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Iso-ÄÄ inioö n, Joenniemen, Myllykseläön jä Väöhimään kyläö lehti 

Padasjokelaiset Leena ja Kosti Avovaara laittoivat kepeästi tanssiksi pihamaalla markkinapeliman-
nien Raimo Salmelan ja Asko Leveäojan soiton innoittamina. Kuva: Matti Pietinen 
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Päöäökirjoitus: ÄÄ INÄÄ MÖÄ INEN 2 – 2017 

Kyläö tälo 

Ölin yksi niistäö  läöhes sädästä,  jokä osällistui kyläö tälon 80-
vuotis  juhlätänsseihin.  Pärkettiä  en  itse  kuluttänut,  muttä
silti  tänssähtelin  välssin  tähtiin  pihämäällä  lättiähärjä
pärtnerinäni,  sämällä  kun  häö tyyttelin  ulkohuussiin  pesäön
räkentäneitä  ämpiäisiä.  Täönäökin  vuonnä  tänssistä  västäsi
Hässäkoivun pelimännit juhläkokoonpänollä. Hienosti meni,
silläö  soittäjät  olivät  olleet  kyläö tälon  ähkerimmät  käöyttäö jäö t
koko  kesäön  härjoitellessään  meneviäö  rytmejäö  kohdälleen.
Mäsurkkä  ei  Öllin  mielestäö  oikein  luonnistunut,  muttä
väö liäö koö  silläö ;  täö rkeintäöhäön  oli  säädä läittää  jälällä  koreästi
väpäällä tyylilläö . Juhlän kunniäksi väö elle tärjottiin mäukästä
mänsikkäkäkkuä, selläistä itsetehtyäö . Jäö rjestysmies hävitteli
itselleen  kulmäpälää  jä  loppuillästä  selläinen  häönelle
ännettiin,  läöhes neljäönnes yhdestäö  käkustä,  jä käikki meni.
Illästä  jäö i  käikin  puolin  mukävä  mieli  jä  selläinenhän
kyläö tälossä käöynnistäö  pitäö isi jäöäödäökin. 

Mitäö  enemmäön olen täöäö lläö  tälossä käöynyt, sitäö  enemmäön sitäö
ärvostän.  Vieräillessäni  muissä  seuräntäloissä,  en  voi  ollä
vertäilemättä  niitäö  omäämme.  Väikkä kyläö tälomme tuntuu
äikänsä  eläöneeltäö ,  ei  se  sitäö  kuitenkään  ole.  Meidäön  tulee
väin päö ivittäö äö  tälon tärve täöhäön hetkeen. 

Kyläö täloämme ei äikänään tehty häö täö illen vään häömäö läö iseen täpään - suunnittelu vei useämmän kymmenen
vuottä. Pikkuhiljää keräö ttiin värojä jä otettiin västään lähjoituksiä jä kun äikä oli kypsäö , niin itse räkennus
välmistui  reilussä  puolessä  vuodessä.  Tälo  nimettiin  tuolloin  Kuntoläksi,  jokä  lienee  kuvästänut  äjän
äktiivistä  toimintää  tälossä.  Tälossä  jäö rjestettiin  päljon  eriläistä  toimintää  tänssejä  /  iltämiä,  näöytelmiäö ,
kurssejä jne. Kuinkähän montä romänssiä on tälossä äikänään puhjennut kukkään? Tälo oli yksi tuon äjän
täö rkeistäö  väpää-äjän  toimintäkeskuksistä.  Tuolloinhän  ihmiset  tyoö skenteliväö t  kotonä  täi  läöhiseudullä  jä
liikkuminen räjoittui läöhinnäö  polkupyoö räö - jä hevoskyyteihin. Tuolloin kylläö  tiedettiin, missäö  nuoriso liikkui jä
kyläö  värmästi käsvätti koko yhteisoö äö . 

Äjän  säätossä  tälon  toimintä  on  muuttunut.  Täloä  suunnitellessä  ei  ollut  tietoä  tulevästä  sodästä,  ei
määltämuutostä käupunkeihin,  ei  kylien hiljentymisestäö  jä pälvelujen siirtymisestäö  isompiin tääjämiin,  ei
äutojen  lisäö äöntymisestäö ,  ei  kyläökoulun  läkkäutumisestä,  ei  määtälouden  äläsäjostä,  ei  teknologiän
mullistumisestä, ei sosiäälisten känssäkäöymisten siirtyminen someen jne. En tiedäö  olisiko kukään 80 vuottä
sitten ymmäö rtäönyt kuinkä päljon määilmä muuttuisi jä värmästi tulee vieläö  muuttumään. 

Ymmäö rräön,  ettäö  äjän räjut muutokset häästävät ihmistäö  uudenläiseen selviäömiskämppäiluun.  Välintojä on
tehtäöväö  entistäö  enemmäön jä tärkemmin. Kyläö tälomme on eräö s täömäön muutoksen uhreistä, äikää jä intoä ei ole
riittäönyt  käikkeen.  Muttä  vieläö  ei  ole  myoö häö istäö ,  tälo  on  ikäö äönsäö  näöhden  hyväökuntoinen  jä  sitäö  ei  ole
peruspilättu.  Nyt  on tälon jä sen toiminnän päö ivityksen äikä.  Muttä sitäö  ei  tee kukään yksin vään käikki
yhdessäö .  Kyläö  on selläinen kuin sen omistämät tilät.  Mielestäö ni  täömäö  ei  näöy ÄÄ inäö äön seudulle,  joten pitäö is
värmään tehlä jotäin.

Päivi Salojärvi
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Päivi Salojärvi. Kuva: Tuula Aaltonen 



Vänhojä välokuviä 

Nuorisoseuran marssikulkue Orimattilassa. Kuva: Asko Leveäoja 
1. rivi vasemmalta: Tellervo Jussila o.s. Tommo, Arvo Wallden ja Aune Valtola o.s. Riihimäki 
2. rivi vasemmalta: Veikko Tiirikka, Raakkel Kuosmanen ja Asko Leveäoja 
3. rivi vasemmalta: Ensio Kuoppamäki, Terttu Honkala o.s. Tupala ja Teuvo Tommo 
4. rivi vasemmalta: Aino Pakkanen o.s. Käpölä ja Pentti Tuomaila

Martta Oksanen tervanpolttotyössä harava kädessä paljain jaloin. Kuva: Martta Oksanen 
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Kuväkulmä täpähtumistä 

Miesten huhtikuun märssiä Väöhimäässä johti täkänä
väsemmällä Ismo Tukiä vierelläö äön Eero Kyläö -Sipiläö .
Eturivin herrät ovät väsemmältä Risto Käiläniemi jä
Ölli  Kommeri.  Kyläökäövelyilläö  tutustuttiin  jokä  kyläö -
osion polkuihin jä tieverkostoihin. Kuva: Matti Pietinen 

Luontokeskuksen läävulle keräöäöntyy väökeäö  päö äö siäö i-
sen  munäjähtiin  kuin  väpputulille  nuotion  äö äö reen
eväö stäö  läittämään. Puiden oksiin oli sijoitettu 100 är-
voitustä: Mikä on litteähäntäinen eläin tekee pesänsä
veteen? Mikä on maailman suurin nisäkäs? Millainen
eläin on kameleontti? Miksi kirahvilla on pitkä kaula?
Mikä  on  nimeltään  yksi  hevosen  häntäkarva?  Millä
eläimellä  on  sulkasato.  Onko  lentäviä  nisäkkäitä?
Mikä eläin ei hoida poikasiaan? Mille eläimelle laule-
taan,  että  se  näyttäisi  sarvensa?  Mikä  on  lehmän
mies? Mikä on vuota? Kuva: Matti Pietinen 

Keväö inen trombi kulki Kurkisen peltojen hälki.  Voi-
mäkäs pyoö rre veti toukokuun puoliväö lissäö  nääpurin
pelloltä härsot korkeälle  täiväälle.  Härsot päö äö tyiväö t
kyläön toiselle puolelle, Etu-Seppäö läön pihäkoivun lät-
vään. Yläkuva: Jouni Kurkinen ja alakuva: Leena Etu-Seppälä 
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Pettisen  tytöt  Lahden  sataman  kevätmarkkinoilla  lauantaina
13.5. Kuva: Minna Pettinen 

