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Elinvoimainen Pihlajakoski...
iten äkkiä vuodet ovatkaan vierineet – olemme
olleet Pihlajakosken kylällä jo 21 joulua. Lapset
ovat varttuneet nuoriksi aikuisiksi ja löytäneet
oman polkunsa elämässään unohtamatta kuitenkaan Pihlajakosken kylää, jonne he useasti palaavat
ympäri vuoden. Talvella tosin maalla asuminen tuo omat
haasteensa, mutta kesän vehreys, järvimaisemat linnunlauluineen ja savun tuoksu rantasaunan lämmetessä saavat unohtamaan talven tuiskut.
On ollut ilo huomata vuosien aikana, että kylämme on
edelleen elinvoimainen ja aina löytyy tapahtumien järjestäjiä ja niihin osallistujia. Isojakin asioita on saatu aikaiseksi;
olemme aikoinaan kylällemme teettäneet kyläkaivon, jonka
uusi pumppu nostaa kevyesti vettä janoisille ja viimeiseksi
rantaan on pystytetty ulkohuussi kaikkien tarvitsevien helpotukseksi.
On hienoa päästä tekemään taas uutta Pihlajalehtistä –
sehän viestii uuden kesän tulosta. Tänä kesänä tapahtumia
on runsaanlaisesti; tutut torit myyjineen ja letunpaistoineen
odottavat innolla kävijöitä. Nuorisoseura valmistautuu kirpputorin pitämiseen ja kesäjuhlaansa, maa-ja kotiutalousseura vastaa osasta toritoimintaa ja järjestää kaikille
avoimia retkiä. Tämän vuoden kesämme huipentuu jälleen
kerran rallilauantaihin 3.8.2019, joka päivä tuo kylällemme
menoa ja meininkiä.
Kulttuurimakasiinissa on näyttelyitä useamman viikon aikana, toki muutamalle innokkalle olisi vielä osa viikoista va-
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paana. Jos sinua kiinnostaa näyttelyn tai esim. kirpputorin
pitäminen Päijänteen partaalla laivarannan makasiinissa
tänä tai ensi kesänä, niin olethan yhteydessä meihin hallituksen jäseniin. Kesän jälkeen huilaamme muutaman kuukauden ja joulukuun alussa sytytämme satamaan
pystytettävään kuuseen valot ja järjestämme pikkujoulut yhdessä kylämme nuorisoseuran kanssa.
Pihlajakosken kyläyhdistyksen jäsenrekisteri päivitetään
tämän kesän aikana, joten saat tämän lehden välissä erillisen jäsenmaksulomakkeen, jolla voit tukea kylämme hyväksi tehtävää toimintaa. Jäsenmaksun suuruus on 10,00
henkilöltä tai 15,00 taloudelta. Vain jäsenmaksun maksamalla olet yhdistyksemme jäsen ja kaikkien jäsenmaksun
31.7.2019 maksaneiden kesken arvomme Wonkamiehen
lahjakortin. Lisäksi samassa liitteessä on kyläkaivon vesimaksun maksusiirto, jolla voit osaltasi ottaa osaa veden tutkimuskustannuksiin. Vesimaksun voit tuttuun tapaan
maksaa myös kaupalla olevaan lippaaseen laitamalla nimesi ja maksetun summan lippaassa olevaan vihkoon.
Nettisivumme ovat myös uudistuneet ja sieltä löydät kylämme palveluhakemiston tapahtumatietoineen
(www.pihlajakoski.fi). Myös tämä uusi Pihlajalehtinen julkaistaan nettiversiona.
Tulkaa siis nauttimaan kesän tapahtumista, sataman monista toreista ja Kulttuurimakasiinin näyttelyistä – tervetuloa
kylään!

