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Syksyllä kappeliseurakunnassa juhlitaan 150 vuotta 
täyttävää Pylkönmäen kirkkoa. Juhlamessua viete-
tään sunnuntaina 26.10. Kirkon syntymäpäivää juh-
listetaan myös monin muin tapahtumin pitkin syk-
syä, kuten nukketeatteriesityksellä, konsertilla ja mo-
nikulttuurisilla illoilla. Syksyllä Saarijärven seura-
kunnassa järjestetään myös piispantarkastus ja seu-
rakuntavaalit. Viikkotoiminnat pyörähtävät käyntiin 
tuttuun tapaan. Syyskuusta alkaen jumalanpalveluk-
set ovat taas klo 13. 

Ole lämpimästi tervetullut mukaan seurakunnan 
elämään! Jos et löydä itsellesi paikkaa jo olemassa 
olevista toiminnoista, tuothan omat ideasi näkyviin 
ja kuuluviin!

Kesän väistyessä ja arjen alkaessa on hyvä muistaa 
levon tarpeellisuus. Pyhä Kolmiyhteinen Jumala itse 
kehottaa meitä lepäämään. Käskyissään hän ei vaadi 
meiltä suorituksia ja tehokkuutta, hän ei käske mei-
dän pitää kiirettä, vaan hän sanoo: ”Pyhitä lepopäi-
väsi.” Lepääminen on pyhää, ja se on ollut sitä jo maa-
ilman luomisesta asti. Kun Jumala oli saanut luomis-
työnsä päätökseen, hän lepäsi, ja antoi näin esimer-
kin meille. Yhtä lailla kuin tehtävämme on tehdä työ-
tä, tehtävänämme on levätä. Jeesus sanoo: ”Tulkaa mi-
nun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, 
minä annan teille levon.” Siunatkoon sinun syksyäk-
si pyhä Kolmiyhteinen Jumala itse, siunatkoon sinua 
itse Isä, Poika ja Pyhä Henki!

Pylkönmäen kappeliseurakunnan syksy 2014
Jumalanpalvelukset Pylkönmäen kirkossa klo 13 

ellei toisin mainita.
Su 24.8. klo 19 Messu, lenkkikirkko & kirkkokahvit, 

yhteistyössä Yrittävän kanssa
Su 31.8. klo 10 Piispan messu Saarijärven kirkossa 

(huom.!), messun jälkeen piispantarkastuksen loppu-
keskustelu kirkossa ja lähetyslounas srk-talolla

Su 14.9. Messu, Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä ja 
kirkkokahvit

Su 21.9. Sanajumalanpalvelus, Eläkeliiton ja riistan-
hoitoyhdistyksen kirkkopyhä, ruisuutispuuro ja kahvit

Su 28.9. Messu
Su 12.10. Messu 
Su 19.10. Ekumeeninen rukoushetki, maahanmuut-

tajien kirkkopyhä, kahvit
Su 26.10. Pylkönmäen kirkon 150-vuotisjuhla: lähe-

tyslounas klo 11 ja perhemessu klo 13, kuorot

La 1.11. klo 19 Pyhäinpäivän iltaehtoollinen
Su 16.11. Messu
Su 23.11. Sanajumalanpalvelus
Ma 24.11. klo 10 Lasten adventtihartaus
Su 30.11.  Diakonia- ja lähetysmyyjäiset klo 11.30 

ja messu klo 13
Su 14.12. Messu, kirkkokahvit ja Vaasan mieskuo-

ron konsertti klo 15
Su 21.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut
Ke 24.12. klo 13 Jouluaaton hartaus
To 25.12. klo 8 Jouluaamun messu
               klo 9.30 Ehtoollishartaus Iltaruskossa
Ke 31.12. klo 19 Uudenvuodenaaton iltahartaus

Jumalanpalvelus Saarijärven kirkossa klo 10: 31.8., 7.9., 
5.10., 2.11., 9.11., 6.12.,  7.12., pe 26.12. klo 19 (huom.!), 
28.12.

