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PÄÄKIRJOITUS  
 
 
 
 
Hei kaikki kyläläiset  
 
 
Tänä jouluna Niemimäen juhlatila on remon-
tissa sähköpalon takia, mutta onneksi Kilju-
sen Markku laulattaa meitä ladossaan 10. jou-
lukuuta. Tervetuloa mukaan! Ensi vuonna 
pääsemme sitten hienoihin uusittuihin juhla-
tiloihin laulamaan riemurinnoin, ja vuoden-
vaihteen jälkeen tapahtumat jatkuvat pitkästä 
aikaa totutusti.  
 
Meillä serkuksilla on jo yhteensä yli 30 vuotta kokemusta kylätoiminnassa puuhaamisesta. Aila aloitti 2000-
luvun alussa ja Tuula 10 vuotta myöhemmin. Toiminta on ollut todella mukavaa ja antoisaa. Olemme saa-
neet olla mukana järjestämässä monenlaisia mielenkiintoisia tapahtumia ja samalla päässeet tutustumaan 
moniin uusiin ihmisiin.  
 
Tällä hetkellä kylätoimikuntaa pyöritetään pienentyneellä porukalla, joten kaikkien kyläläisten apu ja tuki 
on tervetullutta. Mitä sinä haluaisit tehdä kylällä ensi vuonna? Kerro meille pienimmätkin ideasi, niin läh-
demme mielellämme toteuttamaan niitä kanssasi.  
 
Toiminta on avointa myös vapaa-ajan asukkaille ja kylätoimikuntaan voi hyvin tulla mukaan, vaikkei koko 
ajan kylällä asuisikaan. Tuulakin reissaa Äinään ja Hämeenlinnan väliä puolisonsa Karin kanssa, ja aikuiset 
lapset piipahtavat säännöllisesti kylillä Jyväskylästä asti.  
 
Voimme suositella kaikille ja varsinkin kylän uusille asukkaille osallistumista tapahtumiin. Siten kylänvä-
keen ja paikkakunnan leppoisaan henkeen tutustuu parhaiten.  
 
Ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin tai muihin kylätoimikunnan jäseniin.  
Mukavaa loppuvuotta ja joulun odotusta!  
 
 
Aila ja Tuula  
 

KANSIKUVA: LIISA-MARJATTA PIETINEN 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tuula Aaltonen ja Aila Niemimäki Äinölän rappusilla.            
Kuva: Tuula Aaltonen  
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Aluevaalit tammikuussa 2022  
 
 

Eduskunta on kesäkuussa 2021 hyväksynyt sote-uudistuksen, jonka myötä vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy 
uusille hyvinvointialueille. Asikkalan kunta tulee kuulumaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen. Ylintä päätösval-
taa hyvinvointialueella käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Ensimmäiset alue-
vaalit toimitetaan erillisinä vaaleina sunnuntaina 23.1.2022. Jatkossa aluevaalit toimitetaan yhtä aikaa kuntavaalien 
kanssa. 
 
Ennakkoäänestys järjestetään Vääksyssä kunnanvirastolla 12.-18.1.2022, jonka lisäksi on mahdollisuus ennakkoää-
nestää kylillä kiertävässä ennakkoäänestyksessä, laitosäänestyksessä tai kotiäänestyksessä. Kunnanhallitus on vah-
vistanut ennakkoäänestyspaikat kokouksessaan 1.11.2021:  
 

- Viitailan seurojentalo, Hautiontie 70, 17410 Viitaila, torstai 13.1.2022 klo 9-12 
- Niemimäen Majoitus- ja Juhlatila, Kukkuramäentie 14, 17450 Iso-Äiniö, torstai 13.1.2022 klo 13-16 
- Urajärven kylätalo USKO, Urajärvenraitti 151, 17150 Urajärvi, torstai 13.1.2022 klo 17-20 
- Vesivehmaan koulu, Vesivehmaantie 285, 17130 Vesivehmaa, perjantai 14.1.2022 klo 14-20 
- Länsi-Asikkalan koulu, Hilliläntie 207, 17340 Kurhila, lauantai 15.1.2022 klo 12-18 
- Kalkkisten koulu, Kenttätie 5, 17240 Kalkkinen, sunnuntai 16.1.2022 klo 12-18 

 
Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 23.1.2022 äänestys tapahtuu Vääksyssä Anianpellon koululla, Koulumestarin-
tie 1 B, Vääksy, klo 9-20. Asikkalan valtuusto päätti elokuussa siirtyä neljästä äänestysalueesta yhteen äänestysaluee-
seen, joten kaikki asikkalalaiset äänestävät näissä vaaleissa varsinaisena vaalipäivänä samassa paikassa. 
 
