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KYLÄYHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN TUOLILTA...
LEA SINIVAARA

Kesällä taas tapahtuu...
alven selkä taittui ja ollaan jo hyvässä mallissa kevään
kanssa. Tosin näytti kyllä tänä talvena siltä, että syksy
muuttui märäksi ja loskaiseksi talveksi ja siitä kevääksi. Korona-virus poikkeuslakineen toi rajoitteita
meidän jokaisen elämään ja tätä kirjoittaessani laki on
vielä voimassa. Kaikki tilaisuudet on peruttu loppukevään osalta,
mutta uskomme silti vahvasti tilanteen normalisoituvan kesän kuluessa.
Viime syksynä Keski-Suomen Kylien pitämien kyläiltojen innostamina kokosi Kuhmoisten Pohjoisten Kylien kyläyhdistykset voimansa yhteen. Pohjoisiin Kyliin kuuluvat Harjunsami,
Patavesi-Torvela, Pihlajakoski ja Puukkoinen. Ruolahteakin
olemme mukaan houkutellet, mutta emme ole siinä vielä onnistuneet.

T

Konkreettinen yhteistyö alkoi tämän vuoden tammikuussa
Lukupiirillä, jonka vetäjäksi saimme Kuhmoisten kunnan eläköityneen kirjastonhoitajan Sohvi Koskisen. Lukupiiri on kaikille avoin
ja veloitukseton ja kokoonnumme vuoron perään jollakin näistä
kylistä.
Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, tammikuussa Patavedellä
Nikkisillä oli 14 osallistujaa Kalevalasta keskustelemassa ja helmikuussa Pihlajakosken kirjastossa kokoontui 12 Mika Waltarin
kirjallisuuden ystävää. Korona-virus tosin aiheutti seuraavien iltojen peruuntumisen, mutta jatkamme jälleen syksyllä Lukupiiriä

elokuusta marraskuuhun kuukauden viimeisenä perjantaina. Paikat on vielä sopimatta, joten seuraathan ilmoitteluamme.
Olemme jälleen koonneet tähän lehteen aikamoisen paketin
mielenkiintoisia tapahtumia tulevalle kesälle yhteistyössä Pihlajakosken seurojen kanssa. Uutena tapahtumana meillä on Kuhmoisten Pohjoisten Kylien yhteinen viikonloppu 13.-14.6.2020, jolloin
kylillä tapahtuu kaikkea kivaa. Koitamme saada runsaasti kirpputorinpitäjiä joko omille pihoilleen tai kylien tarjoamille yhteisille paikoille.
Pihlajakoskella on mahdollisuus tulla seurantalolle pitämään
omaa kirpputoria, joten varaa paikkasi Lea Sinivaaralta 0400
881030. Lisäksi Haukkasalossa on keppihevoskisat ja iltamatkin
koitamme saada lauantai-illaksi nuorisoseurantalolle tansseineen.
Päivän aikana on paljon muutakin ohjelmaa, joka tarkentuu kesäkuun alussa. Ja tämä kaikki vain, jos koronasta ollaan jo sillon
päästy eroon!
Torilla on toimintaa melkein joka lauantai, Kulttuurimakasiinissa
näyttelyitä on koko kesän ja Kahvilamakasiinissa Vuokko Liimatta
palvelee herkkuineen kesäkuusta elokuun alkuun. Koko kesän toiminta huipentuu jälleen Neste Rallyn rallilauntaihin 8.8.2020 ja
Pihlajakoskelle odotetaan taas satamäärin vieraita meille kylään.
Vipinää on siis tiedossa koko kesäksi eikä nälkä pääse yllättämään Wonkamiehen palvellessa tuttuun tapaan ja Kyläkaupan ollessa auki koko kesän. Olet sydämellisesti tervetullut nauttimaan
ihanasta kesästä meidän kylälle, osallistumaan tapahtumiin ja tutustumaan näyttelyihin – nähdään kylällä!
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Mikko Niskanen ja Jorma K. Lehtonen. Kuva on otettu Pihlajakosken entisen koulun eli elokuvastudion pihalta vuonna 1983, kun he muuttivat Pihalajakoskelle.