Muita tapahtumia
• To 28.8. klo 18 Piispan seurat srk-talolla, piispa 

Simo Peura, pappisasessori Arto Viitala, kirkkoherra 
Jarmo Autonen, seurakuntapastori Tiina Hallikainen, 
lapsi- ja mieskuoro, iltapala

• Pe 29.8. klo 19 Rauhanyhdistyksen seurat srk-ta-
lolla

• La 30.8. klo 14.30 Piispantarkastuksen yleinen seu-
rakuntaneuvottelu Saarijärven srk-talolla, kahvit klo 14

• Su 14.9. klo 12 Rauhanyhdistyksen syysseurat
• Ke 17.9 klo 10-13 Ikääntyvien yhdessäolon päivä 

srk-talolla, mukana Kyösti Kytöjoki
• pe 26.9. klo 19 Rauhanyhdistyksen seurat
• la 27.9. klo 10-16 Retki Ähtärin eläinpuistoon yh-

dessä MLL, ilm. Elina Karhila p. 040 5562877
• Ti 30.9. klo 18 SRK:n lähetysseurat srk-talolla
• Su 26.10. klo 11 lähetyslounas seurakuntatalolla
• Ke 29.10 klo 10 Kansan Raamattuseuran nukke-

teatteri Sananjalka esittää ”Pieni on paljon” Pylkön-
mäen koululla. Esitys sopii kaiken ikäisille ja sen tee-
mana on vieraanvaraisuus.

• Ke 29.10. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys: 
vaalibussi kiertää kyläkunnilla seuraavasti: klo 9.30 
Mahlu, Annantupa, 10.45 Puolimatka, Ensio ja Elmi Ol-
lila, 11.30 Paajala, entinen kyläkauppa, 12.15 Mulikka, 
Mulikka-talo, 13.00 Iltarusko, 14.00 Kuoppala, kylätupa

• Pe 31.10. klo 9 Pyhäinpäivänaaton hartaus hau-
tausmaalla

• Pe 31.10. klo 10 - 18 Seurakuntavaalien ennakko-

äänestys Evästuvalla 
• Su 9.11. Seurakuntavaalien äänestyspäivä Saari-

järvellä, messu klo 10 Saarijärven kirkossa, äänestys 
klo 11 kirkossa ja kahvit srk-talolla. Linja-autokyyti Pyl-
könmäeltä Saarijärvelle ilmoittautumisten perusteel-
la. Ilm. viim. 31.10. Saarijärven kirkkoherran virastoon.

• Ke 19.11 klo 10-13 Ikääntyvien yhdessäolon päi-
vä srk-talolla

• Su 30.11 klo 11.30 Diakonia- ja lähetysmyyjäiset 
srk-talolla

• To 4.12. klo 18 Monikulttuurinen ilta srk-talolla

Säännöllistä toimintaa seurakuntatalolla
• Kudontapiiri ke klo 11 24.9.,8.10., 22.10., 5.11., 26.11. 

kerhohuoneessa
• Seurakuntakerho ke klo 11 1.10., 15.10., 29.10., 

12.11., 3.12. kerhohuoneessa
• Perhekerho torstaisin klo 9.30–11.30 21.8. alkaen
• Päiväkerho maanantaisin klo 13 25.8. alkaen
• Raamattupiiri kerhohuoneessa joka toinen keski-

viikko klo 17.30 10.9. alkaen
• Kuorot keskiviikkoisin klo 18.30 24.9 alkaen, lisä-

tietoja kanttori Margaret Vainio
• Lapsikuoro perjantaisin klo 11 22.8. alkaen

Leirejä Mellikassa
• to 4.9. Kehitysvammaisten leiripäivä, ilm. Min-

nalle p. 040 7784701
• ti–ke 9.–10.9. Kehitysvammaisten leiri, ilm. Min-

nalle 
• ke–su 17.–21.9. Päihdetyön ruskaleiri, tiedustelut 

Tarja Salminen p. 040 5377182
• Pe–su 10.–12.10. Hiljaisuuden retriitti, ilm. 29.8. 

mennessä: Tiina Hallikainen 040 6707677, tiina.hal-
likainen@evl.fi

Seurakunnan työntekijät tavattavissa
• Minna-diakoni tavattavissa srk-talolla perjantai-

sin klo 11 – 12
• Tiina-pappi tavattavissa srk-talolla: sunnuntai-

sin jumalanpalvelusten yhteydessä, seuraavina per-
jantaina klo 11–12: 29.8., 3.10., 7.11., 5.12. sekä la 1.11. 
klo 17. Lomalla 1.–28.9. Tarkemmin päivystysajoista 
srk:n kotisivuilta ja ilmoitustauluilta.