Lisätietoja vaaleista löydät vaalit.fi/aluevaalit ja vaalien lähestyessä myös kunnan verkkosivuilta.  
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Kylän kuulumiset 
 

TEKSTI JA KUVAT: LIISA-MARJATTA PIETINEN  
 

Pyöräilykampanjan tulokset  
 

 

Kuviopaikkauksia  

Puuttuvia tienviittoja  
 

 
 
Tienviitat tulivat Äinään seudulle vuonna 1991.  
Kyläläiset saivat tehdä ehdotuksia vanhoista käy-
tössä olleista teiden nimistä.  
- Vähimaan kylän useat perinteiset nimet menivät 
kuitenkin vaihtoon kyläläisten harmiksi, kertoo 
Ilkka Murto.  
- Yksityisteiden tienviittojen kunnossapito ja uu-
siminen on tienhoitokunnan vastuulla. Kunta 
hankki ensimmäiset, ja sen jälkeen vastuu on siir-
tynyt tienpitäjälle, kunnan suunnitteluinsinööri 
Ahvo Kunttu neuvoo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asikkalan liikuntatoimen pyöräilykampanjassa 
poljettiin huhti-elokuun aikana yhteensä 38 662,6 
kilometriä. Äinää sijoittui kolmanneksi tuloksella 4148,1 
kilometriä.  

 
Padasjoen suuntaan vievän tien, Myllykselän- ja 
Pätiäläntielle tehtiin syyskuussa kuviopaikkauksia 
kuluneille halkeamille ja kuoppaisille kohdille. Tie on 
asfaltoitu ensimmäisen kerran 1980-luvun alussa.  

 
Kihluantien viitta on pudonnut 
omasta tolpastaan ja on uudelleen 
kiinnitettynä.  

 
Omatoimisesti ja kekseliäästi valmistettu Hevonpääntien-
viitta katkenneen tilalle. Teiden 14141 ja 14143 risteyksestä 
puuttuu kolme viittaa, joille ei ole vielä löytynyt maksajaa.  
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Kuudes Hilja-kirja  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joka ikkunalla kaksi kynttilää  
 

 
 
Vanhan perinteen mukaan Itsenäisyyspäivänä sytytetään ikkunalle 
kaksi kynttilää, joita poltetaan kello 18-20 välisenä aikana. Kynttilä 
kuvaa kotia ja isänmaata. Julkisissa rakennuksissa valaistaan ikkunat 
kyntteliköillä tai huoneen valaistuksella. Joululaulussa Juhanin ja Lii-
sin rekiretkellä oli jouluaamunakin joka ikkunalla kaksi kynttilää.  
 
Kyläisten on mahdollista sytyttää maanantaina 6.12. omille ikkunoille 
kynttilät ja tuoda lyhtynsä Pro Patria -patsaalle illan hämärtyessä. 
Kiertäessä kylien teitä Itsenäisyyspäivänä ja koko joulunaikana saa 
myös nauttia monien pihojen kauniista ulkovaloasetelmista.  

 

 

 
Sävellys: Berndt Sarlin  
Sanoitus: Immi Hellén  
 
 
Joulukirkkoon  
 
 
1. Kello löi jo viisi,  
lapset herätkää!  
Juhani ja Liisi – 
muuten matka jää!  
 
2. Tässä vesimalja  
silmät huuhtokaa.  
Lämmin karhuntalja  
reessä odottaa.  
 
3. Vasta ruunan reessä  
silmät aukeaa.  
Siin' on silmäin eessä  
synkkä metsämaa.  
 
4. Aisakello helkkää,  
loistaa tähdet, kuu.  
Riemua on pelkkää,  
hymyyn käypi suu.  
 
5. Tuossa mökin Miina  
kulkee kirkolle.  
Taavetti ja Tiina,  
nouskaa kannoille!  
 
6. Mäenrinteen alla  
talo törröttää,  
joka ikkunalla  
kaksi kynttilää.  
 
7. Ruuna, virsta vielä  
tepsuttele pois!  
Tällä kirkkotiellä  
aina olla vois.  
 
 
 

 
Heidi Viherjuuren kuudes Hilja-kirja on ilmestynyt 
nimeltänsä Tuulta päin Hilja. Asikkalan kirjastossa vietettiin 
kirjanjulkaisujuhlaa 16. lokakuuta. Kuva: FB kaappauskuva / 
Anitta-Inkeri Tervo.  
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AMR-talli: Harrastuksesta ammatti  
 

HAASTATTELU: MATTI PIETINEN, SÄHKÖPOSTI / NETTISIVU TEKSTIT: ANNE FRÄNTI JA KOONNUT: LIISA-MARJATTA PIETINEN  
 

 
Vaasasta kotoisin oleva Anne Fränti muutti 10-
vuotiaana perheen mukana Vääksyyn. Hän teki ai-
kaisemmin fysioterapeutin töitä, ja työn ohella al-
koi hyvin pieni muotoinen ratsastuskoulutoiminta 
vuonna 2010. Nykyään toiminta on täyspäiväistä.  
 