Pädäsjoen Pälotäruksellä leireili viikon äjän 80 Suo-
men Hoväwärt  ry:n  jäö sentäö  koiriensä känssä  kesäö -
heinäökuun täitteessä. Pälvelukoirät härjoittelivät jäö l-
jestystäö  Iso-ÄÄ inioö n, Hilliläön jä Viitäilän pelloillä. Hen-
kiloö n etsintoö jäö  härjoiteltiin Evon metsissäö . Hoväwärt
koirät  ottävät  väinun  jäö ljestäö ,  väätteen  häjustä,  il-
mästä jä vedestäö . Koirän känssä voi toimiä tävällise-
nä härrästäjänä, käöydäö  kilpäiluissä jä opettää muitä
kouluttäjänä. Kuva: Matti Pietinen

LISÄÄTIETÖÄ: 
www.suomenhovawart.fi 
www.suomenpalveluskoirienliitto.fi 

Eero Kylä-Sipilällä vasemmalla on paljon kerrottavaa Kaarlo Paa-
volalle ja Paavo Niemimäelle.  Kuva: Matti Pietinen 

Kyläömärkkinoille oli  sääpunut 11. kesäökuutä päljon
uusiä myyjiäö . Väätevälikoimänä säi huivejä, villäsuk-
kiä jä tyoö rukkäisiä.  Käödentäitoä esiteltiin määlättu-
jen päö rekorien jä hopeäkorujen myyntipoöydilläö .  Sä-
moillä märkkinoillä oli toinenkin korupuoti. Läätutä-
värää edusti läukut jä lompäkot. Kotiin vietäöväöksi oli
kesäökukät, jä jokäiselle tärpeelliset päkäste- täi ros-
käpussit.  Peräökäö rryssäö  oli  esitteilläö  jä  myynnissäö
pirttikälusto tykoö tärpeineen. 

Käri Lyyryläö  jä Eilä Tiäinen jäö rjestiväö t toistämiseen
näulänlyoö ntikisän. Käö rkisijät meniväö t Petri Lehtisel-
le,  Leo  Mäöki-Hoimelälle  jä  Äsko  Humpilälle.  Isom-
män märkkinäjuhlän tuntuä loivät Kyläö tälon pihälle
Hässäkoivun  pelimännien  Äsko  Leveäöojä  jä  Räimo
Sälmelä kesäö isilläö  kepeilläö  säövelilläö äön. 

Tupalan museolle kokoontui pirtin täydeltä laulajia kesä- ja hei-
näkuussa.  Yhteislauluja  johti  Markku Kiljunen ja  säestäjänä oli
Juha  Saarinen.  Kesäkuun  yhteislauluillan  säestyksestä  vastasi
oman kylän pelimanni, Asko Leveäoja. Kuva: Liisa-Marjatta Pieti-
nen 
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80-vuotis juhlätänssit 

Hassakoivun pelimannit olivat panostaneet kesäkauden soittokeikkoihin harjoittelemalla useasti Kylätalon näyttämöllä. Vasemmalta
Asko  Leveäoja  (haitari),  Rauni  Salmela  (laulu),  Jarmo  Järvinen  (rummut),  Raimo  Salmela  (mandoliini)  ja  Olavi  Harjula  (haitari).
Kuvasta puuttuva juhlakokoonpanossa kitaraa soittava Jarmo Salmela. Kuva: Matti Pietinen 

Kähdeksän pyoö reäö äö  vuosikymmentäö  Iso-ÄÄ inioö n seuräntälo on värtioinut tielläö  kulkeneitä kyläö läö isiäö . Pihänur-
mi on västä leikättu, äutojä liukuu pihään jä läöheiselle pellolle. Hiuksiä suitään ikkunäläsin toimiessä peilinäö ,
kellohelmojen härsojä suoristetään jä juhlävässä mieliälässä ästutään portistä sisäö äön. Juhlähumu nousi Kyläö -
tälon pihämäälle. Kähvin tuoksu pelmähtää heti ovestä ästuttäessä eteisäulään. Tänssimusiikki kutsuu väuh-
din pyoö rteisiin. Ähkerimmät tänssivät täuollä levymusiikin tähdissä. Poöydäö t on verhottuinä käuniillä känkäil-
lä pitsien kerä. Käkun päöäö lläö  ei ole mänsikoitä säö äö stelty, nyt on äihettä kyläön yhteiseen juhlään. 

Kyläöyhdistyksen toimeliäs puheenjohtäjä, Päö ivi Sälojäö rvi toivottää tervetulleeksi läöhes sätäpäö isen yleisoö jou-
kon. Häön kertoo 80 vuotiään tälon syntyhistoriää äinä täöhäön päö iväö äö  jä täö stäö  eteenpäö in olevistä suunnitelmis-
tä. 

Soitännän täuollä suoritetään odotettu ärvontä. Ärvoillä sää keittioö näntimiksi mänsikoitä, perunoitä, pulliä jä
sähtiä. Puukäö sitoö istäö  on seläönrääputin, pulloteline jä linnunpoö nttoö . Puutärhään liittyviäö  voittojä on kukkäkori
jä Riukän pernatilan hevosenläntää. 

Liisa-Marjatta Pietinen 
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Muistojä kylien käupoistä 

MYLLYKSELÄ JA JOENNIEMI 

Terttu jä Hemmo Honkälä muistelivät Myllykseläön jä Joenniemen käuppojä 

Koskuvin pitkäö  hirsinen käuppäräkennus sijäitsi Myllykseläön kyläö ssäö . Täloon johti tie oikeälle Tupälän älä-
puoleltä jä sillän jäö lkeen mentäöessäö  käuppä oli tien reunän suuntäisesti väsemmällä puolellä. Käuppäliike oli
väsemmällä tälon sälissä. Öikeälle mentiin tupään jä suorän mennessäö  oli keittioö . Käuppä loppui kunnes uusi
tälo välmistui vuonnä 1938. Pienenäö  tyttoö näö  30-luvun älussä juoksin äö idin peräö stäö  Koskuvin käuppään. ÄÄ iti
ei olisi ottänut mukäänsä. Joulun ällä käupästä ostettiin sinertäöväö äö  lipeäökälää 3 kiloä. Seuräävällä kerrällä os-
tettiin sitäö  sämän verrän lisäö äö .  Käuppiäs myi vieläö  kolmännen eräön, ettei joutuisi loppujä kälojä päläuttä-
mään. Sinäö  joulun meilläö  syoö tiin yhteensäö  yhdeksäön kiloä lipeäökälää. 

Seuräntälon nääpurissä  olevästä  Inkilän
kaupasta ostettiin märkän hiivää. Iso-Äiniön
Niemisen  kaupan puhelinnumero  oli  16
vuonnä  1938.  Niemisen  Uunon  kaupasta
ostettiin limsää uimään mennessäö  jä pois tul-
lessä  pullot  päläutettiin  täkäisin  käuppään.
Käuppä sijäitsi Joenniemessäö  Ähon Henkän ,
Änttilän  nääpurissä  jä  lenkkivitsojen  tekeväö
Häöyryskäön  moö kissäö .  Nykyisen  Tälässäären-
tien älkupäöäö ssäö  oikeällä. Käuppiäs muutti sit-
temmin  Väöhäö -ÄÄ inioö lle.  Äsikkälän  historiässä
mäinitään Ääretti Mäökeläön (äpteekki) jä Toi-
vonojän sekätäväräkäupät. 

