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Paratiisi vieressämme 
 
 Metsäalueet järvineen ovat todellinen aarreaitta.  Monet ovat sen pauloissa, retkeilevät, 
kalastavat, saavat viihdytystä ja rauhaa luonnon kauneudesta. 
Monipuolinen eläinkunta, kasvisto, aarniometsät ja nähtävyydet kutsuvat sinuakin. Miksi et 
ottaisi osaasi ihanuudesta, varsinkin nyt tulevana kauniina kesänä. 
 
Metsäalueella on, Evon laaja luonnonpuisto mukaan lukien, paljon merkittyjä luontopolkuja, 
laavuja ja tulipaikkoja, joissa voi levähtää ja vaikkapa yöpyä. Paratiisimme alueella on myös 
kämppiä yöpymistä varten. Joillekin laavuille voi mennä vapaasti.  Toiset taas pitää varata kun 
haluaa niissä olla ja yöpyä. Käytössämme on mainio karttaopas. Hanki se itsellesi, niin osaat 
liikkua, tiedät Ilvesreitit ja muut mielenkiintoiset paikat. Tiedät paljon enemmän. 
 
Hämeenlinnan kaupunki, Metsähallitus ja alueemme kunnat ylläpitävät laavuja ja paikkoja. Ne 
ovat myös julkaisseet opaskartan, mikä on todella täydellinen ja paljon tietoa sisältävä. Valtolan 
Antero huoltaa Hämeenlinnan kaupungin toimeksiannosta muutamille laavuille ja tulipaikoille 
polttopuita. Ajattele, nekin ovat valmiina sinua varten.  Näitä paikkoja ovat Koveron lähellä 
olevat Vorokki ja Kymppilaavu sekä Kelkutteen ja Taruksen tulipaikat.  Lisäksi on yksityisiä 
hyviä laavuja, kuten Villen ja Uudenmyllyn laavut.  
 
Kylätoimikunta on hankkinut Ilves-opaskarttoja, joita saat ostaa edulliseen 14 euron hintaan 
Niemimäen mansikkatilalta Kukkuramäentie 14, puh. 0400-716609/Aila ja Raimolta, Kirkolantie 
54, puh. 0440-312214.   
 

Äinää- Vähimaan kylätoimikunta toivottaa kaikille kyläläisille sekä 
kesäasukkaille aurinkoista ja rentouttavaa kesää! 
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Oletko sä koskaan asunut maalla? 
 
 
45 km työpaikalle, 13 km Esson baariin, 17 km uimahalliin. Ympärillä mansikoita, viljapeltoja, perunaa, 

metsää, metsäpolkuja, hiekkateitä. Tuuli tuivertaa pihapuissa, hento hevosen tuoksu tavoittaa nenän, traktori 

kulkee pihan ohi, sen kuljettaja tervehtii nostamalla kättään. Koira juoksee pihan nurkalta toiselle ja haukkuu 

kaikkea, mikä liikkuu. Laitan lippalakin päähän, kumisaappaat jalkaan ja pujahdan pihalle. Heinäpaali, talikko, 

lapio ja lantakärryt koristavat pihapiiriä. Oman koristuksensa antaa myös risukasa, joka löyhästi muistuttaa 

minua ihmisten erilaisuudesta. Hyväksyn sen. 

 

Pysähdyn miettimään, miten tähän on tultu. Lahti, Hollola, Asikkala Vääksy, Asikkala Iso-Äiniö. Siinä reitti, jota 

piti kulkea liki 30 vuotta, ennen kuin se löysi tiensä tänne, siis tänne, missä voin katsella pellolla liikkuvaa 

traktoria, voin katsella hevosia pihalla, voin haistaa lannan tuoksun, voin hävitä metsään miettimään, voin 

nähdä kuinka haukka toteuttaa luonnonlakeja, voin nähdä siniristilipun ilman tähtiä liehumassa salossa ja 

ennen kaikkea voin toivoa ja uskoa, että vielä tänäkin päivänä suomalainen maaseutu ja sen asukkaat uskovat 

omaan isänmaahansa ja sen kasvuvoimaan. Paatosta? Ehkä. 