• Margaret-kanttori lomalla 1.–16.9.
• Veli-suntio lomalla 3.–7.9.

Kirkon kulmilta

Pylkön Ääni ry on osallistu-
nut aktiivisesti kansainväli-
seen Kekseliäät kylät -hank-
keeseen, jossa on haettu ideoi-
ta kylän palvelujen kehittämi-
seen muista kylistä ja maista. 
Pylkönmäen ideailloissa huo-
masimme, etteivät kaikki ky-
läläiset tienneet edes ham-
maslääkäristä puhumatta-
kaan kaikesta muusta, mitä lä-
histöltä löytyy! Se hätkäytti: 
jos väki ei osaa käyttää oman 
kylän palveluita, palveluiden 
säilymisestä ei ole takeita.

Jo talvella aloitettiin Pyl-
könmäen palvelujen tietojen 
kerääminen ja tarkistus. To-
tesimme, että Pylkönmäen ko-
koon suhteutettuna alueella 
on paljon hyviä pieniä yrityk-
siä ja palveluita. 

Tiedonkeruun pohjalta on 
julkaistu Pylkönmäen palve-
luluettelo. Se on jaettu alku-
kesällä suorapostituksena Pyl-
könmäelle ja Karstulaan. Li-
säksi sitä on jaossa Evästuvas-
sa ja Salessa. Esitteestä löytyy 
niin yrityksiä, julkisia palve-
luita kuin yhdistysten ja seu-
rakunnankin tarjontaa. Kan-
nattaa laittaa talteen! Nettisi-
vut täydentävät esitettä. Tie-
toja päivitetään pylkonmaki.
fi-sivuille pikku hiljaa.

Pylkönmäki-passi  
uudistettu 

Moni tietää sanonnan ”ul-
komaille Pylkönmäelle”. Sen 
pohjalta Pylkönmäen kunta 
teki aikanaan passin, jota an-
nettiin mm. vieraileville ryh-
mille. Totesimme, että Pyl-
könmäkeä olisi taas nostetta-
va maailmankartalle. 

Hankkeen tuella Pylkön-
mäellä on nyt uudet, hauskat 
ulukomaanpassit vieraita var-
ten. Passiin voi kirjoittaa pas-
sin haltijan nimen ja piirtää tä-
män kuvan – tai pyytää vieras-

ta itse piirtämään. Kysy passe-
ja kyläyhdistyksestä, jos halu-
at niitä vieraillesi. 

Samaan syssyyn uusi logo 
Vanhan kuntavaakunan 

pohjalta on hankkeen tuelle 
tehty uusi, modernimpi logo. 
Logoa on jo käytetty Pylkön-
mäki-lipussa, joka tänä kesä-
nä on liehunut kaikissa olen-
naisissa Pylkönmäen kesäta-
pahtumissa Pylkön Äänen in-
fopöydän merkiksi. 

Pylkön Äänen infopöydäs-
sä logo on ollut esillä myös uu-

Pylkönmäellä kokeilussa palveluesite ja palvelupuhelin

Pylkönmäen nimikkotuotteilla on omat etiketit.

Pylkön Ääni oli mukana toripäivässä omalla infopöydällä.

T-PAITA Hinta: Aikuiset 13 e, lapset 10 e
KASSI Hinta: 18 e, tehty Pylkönmäellä
POSTIKORTTI  Hinta: 1 e kpl, 5 e 6kpl
Pylkönmäki-tuotteita myynnissä Evästuvassa.



