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PIHLAJAKOSKI, PARAS PAIKKA PÄIJÄNTEELLÄ

PUHEENJOHTAJAN PAKINOITA
Talvi on taittumassa kevääksi vaikka lumen tulosta ei sitä
vielä huomaa. Päivä on pidentynyt jo valtavasti ja suuntamme kohti uutta kesää suunnitellen tapahtumia. Korona-kurimus jatkuu osittain vielä edelleen, mutta se ei
toivottavasti estä kesän tapahtumien toteuttamista. Vastuullisena järjestäjänä seuraamme koko ajan suosituksia
ja toimimme annettujen ohjeiden mukaisesti. Tärkeää
on, että meistä jokainen pitää huolta omasta terveydestään ja noudattaa järjestäjän ja AVI:n ohjeistuksia.
Me kaikki odotamme kaupan ja Wonkamiehen avautumista, jotta pääsemme paikaillisesti nauttimaan hyvästä
ruuasta. Kahvilamakasiini avaa ovensa kesäkuun alussa ja
Kulttuurimakasiinissa on koko kesän vaihtuvia näyttelyitä.
Näyttelyissä on tuttujakin taiteilijoita ja uutena taiteilijana
on Virpi Miettinen, joka avaa näyttelynsä kesäkuun alussa
kolmeksi viikoksi. Svetlana Ruoho tulee jo kolmatta kertaa
taiteilijavieraaksemme ja hän on lupautunut pitämään
myös taidekursseja. Samoin Juha Mäenpään akvarellikurssi on jälleen heinäkuussa 11.-12. päivä. Toritoimintakin elpyy uudelleen, sillä pidämme itse muutaman torin
ja Pihlajalahden maa- ja kotitalousseuran tori on lauantaina 9.7.2022. Eino Leinon päivänä pidämme Runon- ja suven illan keskiviikkona 6.7.2022 klo 18 parin vuoden tauon jälkeen. Tule siis mukaan lausumaan ja kuuntelemaan
runoja, voit myös toivoa mielirunoasi. Tarkemmat tiedot
tapahtumista saat tässä lehdessä julkaistusta tapahtumakalenterista. Muista seurata facebook-sivujamme, niistä
löytyy viimeisin tieto tapatumistamme.
Kyläkaivon vesi tutkitaan taas keväällä ja siitä tulee tulokset nähtäville kaivon ja kaupan ilmoitustauluille. Voit
osallistua tutkimusmaksuihin maksamalla 5,00 ”vesimaksun” lehden liitteenä olevalla maksutositteella suoraan pankkiin, kaupan kassalla olevaan lippaaseen laittamalla nimesi listaan tai uudella tavalla hyödyntäen
MobilePay-ominaisuutta, jos sinulla on sellainen olemassa. Jäsenmaksunkin voit maksaa MobilePaylla, jos haluat. Silloin jäsenen nimeksi tulee maksajan nimi.
Nähdään siis torilla – toivotan kaikille kyläläisille ihanaa
kesää ja rentoa lomaa – tulkaa nauttimaan kylän tarjoamasta toiminnasta!
Petri Salonen

KESKI-SUOMEN VUODEN KYLÄ 2003
www.pihlajakoski.fi
Facebook: Pihlajakosken kylä Kuhmoisissa
Puheenjohtaja: Petri Salonen
Sihteeri: Lea Sinivaara 0400 881030
lea.sinivaara@pp.inet.fi
Hallituksen jäsenet: Salme Hanski, Ilpo Härö, Ilkka
Koponen, Reino Lappalainen, Jorma K. Lehtonen

Maksa maksusi kätevästi MobilePayalla:
• 14530 jäsenmaksut
10,00 / henkilö
• 34120 kaivomaksut
5,00 / kesä
• 42919 muut maksut
Pankkitili: Kuhmoisten OP FI46 5176 0420 0183 32

MATKOILLA
MAAILMAAN

ääriin

jossa Koskelan kauppa oli, on vielä olemassa ja siinä asuu nykyään nuohoojamme Jarmo Salonen.