 

Pimeä talvi. Juu. Pitkä työmatka. Totta. Vanha talo. Aivan. Sä olet kaupunkilaispoika. Niin olen. Et sä tiedä, 

mitä se elämä on siellä. En tiedä. Tässä muutamia ajatuksia, joita olen matkan varrella saanut kuulla eri 

ihmisiltä. On toki kuultu täysin vastakohtaisiakin mietteitä. Nyt me olemme kuitenkin täällä. Vaimo ja minä. 

Koira ja hevoset. Nyt me olemme kotona. Suuri unelma on toteutunut. Työtä se on molemmilta vaatinut 

toteutuakseen, kuten kaikki unelmat, mutta työmäärän voi helposti antaa itselleen anteeksi, kun kesäiltana 

istahtaa pihatuoliin ja kuuntelee… hiljaisuutta. 

Ai niin, olenko mä koskaan asunut maalla? En ole. Nyt asun. 

 

Ari Kärkkäinen 

Härkämäentie 49 

 
 
 



Hyvät kyläläiset! 
 
Asikkala on kuuluisa aktiivisista kylistään. Vastavuoroisesti myös kunta on suhtautunut kylien kehittämiseen 
myönteisemmin kuin moni muu päijäthämäläinenkään kunta. Molemmista näistä asioista voimme syystä olla 
ylpeitä ja tyytyväisiä. Tämä myönteinen aktiivisuus on näkynyt vuosien varrella monessa. Viimeisen 
kymmenen vuoden ajalta voi mainita yhdeksänkymmentäluvulla aloitetun koko kunnan kylien 
kehittämiskierroksen, joka huipentui 2000-luvun taitteessa yhteiseen kyläohjelmaan. Sieltä on monia 
yhteistyöhankkeita toteutettu, mutta nyt olisi kyllä vihdoin jo ohjelman päivityksen aika. Erityisesti maininnan 
ansaitsee edelleenkin kaksi kertaa vuodessa kokoontuva Kyläneuvottelukunta, jossa käydään läpi kylien 
tilannekatsaus sekä kunnan ajankohtaiset asiat. Neuvottelukunnan työtä olisi kuitenkin myös aika kehittää 
pitkäjänteisemmäksi ja vaikuttavammaksi. 
 
Asikkalalaiset yhdistykset ovat koko LEADER- toiminnan ajan olleet suhteellisesti tehokkain hankerahojen 
hyödyntäjä alueella. Asikkalan kunnan budjetissa on vuosittain myös erityinen määräraha kylien talkoilla 
toteutettavien hankkeiden tarvikerahoitukseen. Paljon hyviä toimenpiteitä ja hankkeita on siis toteutettu 
kunnan ja kylien yhteistyössä. Tämänhetkinen yhteistoiminta on kuitenkin ennemminkin vakiintunutta kuin 
innostunutta, joten uutta potkua kaivattaisiin! 
 
Viime vuosien tärkein panostus kylille on ehkä kuitenkin ollut maanhankinnan ja kaavoituksen ulottaminen 
kyläalueille. Uuden kunnanjohtajamme ensimmäisen työvuoden eräs päämäärä oli, että kunnalla on 
tonttimaata kaikilla kylillä, joissa on kyläkoulu. Tavoite toteutuikin hienosti. Myös Äinää- Vähimaalla on kunnan 
tontteja vihdoin myynnissä. Asikkalassa kyläläiset ovat aina osanneet aktiivisesti myös markkinoida tonttejaan. 
Kurhilan, Kalkkisten ja Urajärven asukkaat ovat olleet tässä edelläkävijöitä ja tiennäyttäjiä (siitä loistavana 
esimerkkinä Kyläasumisen messut 2004). Myös Iso- Äiniön uudet tontit olivat tänä vuonna hienosti esillä 
Kylämarkkinoilla, joka on maakunnan kylien yhteinen näyttäytyminen Lahden satamassa aina äitienpäivän 
aattona. 
 