- Olen suorittanut ratsastuksenopettajan ammatti-
tutkinnon sekä olen Suomen ratsastajainliiton 
(SRL) II tason valmentaja, lajina esteratsastus, ker-
too Anne Fränti.  
 
AMR-tallin asiakaskunta koostuu ratsastajista 
Lahdesta, Heinolasta ja lähiympäristöstä. Mökki-
läiset käyvät kesällä aktiivisesti ja osa on siirtynyt 
kesämökille vakituisesti asumaan tai tulevat vii-
konloppuisin mökiltä tallille. Osa lomalaisista tulee 
Lehmonkärjen mökeiltä. Lähimmät tallit ovat Kuh-
moisissa ja Lahdessa.  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) valvoo 
palvelun tuottamista omin säädöksin. Eläinsuojelu-
laki valvoo hevosten hyvinvointia ja määrittää he-
vosilla käytettävien eläinsuojien, kuten karsinan 
kokoa ja tallissa käytävien leveyttä.  
 
- Kokopäiväinen työ tallilla hevosten parissa on 
elämäntapatyötä. Hevoset ovat kuuluneet elämään 
jo 30 vuotta. Tyttären kenttäratsastusharrastus vie 
vapaa-aikana pitkin Suomea. Puoliso Petri Nurmi-
nen tekee auraukset, lanaukset, heinät ja muun 
kunnossa pidon. Tilalla käytetään myös ulkopuo-
lista työvoimaa työllistämällä mm. kengittäjää, 
eläinlääkäriä ja rehutoimittajia, Anne selostaa.  
 
Tallimme on remontoitu 1953 vuonna rakennet-
tuun vilja-aittaan. Valoisassa ja viihtyisässä tallissa 
on tilaa reilulle kymmenelle hevoselle, lämmitetyt 

 
Käytössä on kaksi ratsastuskenttää, lähimaastot ja viime kesänä myös kuivilla pelloilla ratsastettiin. Kirjavien ponien selässä 
istuvat vasemmalla Veronica Nurminen ja Lara Kari sekä taustalla ratsailla Nora Kari. Kuva: Anne Fränti  
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varustetilat, kuivaushuone ja wc. Lisäksi tallin ylä-
kerrassa on remontoitu kerhotila, jossa voi viettää 
aikaa, vaikka ratsastustunnin päätteeksi. Talli tar-
joaa laadukkaita ratsastuspalveluita koulu-, este- ja 
maastoratsastuksessa kaiken tasoisille ratsastajille, 
kerrotaan AMR-hevostilan web-sivuilla.  
 

 
Tallilla järjestetään myös erilaisia tapahtumia, ku-
ten heppakerhoa lapsille, valmennuksia, harjoitus-
kilpailuja, vikellystä sekä äitienpäiväratsastusta, 
jolloin äidit ovat saaneet tulla kokeilemaan il-
maiseksi ratsastamista. Viimeisimpänä Mervi Pa-
kolan pitämä hevosen maastakäsittelykurssi, joka 
kokosi lähialueiden talleilta hevosihmisiä yhteen. 
Jokainen saa henkilökohtaista palvelua. Tallil-
lamme toimii myös Suomen ratsastajainliiton alai-
nen ratsastusseura, Asikkalan seudun kilparatsas-
tajat ry.  
 
Tilalla asustaa hevosia tällä hetkellä 18, joista osa 
on leasing-hevosia. Vanhin hevonen on 30-vuotias. 
Tallikissoja on kolme, ja niistä vanhin, Nokitassu, 
on 12-vuotias. Hevosia pyritään pitämään mahdol-
lisimman luonnonmukaisesti hevosen lajinmu-
kaista käyttäytymistä tukien. Ne saavat oleilla lau-
massa isoissa tarhoissa ja laitumilla yksilön tar-
peista riippuen. Hevosille pyritään takaamaan 
mahdollisimman stressitön ympäristö. Eläimet 
ovat persoonia ja joihinkin kiintyy enemmän.  

 
Ratsastus tavoittaa kaikenikäisiä ihmisiä hevosten 
pariin. Osa ratsastajista on tavoitteellisia, jotka 
tähtäävät kilpailemiseen. Toiset harrastavat har-
rastamisen ilosta, ja omana ryhmänä ovat vielä La-
dyriders ratsastajat; keski-ikäiset aktiiviharrasta-
jat, joille sosiaalinen kanssakäyminen on suuri osa 
harrastusta.  
 