Keski-Suomen Vuoden Kylä 2003
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Pihlajakosken kyläyhdistys ry
Pihlajakoskentie 388, 17850 Pihlajakoski
www.pihlajakoski.fi
Yhdistyksen tilinumero:
Kuhmoisten OP FI46 5176 0420 0183 32
Puheenjohtaja: Jukka Jyräs 0400 718330
jukka.jyras@vetouistelulehti.fi
Varapuheenjohtaja: Jorma K. Lehtonen
0400-345 716, riuttala@sci.fi
Sihteeri ja rahastonhoitaja:
Lea Sinivaara 0400 881 030
lea.sinivaara@pp.inet.fi

Jäsenet:
Pertti Lattunen
Harri (Jere) Lehtonen
Timo Lehtonen
Aira Mäkinen
Petri Salonen
Anja Suonkanta
Kirsti Virén
Varajäsenet:
Jussi Pasanen
Raija Perälä
Hannu Weijo
Toiminnantarkastaja:
Kari Paajanen

Pihlajakoski on
Päijännepurjehduksen
reitin varrella.

aukkasaloon, isoon
Päijänteen
saareen pääsee vetten
halki reilussa kymmenessä minuutissa. Janne
Sarhemaa (44) on yksi
kolmesta lossikuskista
mantereen ja Haukkasalon välillä. Lilja ”Lilli” Järvinen ja Ossi Mäkelä
ajavat myös lossia. Autoja
liikkuu lossilla vuositasolla 12 000.
Lossilta myydään myös
pyydysmerkkejä Haukkasalon ja Mustasalon vesille.
Haukkasalossa on viitisen vakituista asuinkuntaa ja sen päälle lukuisa
joukko
kesäasukkaita.
Mökkejä on 120.
Tammikuun puolivälistä
huhtikuun
alkuviikolle
Haukkasaloon pääsee
jäätietä pitkin.
Lossi on Haukkasalon
yksityistien omaa kalustoa. Tielaitos omisti sen
aikanaan ensin, sitten
Destia, joka vuokrasi lossia aluksi tiekunnalle.
- Eipä tässä työssä
stressiä tule eikä kiirettä.
Joutuu lossia ohjaamaankin vähän, vaikka vaijerit
ovatkin. Potkurit on molemmissa päissä, koneet
on Valmetin. Potkurilaitteet pyörivät tarvittaessa
360 astetta.
Kantavuutta on 44 tonnia, Henkilöautoja mahtuu kerralla kymmenen.
Juhannustorstai on vuoden vilkkain päivä.
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Haukkasalon lossi vie
12 000 autoa vuodessa

RAIKASTA KYLÄKAIVOLTA!
Seurantalon pihassa oleva kyläkaivo on kaikkien
vettä tarvitsevien käytössä. Veden juomakelpoisuus
testataan säännöllisesti ja näiden kustannusten
kattamiseen voi osallistua maksamalla
5 euron ”käyttömaksun”/vuosi.

KAIVON KERÄYSLIPAS
ON KYLÄKAUPALLA.

Lossin puh. 0400 311 422

Lossin ohjaimissa Janne Sarhemaa.

TERVETULOA
MUKAAN
KYLÄYHDISTYKSEN
TOIMINTAAN!
Pihlajakosken Kyläyhdistyksen jäsenmaksu
on 15 euroa/talous tai 10 euroa/henkilö.
Jäsenmaksun maksaneiden kesken
arvotaan Ravintola Wonkamiehen lahjakortti.
Tule mukaan ja kanna oma kortesi kekoon
yhteiseksi iloksi! Maksulomakkeita
saa kirjastolta, kyläkaupalta tai
yhdistyksen tapahtumista.

Pihlajakosken
Kyläyhdistys ry :n tili

Puhtaan veden puolesta Pihlajakosken Kyläyhdistys ry

Kuhmoisten OP
FI46 5176 0420 0183 32
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Pihlajakosken tapahtumakalenteri 2019
18.5.2019 lauantai Puutarharetki Pälkäneelle,
järjestää Pihlajalahden maa- ja kotitalousseura, ilmoittautumiset Lea Sinivaaralle 0400 881030
8.6.2019 lauantai klo 10-14 Toripäivä
24.6.-7.7.2019 Anna Juurikan näyttely ”Maalauksia” Kulttuurimakasiinissa
28.-29.6.2019 klo 18-21 perjantaina metalliromun
jatkuu lauantaina klo 8-16
29.6.2019 lauantai klo 10-14 Toripäivä,
6.7.2019 lauantai klo 19 Runon