Kuka olisikaan parempi kertomaan uusille tulokkaille millaista elämä on kylissä, kuin me itse. Nykypäivän 
valtavirta on toki keskittyminen pääkaupunkiseudulle, mutta aina löytyy niitä, jotka arvostavat myös 
kyläelämän arvoja. Monelle lapsiperheelle lähellä oleva kyläkoulu ja turvallinen ympäristö, jossa on tilaa 
leikeille, on oikea unelmien täyttymys. Niin lapsille kuin vanhuksillekin tärkeää yhteisöllisyyttä ja naapurista 
välittämistä löytyy kyliltä edelleen. Asikkalan kylät ovat myös hyvin saavutettavissa niin Lahdesta kuin 
pääkaupunkiseudultakin. Toki polttoaineen hinnan nousu tuo oman haasteensa kylillä asumiseen, mutta 
Äinää- Vähimaa on siitä harvinainen kyläalue, että siellä toimii jopa joukkoliikenne! 
Myös kunnallista vesihuoltoa on laajennettu koskettamaan kyliä, mikä on varsin merkittävä tekijä haja-
asutuksen jätevesiasetuksen astuessa voimaan 2013. Kunnallisen vesi- ja viemäriverkon suunnittelu 
Kurhilasta Iso- Äiniön kautta Padasjoelle on juuri tällä hetkellä meneillään ja rakentaminen Äinää- Vähimaan 
alueella on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden puolella. 
 
Kuntien talous on viime vuosina ollut entistä tiukemmilla ja tulevien vuosien haasteisiin: väestön ikääntymiseen 
ja palvelutarpeen kasvuun, on aina vain vaikeampi vastata. Asikkalan kunnalla on lisäksi edellisiltä vuosilta 
kertynyttä alijäämää 2,4 m€. Kunnassa onkin käynnistymässä kunnanjohtajan johdolla toiminnan ja talouden 
tasapainottamistyö. Työssä tullaan käymään läpi kunnan kaikki toiminnot etsien mahdollisuuksia 
tehostamiseen. Työssä etsitään myös uusia tapoja tuottaa kunnan palveluita tai jopa luopua joistain ilman että 
kuntalaisten palvelutaso kärsii. Kunnanhallitus teki myös äänestyspäätöksen, että sivistystoimessa voidaan 
työn edetessä tehdä esityksiä riippumatta nykyisestä kuntastrategiasta. Myös kyläkouluverkko, joka on 
Asikkalassa maakunnan laajin, tulee siis jälleen tarkasteluun. 
 
Yhteistyötä Asikkalan kunnan ja kylien kesken on tehty hyvin tuloksin jo pitkään. Toiminta kaipaa kuitenkin 
uusia tuulia ja ideoita. Mikä olisikaan parempi hetki tähän kuin tulevan syksyn kunnallisvaalit. Kyliltä kaivataan 
runsaasti hyviä entisiä mutta myös uusia ehdokkaita rakentamaan yhteistä kuntaamme ehjänä 
kokonaisuutena.   
 
 
Aurinkoista kesää toivottaen Tarja Tornio, Asikkalan kunnanhallituksen pj . 
 
 



OLE SINÄKIN MUKANA – KYLILLÄ TAPAHTUU 
 

Kesä on tullut, lämmin, kaunis, mielioloa ja mieltä virkistävä. Nauttikaamme siitä. Monia 
mielenkiintoisia asioita on tulossa. Ne suorastaan odottavat meitä mukaan. Tule sinäkin 
ottamaan osasi ja antamaan oma panoksesi meidän kaikkien iloksi ja hyödyksi. 
 