”Kävihän kamera loppuun asti”
eidän jokaisen tuntema Jorma K. Lehtonen on vaikuttanut Pihlajakoskella jo melkein 40 vuoden ajan.
Mona ja palavan rakkauden aika –elokuva oli saatu
valmiiksi ja Mikko Niskanen (1929-1990) saapui
Jorma kyydissään katsomaan Pihlajakosken koulua uudeksi elokuvastudioksi.
Pihlajakoskella on syntynyt Mikon kanssa monia mainetta saaneita elokuvia mm. Kalle Päätalosta kertovat Elämän vonkamies
(1984-1985) ja Nuoruuteni Savotat (1986).
Mikko Niskanen vaikutti Pihlajakoskella vuosina 1983 – 1987 ja
muutamien mutkien jälkeen Jorma K. osti elokuvastudion itselleen
1989.
Afrikassa tehdyt kaksi Kenia-dukumenttia: Afrikan suuri poika –
Kip Keino ja Harambee – yhdessä eteenpäin vuosina 1987 – 1988,
Jorma kertoo tehneensä ja tuottaneensa valtion taiteilija-apurahan
turvin. Nämä elokuvat Jorma mainitsi myös sellaisiksi, jotka jokaisen
kannattaisi katsoa. Jorma on ollut erittäin tuottelias tv-dokumenttien
ja –dokumenttisarjojen tekijä. Parhaiten muistetaan varmaan Pihlajakosken kylällä kuvatut Pekko-elokuvat, joissa Jorma K. toimi
tuottajana ja tuotantopäällikkönä Timo Koivusalon ollessa ohjaajana.
Pekko-elokuva oli ensimmäinen, joka Jorma kertoo leikkanneensa tietokoneella. Pekoista Jorma teki myös 24-osaisen tv-sarjan, joka on esitetty useaan kertaan televisiossa. Pekko-elokuvat

M

ovat saatavissa Kuhmoisten kirjastossa DVD:nä, joten suosittelen
ne katsomaan – voit nähdä niissä paljon tuttuja henkilöitä.
Tv-sarjoista tunnetuimpia ovat varmasti olleet myös Elämän rouva
– rouva Glad” (1989) ja ”Ei vanhene koskaan – selvittämättömien
rikosten sarja” (1997), jossa viimeksi mainitussa edesmennyt Åke
Lindman toimi juontajana. Rikossarja on edelleen Areenassa nähtävissä 8-osaisena sarjana.
Nykyään Jorma K. kertoo pääasiassa tekevänsä tv-mainoksia,
tuote- ja yritysesittelyitä, joista voidaan mainita Kuhmoisten kunnan
esittelyvideot ja vuosina 2016-2018 kuvattu Kopola – Kertomus kopolasta ja Kopolan hengestä”.
Kopolan Jorma K. itse kuvasi, leikkasi ja ohjasi ja opetti samalla
elokuvan kuvausta. Jorma myös opettaa elokuvan tekemistä edelleen mm. ammattikorkeakouluissa.
Kysyessäni Jorma K:lta erityistä muistoa elokuvan teosta hän
mainitsee Taavi Kassilan ohjaaman Petos –elokuvan (1987) Kakolan vankilassa tehdyt kuvaukset, jossa Jorma toimi järjestäjänä. Hän
näytteli elokuvassa vanginvartijaa ja vangin karatessa Jorma juoksi
jyrkkää alamäkeä kohti kameraa, kompastui ja putosi kaksi metriä
pää edellä kameran eteen. Kuvausryhmä kauhistui ja Jorman kommentit tapahtuneesta olivat:
”Kävihän kamera loppuun asti?”.

Jorma K. Lehtosta haastatteli Lea Sinivaara
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Tapahtumakalenteri

2020
1.6.-21.6.2020 klo 10-17 Valokuvanäyttely ja kirpputori Kultuurimakasiinissa
13.6.2020

lauantai klo 10 -> Kylätahtuma-päivä yhdessä Harjunsalmen ja Haukkasalon
Uuraksen kanssa, kirpputoreja (varaa pöytä Lealta 0400 881030),
keppihevoskilpailuja ym.