- Jollekin toiselle ratsastus on taas henkinen ren-
toutumiskeino arjen keskellä. Tallilla saa uusia ys-
täviä, heppaterapiaa, ja tallilla kaikki ovat samalla 
viivalla iästä tai koulutustasosta riippumatta, koska 
hevoset yhdistävät. Hyviin hevosmiestaitoihin 
kuuluukin toisten huomioiminen ja auttaminen 
tarpeen mukaan, kirjoittaa Anne Fränti sähköpos-
tivietillä.  
 
 

 
 
 

Tallin ohjetaululta löytyy hyviä ohjeita. Kuva: Matti Pie-
tinen  

Anne Fräntin satulahuone on hyvässä järjestyksessä. 
Kuva: Matti Pietinen  

 
Vikellyskuvassa vasemman puoleinen tyttö on Lilian. 
Kuva: Anne Fränti  
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Harrastuksena maanpuolustus  
 

HAASTATTELU: MATTI PIETINEN JA TEKSTI: LIISA-MARJATTA PIETINEN  

 

 
Asikkalan Reserviläiset ry:n toiminta alkoi 
10.4.1996 jatkamaan 2.2.1958 perustetun Asikkalan 
Reservinaliupseerit ry:n kunniakkaita perinteitä. 
Päijät-Hämeen Reservipiiri ry:n jäseniä ovat Asik-
kalan-, Hartolan-, Heinolan-, Lahden-, Nastolan-, 
Padasjoen- ja Sysmän Reserviläiset. Julkaisuka-
navina toimii ILVES-jäsenlehti, joka on ilmestynyt 
vuodesta 2016 kustannussyistä nettijulkaisuna, li-
säksi löytyy piirin ja Asikkalan tietoa nettisivujen 
ja Facebook-kanavien kautta.  
 
Asikkalassa jäseniä on tällä hetkellä 275 henkilöä, 
joista on paljon kannatusjäseniä ja noin 20 aktiivi-
sen henkilön porukka käy ampumassa ja osallistuu 
toimintaan. Sotahistorian matkat oman pitäjän so-
taveteraanien jalanjäljille ovat suosittuja. Kalevi 

Siren (kapteeni evp) on ollut kohdeoppaana ja 
Vilho Laakso kertoo asikkalalaisten sotapäiväkir-
joista.  
 
Maanpuolustus- ja veteraanityö ovat kiinnostanut 
Markku Riukkaa 1990-luvulta asti. Näkyvänä 
osana toimintaa on lippujen kanto ja seppeleiden 
lasku veteraanipäivänä, kaatuneiden muistopäi-
vänä ja itsenäisyyspäivänä Asikkalan sankarihau-
tausmaalle.  
 
- Reserviläisten puheenjohtajana olen toiminut 
kuusi vuotta. Jäsenhankintakilpailun voitin 11 
vuotta sitten keräämällä 88 uutta jäsentä. Tulos oli 
Suomen ennätys verrattuna Asikkalan pitäjän ko-
koon. Uusien jäsenten hankinta tulos on Suomen 

 
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Asikkalan sankarihaudoilla. Kuva: Maria Mikkonen  
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ennätys tänäkin päivänä. Kukaan ei ole edes isoissa 
taajamissa tähän päivään mennessä hankkinut 
vuodessa yhtä montaa jäsentä. 
 
- Kuulun Päijät-Hämeen maakuntakomppanian 
kolmanteen joukkueeseen. Ryhmä koostuu Asik-
kalan ja Sysmän reserviläisistä. Sysmäläisten 
kanssa järjestetään perinnemarsseja. Marsseilla 
kunnioitetaan sotaan lähteneitä isoisiä. Asikkalan 
miehet lähtivät jatkosotaan marssimalla Vääksystä 
Lahteen tai Sysmän Nuoramoisista Heinolaan. 
 
 

 
 
- Sysmässä 45 kilometrin perinnemarssilla jalat oli-
vat aivan loppu, vaikka olin harjoitellut etukäteen. 
Samoin Sysmässä viikonlopun talvijotoksella 
hiihto tehtiin nuoskakelissä armeijan suksilla. Ala-
mäessäkään ei saanut levätä, koska sukset eivät 
luistaneet yhtään. Reissun aikana tapahtui viiden 
kilon painon putoaminen heikon nesteytyksen 
vuoksi, muistelee isäntä reissujaan.  
 
Markku kerää kalustoa, koska hän ajoi armeijassa 
samanlaisilla. Huutokaupoista on hankittu UAZ 
pakettiautoja, ZIL kuorma-auto, jonka Antti löysi 
ja kunnostettavana oleva vene.  
 