Joka miehen ja naisen tanssikurssi 
 

Kamppilan Juha on lupautunut vetämään kaikille tarkoitetun tanssikurssin.  Se pidetään 
Nuorisoseuran talossa kolmena peräkkäisenä iltana torstaisin alkaen 12.6. kello 18. kestäen 
puolitoista tuntia kerrallaan.  Juhan kansantajuinen, taitava ja huumoripitoinen opetustyyli 
johdattaa sinut valssin, tangon, foxin ja humpan pyörteisiin hyvän musiikin avulla.  Taitojasi voit 
hyödyntää vaikkapa Jenkkapirtin torstaitansseissa heti tuoreeltaan.  Tanssiminen on monien 
mielestä viihdyttävää ja parasta liikuntaa. Tule mukaan, ovi on auki.  Ei maksuja eikä 
ilmoittautumista.  

 
Tervetuloa laavuretkelle  
 

Hirvimiesten kodalle Kihlualle torstaina 21.8. kello 16.30 alkaen.  
Ohjelma rakentuu kolmen teeman ympärille. Hirviasiat - opastaa Rantamäen Erkki ja 
suunnistus – Pietisen Liisa-Marjatta ja Matti.  Kouluasiat ja yhteistyö ovat myös mukana – 
vetäjänä Outi Leveäoja.  Tule viettämään mukava ilta viihdyttävässä luonnossa hyvien 
asioiden, letunpaiston ja muiden virvokkeiden parissa. 
Laavuretken käytännön järjestelyjen vastaavina ovat: Airi Paavola p. 044- 0766356 sekä Pirkko 
Lohtari p. 040- 5735104 

 
Kylät torilla- Asikkala 160 v 
  

Wanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys ry järjestää Vääksyn vanhalla torilla lauantaina 26.7. 
toritapahtuman, mihin yhdistys on kutsunut kaikki asikkalalaiset ja kylät mukaan.  
Kylätoimikunta on ottanut kutsun vastaan ja ilmoittanut kyläyhteisömme mukaan. Erilaisten 
ohjelmanumeroiden lisäksi torilla on myytävänä vihanneksia, leivonnaisia ja muita 
luonnontuotteita sekä askartelu- ja käsityötavaroita.  Ohjelmaan on meiltä suorastaan toivottu 
toissa kesänä kesäjuhlassamme esitettyä näytelmää ”Maalaiskaupassa ennen vanhaan”.  
Kylätoimikunta on päättänytkin, että näytelmä esitetään, jos mahdollista saman hyvän 
näyttelijäkaartin voimin kuin pari vuotta sitten.  Lisäksi meiltä esiintyy taitavat nuoret 
harmonikkataiturit.  Oksasen Eino on lupautunut hoitamaan työnäytöksen saunavihdan 
tekemisestä.  Meiltä saattaa olla vielä muutakin ohjelmaa tulossa. Tarkempia tietoja tästä 
asiasta myöhemmin.   

 
 

 

Härkämäeltä 
kuvattua. 
Kuvaaja: 
Hannu Salo 



Pönttöprojekti  
onnistui erinomaisesti. Kylätoimikunta kiittää kaikkia teitä, jotka hankitte pönttöjä pihapiirinne linnuille.  
Kuulemma valtaosa asunnoista on asukkaiden taholta hyväksytty ja käytössä.  Tavoitteena oli 100 pönttöä, 
niitä valmistettiin ja toimitettiin 137 kpl.  Nettotuotto oli 693 euroa. Kiitokset vielä kerran pönttöjen ostajille, 
lautojen lahjoittajille ja valmistajille. 
 