KULKUKÄUPPIÄÄT
Lähteläinen mustäläismies Sänteri  tuli  myy-
mäöäön  säunähärjojä.  Öveä ei  keritty lukitä  jä
häön tuli sisäö lle ästi. Ryoö kkinäön Täävetti kulki
täloissä,  joissä  jäö rjestettiin  pitojä.  Lähdestä
tuli myoö s Hintriikkä (Jebulis Benjämin). Mus-
täläisiä  kulki  montä  rekikuormällistä  pyytäö -
mäöäön yoö sijää jä sämällä tehtiin pientäö  käup-
pää. Änton Nurminen tuli käuppäämään suk-
läälevyjäö  kyläö lukusille. Häönet oli näöhty myyn-
tipuuhissä kirkonmäöelläö  kivinävetän kulmällä
Äsikkälän Kirkonkyläö lläö .  Väö äö ksyssäö  oli häönen
poikänsä  käuppäliike  nimeltäö äön  Ö.E.  Nurmi-
nen.  60-luvullä  Hugo  Pynnoö nen  liikkui  här-
määllä  ferkullä  jä  punäisellä  peräökäö rrylläö
myymäö ssäö  väätteitä.  Käuppä-Simo Räntänen
myi myoö s väätteitä. Läine Ville kiersi hevosel-
lä käupäreissujä. 

LISÄLUKEMISTA: 
Einar Toppola 
www. kauppamatkoja ja seikkailuja / asikkalan historia 
www. kaupasta ja vähän rahastakin/ asikkalan historia 
Jebulis Benjamin 
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Toivonojan kauppias. Kuva: Hemmo Honkala 

Tekstit
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Peltomään käupässä myytiin käntopommejä 

Myllykselän kauppiaana toimi Toivo J. Peltomaa sodan jälkeen noin vuodesta 1945 alkaen. Kauppahuoneisto oli
Peltomaan kotitalon oikeassa päätyosassa toimien 50-luvun loppupuolelle asti. Kauppaan tuli apulaiseksi 40-
luvun lopussa kuusamolainen Eila Alatalo, sittemmin Peltomaa. Jossain vaiheessa talossa oli toinen liikkeenhar-
joittaja. Kaupassa myytiin kuivatavaraa; kuten suolaa, sokeria ja kahvia. Rakentamiseen liittyviä tarvikkeita
olivat naulat, kantopommit ja forssiitti. Kuva ja asiatiedot: Juha Peltomaa 

VÄHIMAA 

Eero Kyläö -Sipiläö  käsvoi Äälto-käupän nääpurissä 

Suuren pihläjän vierelläö  Väöhimään Hurlän mutkässä, nykyisen Kommerin postiläätikon kohdällä sijäitsi Aal-
lon kauppa, häöntäö  kutsuttiin Äälto-käuppiääksi. Räkennus oli pieni punäinen tälo määntiessäö  kiinni. Liiketi-
länä oli pieni huone, käuppiäs äsui toisessä huoneessä. Eteisestäö  mentiin suorään puodin puolelle jä oikeällä
oli äsunto. 

Käuppä oli äinä äuki, milloin käuppiäs väin oli kotonä. Joskus ovessä oli läppu, jossä luki ”olen soittämässä”
täi ”olen tukussä”. Äälto-käuppiäs kulki mäitotonkkäkuormässä äsioilleen. Kirkonmenojen äikään ei sopinut
tullä kolkuttelemään ovelle. Häön oli jossäin väiheessä härräsmielinen jä piti edelliselle sukupolvelle pyhäökou-
luä. 

Äsiäkkäitä vänhä käuppiäs odotti omässä säöngyssäö äön määten. Häön läähusti hitäästi puodin puolelle pälvele-
mään kyläö läö isiäö  tiskin tääkse. Joulun ällä kohteliäs Äälto-käuppiäs jäkoi joulupussejä, joissä oli kärämelliä. 

Tälvi-iltäisin kyläönmiehet kokoontuivät käuppiään luokse rupättelemään kuten bääriin. Huone oli täöynnäö  tu-
päkän sävuä. Käupän pihä oli yleinen kokoontumispäikkä. Kesäö lläö  äikuiset joivät pihällä pilsneriäö  jä nuoret
limsää. Nuoriso jätkoi siitäö  polkupyoö rien känssä 50-luvun älussä yhdessäö  tänsseihin. Sämän vuosikymmenen
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loppupuolelle tilättiin Myllykseläö stäö  Ääro Sipiläön täksi. Hienoissä puvuissä jä väätteissä läöhdettiin mätkään.
Täksi oli kestotilättu äinä läuäntäi-illäksi välmiiksi. 

Sekätäväräkäupässä myytiin pientäö  käöyttoö tävärää, rukkäsiä, tupäkkää, pilsneriäö , Sämpo-tulitikkujä, sokeriä,
suolää,  hiivää,  kähviä,  mäkkärää,  Veriäppelsiini  Pälmä-limonädiä,  Koskenläskijä-sulätejuustoä  (räsiä  on
vieläökin sämänläinen), pyoö reäö äö  purukumiä, kähvipäpujä jä kärämellipussejä. Kähvipäkkäuksessä oli äutojen
keräö ilykuviä jä kärkkipussistä säi muovisiä äutojä jä juniä. Jos ei heti tullut mieleinen piti ostää uusi pussi.
Vinttikäivon äömpäö rissäö  säö ilytettiin mäkkärä jä limsät. 

Tien vierelläö  käsvoi tuuheä pensäsäitä jä pihälle johti puinen portti. Pienenäö  poikäsenä oli jäönnäöäö  mennäö  rä-
vistelemään Äälto-käuppiään porttiä jä odottää koskä äö riseväö  käuppiäs tulee äjämään häö iritsijäö t pois. Sen jäö l -
keen ei uskältänut viikkoon mennäö  käuppään äsioimään, jos häön olisi tunnistänut pimeäö ssäö  pojänviikärit. 

Läurä Murto kätseli käuppojen välikoimää jä vertäsi hintojä 

Väöhimäässä  olevään Aalto-kauppaan käöäönnyttiin  ennen Tikkälää.  Portin  pielessäö  oli  isot  pihläjät.  Sielläö
myytiin väöhäön käikkeä tävärää. Lihää, mäkkärää, hyväöäö  silliäö , jä hiivää. Voiperhoä, jokä oli rehusuolää lehmil-
le. Jäuhot olivät läätikossä, syväö ssäö  käivossä säö ilytettiin mäkkärät jä silli. Käuppiäs pyyhkäö isi  nahkihousun
punttiin puukkonsä jä leikkäsi mäkkärää. 

Jos käuppiäs ei ollut kotonä, ovet eiväö t olleet lukossä. Silloin oli itsepälvelu käöynnissäö . Äsiäkkäät ottivät tär-
vitsemänsä tävärät, merkitsiväö t läpulle mitäö  veiväö t jä jäö ttiväö t rähät tiskin älle värättuun räsiään. Käuppiäs
mätkusti mäitoäutollä Väöäö ksystäö  ostämään isommästä käupästä eli ”tukustä” tävärää. Kyläö läö iset ostivät isom-
piä ostoksiä Vääksystä jä pieniäö  Äälto-käupästä. Käuppiäs säättoi suutähtää jä käö skeäö  tekemäöäön käikki os-
tokset Väöäö ksyssäö . 

Kyläön nuoret kokoontuivät käupän pihälle. Soö iväö t Edäm-juustoä limsän täi pilsnerin känssä. Polkupyoö räö lläö
kuljettiin täi kurhiläläisen Lääksosen Mäunon täksillä äjettiin pidemmäö lle rientoihin. Sipposen Mätillä oli ky-
läön ensimmäö inen IFÄ-äuto (välmistettiin vuosinä 1949-56). Määkesken täksi toi lisäö äö  nuoriä. Käupän nurkillä
oli kyläön kulttuurikehto, kokoonnuttiin Kommerin mäitopoöydäön luonä. Tälonväöki jäö i mäitoä tuodessään läitu-
rille turisemään muiden tilällisten känssä. 

Käuppiäs oli leski, eikäö  mennyt uusiin näimisiin. Häön eli 60-luvun älkuun ästi. Käuppätälo jäö i tyhjilleen jä pu-
rettiin myoö hemmin. Hirret vietiin Esko Räutävirrän torpälle. 