Kylämme vanhimpiin asukkaisiin kuuluu myös 93-vuotias
Terttu Liimatainen ja pyysin Terttua muistelemaan menneitä aikoja. Terttu on kotoisin Koskelan talosta ja hän
muisti hyvin kuinka Sukulan ja Rajalan linja-autot kulkivat
Pihlajakoskelle päivittäin vuoropäivinä. Myöhemmin satamaan rakennettiin oma linja-autotalli autoille. Linja-autotalli on jo hävitetty pois kyläkuvasta, mutta useimmat
varmaan muistavat sen vielä.
”Tanssejakin kylällä oli ja olin kova tanssimaan. Nuorisoseurantalolla oli iltamia ja haitaristeja riitti lähikylistä
aina soittajiksi. Koskelan talossakin tanssittiin, muistan
hyvin 18-vuotisjuhlani. Vuonna 1954 valmistui Harjunsalmen ja Pihlajakosken tienvarteen suunnilleen puoleen väliin Pihlajalahden työväenyhdistyksen tassilava,
joka kokosi tanssijoita ympäri lähipitäjiä. Se
oli hauskaa aikaa, sillä nuorisoa oli kylillä paljon” Terttu kertoi.
Pihlajakosken kylällä on ollut parhaimpaan aikaan
neljä kauppaa, yhden kaupoista omisti Tertun isä Väinö
Koskela ja tässä
kaupassa saivat
Sirkka-sisko ja
Terttu toimia
kauppa-apulaisina. Tertun
isomummolla
Amanda Moksilla oli myös
oma kauppan
sa ennen tätä,
mutta se paloi
jo ennen sotia.
”Kauppojen tavarat tuotiin laivalla
satamaan ja sen
vuoksi rantaan aikoinaan rakennettiin makasiinit säilytystiloiksi.”
Terttu muisteli. Rakennus,

Kysyessäni mitä Terttu on jäänyt elämässään kaipaamaan, niin hän mainitsi matkustelun. He ehtivät miehensä Olavin kanssa tekemään matkoja eri maihin Aasiasta Afrikkaan ja Amerikkaan asti. Mielenpainuvana
muistona oli paikalliset häät Intiassa, jossa he saivat olla mukana. ” Sulhanen tuli paikalle valkoisella ratsulla ja
näki morsionsa silloin ensimmäistä kertaa. Morsian laittoi
sulhasen kaulaan elävistä samettikukista tehdyn lei-seppeleen ja näistä kukista oli tehty valtavasti köynnöksiä
koristamaan juhlatilaa ja myös isoa telttaa, jossa hääpari yöpyi hotellin pihamaalla. ” Terttu kertoi ja lisäsi vielä:
”Pukuloisto oli aivan valtava. Morsiammen eno kustansi
häät eivätkä tyttären vanhemmat kuten meillä aikoinaan
on ollut tapana. Lahjapaketit oliva suuria kullanvärisiä laatikoita, mutta niiden sisältö ei meille koskaan selvinnyt.”
Terttulla ja hänen miehellään Olavilla on ollut koti Pihlajajärven rannalla. Päärakennus valmistui 1974, mutta Terttu oli perheineen muuttanut Jyväskylään työn
perässä jo vuonna 1956 ja he palasivat
takaisin 1985 Olavin jäädessä pian
eläkkeelle. Kesälomansa he viettivät aina kesäpaikassaan.
Vakituisesti he asuivat
Pihlajakoskella 24 vuotta aina vuoteen 2009,
jolloin he muuttivat
Jämsään talviajaksi.
Terttu on jaksanut
vielä kesäisin olla Pihlajajärven
rannalla, mutta
iän karttuessa
jokainen kesämuutto on harkittava tarkkaan
erikseen. ”Kaipaan aina Pihlajajärven rannalle,
mutta nyt on oma
vointi kuitenkin tärkeämpi.” Terttu vielä
lisäsi ja toivotti kaikille
ihanaa kesää.
Haastattelija:
Lea Sinivaara