keräys

peräkonttikirppis

ja suven ilta Makasiinikahvilassa

6.-7.7.2019 lauantai ja sunnuntai Pihlajakosken Nuorisoseuran kirppis
Nuorisoseurantalolla, avoinna klo 10-15, pöytävuokra 10,00, varaukset Sonja Seppälä 040 831 2924
ja Liisa Seppälä 040 718 3424
8.-14.7.2019 klo 11-17 Kirppis
Aira Mäkinen ja Paula Niinimäki

ja Käsityöpuoti

13.7.2019 lauantai klo 10-14 Maa-

Kulttuurimakasiinissa

ja kotitalousseuran tori

13.-14.7.2019 lauantai ja sunnuntai klo 9-15 Akvarellikurssi Makasiinikahvilassa,
vetäjänä Juha Mäenpää, ilm. Jorma K. Lehtonen, riuttala@sci.fi tai 0400 345 716
15.-21.7.2019 klo 11-17 Rauha Koivusen näyttely ”Pieniä
Kulttuurimakasiinissa
20.7.2019 lauantai

puheita polultani”

Nuorisoseuran kesäjuhlat, klo 12-14 päiväjuhla ja klo 19 iltamat

21.7.2019 sunnuntai klo 13.00 Kyläkirkko Makasiinikahvilassa
3.8.2019 lauantai Neste

Rally rallitapahtuma ja pikataival, torikahvila

10.8.2019 lauantai klo 10-14 Rantakala-

ja toripäivä

30.11.2019 lauantai klo 16 Joulukuusen

valojen sytyttäjäiset laivarannassa

7.12.2019 lauantai klo 16 Pikkujoulut Nuorisoseurantalolla

Pihlajakosken Kyläyhdistys ry:n julkaisu.
Sivunvalmistus: Jukka Jyräs
Painopaikka: Grano Oy, Lahti 2019

Pihlajakosken
nuorisoseuran
kesä 2019

LÄTTILÄN OSAKASKUNNAN

Perinteiset kesäjuhlat la 20.7.2019 Pelit ja kisailut klo 12–14,
iltamat klo 19.Saappaanheiton Pihlajakoski Open!
Kirppisviikonloppu 6.–7.7. klo 10–14 seurantalolla.
Myyntipaikat 5 €/päivä.
Varaukset ja tiedustelut: Sonja Seppälä, p. 040 831 2924.
Pihlajakosken Pallon pelipaikoista
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä joukkueen
GM Janne Peltoseen, p. 040 580 1795
Jäsenmaksu 12 €/hlö Jäsenmaksuja voi maksaa
tilille FI49 5176 0420 0339 92 (muista viestikenttään
jäsenen nimi/nimet) tai PNS:n tapahtumissa.
PNS t-paidat ovat myynnissä PNS:n tapahtumissa.
Hinta 20 €/kpl.
Seurantalo vuokrattavissa yksityistilaisuuksiin.
Hinta 50 €/alkava vuorokausi + talvikaudella sähkö kulutuksen
mukaan. Tiedustelut: pj Sara Seppälä, p. 050 301 3499.
Pihlajakosken nuorisoseurantalo, Pihlajakoskentie 363.
Muista tapahtumista ilmoitamme kylän ilmoitustaululla
ja Facebookissa.
Seuraa meitä somessa!
Instagram: @pihlajakosken_nuorisoseura
Facebook: Pihlajakosken nuorisoseura

vesialueet ulottuvat Päijänteellä Pihlajalahden ja Lättilän
kylien rajalta Kortelahden pohjukkaan sekä Iso Kärppäjärvellä
Terrijärven laskuojalta valtion maahan.

Vesialueille on istutettu siikaa.
Hoitokuntaan kuuluvat: Juhani Lättilä, Heikki Lättilä,
Olli Europaeus, Sampsa Peltola ja Päivi Jokela.
Kalastusta valvovat Timo Lättilä ja Rauno Luukkonen sekä
Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueen valvojat.
Pyydysyksikön hinta 2019-2020 on 4 €, nuotta 20 py sekä
katiska, verkko 2,1 x 30 m, rysä alle 150 cm, merta, pystyrysä,
koukut (5 kpl), rapumerta (1 kpl) 1 py,
sekä verkko yli 2,1 x 30 m ja rysä yli 150 cm 2 py.
Uistin, virveli 6 € .
Kalastusluvat myynnissä Kuhmoisten Osuuspankissa,

tilin:o FI5151760420026681.
Viitetietoihin tulee laittaa nimi ja pyydysyksiköiden määrä.
Pyydykset on merkittävä kalastuslain mukaisesti ja
varustettava omistajan nimellä ja puh.numerolla.
Sorsastus on sallittu vain osakkaille, ei yksikkömaksua.
Tied. Päivi Jokela 040-7403934

PIHLAJALAHDEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA

TERVETULOA
KIRJASTOON
PIHLAJAKOSKEN
LÄHIKIRJASTO PALVELEE:

Lauantaisin
klo 11-14
Pihlajakoskentie 388
17850 PIHLAJAKOSKI
050 309 0931
KIRJASTOSSA MYÖS
KAKSI ASIAKASKONETTA
INTERNETYHTEYDELLÄ!

MYYDÄÄN
KAIVOPUMPPU

vuokraa astioita

ruoka-astiasto 100 henk.
50 €,
kahviastiasto 100 henk.
20 €,
kuohuviinilasit ja viinilasit 12 kpl
3 €,
6 kpl terästarjottimia (40x30) ja 2 kpl (30x23) yht. 10 €,
kahvinkeitin + 2 termoskannua
15 €,
10 ja 15 litran kattilat
10 €,
muurikkapannu ja lasta
5 €,
juhlateltta
40 €.

Tied. Päivi Jokela 040-7403934.
PIHLAJALAHDEN MAA- JA
KOTITALOUSSEURAN TOIMINTAA 2017
TORIPÄIVÄ 15.7. klo 10-14 Pihlajakosken satamassa.
Huutokauppamyyjäiset klo 11. Otetaan vastaan myytäväksi perinteisiä
leipomuksia, säilykkeitä, puutarhatuotteita sekä myös kierrätystavaraa.
Huutokaupan jälkeen RALLI-INFO.
Osallistumme Neste Ralli Pihlajakosken erikoiskokeella la 29.7. (sulkuaika 06:00 – 20:30) myyntitalkoisiin, kioskit satamassa ja Äsköläntien varressa. Talkoolaiset voivat ilmoittautua Tainalle 040-8336190
tai Päiville 040-7403934 10.7. mennessä.
PIHLAJALAHDEN MAA- JA KOTITALOUSSEURAN 80-VUOTISJUHLAT 20.8.2017 Pihlajakosken seurantalolla. Seuraa ilmoitteluamme!
Ilmoitamme toiminnastamme Pihlajakosken kyläyhdistyksen nettisivuilla / muut yhdistykset, facebookissa ja Kuhmoisten Sanomissa
sekä jäsenille sähköpostitse.

Yhden kesän käytössä ollut Leijona käsikäyttöinen kaivopumppu. Imuputken pituus 790 cm.
Sisältää nostomännän ja pohjaventtiilin. (Uuden arvo 400 €) Kaivon betonikansi, halkaisija 116 cm.
Tee tarjous. Pihlajakosken Kyläyhdistys ry, Jorma K. Lehtonen riuttala@sci.fi tai 0400 345716

Tervetuloa
Ja¨msa¨n Arvajalle koko perheen
Kuhmoinen
parturikampaamoon.
Soita 040 725 2010
Arvaja
Edesniemi
niin sovitaan sopiva
palveluaika.
Jämsä