Pylkön Ääni
Pylkönmäellä kokeilussa palveluesite ja palvelupuhelin

Kuluneena kesänä avau-
tui pylkönmäkeläisille uu-
si harrastusmahdollisuus.

Pylkön Äänen aloitteesta 
ja seutukunnan yhdistysten 
tukemana valmistui koulu-
keskuksen liepeille 9-väy-
läinen frisbeegolfrata. Ra-
ta on kokonaispituudeltaa 
1,3 kilometriä pitkä ja radan 
ihannetulos 28 heittoa koos-
tuu kahdeksan väylän kol-
men heiton ja yhden väylän 
neljän heiton ihannetulok-
sesta.

Laji on uusi kilpailumuo-
tona, vaikka frisbeekiekkoa 
on seurapelinä viskelty pi-
hapiireissä ties kuinka kau-
an.

Frisbeeharrastus on pe-
linä kiinnostava lisä petan-
kin ja mölkyn rinnalla, mut-
ta sitä harrastetaan kilpai-
lumuotona ihan maailman-
mestaruustasolla asti. Par-
haat pelaajat tulevat Ame-
rikasta.

Pylkönmäellä frisbeera-
ta sijoittuu mainiosti kou-
lukeskuksen läheisyyteen 
siellä sijaitsevien liikunta-
paikkojen ja pururadan ym-
päristöön. Radan suunnit-
telusta on vastannut Pasi 
Saarinen.  Hän on valmis 
opastamaan vasta-alkajia, 
jos halua ja tarvetta on.

Saarisen käsialaa on Saa-
rijärvellekin kuluneenna 

kesänä valmistunut rata.

Radan valmistumisen kus-
tannuksiin on saatu avus-
tusta Yli kylien -kehittä-
mishankkeen kautta, mut-
ta  asia on otettu paikkakun-
nalla hyvin vastaan, päätel-
len niistä kahdeksasta yri-
tyksestä ja 40–50 henkilös-
tä ja yhteisöstä, jotka ovat 
olleet  hanketta tukemassa 
sekä töin että rahallisesti.

Rakentamisessa olivat 
aktiivisina Yrittävän, pai-

kallisten leijonien ja mui-
denkin paikallisten yhtei-
söjen aktiivit.

Radalla on ollut jo nyt 
käyttäjiä runsaasti, aina-
kin 10–20 henkilöä on päi-
vittäin käynyt taitojaan ko-
keilemassa.

– Rataa hallinnoi Pylkön 
Ääni, kertoo Lasse Särkioja, 
yksi aktiiveista. Lasse ker-
too, että kuluva kesä har-
joitellaan, mutta ensi kesä-
nä on tarkoitus järjestää kil-
pailutoimintaa esimerkiksi 

viikkokilpailujen muodos-
sa. Myös erilaiset oheista-
pahtumat frisbeeharrastuk-
sen rinnalla ovat suunnitel-
missa.

Kokemukset uudesta har-
rastuksesta ovat innosta-
via. Radasta toivottiin pi-
dempää, mutta rakentami-
nen nykyiselle alueelle jon-
ka kunta omistaa oli ainoa 
mahdollisuus, ettei tarvin-
nut neuvotella yksityisten 
kanssa maa-alueiden hal-
linnasta ja vuokraamisesta.

Suorituspaikkojen suh-
teen rata on valmis, mut-
ta erilaisia ympäristön siis-
timistöitä, heinien niittoa 
ja muuta sellaista väylien 
kanssa edelleen on.

Pylköllä uskotaan vah-
vasti, että uusi harrastus 
saa vahvan jalansijan pyl-
könmäkeläisten keskuudes-
sa tulevaisuudessa. On hy-
vinkin mahdollista, että la-
jiin jää koukkuun, niin ki-
vaa se on. Laji sopii kaikille 
kaiken kuntoisille ja kaiken-
ikäisille. Kiekkoja voi saa-
da ostettua parilla–kolmella 
kympillä, eikä muita kuluja 
sen jälkeen harrastuksesta 
ole, joten lajin kalleuskaan 
ei ole harrastuksen esteenä.

