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Iso- Äiniö   Joenniemi   Myllykselä   Vähimaa 
Kylien tiedotuslehti  

Kylätoimikunnan jäsenet 2007: 

Puheenjohtaja: Outi Leveäoja 

Varapuheenjohtaja: Juha Peltomaa 

Sihteeri: Raimo Salmela 

Rahastonhoitaja: Kirsi Riukka 

Aila Niemimäki 

Taina Jaatinen 

Pirkko Lohtari 

Päivi Lipponen 

Ilkka Kommeri 

 

Kylän kotisivut: 

www.phnet.fi/kylat/ainaavahimaa 

Yleisö sai hykerrellä R. Salmelan  

kirjoittamien  näytelmien myötä.  

Kallea taitaa kaihoten tässä Liisa 

(Kirsi Riukka) odotella. 

kuva iltamista näytelmästä Riiaamisen ihanuus. 

Liisa(Kirsi Riukka) ja Kalle(Ilkka Kommeri). 

Kulunut vuosi on sisältänyt paljon hauskoja 

asioita.  

Tapahtumat huipentuivat marraskuussa 

Niemimäen tilalla pidettyihin Kaamosiltamiin. 

Iltamissa kylän osaaminen tuli hyvin esille 

erilaisissa esiintymisissä ja tällaista 

toimintaa kylä kaipaa ensi vuonnakin. 

Kaikki perustuu omaan tahtoon ja 

vapaaehtoisuuteen. 

Tämä antaa elinvoiman kylälle! 

Outi Leveäoja, Mikko Salokannel sekä Tellervo Jussila jonka 

tauluja oli juhlasalissa näytteillä. 



 
Äinää-Vähimaan kyläyhdistys ry kiittää kyläläisiä kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille  

 
RAUHALLISTA JOULUN AIKAA JA 
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2008 

 
Kylän tietä kulkee valkoparta ukki, vanha tuttu varmaan lienee joulupukki. Tupahan jo 
astuu, ihastuvat piltit. Kysyy: ”Onko olleet kaikki lapset kiltit?” 
 
Kättä sitten antaa, kukaan ei käy pakoon. Avaa kontin, ryhtyy lahjojensa jakoon. 
Hatun Heikki saapi,  ihmesukat Elli,  niissä varpahina moni karamelli. 
 
Lasten silmät loistaa tähtösien lailla. Kenenkään nyt rinta riemua ei vailla. 
”Kiitos joulupukki”, lausuu kaikki lapset,  hulmahtavat pukin vanhan valkohapset. 
 
Hyvästit hän heittää,  kulkuansa jatkaa,  talosta taas taloon tekee joulumatkaa. 
Mielessänsä tuntee liikutusta syvää.  Kaunista on tehdä kaikkialla  hyvää. 
     L.Parviainen 
 
 

Vuoden 2008 alussa kylän 
kotisivut tulevat uusiutumaan. 
Mikäli sinulla on ideoita 
kehittää sivuja tai kuvia/ 
juttuja, jotka kertovat 
kylämme elämästä ja 
toiminnasta, ole ystävällinen 
ja toimita ne jollekin 
kylätoimikunnan jäsenelle tai 
sivuston ylläpitoon: 
Kai Heino 
Ikosojantie 16 
17450 Iso- Äiniö 
p.045 1367748 
kai.heino@phnet.fi 

Santra- Maria Leveäoja hallitsee haitarinsoiton. 



 
 
 

Siiri Riukka ja Antti Riukka soittivat molemmat haitaria 

Illan aikana sekä 
yhteislaulujen säestyksestä 
että tanssin tahdeista 
vastasi 
 HassaKoivun Pelimannit 
Asko Leveäojan 
vahvistuksella. 

Äinäällä syntynyt HassaKoivun Pelimannien 
Rauni Salmela laulatti yleisöä. Hän lauloi 
myös Raimo Salmelan säestyksellä 
paikkakuntalaisten tekemiä lauluja. 



 
Joulupolku  

Tiistaina 18.12.2007  
Äinää-Vähimaan koulun ympäristössä . 
Lähtö Äinää-Vähimaan koululta klo 18.00  
 
Järjestää :  
Asikkalan seurakunta, Äinää-Vähimaan koulu ja 
kyläyhdistys ry 
 

  Tervetuloa! 
PS ilmoitustaululla tarkempi ohjelma lähiaikoina 

Suurkiitokset kaikille 

Kaamosiltamien vieraille sekä 

talkooväelle ja ohjelman 

suorittajille. Juhlat olivat 

onnistuneet teidän ansiosta!! 
-Kylätoimikunta  
    

Vääksyssä  järjestetään 

 SM-pilkkikisat 
 maaliskuussa 2008! 
 

Tapahtumaan tarvitaan erilaisiin tehtäviin 

TALKOOVÄKEÄ 
Esikisat pidetään 10.2.  ja varsinaiset 

kisat 9.3.  

Jos olet innokas toimintaan ota yhteys 

Aila Niemimäkeen puh. 0400 716609 
11.tammikuuta mennessä! 
 

Miika Leveäoja taiteilee yllä. 
Outi Leveäoja haastattelee yhtä illan 

pääesiintyjistä Mikko Salokannelta, joka esitteli 

runotuotantoaan ja runokirjaansa. Outi myös lausui 

hänen runojaan. 


