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KYLÄYHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN PALSTA...
PETRI SALONEN

Puheenjohtajan pakinoita
änä talvena on ollut kunnon talvi: lunta on riittänyt niin
paljon, että jopa etelässä on päästy hiihtämään. Itse
metsästystä harrastavana olen oppinut sen, että kunnon talvivarustus passipaikalla ja pitkävartiset saappaat ovat eränkävijälle välttämättömmät. Voin kertoa,
että isoa hirven ruhoa umpihangessa ahkiossa vetäessä olisi
usko voinut loppua. Onneksi runsas lumi satoi vasta sen jälkeen,
kun meidän hirviporukka oli urakkansa saanut päätökseen. Metsän eläinten jäljet ovat olleet hyvin seurattavissa ja meidänkin
kotipihassa näkyivät isomman pedon jäljet alkuvuodesta – susi
oli käynyt kylässä.

T

Talvi on taittunut koronan kynsissä ja meillä täällä maalla se on
näkynyt eniten tilaisuuksien peruuntumisilla. Emme voineet pitää
suunniteltuja kylien välisiä hiihtokisoja emmekä päässeet pilkkimään kilpaa Päijänteelle. Ehkä mieluummin kuitenkin näin, sillä
ylimääräisiä kontakteja välttämällä olemme saaneet toistaiseksi
olla turvassa ja toisaalta emme ole altistaneet kanssaihmisiä.
Vastuullisena järjestäjänä olemme myös joutuneet karsimaan
ensi kesän tapahtumia jonkin verran. Vuokon kesäkahvila Kahvilamakasiinissa avaa ovensa kesäkuun alussa viime vuotiseen
tapaan ja pääsemme maistamaan hänen loihtimiaan herkkuja.
Suosittelen lämpimästi poikkeamaan katsomassa mitä hyvää
Vuokko ensi kesänä tarjoilee kahvin kera.
Kulttuurimakasiinissa on myös toimintaa koko kesän ja näyttelykauden avaa Tom Linkopuu. Tom on pitänyt useita näyttelyitä ja
hän tekee grafiikkaa erilaisilla tyyleillä. Tarkemmat tiedot tämän
kesän näyttelyistä löydät Tapahtumakalenterista sivulta 4.

Wonkamies avaa ovensa heti kun sallitaan ja viime vuoden takea-way-tarjoilu pelasti monen kyläläisen lounaspulman.
Viime kesänä ei maa- ja kotitalousseuran toria eikä juuri muitakaan voitu pitää, mutta tulevana kesänä yritetään uudelleen 24.7.
Samoin nuorisoseura suunnittelee kesäjuhliaan ja hulvatonta sketsikimaraa heinäkuun lauantaille 17.7. Tässä vaiheessa maaliskuussa on tiedossa, että Neste-rallit ajetaan, mutta tänä vuonna
Pihlajakosken pikataival ei ole mukana. Hyvä näin, sillä järjestäjän
vastuulla on kaikkien osallistujien, niin ajajien kuin katsomoissa
olevien turvallisuus.
Perinteitä noudattaen Juha Mäenpää on lupautunut jälleen vetämään akvarellikurssin 10.-11.7. ja tänä vuonna saamme hänen
töitään esille Kulttuurimakasiiniin heti kurssin jälkeiselle viikolle.
Olemme siis tehneet jälleen kerran parhaamme kesätapahtumien
suhteen, mutta viime vuodelle suunniteltu ja tälle kesälle siirretty
Kyläpäivä ei koronasta johtuen toteudu tänäkään vuonna. Mutta
kenties saamme kylällä aikaiseksi isommat juhlat vuoden päästä
– toivotaan näin. Tarkemmat tiedot toteutuvista tapahtumista saat
facebook-sivuiltamme, joten kannattaa tykkäyksen kautta liittyä
seuraajaksemme.
Olen ensimmäistä kauttani kyläyhdistyksemme puheenjohtajana
ja Harjunsalmella asuvana ja täällä Pihlajakoskella Pihlajajärven
Kärrysaaressa mökkielämää viettävänä tunnen kuuluvani vahvasti
tämän kylän elämään – olenhan lapsuuteni viettänyt Haukkasalossa.
Toivotan kaikille pihlajakoskelaisille ja muille meidän kyläläisille
aurinkoista kesää ja turvallista tulevaisuutta!

Keski-Suomen Vuoden Kylä 2003
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Kuva Äskölän talosta vuodelta 1950.