Matti Syrjälä

Uusi harrastusmahdollisuus Pylkönmäellä: 

Frisbeegolf

1. Oletko marjastanut? Mitä 
marjastat?

2. Kalastatko, ovatko Pyl-
köllä hyvät kalavedet, sinun 
isoin saalis?

3. Mikä oli mieleenpai-
nuvinta Pylkön kesässä 
esim. jokin tapahtuma?

4. Oletko tutustunut Pyl-
könmäen palveluoppaa-
seen, mitä tykkäsit?

5. Oletko käyttänyt uutta 
frisbeegolfrataa, jos et, aiot-
ko käyttää?

Auli Rahikainen
1. Olen marjastanut, vadel-
mia.
2. En kalasta.
3. Juhannusaaton ”lettukes-
tit” Salen edessä, se oli läm-
minhenkinen tapahtuma, 
sekä Kirmot-konsertti Yrit-
tävän talolla, jossa esiintyi 
Mikael Konttinen, Tommi 
Soidinmäki ja Eija Kantola.
4. Olen lukenut. Se on ke-
säaikana tarpeellinen ”ke-
säturisteille”, tosi hyvä kun 
sellainen on tehty Pylkön-
mäen palveluista.
5. En, ehkä.

Irmeli Nykänen
1. Olen, mustikoita, vadel-
mia, puolukoita sitten kun 

niitä tulee, lisäksi puutar-
jamarjoja.
2. Satunnaisesti. Saaliit on 
sattuman kauppaa. Isoin 
saalis on ollut ”iso hauki”.
3. Lämmin kesä.
4. Hyvä juttu, siinä on hy-
vin kaikki palvelut esillä, en 
edes tiennyt, että Pylköllä 
on niin paljon palveluita.
5. En ole vielä, täytyy käydä 
kokeilemassa!

Milja Miettinen
1. Kyllä, mustikoita.
2. En oikeastaan.
3. Torikeittopäivä, oli siel-
lä töissä.
4. Olen selannut, tyylikäs!
5. En ole vielä ehtinyt käyt-
tää, ehkäpä voisin käydä ko-
keilemassa!

Vesa Paananen
1. En, tai mustaherukoita.
2. En tänä kesänä.
3. Pentin Olympialaiset ja 
Kirmot-tapahtuma Yrittä-
vällä, siellä oli paljon po-
rukkaa.
4. Olen katsonut läpi, hyvä 
juttu Pylkönmäen oma pal-
veluopas.
5. En ole, aion käyttää, kun 
kelit viilenee.

KYSELYMME??
Auli Rahikainen Irmeli Nykänen

Milja Miettinen Vesa Paananen

sissa Pylkönmäki-kasseis-
sa ja t-paidoissa sekä mai-
semapostikorteissa. Nyt voi 
siis lähetellä kaikille ystävil-
le ympäri maailmaa Pylkön-
mäki-kortin ja kurvaista ky-
lässä Pylkönmäki-paidassa! 

Kekseliäät kylät -hanke 
osallistui vielä vasta ava-
tun Frisbeegolf-radan ja in-
fotaulun suunnittelun kus-
tannuksiin. Frisbeegolf-rata 
on kaikille avoin. Kyläyhdis-
tyksen frisbeen voi vuokrata 
Evästuvasta ja käydä kokei-
lemassa, sillä laji sopii kai-
kenikäisille. 

Iida Moisio, 
040 560 6819, 

www.pylkonmaki.fi 

Outi Raatikainen, 
050 412 0491, www.jamk.fi/

innovative-village

ELOKUU
Ti 26.8. klo 9–13 Torikahvilan päättäjäiset, ar-
vontaa, vohveleita, ilmapalloja ja karkkeja lap-
sille, MLL
To 28.8. klo 18.00 Venetsialaiset leikkipuistossa, 
ohjelmassa mm. ongintaa ym, tikkupullia ja me-
hua
SYYSKUU
Ke 17.9 klo 10–13 srk.talo Ikääntyvien päivä