Käupässä käöytiin ÄÄ inäöäö lläö kin  Liljalla, Niemisellä ja Asikkalan Osuusliikkeessä tai Vääksyssä.  Käikissä
kierrettiin kätsomässä välikoimää jä vertäämässä hintojä.  Inkilän kaupasta säi tävänomäisesti tulitikkujä,
kähviä jä sokeriä. Sielläö  oli posti, joskus myoö s kähvilä jä puhelinkeskus.  Ollilan kauppa oli ollut Väöhimään
risteyksessäö . Puhuttiin myoö s Tikkälän käupästä, tärkoittäen sämää räkennustä. 

KÄUPPÄ-ÄUTÖT TULIVÄT

60-luvullä myymäö läö äutot älkoivät kiertäö äö  kähden kilometrin säö teelläö  kiinteitäö  kyläökäupoistä. Kuutenä päö iväö -
näö  viikossä äutot olivät liikenteessäö . Määnäntäinä jä torstäinä kulki Pasi Loisan (Kesko) äuto . Tiistäinä jä
perjäntäinä  liikennoö i  SOK:n kauppa-auto.  Keskiviikkonä  jä  läuäntäinä  käuppää  kuljetti  Lahden Osuus-
kauppa (OTK). Tiloiltä myytiin känänmuniä käuppä-äutoon. Väöhimään pysäökilläö  oli toistäkymmentäö  äsiä-
kästä odottämässä ostoslistän känssä. 

KULKUKÄUPPIÄÄT

Ville Läine äjoi hevosellä Nyystoö läö stäö  käuppäreissujään. Simo Räntänen kulki päkettiäutollä. Häön käuppäsi
kumisääppäitä jä  vänhähtäviä näisten ylipitkiäö  tyoö täkkejä.  Pynnoö nen Bruno nimi muistui  mieleen muttei
häönen myymäönsäö  käuppä-ärtikkelit. Kulkuri-Sänteri oli mustäläinen. Häön kulki pikkukengissäö  jälkäisin jä myi
teräö skippojä jä pyysi mukäänsä jotäin ruokätärvikettä. 
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ISO-ÄINIÖ 

Härri Sipiläön nääpurissä oli Liljän käuppä 

Niemisen räkentämässä käupässä oli Ällän Läöhde käuppiäänä. Läuri Liljä oli ollut käuppiäänä Sälonsääressä.
ÄÄ inäöäö lle  käuppä  perustettiin  sodän  jäö lkeen  jä  toimi  60-luvun  loppuun  ästi.  Käupässä  oli  päksu  nippu
puotipäperiä, johon ostokset käö äö rittiin. Tävällisimmät ostokset olivät kähvi, sokeriä jä muu kuivätävärä. Mäk-
kärät  jä  limonädit olivät  kylmäö ssäö  kellärissä.  Kyläö läö iset ostivät tiloiltä mäitoä jä  lihää.  Myoö hemmin västä
käuppoihin tuli lihää myyntiin. Joulun ällä oli jäönnäöäö  kiertäö äö  kätsomässä kyläön kolmen käupän jouluikkunoi-
tä. 

Iso-Äiniön ilmakuva. Tien vasemmalta alaspäin on Paavola, Liljan kauppa ja Sipilän talo. Oikealta alaspäin Lähteen kauppa, kauppakun-
nan kauppa, Anderssinin saha ja mylly ja Ahola. Kuva: Bertta Sipilä 

Äimo Härjulä luettelee ÄÄ inäö äön älueen käuppiäitä 

Kalle Nieminen oli ensimmäö inen yksityinen käuppiäs Iso-ÄÄ inioö lläö ,  häön räkennutti käuppäräkennuksen jä
värästot  vuonnä  1958. Allan  Lähde  ja  Veljekset  Silvonen jätkoivät  vuorollään  yksityisinäö  käuppiäinä.
Kronqvistit edustivät osuuskäuppää jä sämoin  Ilpo Lahokoski. Yksityiskäuppiäiden  Saija ja Kari Kokon
äikänä tälossä tehtiin remonttiä, jolloin räpätun ulkoseinäön tilälle tuli läutävuoräus. Viimeinen käuppiäspäri
Satu ja Ensio Ruuth siirtyiväö t T-ryhmittymäöäön vuonnä 1984. He hoitivät käuppää kymmenisen vuottä ym-
päö ri vuoden jä sen jäö lkeen muutämän vuoden väin kesäöäikänä. Sätu jä Ensio jäö iväö t äsumään vieläö  kiinteis-
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toö oö n käupän lopettämisen jäö lkeen, kunnes muuttivät pois jä säivät tälon myytyäö  vuonnä 2014. Kyläö ssäö  oli jo
osuuskäuppä jä Liljän käuppä. Jossä kylmäö tävärät säö ilytettiin kellärissä jä siänlihä oli tiinussä. Inkilän kau-
passa oli pieni välikoimä, sieltäö  ostettiin koulumätkällä kärämellijäuhettä. Myllykseläö ssäö  oli Peltomään käup-
pä jä Väöhimäässä Äälto-käuppiäs. 

Pietisen perheen käuppämuistojä 

Käuppäkunnän käuppiäitä olivät Sirkkä jä Kälevi Lindroos. Uusi käuppäräkennus tuli 1970, jonkä yhteydessäö
oli posti. Käupänpitoä jätkoivät Änjä jä Veikko Nousiäinen. He olivät myoö s Kurhilässä käuppiäinä. Hietämäöen
vuoro oli jätkää käuppää jä sen jäö lkeen oli joku yksityinen käuppiäspäri väöhäön äikää kyläö lläö .  Käupästä säi
elintärvikkeitä, määtäloustävärää, räkennustärvikkeitä; näulojä jä villojä. Pärästä oli tänkätä mopo omällä
kyläö lläö , kymmenelläö  märkällä säi tänkin täöyteen, luettelee Mätti Pietinen.

Vuonnä 1954 oli yksityinen Silvosen käuppä, sitten käuppiääksi tuli Läöhde, jokä myi käupän Lähden Ösuus-
käupälle. Kuulemän mukään sotä-äikänä Niemisen käupästä säi mitäö  vään. Muitä kyläön käuppojä oli Äsikkä-
län Ösuusliike jä Liljän käuppä. Kyläö läö isiäö  oli tälkoissä notkossä olevällä osuuskäupällä. Lindroosille myytiin
hälkojä jä känänmuniä. Munien hintä oli älhäinen. Känänrehujen oston jäö lkeen jäö i kähvipäketin verrän voit -
toä itselle. Käupoissä myytiin isompiä määtäloustäväroitäkin muttä Liljän käupässä oli ruokätäväroitä. Uu-
dessä osuuskäupässä myytiin suorään tynnyristäö  poltto-, käksitähti- jä lämppuoö ljyäö , kertoo Läuri Pietinen 

Kyläö lläö  oli Läönsi-Päö ijäönteen Ösuuskäuppä, jotä kutsuttiin ”läönskäöksi”. Liike kuului ÖTK / E-liikeryhmäöäön. Toi-
nen käuppä oli SÖK-ryhmäön Äsikkälän Ösuuskäuppä jä nimi muuttui Lähden Seudun Käuppäkunnäksi. Uu-
dessä käupässä siirryttiin välintämyymäö läö äikään vuonnä 1968. Kolmäs käuppä oli Liljän käuppä. 

Käupoissä myytiin päkkäkängästä, länkää, näppejä jä näuhojä. Käikki käupät olivät sekätäväräkäuppojä (ly-
hyt tävärä). Käuppojen tärjontää seurättiin jä ennen käikkeä väihtuviä näöyteikkunoitä, jotkä olivät esilläö  koko
vuoden esilläö , muistelee Räili Eronen.

Iso-ÄÄ inioö lläö  ollut useitä käuppojä 

Iso-ÄÄ inioö lläö  on ollut vuosien säätossä useitä käuppojä. Niitäö  oli esimerkiksi Ääretti Mäökeläö lläö  jä Juho Käivoläl-
lä viime vuosisädän älkupuolellä.  Läuri Liljä toi käupän kyläö äön vuonnä 1919. Lijän käuppä toimi vuosikym -
meniäö  jä oli viimeiset vuodet Ölävi Lohtärin hoidossä. 
 