ri Sorvari (58) on kuhmoislainen ammattikalastaja, joka auttaa kalatarpeissa kunnan pohjoispuolen kyläläisiä, kesäasukkaita ja
jämsäläisiä.
Talvisin kalastaja kulkee verkoillaan moottorikelkalla reki
perässään. Kalaa tulee Päijänteestä mukavasti: kuhaa, siikaa,
ahventa,
haukea,
madetta...
Ruolahden Koppasentien
mutkan kalastustilalta lähtevät
liikkeelle Arin muikkutroolarit
kesäkuun alusta alkaen. Muikkumiehet liikkuvat silloin myös
Pihlajakosken edustan syvänteillä ja muikunpyynti jatkuu
myöhään syksyyn.
Ari myy tuoretta kalaa lauantaisin Jämsän torilla ja perjantaisin illansuussa voi käydä
Koppasentie 45:n satamasta
hakemassa sekä juuri savustettua, että tuoretta kalaa.
Tilauksesta kaloja myöskin
saa, kun soittelee Arille tai pistää sähköpostia: 0400 241 003
(ari.a.sorvari@gmail.com)
- Kesäkuussa alkaa muikun
ja siian troolaus. Syksyllä lokakuussa isompaakin kalaa sitten taas saa, kun siirryn
verkkopyyntiin. Aina yritetään
palvella, kun tarvista on, Ari
lupaa.
- 1979 aloin virallisesti kalastajan ammatin. 1974 ostin ensimmäisen veneeni, Vatorin
trimaraanin, joka oli kolmirunkoinen ja kolme metriä pitkä,
4,5 hevosvoiman moottorilla.
- Isä laati mulle säännöt,
koska vene ei ollut hänen mielestään kovin turvallinen. Arvajalta kalaan kuljin ja kerrankin
kun olin vähän kauempana,
Järvis-Väinö, tuttu kirvesmies
tuli vastaan ja pysäytti sanoen,
että ”kaikkien edun kannalta
on parasta että käännyt takaisin. En kerro isälles sitten mitään”.
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Ammattikalastaja kulkee
myös Pihlajakosken vesillä

Ari Sorvari
kalastaa
Päijänteellä

Savusiikaa suoraan
uunista perjantaisin.

l lämpö ja vesijohtotyöt
l LVI-tarvikkeet
l viemärikuvaukset
l erilaiset kaivuutyöt
l putkensulatukset

ESAN
PUTKITYÖ
p. 0440 846 436
esa.miettinen@phnet.fi

Arin Ahti-isä kalasti myös
aiemmin Päijänteellä. Hän oli
Viipurista kotoisin ja myös
Arin vaari oli kalastaja.
Sorvarin savustusuuniin
menee siikaa kerrallaan 30
kiloa. Ari suolaa savusiiat
siten, että 10 litraan raikasta
vettä laitetaan 2 kiloa karkeaa
merisuolaa, joka keitetään.
Suolaliemi jäähdytetään. Savustuksen jälkeen lämpimät
kalat kastetaan liuokseen,
mikä takaa Arin mukaan
hyvän säilyvyyden.
Maksimiaika suolaukselle on
yksi minuutti. Liemessä voi
kastaa neljän ritilän kalat,
mutta sitten suolavesi pitää
vaihtaa uuteen.

Savustetut siiat
Ari kastaa
minuutiksi
suolaveteen.

KALAA
KALASTAJALTA!
Myynti lauantaisin
Jämsän torilla sekä
perjantaisin illansuussa
kalastustilalta Ruoniemestä Koppasentie 45.

ARI SORVARI
Kalaa tilauksesta:

p. 0400 241 003
ari.a.sorvari@gmail.com

VUOKRAAMME
(tupakeittiö, 2 mh+s)

mummulaamme
sopimuksen mukaan
H Päivi Jokela 040-7403934

Päijänteen paras kesänviettopaikka on Pihlajakoskella!
Kesä täynnä ohjelmaa, hyvää ruokaa ja iloista mieltä. Tervetuloa!

WONKAMIEHEN TAPAHTUMAT KESÄ-2019
la 8.6 Duo Tornado
ei sisäänpääsymakksua

la 15.6 Janus Hanski
Liputt 5€

a 22.6 Juhannus, Three Wishes
Liput 5€

9.6

Repullinen heppuja
ei sisäänpääsymakksua

la 6.7 Käsityöläiset
Liput 10€

la 13.7 ABBA Tribute
Liput 8€

la 20.7 Kesäjuhlat, Mikko Alatalo
Liput 8€

la 27.7 ?????????

Esiintyjä ilmoitetaan myöhemmin, Liput 10€
10

pe 2.8 MM-ralli

Esiintyjä ilmoitetaan myöhemmin Lip
iput 5€

la 3.8 MMMM ralli, Beatffool
oo
o s
Liputt 8€

la 10.8 Blues Flames
ei sisäänpääsymakksua

la 17.8 Sikajuhlat, Karaokeilta
ei sisäänpääsymakksua

la 24.8 Jari Uutela
ei sisäänpääsymakksua

la 31.8 Venetsialaiset Bat & Ryyd
Liputt 5€
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