Kiinnostus maanpuolustukseen kulkee perintönä 
suvussa useamman polvessa ajalta. Isänsä jalanjäl-
jissä sekä Antti että Siiri ovat käyneet armeijan. 
Markun isä, Esko Riukka, on vänrikki ja osallistui 
moniin reserviupseerikisoihin. Myös Riukan vanha 
Siiri oli mukana lotta-toiminnassa.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa:  

www.asikkalan-reservilaiset.reservilaisliitto.fi 

www.phreservi.fi  

 

 

 

ZIL kuorma-auto. Kuva: Matti Pietinen 

Pulla-UAZ pakettiauto. Kuva: Matti Pietinen 

Soppatykki ja kuljetusauto. Kuva: Matti Pietinen 
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Erilainen Itsenäisyyspäivä  
 

KUVAT JA TEKSTI: MATTI PIETINEN JA KOONNUT: LIISA-MARJATTA PIETNEN  
 

 
 
Vuonna 1992 tehty sopimus Venäjän kanssa 
mahdollistaa muistomerkkien asentamisen ja 
hautausmaiden kunnostamisen luovutetuilla 
alueilla. Saimme viettää erilaisen Itsenäisyys-
päivän vuonna 2019 kynttilämatkalla Karjalan 
kannaksella, nykyisen Konsan mailla. Karjalaisten 
laulussahan sanotaan ´Konsa vaino Suomeamme, 
Kovin kourin koittelee…´ 

Meillä molemmilla on sukujuuria Karjalaan. 
Näillä kotiseutumatkoilla on löytynyt henkilöitä, 
joiden kanssa on yhteinen esivanhempi 1700-
luvulta ja erään toisen kanssa 1800-luvun loppu-
puolelta.  

Puolikas bussilasti Rautu-juurisia kokoontui 
Lappeenrannan juna-asemalle, josta jatkettiin 
rajaa kohti. Kaikilla kokeneilla rajan ylittäjillä 
tuntui olevan vuosiviisumi naapurimaahan.  
 
Ihantala  
Ensimmäinen pysähdys tehtiin Ihantalan muisto-
merkillä, jossa sytytettiin kynttilät. Pysähdyimme 
myös Ihantalan sankarihautausmaalla, jossa 
tuhoutuneen kirkon portailla kävelimme. Eräässä 
koivussa oli linnunpönttö, johon oli maalattu 
Suomen lippu. Vettä satoi.  
 
Viipuri  
Jatkettiin kohti Viipuria, ohitettiin linna, jota 
alettiin rakentamaan 1200-luvulla. Kaupungissa on 
paljon historiaa, jossa ihmiset vaihtuvat rakennel-
mien säilyessä. Käveltiin pyöreän tornin kupeessa, 
kolmeen paikkaan jätimme kynttilät, luimme 

suomalaisten kaatuneiden nimiä muistomerkeistä 
ja otimme (pönötys) ryhmäkuvat. Vettä ripsoi.  
 
Koivisto  
Jatkoimme rantatietä itään edelleen pystyssä 
olevalle Koiviston kirkolle, jossa nykyisellään 
yhdessä huoneessa kokoontuu seurakunta ja 
toisessa on museo. Kynttilät laskettiin Risti ja purje 
-nimiselle sankarivainajien muistomerkille, joka 
valmistui vuonna 1992. Vettä satoi ja tuuli.  
 
Terijoki  
Rantatietä jatkettaessa Suomenlahti pilkisti välillä 
puiden takaa. Saavuimme Terijoen kirkon pihalle. 
Kynttilöille löytyi tilaa muistomerkin juurella, 
luettiin Eino Leinon kirjoittama runo, Kansa 
kallion. Vaikuttava runo katulamppujen loisteessa, 
pimeässä ja sateessa kuultuna. 

Löytyi parempi hotelli, jossa huoneet olivat 
siistit ja nurkat ojennuksessa. Suomenlahden aallot 
löivät rantaa ja Kronstadtin valot kajastivat. 
Hotellin ravintolan pöydillä paloi sinivalkoiset 
kynttilät ja muutama Suomen lippu koristi kat-
tausta. Illastimme juhla-aterian, joka oli hieno 
päätös pitkälle päivälle.  
 
Rautu  
Aamulla matka jatkui kohti vanhan Raudun 
nykyisen Sosnovan, Tikatsun hautausmaata. Siitä 
on nykyisin pieni osa suojeltua aluetta, jossa on 
muistokivi esivanhemmille. Siihen muodostui 
kynttilärykelmä ja matkallamme ollut laulajamies 
asettui panssarikiviestekiven eteen, joka on 
kaatuneiden muistokivi. Hän esitti Veteraanin 
iltahuuto -laulun. Olimme paikassa, johon sodan 
aikana rautulaisia kaatuneita oli siunattu ja 
haudattu. Eräskin sukulaismies kaatui vuonna 1941 
lokakuussa ja hänet haudattiin Hämeeseen, mutta 
seuraavana keväänä siirrettiin takaisin Rautuun. 
Vettä tihkutti.  