Myoö s Pelliläö ssäö  on ollut joskus 1800-luvun lopullä käuppä. Siitäö  loö ytyi viitteitäö  vänhoistä päpereistä, jotkä
tulivät esille päö äö räkennuksen remontin yhteydessäö .  Velkäpäperit,  ostosten mäksut jä tävärälistät kertoivät
äsiän puolestä. Tuvän oveen oli tehty reikäö , jostä seurättiin äsiäkkäiden tuloä käuppään. 

Sämäisen kyläön toisellä läidällä oli Inkiläön käuppä. Vuonnä 1933 kyläö äön räkennettiin hieno, uusi käuppärä-
kennus Päävolää västäpäöäö täö . Käuppiäs oli Källe Nieminen, jokä muutti täönne Pädäsjoeltä jä räkensi käupän.
Niemisen käupän nurkällä toimi sittemmin myoö s Läönsi-Päö ijäönteen Ösuuskäuppä. Käuppojä oli myoö s muuällä
ÄÄ inäöäön  seudullä.  Muun  muässä  Väöhimäässä  toimi  jossäin  väiheessä  Tikkälän  käuppä  jä  viimeksi  Äällon
käuppä. Myllykseläö ssäö  tääsen oli äinäkin Peltomään käuppä. 

Pentti Etu-Seppälä 

TUTUSTU: 
www.asikkalanhistoriaa.fi 
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Esko Riukän toimittämiä Kiri-lehtiäö  vuosiltä 1947-50 

Kuva: Liisa-Marjatta Pietinen 

12



Äsikkälän ÄÄ inäöäön seudun määmiesseurä 

Kyläö lle perustettiin määmiesseurä 16.1.1949. Käikki hälukkäät otettiin jäö seniksi, joillä oli pienikin mää-älue.
Älueeseen kuului Iso-ÄÄ inioö , Myllykseläö , Joenniemi, Väöhimää jä läöntinen osä Väöhäö -ÄÄ inioö n kyläö stäö . Ensimmäö i-
seen johtokuntään kuului Ätle Etu-Seppäö läö ,  Ärmäs Kokkolä, Täito Sipiläö , Täuno Kommeri, Vilho Kipäri jä J.
Kiuru. Näisjäö seniäö  oli Tuovi Peltomää, Äune Yläö -Sänkolä (Yrjoö läö ) jä Eilä Lippähäinen (Seppäö läö ). Ätle Etu-Sep-
päö läö  toimi puheenjohtäjänä vuosinä 1949-78. Ölli Kommeri seuräsi tehtäväö ssäö  vuoteen 1994 ästi, jolloin toi -
mintä hiipui. Väräpuheenjohtäjänä oli Heikki Hävumäöki. Västä virällisesti lopettämiskokouksiä pidettiin ke-
väö ttälvellä 2017. 

Seurälle välittiin äinä huvi- jä kilpäilutoimikuntä. Neuvojänä toimi Päävo Hälme, häön oli mukänä kokouksissä
äinä vuoteen 1976 ästi. 50-60 luvullä toimintä oli vilkästä. Tupäiltojä oli kerrän kuukäudessä. Keväö t- jä syys-
kokoukset, kyntoö kilpäilut jä retkiäö  jokä kesäö  (härveni 70-80 luvullä). 40-luvullä jäö seniäö  oli 60 henkiloö äö , 50-lu-
vullä oli 70 henkiloö äö , 60-luvullä oli 30 henkiloö äö  jä 70-luvullä 144 henkiloö äö .

Kokouksissä käö siteltiin jä suunniteltiin seurääviä äsioitä:
1949: Kärjänhoitokurssit Väöhimään Kommerillä jä Iso-ÄÄ inioö n Pelliläö ssäö ,  mäksu oli 100 märkkää hengeltäö .
Kurssin päöäö toö siltämät olivät 10.4.1949. Puutärhäkurssi mäksoi 50 märkkää. 

1950: Kotitälouskurssi, kengitys- jä hevosenhoitokurssi, teurästuskurssi, retki Kuhmoisiin jä kesäö juhlien jäö r-
jestäöminen. 

50-luvullä: Tänssilävän räkennussuunnitelmiä urheiluseurän känssä. Välittiin lävätoimikuntä: Ätle Etu-Sep-
päö läö  jä Ärvi Turtiäinen. Ätle Etu-Seppäö läö  vuokräsi mää-älueen 1000 märkällä. Yhteistyoö ssäö  seuräntälon käöyt-
toö  nuorisoseurän, urheiluseurän (Äsikkälän Räikkään ÄÄ inäö äön osästo) jä määmiesseurän känssä. Hänkittuihin
yhteiskoneisiin perustettiin osuuskunnät.

1951: Pulkkilänhärjun Mätkäilumäjälle toivottiin kyläö seurät mukään. Määtälouskoneiden hoitokilpäilu, ret-
kiäö  metsäö täitokilpäiluun jä kyntoö kilpäiluun. 

1956: Eläö inläö äö käö ri  Viljäsen esitelmäö  8.1.1956,  kello 19.30 jä Päävo Hälme jäö rjesti  ärvontää.  Sätokuivurin
suunnitteluä, piirustukset jä läinät Kesko Öy:ltäö ,  poö lynimuri jä esipuhdistäjä hänkittäisiin. Tontti Ätle Etu-
Seppäö läö ltäö  (ei poöytäökirjässä). Kuivuri osuuskuntään välittiin: Ällän Läöhde, Mätti Nurminen, Ätle Etu-Seppäö läö ,
Käuko Penttiläö , Päävo Vilppulä jä Märtti Tuomäilä. Läidunkurssi, kyntoö päö iväö  jä -kilpäilu. 

1957: Keskon kuivuri tärjous hyväöksyttiin jä kuivurin räkentäminen äloitetään. Pohditään tänssilävän kohtä-
lostä jä -huutokäupästä.
1958: Hänkittiin kännettävä rikkäruohoruisku. 
1959: Tänssilävän huutokäuppä 1.5.1959, kello 18. Sen huusi Öskäri Honkänen (ei mäinittu poöytäökirjässä). 
1960: Rikkäruohon torjuntäkurssi. 
1962: Heinäönsiemen- jä äpilähänkäin jä viljänläjittelijä hänkittäisiin. 
1964. Kokouksessä tärjottiin erikoisen hyväöäö  sähtiä, äsiä pyydettiin mäinitsemään poöytäökirjässä. 
1967: Kuopion retken suunnitteluä 1.-2.7. Määtälousnäöyttelyyn osällistuminen jä tukkikeräöys. 

1970-luvullä: Ei konehänkintojä, yhteistyoöväö lineet päloivät Pelliläön puimälän tulipälossä äikäisemmin. Jo 60-
luvullä. Kokouksessä Esko Riukällä oli 50 henkeäö , normäälisti oli väin 20 henkeäö .

1971: Iltämät 4.4.1971 Iso-ÄÄ inioö n Pyrkiväön känssä. Lähden seudun määtälousnäöyttely, keräö täöäön ohrää hehto
täloä kohden täi 20 märkkää. Teuräsmullin käsvätuskurssi jä tyhjoö äumäntekokurssi. Pikkujoulut jä retken
jäö rjestäöminen. 

1974: Määmiesseurän 25-vuotisjuhlät Kälkkisten Lomämeijerilläö . Kokouksissä oli firmojen esitelmiäö , neuvo-
jä Päävo Hälme oli mukänä jokä kokouksessä. Leimäus-, metsäönhoito- jä täidossä tälonpito kilpäilut. 
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1975: Hukkäkäurätoimikuntä välittiin Ölli Kommeri, Eino Öksänen jä Esko Riukkä.
1976: Voileipäö - jä sähtikurssi, juhlät jäö rjestäö äö  Seuräntälon kunnostustä suunniteltiin, rähää voi änoä mänt-
täälisäö äö tioö ltäö . Metsäö - jä verotuspäö iväö  Tuukkälässä tämmikuussä. 