Mukana vuosisatojen ketjussa
seampi vuosisata on jo vierähtänyt ja miespolvi vaipunut unholaan Äskölän tilalla tähän päivään mennessä.
”Isossa jaossa Lättilän tilasta lohkaistiin isännän veljelle
Juho Yrjönpojalle Äskölän tila, josta vuodesta 1755 on
verorekisterissä merkintä. Rakennukset olivat aikaisemmin viereisellä mäellä, ja nykyisellä päärakennuksen paikalla oli
aluksi sepän paja ja myöhemmin navetta.”

U

”Nykyisen pihapiirin ovat rakentaneet isovanhempani Joonas ja
Tyyne Äskölä vuosina 1922-1948. Tässä on kuva talostamme vuodelta 1950, jolloin siinä ei vielä ollut vuorilaudoitusta. Me olemme
14. sukupolvi ja hallinneet tilaa vuodesta 1987 lähtien,” Päivi Jokela
kertoo menneitä muistellen.”
”Itselleni oli ylioppilaaksi tulon jälkeen yhtenä vaihtoehtona maatalousala ja kävinkin Tarvaalassa maatalouskoulun. Vanhempani
Pentti ja Vieno olivat jo valinneet tuotantosuunnaksi lypsykarjan. Me
olemme Kimmon kanssa laajentaneet navettaa pariinkin otteeseen,
ja nyt meillä on toistasataa päätä hoidettavana”, Päivi lisää.
Nykyään Äskölän tila on ainoa lypsykarjatila Pihlajakoskella, ja
Kuhmoisissa niitä on enää viisi kaikkiaan. Aika on siis muuttunut
paljon siitä, kun joka torpassa oli ainakin yksi lehmä, ja yli kymmenen lehmän taloa pidettiin jo isona tilana. Nykyään Suomessa rakennetaan enimmäkseen kahden robotin navetoita, ja koko maan
lypsykarjojen keskikoko on 50,5 lehmää. EU:hun liittymisen myötä
maidon hinta niin kuin muutkin tuottajahinnat laskivat. Maataloustuet
korvaavat menetettyjä tuloja.
”Vasikoita meillä syntyy ympäri vuoden ja juottolassa vasikat saavat aluksi hyvää ternimaitoa ja tärkeintä onkin pikkuvasikoiden hyvinvointi, sillä lehmävasikoista kasvavat uudet maidontuottajat.
Jalostamalla koetamme löytää parhaat linjat. Äskölän tilan lehmistä

on kolme neljäsosaa ruskeavalkoista Ayshire-rotua ja yksi neljäsosa
Holsteinin mustavalkoista rotua. Maidon laadun säilyminen on ensiarvoisen tärkeää.”
”En ole isännyytemme aikana ajatellut, että olisin voinut tehdä elämässäni jotakin muuta. Olen tuntenut tärkeäksi sen, että olen itse
lenkkinä sukupolvien ketjussa ja toivottavasti se ketju jatkuu. Kiinnostus luontoon ja eläimiin on meille molemmille tärkeää. Haasteena taas ovat toisaalta alhaiset tuottajahinnat ja toisaalta nousevat
kustannukset. Olemme luonnosta riippuvaisia. On ollut vuosia, jolloin viimeiset viljat on puitu todella myöhään syksyllä”, Päivi miettii
ja lisää: ”Ennen kiire oli toisenlaista kuin nykyään. Muistan lapsuudesta kahvihetket heinäpellon laidalla ja ruokaperäiset pihamaalla
syönnin päälle. Aika oli leppoisampaa, vaikka silloinkin kiirehdittiin,
kun työt tehtiin käsityövaltaisesti. Ehkä tuota aikaa ei kuitenkaan liikaa voi romantisoida.”
Koronasta puhutaan kaikkialla, mutta Päivin mukaan tauti ei ole
vaikuttanut tilan tuotantoon. Maskit ja etäisyydet ovat toki tuttuja ja
vieraita ei muutenkaan navettaan mielellään päästetä. Taudit, lehmien koronatkin, leviävät helposti jopa jalkineiden pohjissa, joten
tarkkana pitää olla. Maatilalla on onneksi tilaa liikkua.
”Perimätiedon mukaan isän vaari kävi Pohjanmaalla heinänsiemeniä ostamassa ja mukana tuli myös kastematoja. Täällä päin poltetuissa kaskimaissa oli ollut heikosti pieneliöstöä, niinpä meidän
piikamme keräsivät kastematoja, ja myymällä niitä saivat hamekankaita itselleen. Yrittäjyyttähän tuokin oli”, Päivi ja Kimmo naurahtavat
ja toivottavat vielä lopuksi kaikille hyvää kesää: ”Toivottavasti sovimme yhdessä kylän raitille niin kuin aina ennenkin!”