KIRJASTO

PIHLAJALAHDEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA
VUOKRAA ASTIOITA

Pihlajakoskentie 388, 17850 PIHLAJAKOSKI
puh. 050-309 0931

RUOKA- ASTIASTO 100 hengelle
KAHVIASTIASTO 100 HENGELLE
KUOHUVIINILASIT 12 KPL
VIINILASIT 12 KPL
6 KPL TERÄSTARJOTTIMIA (40 X 30)
2 KPL TERÄ
TERÄSTARJOTTIMIA (30 X 23)
KAHVINKEITIN + 2 TERMOSKANNUA
10 ja 15 litran KATTILAT
MUURIKKAPANNU JA LASTA
JUHLATELTTA

50 €
20 €
3€
3€
yht. 10 €
15 €
10 €
5€
40 €

TIEDUSTELUT: PÄIVI JOKELA 040-7403934

PIHLAJALAHDEN MAA- JA KOTITALOUSSEURAN TOIMINTAA 2022
- toripäivä lauantaina 9. 7. 2022. Klo 10-14.
Seuraa ilmoiielua Kuhmoisten Sanomissa ja Pihlajalahden maa- ja
kootalousseuran -sivuilla. Korona voi aiheuuaa muutoksia!
Tervetuloa tapahtumiin mukaan!

Pihlajakosken
nuonsoseuran
kesä 2022
Perinteiset kesäjuhlat la 16.7.2022.
Pelit ja kisailut klo 12-14
ja iltamat klo 19. Saappanheiton Pihlajakoski Open!
Pihlajakosken Pallon pelipaikoista kiinnostuneet
voivat olla yhteydessä joukkueen GM
Janne Peltoseen, puh. 040 580 1795.
Jäsenmaksu 15 €/hlö. Jäsenmaksuja voi maksaa
tilille FI 49 5176 0420 0339 92 (muista viestikentään
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+ talvikauden sähkö
kulutuksen mukaan. Tiedustelut: pj. Sara Seppälä,
p. 050 301 3499.

ETÄTYÖPISTE Pihlajakosken lähikirjastossa
Kysy lisää/varaukset puh. 0400 881 030 /
Lea Sinivaara

KIRJASTOPALVELUIHIN PÄÄSEE MYÖS
NETIN KAUTTA
HTTPS://KESKI.FINNA.FI
Voit kirjautua sisään kirjastokortista löytyvällä
asiakastunnuksella (291A…) ja nelinumeroisella
tunnusluvulla:
•
•
•
•

lue e-kirjoja
kuuntele äänikirjoja
lue kotimaisia ja ulkomaisia aikakauslehtiä
kuuntele musiikkia

LISÄOHJEITA JA APUA DIGIASIOISSA:
Soita Kuhmoisten pääkirjastoon puh. 040-359 4542
tai lähetä s-postia kirjasto@kuhmoinen.fi

LÄTTILÄN OSAKASKUNTA
Lättilän osakaskunnan vesialueet ulottuvat Päijänteellä Pihlajalahden ja
Lättilän kylien rajalta Kortelahden pohjukkaan sekä Iso Kärppäjärvellä
Terrijärven laskuojalta, Anttulan kylän rajalta Haukiojan suulle valtion maahan.
Vesialueille on istutettu siikaa sekä ProAgrian toimesta taimenistukkaita.
Hoitokuntaan kuuluvat Juhani lättilä, Heikki Lättilä, varapj., Olli Eu ropaeus,
Sampsa Peltola, sekä Päivi Jokela, pj.
Kalastusta valvovat Timo Lättilä ja Rauno Luukkonen sekä Etelä- ja
KeskiPäijänteen kalastusalueen valvojat.
Pyydysykslkön hinta vv. 2022 on 5 euroa.
Pyydysyksiköiden jako:
nuotta
katiska
verkko 2,1 x 30 m
verkko yli 2,1 x 30 rn
rysä alle 150 cm
rysä yli 150 cm
merta
pystyrysä
koukut ( 5 kpl)
rapumerta ( 1 kpl)
uistin, virveli