80-luvullä oli  iltäretki  Evon metsäöopistolle 1986, Heinolän läiväristeily 1987, säunäiltojä Pulkkilänhärjun
Mäjällä, retki MTK:n mäjälle Pädäsjoelle jä Jäömsäönkosken päperitehtäille 1989 sekäö  metsäö täitokilpäiluitä. 

1982: Pilkkikilpäilut 4.4.1982 älkoivät keväöäön viimeisilläö  jäö illäö  Tommon rännässä, sittemmin siirryttiin Joen-
niemen räntään.

1993: Kokouksessä oli 10 jäö sentäö  Märtti Vähdollä jä ehdotettiin vänhojen välokuvien keräöäömistäö .
1994: Keväö tkokouksessä 22.4.1994 oli Soini Jussilässä 14 jäö sentäö  jä 5.12.1994 Tikkälässä pidettiin viimeinen
kokous. 

Lähdetietoja: Asko Humpila 
Teksti: Liisa-Marjatta Pietinen 

Metsätaitokilpailun nuorimmaisia olivat Marko Kylä-Sipilä, Ville Honkala ja Mikko Tikkala. Tässä leimataan kuusikkoa harvemmaksi.
Lehtileike: Leila Tikkala 
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ÄÄ inäöäön seudun mää-jä kotitälousnäiset 

Väöhimääläisellä Leilä Tikkälällä on tällessä sihteerivuosiltään ÄÄ inäö äön seudun mää- jä kotitälousnäisten kän-
siot vuodeltä 1985 älkäen. Puheenjohtäjänä oli Tellervo Jussilä, jä rähästonhoitäjä Läurä Murto. Johtokun-
tään kuului Märjä Riukkä, Äiri Päävolä, Märjättä Sipponen, Berttä Sipiläö  jä Liisä-Märjättä Pietinen.

Määmiesseurän känssä kokoonnuttiin yhdessäö  jä tupäiltojä vietettiin kerrän kuukäudessä. Tupäilloissä esi-
telmiäö  piti usein Päävo Hälme. Lähden Määseutukeskukseltä tilättiin moninä vuosinä kurssejä. Vetäö jinäö  olivät
Ännikki Hokkänen jä Räitä Suuronen. Öhjelmään välittiin voileipäö -, sieni-, läihdutus-, luonnon käsveillä väö r-
jäöys-  jä  ensiäpukurssit.  Ruokäteemoillä  jätkettiin vieläö  Meheväö t  sipuliherkut-,  Mitäö  jä  miten soö isin kuusi-
kymppisenäö - jä Mäittävät märjäherkut -kursseillä. Ännikki Mäöyräönpäöäö  opästi terveys- jä ruokä-äsioissä. Riit-
tä Suni kertoi liikunnästä jä kolmellä eri kokoontumiskerrällä oli ohjättu jumppää. 

Päö ijäö t-Häömeen määtälousoppiläitoksen vihkijäö isiin 80-luvun älkupuolellä välmistettiin Läurellin lohikeittoä,
ohrärieskää, pernamunavoita jä sähtiä. 

Emäöntien määtälousmerkki  suoritettiin vuonnä 1983.  Träktorin äjoä  opetti  käö rsiväö llisesti  Märkku  Läppi,
määtälouteen liittyviäö  läskujä rätkottiin Ärto Älä-Hemmiläön johdollä. Kodinhoidon jä ruuänläiton uusiin tuu-
liin tutustuttäjänä oli Räitä Suuronen. 

Määtälousnäöyttelyissäö  seurä  on  ollut  mukänä  tälkootyoö ssäö  Lähdessä  vuonnä  1985 jä  Äsikkälän Vesiveh-
määllä vuonnä 1992. 

Kesäö retki tehtiin 28.7.1986 Turkuun jä Nääntäliin. Kultärännästä mätkustettiin vesibussillä Turkuun. Poiket-
tiin Turun Ritz-hotellissä kähvillä. Mukänä oli 39 osällistujää. 

Mää-jä kotitälousnäisten pitäö jäö retki kohdistui Äsikkälän 18.8.1987. Yhden bussin oppäänä toimi Leilä Tikkä-
lä. Täpähtumään osällistui 5 bussilästiä. Tutustumiskohteinä oli Reimäri (Pulkkilänhärjun Mäjä), Dänielson
Kälmärin-huvilä, Lehtorännän puutärhä, Äsikkälän kirkko, Yoö ttoö läön tilävieräilu jä kähvitärjoilu. 

Ön jäö rjestetty terveysliikuntätäpähtumiä jä  kuntoviikko.  Kunnän itsenäö isyysjuhlien kähvituksiin  leivottiin
täöytekäkkujä jä lettujä päistettiin känävänjuhlissä. Pulkkilänhärjun Mäjällä oli keväö t- jä syystälkoitä sekäö  säu-
näiltojä. Teätterissä käöytiin usein. Tehtiin retki Märttilän kuiväkukkätilälle. Täidossä tälonpitokilpäiluitä jäö r-
jestettiin jokä vuosi. Ävustettiin rähällisesti eri täpähtumiä. 

Määtälousnäisten hiljäisille päö iville osällistuttiin jokä tälvenä. Päö iväön runkonä oli jumälänpälvelus, ruokäilu,
ohjelmäosuus jä kähvit. Liikuntähällin joulumyyjäö isiin osällistuminen oli monien vuosien perinne. 

Läivällä tehtiin kesäö retki vuonnä 1987 Heinolään ÄÄ inäöäön määmieseurän känssä.  Säö äönnoö llinen toimintä läk-
käsi 1994. ÄÄ inäö äön seudun mää- jä kotitälousnäisten omistämää kähvinkeitintäö  läinättiin päljon ennen kuin
pitopälveluyrittäö jäö t toimivät. Keitin myytiin Viitäilän seuräntälolle vuonnä 2017. 

ÄÄ inäöäön määmiesseurän jä ÄÄ inäöäön seudun mää- jä kotitälousnäisten toimintä läkkäutettiin viimeisessäö  ko-
kouksessä Väöäöksyssäö  29.3.2017. Biokääsubussillä tehtiin mätkä 10.2.2017 Lähden Seurähuoneelle syoö mäöäön
jä Lähden käupungin teätterille. Retken mäksoivät edelläö  mäinitut seurät. 

Pitäö jäö täsollä Äsikkälän Mää- jä kotitälousnäiset jä Äsikkälän määmiesseurä ollään yhdistäömäö ssäö . Uudeksi ni-
meksi tulee Mää- jä kotitälousseurä. 

Lähdetietoja: Leila Tikkala 
Teksti: Liisa-Marjatta Pietinen 
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Luettelo kylien osääjistä 

Vähimaa 

Määnviljelyskyläö .  Räkennusmiehet  Seppäö läö  jä
Räutävirtä,  muurärit  Lehtiset  Vilho,  suutäri
Mälmberg, räö äö täö li Elmä Jäö rvinen, Metsäö rintä pos-
ti, Äällon kyläökäuppä, koulu, opettäjä Elmä Härsu
jä Helmi Källio, keittäö jäö  Hiljä Toivonen, myoö hem-
min Helvi Koskinen 21 vuottä jä käö sityoö opettäjä
Juho Koskinen 21 vuottä. 

Iso-Äiniö 

Kohtäläisen  vilkäs  kyläö ,  monenläistä  toimintää,
monen  ämmätin  osääjää.  Öli  seppäö ,  Kärsillän
sähä  jä  mylly,  Änderssiinin  päö rehoöyläö ,  mylly  jä
sähä,  Äromäntän  kuppilä.  Myoö hemmin  Källen
kioski, 3 käuppää; Nieminen, Ösuuskäuppä jä Lil-
jän  käuppä.  Posti  jä  puhelinkeskus  sämässä.
Tänssilävä Kärsillässä. Ömpelijät,  runonkirjoittä-
jät.  Tiilien  tekijäö t,  täö kintikkääjät,  Nuorisoseurän
tänhut jä näöytelmäö t, iltämät (myoö s Tyoöväöentälo, 1
½ tuntiä tänssiä). Nävetät käöytoö ssäö  jä tällit, hevo-
siä  oli  jokä  päikässä,  lehmäö t  läitumillä.  Kihluän
tienteko 50-luvullä. Hiilimiilu. 

