
Riikka Sorri
1 En ole ihan vielä, aion kir-
joittaa
2. En ole vielä miettinyt, jo-
tain käytännöllistä ja moni-
käyttöistä
3. Jouluateria, sen takia kun 
se on niin hyvä, sitä ei teh-
dä milloinkaan muulloin, 
toisaaltaan kiva saaja jou-
lulahjoja
4. Mummo kutsutaan viet-

tämään joulua, joulukirk-
ko, joululeipominen/siivous
5. En oikein osaa sanoa, kun 
menemme tulevana talvena 
Ylläkselle
6. Joulupuu on rakennettu

Otto Hautanen
1. Olen
2. En enää muista mitä toi-
voin
3. Kun joulupukki tulee

4. Jouluna leivotaan
5. Lunta ja talvea, kesää
6. Joulupukki

Aapo Lahti
1. En, meinaan kirjoittaa
2. En tiedä
3. Lahjat
4. Pipareiden leipominen
5. Talvea, hankikelejä
6. Ei ole yhtä lempilaulua

PYLKÖLLÄ TAPAHTUU  

MARRASKUU
Ti 27.11. PiKKUjoULUReTKi Summassaareen, 
lähtö Karstula klo 11.30, Pylkönmäki klo 12, eläkeliitto.

Ke 28.11. klo 17 jÄRjeSTÖjen PALAveRi 
evästuvassa, kahvitarjoilu.

Pe 30.11. klo 9–17 MLL TARjoiLee SALen 
joULUKAHviT, myynnissä arpoja ja tuotteita.

Pe 30.11. klo 17 joULUnAvAUS 
Yrittävän talolla, 
Pylkön Ääni, ks. erillinen ilmoitus.

joULUKUU
Ti 4.12. klo 11.30–16.45 PiiRin 
iTSenÄiSYYSjUHLA Peurunka 
Areenalla Laukaassa, eläkeliitto.

Ke 5.12. klo 10–13 iKÄÄnTYvien YHdeSSÄoLon-
PÄivÄ Pylkönmäen seurakuntatalolla, srk. ja eläkeliitto.

Ti 18.12. klo 17.30 LASTen oMAT PiKKUjoULUT 
leikkipuistossa, mm. lumileikkejä ja mehu- ja glögi-
tarjoilu, MLL.

TAMMiKUU
Ke 9.1. klo 18 jÄRjeSTÖPALAveRi seurakuntatalol-
la (tapahtumakalenteri), srk.

To 24.1. klo 18–20 KYLÄiLTA Evästuvassa, 
Pylkön Ääni, kahvitarjoilu.

PYLKÖNMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN 
JOULU–TAMMIKUU

Su 25.11. klo 13 Sanajumalanpalvelus Pylkönmäen 
kirkossa.

Ke 28.11. klo 10 lasten adventtihartaus kirkossa, 
 myös kaikenikäiset tervetulleita.
To 29.11. klo 13 omaishoitajien päiväkahvit 
 seurakuntatalolla, tervetuloa mukaan! 
To 29.11. klo 18.30 seurakunnan, musiikkiopiston 
 ja kansalaisopiston yhteinen konsertti 
     seurakuntatalolla.
La 1.12. klo 9 piirakka- ja leipomistalkoot 
 seurakuntatalolla 
Su 2.12. klo 11 diakonia- ja lähetysmyyjäiset 
 seurakuntatalossa, puuro- ja soppatarjoilu
 ja klo 13 perhemessu kirkossa.
Su 2.12. klo 18 Rauhanyhdistyksen seurat 
     seurakuntatalolla.
Ke 5.12. klo 10 ikääntyvien yhdessäolon päivä, puuro- 

ja soppatarjoilu. Kyytiä tarvitsevat ottakaa yhteyttä 
diakoni Tuula Laitiseen p. 040 5963 449 tai Paula 
Kotkaan p. 050 5982 752. 

To 6.12. klo 13 Sanajumalanpalvelus ja seppeleenlasku 
sankarivainajien hautausmaalla.

Su 9.12. klo 10 jumalanpalvelus Saarijärven  kirkossa.
Ke 12.12. klo 18 veteraanien puurojuhla seurakunta-
 talolla.
Pe 14.12. klo 12 yksinasuvien joulujuhla seurakunta-
 talolla, ilm.Tuulalle p. 040 5963 449 viim. 5.12.
Su 16.12. klo 10 jumalanpalvelus Saarijärven  kirkossa.
Su 16.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut 
 Pylkönmäen kirkossa.
Ke 19.12. klo 18 metsäkirkko Paajalassa.
To 20.12. klo 19 koululaisten kuusijuhla kirkossa.
Su 23.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus 
 Saarijärven kirkossa.
Ma 24.12. klo 13 jouluaaton hartaus 
 kirkossa. Huom. aika!
Ti 25.12. klo 8 jouluaamun Sanajumalanpalvelus.
Su 30.12. klo 10 jumalanpalvelus Saarijärven 
 kirkossa.
Ma 31.12. klo 19 uudenvuodenaaton 
 iltahartaus kirkossa.
Ti 1.1.2013 klo 10 jumalanpalvelus 
 Saarijärven kirkossa.
Pe 4.1. klo 19 Rauhanyhdistyksen seurat. 
Su 6.1. klo 10 jumalanpalvelus Saarijärven kirkossa.
Su 13.1. klo 13 messu Pylkönmäen seurakuntatalolla.
Pe 18.1. klo 19 Rauhanyhdistyksen seurat.
Su 20.1. klo 13 hartaus seurakuntatalolla.
Su 27.1. klo 13 Sanajumalanpalvelus seurakuntatalolla.
Pe 1.2. klo 19 Rauhanyhdistyksen seurat.
Su 3.2. klo 10 jumalanpalvelus Saarijärven kirkossa.
Su 10.2. klo 11 Yhteisvastuulounas ja laskiaissunnuntain 

perhejumalanpalvelus klo 13.