20 py
1 py
1 py
2 py
1 py
2 py
1 py
1 py
1 py
1 py
Geuroa

Pihlajakosken nuoriseurantalo, Pihlajakoskentie 363.

Kalastusluvat ovat mwnnisssä Järvi-Hämeen Osuuspankissa,
tilinumero FISl 5176 0420 0266 81.
Viitetietoihin tulee laittaa nimi ja pyydysyksiköiden määrä.

Muista tapahtumista ilmoitamme kylän ilmoitustaululla
ja Facebookissa. Korona voi aiheuttaa muutoksia!

Pwdykset on merkittävä lain edellyttämällä tavalla. Lisätietoa osoitteesta:
https://ahven. net/p/merkitse-pyydyksesi-oikein/. Muistutuksena mainitaan,
että myös valtion kalastonhoitomaksu tulee suorittaa (www.ahven.net).

Seuraa meitä somessa!
lnstragram: @pihlajakosken_nuorisoseura
Facebook: Pihlajakosken nuorisoseura

Sorsastus on sallittu vain osakkaille, ei yksikkömaksua.
Tiedustelut: Päivi Jokela 040 - 7403934

Maailmalta

TAKAISIN
PIHLAJAKOSKELLE
timena on ollut kosketinsoittimet. Haitarini
on myös ns. pianohaitari, jossa on pianon
koskettimet. Pyrimme siihen, että keikkapaikat olivat lähellä toisiaan, perjantaina ja
lauantaina soitimme iltaisin sekä vielä sunnuntaina päivätansseissa eli kolme keikkaa
viikonlopun aikana. Oli se aikamoista reissaamista keikkabussilla normaalin päivätyön
lisäksi.” Pekka musteli.

Sivukylille muuttajia löytyy Pihlajakoskeltakin, sillä Irja ja
Pekka Tervala muuttivat vuonna 2009 kirkonkylältä Pekan kotitaloon Tervalaan Närvän kylälle Pihlajakosken rajamaille. Pekka kävi aikoinaan kansakoulua Pihlajakosken
koulussa: ”Meitä oli neljä oppilasta ensimmäisellä luokalla. Seppälän Erkin taksikyydillä kuljin koulumatkat.. Alma
Porttila oli alaluokkien 1-2 opettajana ja Tauno Ronkainen
yläluokkien 3-6 opettajana. Kaikiaan meitä oli noin 30-40
oppilasta. Kouluun piti viedä perunoita ja syksyisin poimia puolukoita. Ruokana oli usein puuroa ja muista hyvin
ruispuuron puolukkahillon kera. Oppikouluun kirkonkylälle pyrin 4. luokan jälkeen. Linja-autolla, Pihlajakoskelaisella, kuljettiin kouluun kirkonkylälle” Pekka muisteleli
katsellessaan valokuvaa, jossa Pekka on opettajan vieressä oikealla. ”Keskikoulussa viihdyin vähän pidempään ja
samaan aikaan opiskelin Jämsän musiikkiopistossa. Koulun jälkeen menin Kouvolaan armeijaan ja sitten ammattikouluun radio- ja tv-asentajalinjalle. Muutama vuosi
vierähti Lahdessa töissä elektroniikkamyyjänä.”
Vuonna 1987 Irja tapasi Pekan naisten tansseissa Lahdessa. ”Meillä oli muutaman
tytön ja pojan porukka, joka pyöri yhdessä. Pekka lauloi minulle Irjan päivänä laulun haitarilla säestäen ja
haitari jäi asunnolleni lähtiessämme tanssimaan. Pekka tuli myöhemmin haitaria noutamaan
ja sillä reisulla Pekka on edelleen.” kertoi Irja muistellen
seurustelun alkua Pekan kanssa. Pekan elämään ennen Irjaa kuului aktiivinen keikkailu
tanssilavoilla. ”Teimme jopa
100 tanssikeikkaa vuodessa
pitkin Suomea. Yhtyeemme
nimi oli Systeemi-tanssiorkesteri. Silloin oli tanssilavoja, joihin
ei edes päässyt soittaamaan, ellei
mukana ollut haitaristia. Olen soittanut monia soittimia, mutta pääsoit-