Suunta Ortodoksiselle hautausmaalle, jossa 
paikalliset saattoivat vainajaa samanaikaisesti 
meidän laskiessa omia kynttilöitä varvikkoon. 
Palkealan Ortodoksikirkolla pääsimme uuteen 
rakenteilla olevaan kirkkoon tutustumaan, jossa 
varmaan jo kymmenes rakennusvuosi oli meneil-
lään, hiljaa hyvä tulee. Kuorohenkilöt lauloivat 
Maa on niin kaunis -laulun, joka sai tiilikirkon 
pyöreän holvikaton ja kiviseinät kauniisti kaiku-
maan. Me muut kuuntelimme hiljaa.  

Matti ja Liisa-Marjatta Pietinen Luovutetun Karjalan 
Raudun pitäjän sankarihautausmaan muistomerkillä 
vuonna 2019.  
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Yksi matkalaisista sai aamulla iloisen viestin 
tulostaan isovanhemmaksi. Niinpä hän otti 
ortodoksikirkon pihakaivosta vettä mukaan, jota 
käytetään sitten aikanaan ristiäisissä. Hänen 
mummonsa oli tältä alueelta lähtöisin. Oli jotain 
kosteaa ilmassa.  

Raudun Palkealan mäellä pysähtyminen 
näillä matkoille kuuluu perinteisiin. Järjestäy-
dyimme riviin, ja huusimme kolminkertaisen 
eläköön huudon Isänmaalle. Niin myös teimme 
tälläkin matkalla.  

Aktiivit rautulaiset ovat käyneet Vakkilan 
lähteen etsimässä ja putsaamassa. Rinteessä 
olevasta lähteestä 1930-luvulla maahan kaivettu 
puuputki johti alas taloihin. Tulppa otettiin pois 
putken päästä ja kirkas vesi alkoi virrata lähteestä. 
Hoitotöihin kuuluu lahjoitusmaiden muistomerkin 
kunnostaminen ja ylläpitäminen sekä hautaus-
maiden ja muistomerkkien hoitamista. Paikalliset 
ovat ihmetelleet intoa, kun alueet on paremmin 
hoidetut kuin heidän omat puistonsa.  

 
Kivennapa 
Kivennavan kirkon mäelle ajettiin naapurivaltion 
aikanaan tekemää tietä pitkin, joka oli vedetty 
sankarihautausmaan yli. Hämärässä etsittiin tuho-
tun kirkon nurkkapisteitä, jotka on merkattu 
kivipisteillä. Sinne jäivät korkealle mäelle kynttilät 
valaisemaan. Kosteaa ilmassa edelleen.  

Matkalla hotellille pysähdyttiin lähellä 
Pajarin sota-aikana rakennettua ja tuhottua 
kirkkoa, jonka kohdasta sota meni kolme kertaa yli. 
Paikka on lähellä appeni lapsuuden kodin kivijalka, 
johon jätimme portinpieleen kynttilät palamaan. 
Ajoimme kohti hotellia pimeässä vesisateessa, piti 
eräs matala silta kiertää, joka taas aiheutti omat 
matkakiemurat.  
 
Uusikirkko 
Aamulla matka jatkui Uudenkirkon sankarihau-
tausmaalle, johon vielä riitti kynttilöitä. Sinnekin 
oli tehty yli 200 siunausta, joko haudattuna tai 
kentälle jääneenä. Viimeinen hautaaminen tapah-
tui 11.06.1944. Vieressä on paikallisten hautaus-
maa. Aidatulla alueella on hienoja kukkalaitteita ja 
hautakivissä edesmenneiden kuvia.  
 
Summa 
Reittimme kulki kuuluisan taistelupaikan Summan 
vierestä. Piti käydä siihen tuhottuun bunkkeriin 
tutustumassa, jossa saimme rauhassa katsella 
paikkoja ja mietiskellä mitä kaikkea tälläkin 
paikalla on tapahtunut.  

 
 
Viipuri  
Joillakin on Viipurin markettiin oma bonuskortti. 
Mitä kaikkea on tullissa tapahtunut? Eräskin parin 
sementtisäkin kanssa vietti siellä pitkän ajan. 
Viipurissa talviauraukset hoidetaan jotenkuten 
vain pääkaduilta. Kyllä kevät hoitaa ne muut.  