22.-28.6.2020

klo 11-17 Svetlana Ruohon näyttely Kulttuurimakasiinissa

27.-28.6.2020

klo 18-21 perjantaina metalliromun keräys jatkuen lauantaina klo 8-16 satamassa

27.6.2020

lauantai klo 10-14 Toripäivä, peräkonttikirppis

29.6.-5.7.2020 klo 11-17 Kirppispuoti Kulttuurimakasiinissa, Paula Niinimäki ja Aira Mäkinen
4.7.2020

lauantai klo 10-14 Toripäivä

6.7.2020

maanantai klo 19 Runon ja suven ilta Makasiinikahvilassa

6.7.-12.7.2020 klo 11-17 Seija Laukkasen näyttely Kulttuurimakasiinissa
11.-12.7.2020

lauantai ja sunnuntai klo 9-15 Akvarellikurssi Maksasiinikahvilassa, vetäjänä
Juha Mäenpää, ilm. Jorma K Lehtonen, riuttala@sci.fi tai 0400 345 716

13.-19.7.2020

klo 11-17 Käsityöpuoti Kulttuurimakasiinissa Aira Mäkinen ja Paula Niinimäki

18.7.2020

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

19.7.2020

sunnuntai klo 13-15 Kyläkirkko Kahvilamakasiinissa

20.7-2.8.2020

klo 11-17 Anna Juurikan näyttely Kulttuurimakasiinissa

25.7.2020

lauantai klo 10-14 Maa- ja kotitalousseuran tori,
kukkien sidontaopetusta klo 10.30 ja 12.00

1.8.2020

lauantai klo 10-14 Rantakala- ja toripäivä

8.8.2020

lauantai Neste Rally rallitapahtuma ja pikataival, torikahvila

29.8.2020

lauantai Puutarharetki Pirkanmaalle, järjestää Pihlajalahden maa- ja
kotitalousseura, ilmoittautumiset Lea Sinivaaralle 0400 881030

HUOM! Koronaepidemia voi muuttaa aikatauluja –
seuraa netti- ja fb-sivujamme!
Pihlajakosken Kyläyhdistys ry:n julkaisu.
Sivuasemointi: Jukka Jyräs
Painopaikka: Grano Oy, Lahti 2020

l
l
l
l

Suihku
Pyykinpesukone
Etätyöpiste (valokuitu)
Retkimajoitus
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Ikkuna menneeseen
On tärkeää, että vielä elossa olevia
henkilöitä haastatellaan ja kuunnellaan,
sillä heillä on valtava tietomäärä
menneen ajan elämänmenosta ja
maaseudusta. Jorma K. Lehtonen
haastatteli Pihlajakosken kylällä
lapsuusaikaansa viettänyttä
Anni Suomalaista turvallisesti
puhelimitse koronaepidemian aikana.

nni kertoi seuraavaa: ”Minulla
oli ihana ja turvallinen lapsuus
ja olosuhteet tietysti vaikuttivat
myös nuoruuteeni. Sota-aika
toi työvelvoitteen ja äitini lähti
Lahteen vaneritehtaalle töihin. Muistan vielä
miten yöaikaan äiti kääri minut huopaan ja
vei minut pommisuojaan. Lahdessa oli paljon pommituksia, mutta minulle ei kuitenkaan ole jäänyt siellä olosta mitään pelkoja.”

A

Anni Suomalainen.

Anni kertoi olleensa usein mummun ja
papan luona Pihlajakoskella ja hän kävi 1-2
luokkansa kylän koulua, seuraavana vuonna
koulu jatkui Senja Hietarannan ohjauksessa
Harjunsalmella.
Keskikoulua Anni kävi Vaa- jakoskella ja
hän toimi silloin kolmisen viikkoa postinkantajana polkupyöräillen neljän kilometrin lenkkiä. Tehdasalueelle tuli paljon postia ja joen
varressa oli paljon työmiesten taloja. Anni
jakoi postia näihin taloihin ja oppi muistamaan kunkin asuinpaikan.
Mustalaisia oli jonkin verran ja eräs heistä
paistoi perunoita rautapannulla ja hän pyysi
myös Annia syömään. Ihmiset olivat silloin
vieraanvaraisia ja omasta aina annettiin.
Pihalajakoskelta hän muistaa Koskelan