Päivi Jokelaa haastatteli Lea Sinivaara
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Kuva: Jukka Jyräs.

PIHLAJAKOSKEN
Tapahtumakalenteri 2021
31.5.-1.8.2021

klo 11-17 Makasiinikahvila avoinna, jos rajoitukset sen sallivat

31.5.-13.6.2021 klo 11-17 Tom Linkopuun näyttely Kulttuurimakasiinissa
14.-27.6.2021

klo 11-17 Svetlana Ruohon näyttely Kulttuurimakasiinissa

19.6.2021

klo 10-16 metalliromun keräys ja ongelmajätteen pienerien
sekä kodinkoneiden keräys klo 10-14 Pihlajakosken satamassa

5.-11.7.2021

klo 11-17 Käsityö- ja Kirppispuoti Kulttuurimakasiinissa,
Paula Niinimäki ja Aira Mäkinen

10.-11.7.2021

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

12.-18.7.2021

klo 11-17 Juha Mäenpää näyttely
Kulttuurimakasiinissa

17.7.2021

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

18.7.2021

sunnuntai klo 13-15 Kyläkirkko Kahvilamakasiinissa

19.7.-1.8.2021

klo 11-17 Christer Bomanin näyttely Kulttuurimakasiinissa

24.7.2021

lauantai klo 10-14 Maa- ja kotitalousseuran tori

7.8.2021

lauantai klo 10-14 Rantakala- ja toripäivä

KORONATILANNE VOI TUODA MUUTOKSIA
JA TILAISUUKSIA VOIDAAN JOUTUA PERUUTTAMAAN.
AJANTASAISET TIEDOT KERROMME YHDISTYKSEMME FACEBOOK-SIVUILLA.
Pihlajakosken Kyläyhdistys ry:n julkaisu.
Sivuasemointi: Jukka Jyräs
Painopaikka: Grano Oy, Lahti 2021

KIRJASTO
Pihlajakoskentie 388
17850 PIHLAJAKOSKI
puh. 050-309 0931
ETÄTYÖPISTE
avautuu Pihlajakosken kirjastolle kevään aikana.
Kysy lisää/varaukset p. 0400 881030/Lea Sinivaara
Kirjastopalveluihin pääsee myös netin kautta
https://keski.finna.fi
Voit kirjautua sisään kirjastokortista löytyvällä
asiakastunnuksella (291A…) ja nelinumeroisella
tunnusluvulla:
l lue e-kirjoja
l kuuntele äänikirjoja
l lue kotimaisia ja ulkomaisia aikakauslehtiä
l kuuntele musiikkia
LISÄOHJEITA JA APUA DIGIASIOISSA:
Soita Kuhmoisten pääkirjastoon puh. 040-359 4542
tai lähetä s-postia kirjasto@kuhmoinen.fi

l
l
l
l

Suihku
Pyykinpesukone
Etätyöpiste (valokuitu)
Retkimajoitus

VUOKRAA PALJUKÄRRY
PALJUUN MAHTUU 6 henk.
VARAUKSET JA HINNAT
www.bbqrent.fi
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”TOTUS” HILJAINEN PUURTAJA PÄIJÄNTEELLÄ
ylämme nykyisistä ympärivuotisista asukkaista vanhin on Jussi
Pasanen. Hän muutti Pihlajakoskelle vaimonsa Eevan kanssa
syksyllä 1989 jäätyään eläkkeelle. Jussin nykyinen talo ja entinen kotitalo Askonniementien alkupäässä on
rakennettu ennen sota-aikaa, vuonna 1939.
Jussin äiti oli Seppälästä syntyisin ja muun
muassa sen myötä meidän kylä on aina tuntunut Jussille kotoisalta.

K

Jussi muistelee, että sota-aikana piti tulla
Jämsästä koulusta kotitilalle töihin ja toimeentulo saatiin omasta maasta. Vuodet
ovat muuttaneet kylän maisemia ja elinkeinoja, sillä silloin oli Pihlajakoskellakin useammassa talossa lehmiä ja nyt ne kaikki
ovat yhdessä talossa eli Äskölässä. Sähkökin tuli aikoinaan kylän myllyltä ennen kuin
tänne saatiin Imatran Voiman muuntaja
1950 luvulla.
Jussi kertoi kylän olleen virkeä hänen nuoruudessaan ja hän muisteli myös sota-aikana viholliskoneiden lentäneen Päijänteen
yllä.
”Pelkoa ei kuitenkaan ollut, vaan olot tuntui
turvalliselta Joutsaan verrattuna, josta perhe
muutti tänne.”
Hänen isänsä työskenteli puuraaka-aineen
hankinnan parissa ja Jussikin tutustui sahayrittäjiin tehdessään pitkän työuran pankinjohtajana. Siitä jäi kiinnostus.
Jussi on ollut kylätoimikunnassa aktiivisesti
mukana ja viime vuosina hän on tutkinut
myös innokkaasti Pihlajakosken Koskelantien varressa sijainneen ”ison” sahan historiaa. Hän kertoi, että hänellä on noin 2000