Kuhmoisiin Tervalat muuttivat vuonna 1990 ja
ostivat Kuhmoisten Radion ja Pyörän liiketoiminnan. Kaupankäynnin rakenne muuttui 2000-luvun
alussa, jolloin marketteihin tulivat isot kodinkone- ja
valaisinosastot sekä kalastustarvikkeet ja nettimyynti alkoi. ”Tässä vaiheessa siirryin päätoimisesti tekemään antenniasennuksia ja jatkoimme kodinkoneiden kauppaa
toimitusmyyntiä ja tämä toiminta jatkuu edelleen.” Pekka
kertoi. ”Lisäksi meillä oli mehuasema-toimintaa vanhassa
meijerissä kirkonkylällä 19 vuotta. Parhaimpana päivänä
mehustimme yli 1 000 kg omenoita ja marjoja. Mehustamista kesti muutaman viikon ajan aina syksyisin. Talvisin
mehustimme muutamina päivinä marjanviljelijöiden pakastemarjoista mehua. Se oli kiireistä, mutta kivaa aikaa.
Harmi ettei mehuasemalle löytynyt enää jatkajaa.” Irja
totesi.
Tervalaan muuton jälkeen alkoi talon remontointi. Remontin Irja ja Pekka ovat toteuttaneet harkiten ja vanhaa kunnoittaen. Upea hirsiseinä on osittain näkyvissä ja
muutenkin sävyt ovat harmoonisia. Irja on opiskellut vyöhyketerapeutiksi ja koulutetuksi hierojaksi ja hän tekee
myös VoiceWell-hoitaja. Irjalla on toimitiat kirkonkylällä
Kirkkotiellä. Lisäksi muutto maalle mahdollisti kanojen
ottamisen. ”Olemme mukana maatiaiskanan
säilytysohjelmassa, jossa Suomessa on mukana noin 200 kasvattajaa. Kanat ovat
Tyrvänän kantaa ja meillä on parisenkymmentä kanaa ja kaksi kukkoa.
Rotu on sekoituksena ruskean,
harmaan valkoisen sekä mustan
väriyhdistelmiä ja ne ovat hyvin värikkäitä, sulat ovat kauniit. Nytkin meillä on tulossa
tipuja, sillä viime kesän nuorikko alkoi hautomaan allaan
8 munaa. Olemme pysyneet
hyvin omavaraisina kananmunien suhteen ja ne ovat todella hyviä.” Irja vielä toteaa ja
toivottaa kaikki tervetulleeksi
yrittäjien palveltavaksi anteeniasennuksien ja hyvää tekevien hoitojen kautta.
Haastattelija: Lea Sinivaara

TAPAHTUMAKALENTERI 2022
30.5.-31.7.
30.5.-19.6.
18.6.
20.6.-3.7.
4.-10.7.
6.7.
9.7.
11.-12.7.