isännän Väinö Koskelan myös hyvin ja kertoi miten aina sahanmäellä kohdatessaan
Väinö nosti Annin korkealle ilmaan. Tämä
on jäänyt Annin mieleen iloisena sukupolvien kohtaamisena.
Anni muisteli myös miten hän toimi apulaisena Bror Wahlroosin luona, jonka puoliso apteekkarina toimiva Taina oli Sylvi
Kekkosen sisko. Anni teki herralle aamupuuron, petasi parin vuoteen ja hyllytti lääkepakkauksia apteekin puolella. Joululahjaksi Anni muistelee saaneensa upean
saunapyhkeen ja esiliinan. Kekkosten tullessa kylään Anni oli ollut tekemässä voileipiä apteekkarin apuna. Pitkän työuransa
Anni teki SOK-konttorissa eri työtehtävissä.
Aikoinaan töitä oli kaikilla, lehmien kellot
kalkattivat, oli puuhaa ja touhua koko ajan.
Ihmisiä oli paljon, kaikki tunsivat toisensa ja
elo oli vilkasta. Anni kertoi, että kun elämä

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

Kuhmoisten OP
FI46 5176 0420 0183 32

muuttuu, niin siihen on mukauduttava ja vieläkin hän muistelee Pihlajakoskea ja sen ihmisä erityisellä lämmöllä.
Luonnnossa liikkuminen on ollut tärkeää
Annille aina jo lapsuudesta alkaen ja omien
lastensa kanssa he tekivät retkiä Kaitajärvelle asti mahtaviin vuorimaisemiin ja tonttukalliolle.
Nykyään Anni asuu Kuhmoisten kirkonkylällä ja käy mökillään kesäisin. Pihlajakoski
ei ole enää Annin mielestä ollenkaan sellainen kuin ennen, mutta paikkakuntana Koskelan mutka ja Takalan seutu ovat erityisesti
edelleen rakkaita.
Anni Suomalainen on tehnyt mittavan
työn tallentaessaan elämänsä muistoja lapsilleen kirjoittamaansa kirjaan ”Ikkuna menneeseen – Entisajan elämää Kuhmoisten
Pihlajakoskella”. Kirjan kirjoittamisen hän
aloitti vuonna 2008, jonka jälkeen hän pikku
hiljaa täytetyönä teki muistiinpanoja. Anni
toimi myös miehensä omaishoitajana vuodesta 2008 vuoteen 2016 ja kirjan kirjoittaminen on ollut hänen sanojensa mukaan
omalle mielelle tärkeää ja aika on kulunut
kirjoittaessa nopeasti.
Lopuksi Anni halusi kertoa terveisiä pihlajakoskelaisille: ”Nauttikaa kauniista luonnosta ja Päijänteestä, jotka on ilmaiseksi
meille annettu. Kyläkauppa on meillä ylellisyyttä, samoin kirjaston palvelut. Niillä ylläpidetään kylän viihtyvyyttä ja Wonkamies
antaa osalle asukkaista ja veneilijöille oman
ilonsa.”
”Kaiken näköistä on nähty ja koettu” Anni
Suomalainen tuumasi.

Anni Suomalaisen haastattelu:
Jorma K. Lehtonen

RAIKASTA
KYLÄKAIVOLTA!

KAHVILAMAKASIINI
palvelee
kesäkuusta
elokuun alkuun
Pihlajakosken
satamassa.

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

Tarjolla suolaista
ja makeaa
hyvää syötävää.

KAIVON
KERÄYSLIPAS
ON KYLÄKAUPALLA.

Puhtaan veden
puolesta
Pihlajakosken Kyläyhdistys ry

Tervetuloa
maistamaan!

Seuraa aukioloaikoja:
www.facebook.com/Haukkasalonlossi

Kahvilaemäntä
Vuokko Liimatta
040 507 5014.

Tarkista tarkemmat aukioloajat

www.wonkamies.fi