Pysäkkikatokset 
Kauan sitten haaveillut uudet pysäkkikatokset ovat valmistumassa Iso-Äiniölle ja Vähimaahan.  
Pystyttämisajankohta on kesäkuun puolivälin tienoilla.  Katoksia on tehty talkoovoimin Tarmo Bladin hallissa, 
päämateriaalina hänen kehittämänsä ja valmistamansa sekä myös lahjoittamansa höylähirsi ja muu 
puutavara.  Ahkerat käsiparit ovat tehneet työtä, rakentaneet ja maalanneet.  Tuloksena on näyttävät ja 
varmasti suuren huomion saavat pysäkit. Tieviranomaiset tulevat tarkastamaan ovatko katokset sopimuksen 
mukaiset. Myös tähän asiaan palataan sen jälkeen kun tarkempi pystytysaika 
Jo tässä yhteydessä kylätoimikunta kiittää kaikkia projektissa mukana olevia. 
Tiedottaminen lisääntyy 
 Kylätoimikunta on käsityksensä mukaan tiedottanut asioista ja tapahtumista melko aktiivisesti.  Olemme 
päättäneet vielä tehostaa ilmoittamista tekemällä yhdistyksen oman ilmoitustaulun, mikä asetetaan vanhan 
kaupan/postin edessä olevan lehtilaatikon yläpuolelle. Taulussa voidaan ilmoittaa ja esitellä pysyviä asioita, 
kuten yhteystietoja ja myös nopeasti ilmoitettavia tapahtuma- ja muita tarpeellisia asioita. Taulu on edustava, 
lasipinnalla varustettu ja lukittava.  Sen valmistaa ja sitä hoitaa Raimo, puh 0440-312214.  Mahdollisesti 
samanlainen ilmoitustaulu valmistetaan ja sijoitetaan myös toisaalle kyläyhteisömme alueelle.  Vinkkejä 
sijoituspaikasta voit antaa kylätoimikunnan jäsenille. 
Terveisin Raimo   
________________________________________________________________________________________ 

Kuvia kylämarkkinoilta 10.5.2008 Lahdesta 
 

Kyliemme esittelyä. 

Kylämarkkinoilla voi vaihtaa kuulumisia. 

Naapurikylien päälliköt kohtaavat. 

Pelimannit markkinoilla. 



 

 

                         MIELENKIINTOINEN  PERSOONA 

 
OLIPA KERRAN MIES JOKA ELI HYVIN VANHAKSI ,AINAKIN JOS PUHEISIIN OLI 
USKOMINEN ,JA ONHAN ,KUN TOINEN TOSISSAAN KERTOO. 
ME POIKA PAHASET KUUNTELIMME KORVA TARKKANA JA OLI JÄNNÄÄ 
MIES OLI PALJON KIERTÄNYT YMPÄRI PALLOA ,JA KERTOILI  KOKEMUKSISTAAN 
KUN MINÄ OLIN SIELLÄ NIIN KAUAN ,JA TOISESSA TAAS SEN AIKAA  JA NÄIN 
EDELLEEN PALJON OLI MIES NÄHNYT JA KOKENUT KIVA SITÄ OLI KUUNNELLA MUTTA 
KERRAN PUKKASI PIENI EPÄILYS. TAAS KUN TAPASIMME RUPESIMME 
NOIN NIIN KUIN LASKEMAAN PALJONKO SITÄ IKÄPUOLTA OIKEIN KERTYY JA SITÄHÄN 
KERTYI. 
 
