sihteeri/facebook 

Emma Murto emma.piispanen@gmail.com 041 5366 889 
web-sivut 

Pirkko Lohtari lohtaripirkko@gmail.com 044 306 3667 
rahastonhoitaja 

Aila Niemimäki ailajapaavo@outlook.fi 040 4172 235 

Petri Pettinen petri.pettinen@elisanet.fi 0400 158 247 

Juha Vaso juha.vaso@pp.phnet.fi 050 5265 990 

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

Matti Pietinen m.pietinen@gmail.com 050 3035 806 
Äinölän isäntä 

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

Mainoksia myydään 2020 lehtiin. 
m.pietinen@gmail.com, 050-3035806 

Kylätalon varaukset ja irtaimiston lainaukset Matti Pietiseltä. 
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ÄINÄMÖINEN 2/2020 elokuu

Kuvia, tekstit ja taitto: Liisä-Märjättä Pietinen 

Ideoita ja haastattelu: Mätti Pietinen 

Oikoluku: Eveliinä Märkkinen 

Äinämöinen ilmestyy huhti-, elo- ja joulukuussa postilaatikoi-

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

Kiitos aineistoa antaneille ja lehden jakajille! 

Painos: 260 kpl 

Painotyö: Lahden Väriasemointi Oy 