Hiljainen mökki tien laidalla. Kuvat: Liisa-Marjatta Pietinen 

Myllykselä 

Koulu, Honkäset. Sielläö  oli Sälon päö rehoöyläö , mylly
jä  heinäönsiemenen  hänkäuskone  jä  Bomännin
mylly.  Määnviljelys  oli  täöäö lläökin  päöäö elinkeino.
Syksylläö  vuonnä  1948  oli  kutomäkurssit  Pelto-
määllä  vänhässä tälossä.  Meitäö  käövi  kerrän ter-
vehtimäö ssäö  kuuluisä Roöykinä Täävetti eli  Jepulis
Benjämin. 

Joenniemi 

Täöäö ltäö  voi mäinitä Änttilän sähä jä mylly, hoöyläö  jä
päö rehoöyläö , nykyisin Riihimäöen sähä jä hoöyläö . Ky-
läö lläö  oli  kälästäjiä  (Jäö rvenräntä).  Määnviljelys
päöäö äsiässä. 

Martta Oksanen 2008 
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Mustän-Iitän eläömäöäö  

ÄÄ inäöäö ltäö  päö in  Väöhimäälle  tultäessä  on  1900-luvun
älussä ensimmäö isenäö  äsumuksenä ollut  Parkin mök-
ki, jonkä viimeinen äsukäs Musta-Iita muistetään yhäö .
Moö kki sijäitsi Sipiläön määllä äivän kyläön räjällä mään-
tien läidässä. Moö kin päikälle sodän jäö lkeen räkennetun
Putulän äutotällin perustuksiä on vieläö  näöhtäövissäö . 

Iitän tärinän voi äloittää Kurhilän Tiirikällä syntynees-
täö  Maria Barckista. Väöhimäällä piikoessään häön syn-
nytti  1.9.1873 äviottomän  Iida Mariantyttären,  jokä
on täömäön kertomuksen Mustä-Iitä. Iitän ävioton synty-
peräö  äntää tilää ärväiluille. Häönen isäönsäö  on värmään-
kin Väöhimään Häökkäö läön tälollisen poikä Jeremias Hei-
kinpoika,  silläö  Jeremiäs  jä  Märiä  kuulutettiin  joulu-
kuussä 1873 jä sämän tien Märiä päläsi Iitän känssä
Häökkäö läö äön.  Vihille  Jeremiäs  jä  Märiä  ennäö ttiväö t
31.1.1875. Sittemmin he säivät käksi kiistättä yhteistäö
lästä. 

Häökkäö läön  isäönnäöksi  oli  jo  äiemmin  tullut  Jeremiään
veljenpoikä. Häön menetti tälon 1877, Häökkäö läö ssäö  äsu-
nut Jeremiään perhe joutui läöhtemäöäön, jä heidäö t kirjät-
tiin Väöhimään ”itsellisiin”.  Itsellinen Jeremiäs Heikin-
poikä  kuoli  14.12.1885  ”kuumeeseen”.  Leski  Märiä
Bärck  muutti  lästen känssä  1888 Sipiläön  itselliseksi.
Heidäön kyläönräjän äsumustään ryhdyttiin kutsumään
Pärkin moö kiksi.  Märiä säi sielläö  vieläö  käksi äviotontä
lästä. 

Öltuään viisitoistä vuottä leskenäö  Märiä Bärck ävioitui 22.12.1900 uudelleen Jussilän itsellisen, myoö skin les-
keksi jäö äöneen Daniel Leenanpojan känssä, jokä muutti Märiän jä lästen luokse Pärkin moö kkiin. Tänielin jo
äikuistuneiden lästen jä Märiän lästen käuttä perhe kietoutui monin längoin kyläön sukuläisverkostoihin. 

Märiä, Tänieli jä Iitä jäö iväö t piän eläömäöäön moö kkiin kolmistään. Itsellisen väimo Märiä Bärck kuoli 10.9.1916
”tuntemättomään täutiin”. Häönestäö  on säö ilynyt väin yksi muistikuvä: ”Maria-muori ol sellain pitkä ihmiin.” 

Tänielistä on enemmäön muistojä, jä häönet tiedetäö äön päö teväöksi kirvesmieheksi. ”Toi tohon ja tost poikki” suun-
nitteli Tänieli räkennustoö itäöäön. 

Tukkipomolla ol pahaa pohjaan palanutta pontikkaa jota se ei kyenny juomaan ja se vei
sen Tanielille. Sitä rupes kuitenkin pelottamaan että jos Tanieli vaikka kuolee ja se men
toisena päivän kattomaan Tanielia. ”Joitteks työ sen, eiks se ollu pahaa?” se kysy. ”No
join”, sano Tanieli. ”Eiks se ollu pahaa?”. ”No koskas viina hyvää on ollu, pahaahan se on
aina”, Tanieli myönteli. 

Sukunimiläin voimääntulon myoö täö  Däniel Leenänpoikä säi 1920 sukunimen Mäkelä jä Iidä Märiäntytäö r su-
kunimen Parkki. Itsellinen Däniel Mäökeläö  kuoli 19.7.1927 jä Mustä-Iitä jäö i moö kkiin yksin. 

Pärkin moö kki oli sisäö äönläömpiäöväö  sävupirtti, jonkä päöäö ssäö  oli pieni porstuä. Sävupirtissäö  oli räöppäönäö  jä pieni
ikkunä Toivoselle päö in. Pojät kiusäsivät Iitää jä heitteliväö t koulumätkällään kiviäö  moö kin tienpuoleiseen eh-
jäö äön seinäöäön. Sisäö lläö  oli kiuäs jä sen edessäö  väöhäön lättiälänkkujä, osin pirtissäö  oli määpermänto. Moö kin vieres-
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säö  oli pieni äho, entinen peltotilkku, jossä Tänieli oli käsvättänut perunää. Iitällä ei enäöäö  ollut viljelystäö  eikäö
eläö imiäö , eikäö  päikällä ollut muitä räkennuksiä. 

Iitän moö reäö  miesmäö inen äöäöni, päksut turpeät huulet jä poö hoö ttyneet käsvot muistetään hyvin. Ennen käikkeä
kuvätään häönen likäisuuttään jä resuisiä väätteitään – sävupirtissäö  eläömisen nokiset jäö ljet ovät tuottäneet
Mustän-Iitän nimen. Iitä oli pähälle häisevä jä kirppuinen. Häön käö rytti piippuä jä poltti usein väätteitään pis-
täö essäö äön pälävän piipun hämeensä täskuun. 
Iitä on ehkäö  ollut tyttoö näö  jossäin piikomässä, muttä pälkälliseen tyoö ntekoon kykeneväönäö  häöntäö  ei äikuisvuo-
siltä muistetä. ”Iita tek oikein paksuja huonoja luutia” joitä käupitteli nävettäluudiksi: ”Puoltoist markkaa seit-
temän luutaa”. Päöäö osin häön säi toimeentulonsä tälostä toiseen kiertelemäö lläö  jä kerjäö äömäö lläö .  ”Minä halu ha-
panpiimä kirnumaito” sänoi Iitä äsettäessään pulloään tuolinviereen. Useinkään Iitä ei pyytäönyt mitäöäön, häön
väin ilmääntui täloon äämusellä jä säi mukäänsä kättilään jäö äöneitäö  perunoitä, leiväönpuolikkään jä mäitoä.
Väätteensä Iitä hänkki sämällä tävoin. Kun häön kuuli jonkun vänhemmän ihmisen kuolleen, häön meni täloon
käöymäöäön jä säi usein jonkun väätekäppäleen mukäänsä. 

Joskus Musta-Iita oli vaativampikin. Hän tiesi että talossa oli ollut juhlat ja tuli jälkeen-
päin syömistä hakemaan, mutta hänelle tarjottiinkin perunoita. ”En mä tänne pernoit
tullu syömään, herkkujahan mä tulin syömään”, paheksui Iita. 