Eräiltä baabuskoilta (mummot) ostin 
karpaloita 10 eurolla. Kuinka heidän silmänsä 
loistivat ja se tuntui olevan suuri raha heille. 
Tällaiset pienet asiat saavat uuden merkityksen 
näillä matkoilla. 

Kotiseutu- ja kynttilämatkoilla olen tutus-
tunut erilaisiin ihmisiin, jotka haluavat pitää 
perinnettä yllä. Toiset ovat käyneet yli 400 kertaa 
entisen Suomen mailla. On monenmoista tarinaa ja 
kertomusta matkoista.  
 
 

 

Summan korsun muistolaatta. 

 

Viipurin kadun päässä on Vanha Tuomiokirkon kellotorni. 
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Lauluilta Markun Latomuseossa  
 

TEKSTI: LIISA-MARJATTA PIETINEN  
 

 
Elokuun 5. päivänä kokoonnuttiin Kiljusen Mar-
kun kunnostettuun latoon laulamaan kansanlau-
luja. Laulattajana toimi illan isäntä Markku Kilju-
nen, säestäjinä Pekka Valkjärvi ja Risto Stucki. 
Puolessa välissä lepuuteltiin ääntä kahvittelun 
merkeissä. Kahviraha käytetään latomuseon pe-
rustamiskuluihin. 
 

 
Puretun vanhan Huppulinna-talon tarvikkeista ja 
omasta navetasta löydetyistä varastoista Markku 
ja Eija Niinimäki ovat rakentaneet museon sisä-
osia. Esineille on löytynyt luontevat paikat portait-
tain laskevassa museotilassa ja seinillä erotetusta 
tupakeittiöstä. Kauniissa museossa riittää tutkitta-
vaa ja katseltavaa laulujen säkeiden aikana.  
 
 

 

 
 
 

 
Vasemmalta laulaja Markku Kiljunen, haitarimiehet Risto 
Stucki ja Pekka Valkjärvi. Markulla ja Pekalla on kuvassa 
asuna Johanneksen kansallispuvut Karjalasta, sopivasti 
kansallispuvun syntymäpäivän kunniaksi. Kuva: Matti 
Pietinen  

Seinille on sijoitettu esineitä ja tarvetyökaluja. Vitriineissä somistaa Eijan 
ja hänen äitinsä lapsuuden aikaisia mekkoja. Latomuseolle otetaan vas-
taan lahjoituksena pieniä esineitä. Kuva: Liisa-Marjatta Pietinen  
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Syksyisiä kuvia  
 

KUVAT: MATTI PIETINEN  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Koveron luola.  

 
Fasaani tuli pihalle.  

 
Majavan tekosia.  

 
Lettunuotio marraskuussa.  
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Kyläkävely 2022  
 
PÄIVÄ KYLÄ LÄHTÖ-

PAIKKA 
 

VETÄJÄ 

su  
20.3.  
 
klo 10  

Myllykselä 
 

Myllyk-
seläntie 
196  

Markku 
Riukka 

su  
27.3.  
 
klo 12 

Vähimaa 
 

Pihlaja-
mäentie 62  

Heidi  
Ippola ja 
Pasi 
Murto 
 

su  
3.4.  
 
klo 10  

Joenniemi 
 

Miinan-
mäentie 3 

Joennie-
men  
porukka 

su  
10.4.  
 
klo 13  

Iso-Äiniö 
 

Lähtö  
Härkä-
mäen sora-
kuopalta 
kohti Ko-
ronalaavua 

Ari  
Honkala 
keittää 
nokipan-
nukahvit  
 

ÄINÄMÖINEN 3/2021 joulukuu  
 
Kuvia, tekstit ja taitto: 
Liisa-Marjatta Pietinen  
 
Kuvia, teksti, ideoita ja haastattelu: Matti Pietinen 

 
Avustajat: Tuula Aaltonen, Leena Etu-Seppälä, 
Anne Fränti, Markku Kiljunen, Aila Niemimäki, 
Anne Rantamäki ja Markku Riukka 

 
Oikoluku: 
Eveliina Markkinen ja kyläyhdistys 
 

Lisäaineisto 15.3., 15.7., 15.11. mennessä 
toimitukseen. Kiitos aineistoa antaneille ja lehden 
jakajille! 
 