11.-17.7.
16.7.
17.7.
18.7.-31.7.
30.7.

klo 11-17 Makasiinikahvila avoinna,
jos rajoitukset sen sallivat
klo 11-17 Virpi Miettisen näyttely
Kulttuurimakasiinissa
lauantai klo 10-14 toripäivä sekä metalliromun, kylmälaitteiden ja vaarallisen
jätteen keräys satamassa
klo 11-17 Christer Bomanin näyttely
Kulttuurimakasiinissa
klo 11-17 Käsityö- ja Kirppispuoti
Kulttuurimakasiinissa, Paula Niinimäki ja
Aira Mäkinen
keskiviikko klo 18 Runon ja Suven ilta
Maksasiinikahvilassa
lauantai klo 10-14 Maa- ja
kotitalousseuran tori
lauantai ja sunnuntai klo 9-15 Akvarellikurssi
Maksasiinikahvilassa, vetäjänä
Juha Mäenpää, ilm. Jorma K Lehtonen,
riuttala@sci.fi tai 0400 345 716
klo 11-17 Juha Mäenpää näyttely
Kulttuurimakasiinissa
lauantai Nuorisoseuran kesäjuhlat,
klo 12-14 päiväjuhla ja klo 19 iltamat
sunnuntai klo 13-15 Kyläkirkko
Kahvilamakasiinissa
klo 11-17 Svetlana Ruohon näyttely
Kulttuurimakasiinissa
lauantai klo 10-14 Rantakala- ja toripäivä

KORONATILANNE VOI TUODA MUUTOKSIA JA
TILAISUUKSIA VOIDAAN JOUTUA PERUMAAN.
AJANTASAISET TIEDOT KERROMME YHDISTYKSEMME
FACEBOOK-SIVUILLA.

RAIKASTA KYLÄKAIVOLTA

Seurantalon pihassa oleva kyläkaivo on kaikkien vettä tarvit
vien käytössä. Veden juomakelpoisuus testataan säännöllis
ja näiden kustannusten kattamiseen voi osallistua maksam
5 euron ”käyttömaksun”/vuosi.

KAIVON KERÄYSLIPAS ON KYLÄKAUPALLA.

KAIKKIEN JANOISTEN KYLÄKAIVO
sijaitsee seurantalon luona ja on kaikkien vettä tarvitsevien käytössä.
Veden juomakelpoisuus testataan joka vuosi ja näiden kustannusten
kattamiseen voit osallistua maksamalla 5,00 ”käyttömaksun” / vuosi.
Kaivon keräyslipas on kaupalla. Voit maksaa suoraan MobilePaylla 34120

Puhtaan veden puolesta

METALLIROMUN, KYLMÄLAITTEIDEN JA VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KERÄYS

Pihlajakosken Kyläyhdistys ry

lauantaina 18.6.2022 klo 10-14
• akut
• öljyt (pienet astiat)
ja öljynsuodattimet

• maalit
• aerosolipullot

• energiasäästölamput
ja loisteputket

• kylmälaitteet,

veloitus 2,00 / kpl

• pienelektroniikka

Mökille kesäkylään - vuokraa minut!

Täysin remontoitu mökki
pihasaunoineen Pihlajakosken
sataman ja kesäkylän keskellä.

40 m2 + 25 m2 parvi
5 henk. (+2 henk.)
Alkaen 94 euroa / vrk
Myös paljukärryn
vuokramahdollisuus!
Lisätiedot, hinnat ja
varaukset airbnb:stä tai bbqrent.fi
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HIERONTAA!

Pihlajakoskentie 428, PIHLAJAKOSKI
Sopimuksen mukaan
perjantai-maanantai.
Varatessasi aikaa mainitse
"Hieronta P-koski"
Esim. 30 min hieronta 25,00 e
Hieroja / Urheiluhieroja
Markus Seppälä
0400 854 626

Smartum
Edenred
ePassi

Haukkasalon vesitie
Savilahdentie 50
Haukkasalontie 1,
Pihlajakoski

puh. 0400 311 422
Seuraa aukioloaikoja:

www.facebook.com/Haukkasalonlossi