Ke 24.9 klo13 Paajalassa Kuukkeli-kodalla 
liikuntapäivä, Eläkeliitto
La 27.9. klo 10–16 MLL:n syysretki Pylkkösille Äh-
tärin eläinpuistoon, alle 15 v. maksutta, yli 15v 10 
e, ilm. 040 556 2877 Elina, ilmoit. 12.9. mennessä, 
tiedotetaan myöhemmin erikseen.
LOKAKUU
Ma 6.10. klo 13 vierailu Iltaruskossa, Eläkeliitto
To 9.10. klo 13 Evästuvalla muistelut, Eläkeliitto

Pe 31.10. klo 13 Syyskokous, mukana 
kaupunginjohtaja Timo Rusanen, Eläkeliitto
MARRASKUU
To 6.11. klo 13 Evästuvalla muistelut, Eläkeliitto

MLL:n kahvila siirtyy vanhaintuen kerhohuo-
neeseen ti 8.9. alkaen, kahvila avoinna joka toi-
nen tiistai

PYLKÖNMÄEN TAPAHTUMIA

Palvelupuhelin on kiertänyt Pylkön Äänen 
hallituksen jäsenillä, puhelimen mukana 
kulkeutuu kansio, johon kerätty ”tiivispa-
ketti” tietoa Pylkönmäestä, siellä olevista 
palveluista ja palvelujen tarjoajista. Joten, 
ei hätiä mitiä, kun puhelu saapuu, on tie-
to lähes aina käden ulottuvilla, jos ei sii-
nä paikassa osaa vastata, voi soittajalle sa-
noa, että ”odota hetki, selvitän asian”. 

– Tähän mennessä ei niin vaikeita ky-
symyksiä ole tullut, ettei ole osannut vas-
tata soittajalle, kertoo tällä hetkellä puhe-
limeen vastaava Helmi Moisio.

Kommentteja puhelimesta:
– Hieno juttu, ihmisille pitäisi saada 

tietoa lisää näin hienosta palvelusta.

– Hyvä juttu, kun tuollainen puhelin on 
Pylköllä!

– Hyvä systeemi, että saa tietoa kun 
soittaa siihen.

– Hyvä idea!

Pylkönmäen palvelupuhelin

Pylkön Ääni ry kiittää talkootyössä olevia henkilöitä sekä 
rataa tukeneita yrityksiä, yhdistyksiä sekä yksittäisiä hen-
kilöitä, ilman teitä ei olisi rataa syntynyt! 

Ratahanketta tukemassa ja mahdollistamassa:
Alapiha Oiva, Multian POP, Evästupa, Nuohouspalvelu 

Javier Moreno, Fiinikka Oy, OK Keskimaa, SALE Pylkön-
mäki, Halttunen Seppo & Pojat, Pylkönmäen Eläkeliitto, 
HelpMan Ky, Pylkönmäen kappeliseurakunta, Innovati-
ve Village -hanke, Pylkönmäen Yrittävä, J.Kallionsivu Oy, 
Rakennus Kujala Oy, Jakolan tila, Rakennuspalvelu Lasse 
Särkioja, Jokilahden Matkailu- ja leirintäalue, Sähköasen-
nus Mietala Oy, Kukon kylätoimikunta, Taksiliikenne Juk-
ka Lehtonen Ky, LC-Pylkönmäki, Talaskivi Hannu ja Seija, 
LVI Paroni Oy, Tauno Konttinen löytöeläintarha, LVI-Vi-
king Oy, Tmi Jukka Rämänen, Lähitapiola, Tmi Tarmo Kan-
kaanperä, Maansiirto ja kuljetus Lahti Risto, Traktoripal-
velu Moisio Oy, Maansiirto Raimo Poikonen, Viitasen Kai-
vin Oy, MLL Pylkönmäen paikallisyhdistys ry, Voiman Oy.

Frisbeegolfrata kaikkien vapaassa käytössä (maksuton).
Frisbeekiekkoja vuokrattavissa Evästuvasta 2 e, 3 kie-

kon setti, pantti 20 e.
Katso lisää: http://www.pylkonmaki.fi/category/fris-

beegolf/.