Painos: 
260 kpl 
 
Painotyö: 
Lahden Väriasemointi Oy 
 
Äinämöinen-lehti ilmestyy alueen postilaatikoihin 
huhti-, elo- ja joulukuussa. Aiemmin ilmestyneet 
lehdet ovat luettavissa 
https://www.ainaanseutu.net/ 
 

 

 

Kyläkirjan sisällysluettelo (2022) 

 
 Lukijalle 
  1.  Yleiskatsaus kyliin ja 
 kylien  nimistöä 
  2.  Tie vie, tie tuo 
  3.  Työ 
  4.  Rakennuksia 
  5.  Yhdistyksiä, yhteisöjä ja harrastuksia 
  6.  Henkilöiden kullattuja muistoja 
  7.  Sodan varjostamat vuodet ja 
 itsenäisyyden aika 
  8.  Erikoisia tapahtumia 
  9.  Taloja, sukuja ja asiakirjoja 
  10.  Kiitos ja kaunis kumarrus 

Pellilän kirjasto  

 

Aukioloajat  

joulukuu 2021 ja kevät 2022 

 

to 9.12.  klo 16-18 

to 30.12. klo 16-18 

to 13.1.  klo 16-18 

to 27.1.  klo 16-18 

to 10.2.  klo 16-18 

to 24.2. klo  16-18 

to 10.3.  klo 16-18 

to 24.3.  klo 16-18 

to 7.4.    klo 16-18 
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Äinään seudun kyläyhdistys 

2021–2023  
 
 
Juha Vaso 
juhavaso45@gmail.com 050 5265 990 

puheenjohtaja / Luontokeskuksen valvoja 
 
Tuula Aaltonen 
tuula.oma@gmail.com 040 9002 953 

varapuheenjohtaja / web-sivut 
 
Liisa-Marjatta Pietinen  
pietinen.liisa@gmail.com 050 3562 464 

sihteeri / Äinämöinen / kyläkirja 
 
Pirkko Lohtari 
lohtaripirkko@gmail.com 044 3063 667 

rahastonhoitaja 
 
Aila Niemimäki 
ailajapaavo@outlook.fi 040 4172 235 

kahvitus 
 
MUUT HENKILÖT  
Matti Pietinen 

m.pietinen@gmail.com 050 3035 806 

Äinölän isäntä 
 
Sakari Kinnunen 
Luontokeskuksen valvoja 050 5679 897 
 
 
 
 
- Mainoksia myydään vuoden 2022 lehtiin. 
 

 
- Äinään seudun Seurojentalo Äinölän varaukset 
ja irtaimiston lainaukset.  
 

 

Matti Pietinen, 050-3035 806  
m.pietinen@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

Äinään seudun kyläyhdistys ry 

 

TAPAHTUMAT 2022  

 
HELMIKUU  

❖ su 13.2 Markkinahiihto  

❖ ma 14.2. Vuosikokous  

 

MAALIS-HUHTIKUU  

❖ KYLÄKÄVELYT:  

katso erillinen ilmoitus  

su 20.3., su 27.3., su 3.4., su 10.4.  

❖ Pilkkikisat maaliskuussa,  

järjestää ent. Kalastuskunta  

 

HUHTIKUU  

❖ ÄINÄMÖINEN  

❖ Luontokeskuksen kevätsiivous  

 

KESÄKUU  

❖ su 5.6 Kylämarkkinat Äinölässä  

 

HEINÄKUU  

❖ kesätanssit Äinölässä  

 

ELOKUU 

❖ ÄINÄMÖINEN  

 

JOULUKUU 

❖ ÄINÄMÖINEN  

❖ joulukalenteri  

❖ joululaulut  



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnossa  
 
pe 3.12. klo 19  
AATUN LAAVU 
omat makkarat  
Malkaniementien  
risteyksestä opastus  
 
 
 
pe 17.12. klo 18  
LUONTOKESKUS  
TULET  
Karsillantie 99  
 

Äinään seudun Joulukalenteri 2021 
 

Istutaan iltaa  
 
to 9.12. klo 16-18  
PELLILÄN  
KIRJASTO  
Tuukkalantie 12  
 
 
 
pe 10.12. klo 17  
KAUNEIMMAT  
JOULULAULUT  
Järj. Asikkalan srk  
Markun lato 
Kirkolantie 90 
 
 
 
la 11.12. klo 17-18 
GLÖGIÄ JA  
JOULUTARINOITA 
Pettisen kesäkeittiö  
Rajasuontie 305  
 

 

Valoja joulukuussa  
 

 

 

Joulurauhaa kaikille  

Ostokset  
 
pe 3.12. klo 17-19  
RIUKAN TILAN  
TUUVINKI- 
PERNAILTA  
Myllykseläntie 196  
 
 
 
su 5.12. klo 12-17 
JOULUKYLÄ  
JA -HERKKUJA  
HilleRin-KAHVILA  
Kurhilantie 275  
 

Valoa  
 
ma 6.12. klo 16 >> 
PRO PATRIALLE  
KYNTTILÄT  
Karsillantie  
 
 
 
pe 31.12. klo 18  
ILOTULITUS  
ÄINÖLÄSSÄ  
omat raketit 
Myllykseläntie 27  
 