TERVETULOA
MUKAAN
KYLÄYHDISTYKSEN
TOIMINTAAN!
Pihlajakosken Kyläyhdistyksen jäsenmaksu
on 15 euroa/talous tai 10 euroa/henkilö.
Jäsenmaksun maksaneiden kesken
arvotaan Ravintola Wonkamiehen lahjakortti.

Raamisahan muistomerkki rannassa.
digitaalista valokuvaa vanhan sahan Åbo
Akademiin kirjastossa säilytetystä arkistomateriaalista, mutta epäilee ettei se ole
aivan täydellinen kokoelma.
”Huonolla ruotsin kielen taidollani olen selvittänyt asiakirjojen sisältöjä sen aikaista
ruotsia tulkiten ja olen myös itse käynyt tutkimassa arkistomateriaalia Turussa. Sieltä
selvisi, että Pihlajakosken sahan lopullisesti
rakennuttivat ja perustivat loviisalaiset
Björkstenin ja Hambergin kauppahuoneiden omistajat.”
”Itse saharakennuksesta minulla ei ole
ikävä kyllä valokuvaa, mutta Turusta löytyi
käsin mittakaavaan tehty karttapiirustus
sahan alueesta ja sen rakennuspaikoista”,
Jussi lisää vielä.

Totus oli purjealus joka kuljetti valmista sahatavaraa Pihlajakoskelta Anianpeltoon välivarastoon. Paluukyydillä saatiin taas
Pihlajakoskelle mm. silakkaa, ruista ja suolaa sekä muuta kauppatavaraa.
Tiivistä yhteistoimintaa oli myös kylän myllyn kanssa. Vientisaha kannatti perustaa
sinne, missä oli hyvälaatuista tukkimetsää
ja mistä valmis lautatavara oli helppo aluksi
vesiteitse ja sitten talvella hevosilla kuljettaa
Loviisaan ja sieltä maailmalle, pääasiassa
Espanjaan.
Saha oli vesisaha, joka toimi kun vesimylly
eli virtaava vesi pyöritti sahan vesipyörää,
josta voima saatiin sahakoneille.
”Vanha saha lopetti toimintansa vuosisadan vaihteessa toimittuaan Pihlajakoskella
45 vuotta. Loviisalaiset möivät koneet ja rakennukset huutokaupalla, josta Kuhmoisten
kirkolle myytiin konttorirakennus. Tästä rakennuksesta tuli pitäjän ensimmäinen apteekki.”
”Saha oli tärkeä kylän toiminnalle ja isännät perustivat uuden ns. kotitarvesahan
1900-luvun alussa kosken yläjuoksulle.
Uusi saha lopetti toimintansa vasta 1980-luvulla ja siitä on satamassa muistona sahan
raami. Huomionarvoista on myös, että
vanha saha työllisti parhaimpina aikoinaan
yli kymmenen sahan vakituista työntekijää
ja tämän lisäksi rakennusmiehiä, tukkien
hakkuumiehiä, talviajomiehiä, uittomiehiä ja
valmiin tavaran lastaajia. Pihlajakosken vireydestä vuosisadan vaihteen jälkeen kertoo taas se, että kylällä oli jopa neljä
kauppaa ja täällä tehtiin laajasti lähialueilla
tunnettua myllyn talkkunaa,” Jussi vielä kertoi.

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.

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

Puhtaan veden puolesta
Pihlajakosken Kyläyhdistys ry

Seuraa aukioloaikoja:
www.facebook.com/Haukkasalonlossi

Tarkista

AUKIOLOAJAT
www.wonkamies.fi
tai

METALLIROMUA JA ONGELMAJÄTETTÄ KERÄTÄÄN 19.6. PIHLAJAKOSKELLA
Lauantaina 19.6.2021 klo 10-16 metalliromun keräys ja ongelmajätteen pienerien sekä kodinkoneiden keräys klo 10-14 Pihlajakosken satamassa. - Akut - öljyt
(pienet astiat) ja öljynsuodattimet - maalit - aerosolipullot - energiasäästölamput ja loisteputket - kodinkoneet (veloitus 2,00 / kpl) - pien-elektroniikka.