MIES OLI AMMATILTAAN SUUTARI. NE OLI SIIHEN MAAILMAN AIKAAN PAPISTA 
SEURAAVIA .SE OLI KAIKKIEN KANSSA TUNNETTU. VIPPA OLI MIEHELLÄ NIMENÄ 
EI SE VARMAAN SEN OIKEA NIMI OLLUT KOSKA SE SUUTTUI ,KUN SILLÄ NIMELLÄ SITÄ 
EREHTYI PUHUTTELEMAAN .SE OLI HAUSKA SIINÄKIN ASIASSA JOS SINNE VEI 
VÄHÄNKIN  VIELÄ KUNNOLLISET SAAPPAAT SE KÄYTTI NE ENSIN NIIN KUIN 
KOEMIELESSÄ. 
EIHÄN RAHVAS PORUKOILLA SITÄ VAARA OLLUT ,NE OLI MELKEIN ENEMÄN NIIN KUIN 
HUONOSSA KUNNOSSA. ERÄÄN TEHTAAN JOHTAJA VIETTI SAAPPAANSA 
KORJATTAVAKSI .NE EI VALMISTUNUT MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ. 
JOHTAJA LAITTOI TYTÖN KYSYMÄÄN JOKO NE OLISI KUNNOSSA EIHÄN NE 
TIETENKÄÄN OLLEET NEHÄN OLI NIIN LÄMPÖISET SUUTARINKIN JALASSA SIINÄ 
TYTTÖ TEKI VIRHEEN ,KUN TIETÄMÄTTÄÄN KYSYI  JOHTAJA KÄSKI KYSYÄ 
JOKO VIPPA OLISI KORJANNUT JOHTAJAN SAAPPAAT SILLOIN SUUTARI MENETTI 
MALTTINSA JA AJOI TYTÖN MÄELLE .TYTTÖ SELVITTI JOHTAJALLE ASIAN,VOI HYVÄ 
LAPSI ET OLISI SAANUT SANOA VIPAKSI SE EI OLE SEN OIKEA NIMI. 
 
MENI JONKUN AIKAA SUUTARI TULI JOHTAJAA TIELLÄ VASTAAN SUUTARI HUOMASI 
SEN HYVISSÄ AJOIN JA ANTOI HEVOSELLE KOHTELIAASTI TIETÄ HYPPÄÄMÄLLÄ 
HANKEEN KAUAKSI JOHTAJA EI OLLUT NÄKEVINÄÄN VAAN PYSÄHTYI JUTULLE. 
SANOPAS SUUTARI MONTAKO LITRAA TUOSTA KOSKESTA ON VIRRANNUT VETTÄ.? 
TÄHÄN SUUTARI VASTASI: MONTAKOS ON VIELÄ VIRTAAMATTA? SE RIITTI 
JOHTAJALLE. KAHDEN PÄIVÄN PÄÄSTÄ ARVON SUUTARI VEI ITSE JOHTAJAN 
SAAPPAAT. 
 
MIKÄ OLI TÄMÄN TARINAN OPETUS ? SITÄ MONI YRITTI JUKSATA. EN KUULLUT ETTÄ 
KUKAAN OLISI ONNISTUNUT. TARINOITA ON MONTA, VÄRIKÄS PERSOONA. 
ERÄS KAVERI KYSYI, LUULI  ETTÄ VOITTAA SUUTARIN SANAILUSSA: LUEPPAS 
TAIVAALTA TÄHDET JA TAKAISIN TULI VÄLITTÖMÄSTI:  LUE SINÄ TURKISTA KARVAT. 
SIIHEN JÄI SANAILU. MEILLEKIN SELVISI,  EI UKKO NIIN VANHA TOSI ASIASSA OLLUT. 
SE LUKI PALJON JA JO SILLOIN TEKI NOJATUOLIMATKAN NIIN KUIN NYKYÄÄN 
SANOTTAISI.  
MONTA JUTTUA JÄÄ KERTOMATTA TÄSTÄKIN MIEHESTÄ, MUTTA EI AUTA EI AUTA 
KUN TÄMÄ PAPERINKIN HINTA KALLISUU NÄITTEN PUU SELKKAUKSEN TAKIA 
TÄYTYISI SIIRTÄÄ KONE HALVEMMAN KUSTANNUKSEN MAIHIN NIIN KUIN TÄNÄ  
PÄIVÄNÄ ON TAPANA SANOA. TÄLTÄ KONEELTA JÄISI VAIN YKSI TYÖTTÖMÄKSI, 
MUTTA LISÄNÄHÄN SE ON RIKKA ROKASSA NIIN KUIN SANOTAAN. 
 
               NÄIN MIETTI ASIAA KIRJOITUSKONEEN ÄÄRESSÄ           R.MERILÄINEN 