”Niin se on minkin elämän menny ettei kerjätä ole tarvinnu”,  sanoi Iita seppä Hammaril-
le. ”No, jos joskus olet jotakin vähän pyytänny”, Hammar arveli. ”Nii-in”, myönteli Iita. 

Iitä oli heikkolähjäinen, jä häönelläö  on kirkonkirjoissä toistuvästi merkintäö  ”tylsäömielinen”. Häön ei osännut lu-
keä täi kirjoittää, ei tuntenut rähää jä tuskinpä kelloä täi viikonpäö iviäökäö äön. Häön sekoitti sänojen merkityksiäö
keskenäöäön, joten häönen puheensä jä västäuksensä säättoivät ollä omituisiä. Luudäksiä keräö tessäö äön häön hoi-
lotti jäö rjettoö miäö  läulujään, jä joskus häönen moö kiltäö äön kuului äikä meteli Iitän kämppäillessä härhojensä käns-
sä. 

Iita oli saanut jostain uuden kiiltävän nikkelirahan ja varjeli aarrettaan tarkoin alim-
maisen hameensa taskussa. Hän halusi Äinäällä kaupassa esitellä aarrettaan. ”Mull on
uus tavara,  mä näytän uuden tavaran”,  sanoi  Iita ja alkoi  nostella hameitaan.  ”Olen
minä nähny uudenkin tavaran, en mä viitti kattoa”, pelästyi kauppias. 

Iitä poikkesi usein koulullä. Häön säi sieltäö  ruokää jä käövi muutenkin istuskelemässä. Rädiostä tuli uutiset jä
niiden päöäö tyttyäö  opettäjä Härsu kysäö isi Iitältä ”Mitäö s se uutisissä sänoi?.” ”Se säno ettäö  täöhäön päö äö ttyiväö t uuti-
set”, västäsi Iitä. 

Iitää koskevissä tärinoissä korostuu äöäö rimmäö isen koöyhyyden kuväuksen lisäöksi se, miten yhteisoö oö n sopivät
myoö s Mustän-Iitän kältäiset jäö senet. Häön toki oli kyläöhullun äsemässä jä läpset kiusäsivät häöntäö , muttä häön
säi kuitenkin kyläö ltäö  niukän eläntonsä. Iitä oli osä kyläöyhteisoö äö , jä 1900-luvun älkupuolellä oli vieläö  selväö äö
ettäö  se jolläin tävoin piti jäö senistäö äön huoltä:  ”Iitan vara oli aina.” Kunnän sosiäälihuollon olemässäolo älkoi
näökyäö  oikeästään västä 1930-luvullä, jä piirimiehenäö  toiminut käuppiäs Liljä ehdotteli jo huonoissä voimissä
olleelle Iitällekin kunnälliskotipäikkää. Västäus oli selväö : ”Itte sinne sovit kauppas kans.” 

Tälvisotätälvenä 1940 Mustän-Iitän moö kki syttyi kovillä päkkäsillä pälämään jä tuhoutui kokonään. Iitän oli
täipuminen kunnälliskotiin. Häön ei sinne sopeutunut, jä 21.3.1942 itsellinen Iidä Pärkki kuoli. 

Jukka Heinonen 
vähimaalainen 

Jos sinulla on on Mustaan Iitaan liittyvää muistitietoa, niin kerro siitä kirjoittajalle puh 0400 679704. 
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Pelliläön kirjästo 

Syksyn äukioloäjät:

to 10.8. klo 16-19 

to 24.8. klo 16-19

to 7.9. klo 16-19

to 21.9. klo16-19

to 5.10. klo16-19

to 19.10. klo 16-19

to 2.11. klo 16-19

to 16.11. klo 16-19

to 30.11. klo 16-19

to 14.12. klo 16-19

Leena Etu-Seppälä 

leena.etu-seppala@luukku.com 

Pellilän kirjasto 

Tuukkalantie 12 

17450 Iso-Äiniö 

Kuva: Matti Pietinen       

Äinämöinen 2 / 2017 oli 
mukana seuraavat henkilöt: 

 Haastattelu, kuvat, tekstit ja 
taitto: Liisä-Märjättä Pietinen 

Oikoluku: Eveliinä Märkkinen jä 
kyläöyhdistyksen jäö seniäö

Kuvia:  Tuulä  Äältonen, Hemmo
Honkälä, Jouni  Kurkinen,  Äsko
Leveäöojä,  Märttä Öksänen,  Mätti
Pietinen,  Juhä  Peltomää,  Berttä
Sipiläö , jä Leilä Tikkälä,

Muut  aineistot: Räili  Eronen,
Leenä  Etu-Seppäö läö ,  Pentti  Etu-
Seppäö läö ,  Äimo  Härjulä,  Jukkä
Heinonen,  Hemmo  Honkälä,
Terttu  Honkälä,  Äsko  Humpilä,
Eero  Kyläö -Sipiläö ,  Läurä  Murto,
Juhä  Peltomää,  Läuri  Pietinen,
Mätti  Pietinen,  Päö ivi  Sälojäö rvi,
Härri Sipiläö , jä Leilä Tikkälä

Jako:  Pirkko  Lohtäri,  Äilä  Nie-
mimäöki,  Minnä  Pettinen,  Räimo
Sälmelä,  Päö ivi  Sälojäö rvi,  Änitä jä
Eero Kyläö -Sipiläö

Äinämöinen ilmestyy huhti-, 
elo- ja joulukuussa. 
Lisäaineisto 15.3, 15.7, 15.11 
mennessä toimitukseen. 

Painotyö: 
Lähden Väö riäsemointi Öy 
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ÄINÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY 
https://www.ainaanseutu.net/ https://www.facebook.com/ainaanseutu 

JUHLAVUOSI 2017 ÄINÄÄN SEUDULLA 

YHDESSÄ 

TAPAHTUMIA ÄINÄÄN SEUDULLA 
Su 12.3. klo 10 PILKKIKISAT Talassaaressa 
Su 16.4. klo 12 MUNAJAHTI Luontokeskuksessa 
Ma 1.5. klo 13 VAPPUTULET Luontokeskuksessa 
Su 11.6. klo 12-15 KYLÄMARKKINAT Kylätalolla 
Ke 19.7 klo 19-23 JUHLATANSSIT Kylätalossa 
la 17.6.klo 13-15 VANHOJA SATUJA Pellilän kirjasto 

Ke 6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAT 
joulukuu JOULULAULUILTA 

JOULUKALENTERI 

KYLÄTOIMIKUNNAN JÄSENET 2017 

Päivi Salojärvi (puh.joht. / wb) 044 7766 206 salojarvipa@gmail.com 
Tuula Aaltonen (varapuh.joht.) 040 9002 953 tuula.  oma  @  g  mail.com   
Minna Pettinen (sihteeri / fb) 050 3590 099 minna.pettinen@elisanet.f 
Ari Kärkkäinen (rahastonh. / wb) 050 4073 170 ari.karkkainen@live.com 
Heikki Aaltonen (kylätalon isäntä) 0400 682 629 
Juha Kamppila 050 0205 565 kamppila.jam@pp.phnet.f 
Aila Niemimäki 040 4172 235 
Pirkko Lohtari 040 5735 104 
Pirkko ”Pike” Lohtari 044 306 3667 pirkko.lohtari@phnet.f 

ÄINÄMÖISEN TOIMITUS 

Liisa-Marjatta Pietinen 050 3562 464 pietinen.liisa@gmail.com 
Äinämöinen-lehti ilmestyy alueen postilaatikoihin huhti-, elo-ja joulukuussa. 
Aiemmin ilmestyneet lehdet ovat luettavissa https://www.ainaanseutu.net/ 
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La 26.8 klo 12-18 PERINNEPÄIVÄ Tupalan museossa 
La 26.8. klo 19.30 LYHTYJEN YÖ Luontokeskuksessa 
Pe 22.9 klo 18 RAITILLA lastentapahtuma Kylätalolla 
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