 

 

 

 

OHJELMA 
 
 18.00  Avauspuhe: Seija Talaskivi 

Vuoden 2012 Pylkön Kylän Kukon esittely  
Aaro Linna 

 
    18.30- 19.00  Jouluista musiikkia 
 
    19.00   Joulupukin vierailu tonttujen kera 
            
 

     MYYJÄISET JA TARJOILU 
 

17.00- 19.00 Glögi - ja piparitarjoilu 
 

17.00 -19.00 Makkaranmyynti 
 
Varaa oma myyjäispöytäsi ja tule myymään, esim. itse tehtyjä 
käsitöitä, paikallisia tuotteita, leivonnaisia, arpoja, ym.! 
 
PÖYTÄPAIKKA 10 € 
Pöytävaraus viimeistään 23.11.2012 puh. 040 5562 877/ Elina 
  
 Tapahtumaa tukevat paikalliset yritykset 
 

Pylkön Ääni on kokoukses-
saan valinnut kuluvan vuo-
den Kylän Kukoksi rovasti 
Aaro Linnan. Valinta on jär-
jestyksessään viides, kun 
Kylän Kukon valitseminen 
suoritettiin ensimmäisen 
kerran vuoden 2008 lopussa.

Tehtäessä päätöstä mai-
nitun henkilön nimeämi-
seksi perusteluissa maini-
taan, että Kylän Kukko on 
laumansa johtaja, herättä-
jä, edellä kulkija ja kylää 
toiminnallaan esille tuova 
henkilö.

Ajateltaessa elämää Pyl-
könmäellä muutaman viime 
vuosikymmenen ajalta, so-
pivat nimettävälle Kylän Ku-
kolle asetetut kriteerit mitä 
mainioimmin rovasti Aaro 
Linnaan.

Vuosikymmenten varrel-
la hän on ollut seurakunnan 
johtaja ja seurakuntalaisten 
rinnalla kulkija ja myötä-
eläjä vuosikymmenet niin 
iloissa, kuin suruissakin.

Rovasti on kaikkien tuttu.
Aaro Linna on Pylkönmäel-
lä kaikkien tuttu. Sellaista 
matkaa tai reissua Pylkön-
mäellä ei varmaan ole, ett-
eivät kyläläiset tule tuttua 
rovastiaan puhuttamaan. 
Pylkönmäellä ei liene myös-
kään monta ovea, jota hän 
ei ole avannut. Pylkönmä-

keläisten puhekielessä kaik-
ki tietävät, kenestä on kysy-
mys, kun puhutaan Aaros-
ta ja Orvokista. Tuskin kos-

kaan kuulee puhuttavan 
rovastista tai ruustinnasta. 
Tämä jos mikä todistaa, et-
tä tuttu pari on yksi ja arvo-

kas osa pylkönmäkeläisyyt-
tä ja Pylkönmäkeä.

Kansan suussa kulkee 
paljon juttuja ja tarinoita ta-
pahtumista rakastetun ro-
vastin ympäriltä. Niistä sai-
si varmaan ihan oman pit-
känkin juttunsa, niin mie-
lellään Aaro Linna niitä it-
sekin kertoo.

Raamatun sanoma 
tekee nöyräksi.
Noustessaan saarnastuoliin 
rovasti Linna tuntee itsen-
sä nöyräksi. Mieleen nou-
see myös kysymys, mitä olen 
saanut aikaan? Sama kysy-
mys saattaa olla mielessä 
monilla jo varsinaisen työ-
uran jättäneillä. Linna vas-
taa tähän, ettei todellakaan 
tiedä. Jeesuksen kastekäsky 
on kuitenkin ollut ohjeena, 
kun raamatussa sanotaan: 
”Kastakaa ja opettakaa”.

Tämän päivän uutisiin 
ateismin lisääntymises-
tä Linna ei ihan kokonaan 
usko. Maailman laajuisesti 
raamatun sanomaan usko-
vien määrässä tuskin on ko-
vin paljon tapahtunut muu-
toksia, toteaa Linna.

Epäusko ja epäily ovat 
alku uskolle. Väittely uskon 
asioista on todiste väitteli-
jän kiinnostuksesta ja etsi-
misestä. 

Aaro Linna toteaa, et-

tä Pylkönmäellä on seura-
kunnallisessa elämässä mu-
siikilla ollut aina merkittävä 
sija. Se on yksi tapa levittää 
sanomaa. Tämä on myös ta-
pa johtaa ihmisiä kirkkoon.

Eläkeläinen Aaro Linna.
Viimevuosiin asti Aaro Lin-
na on tehnyt satunnaisia 
tuurauksia jumalanpalve-
lusten toimittamisessa lä-
hiseurakunnissa. Nyt hän 
sanoo jättäneensä ne, mut-
ta on edelleen mukana esi-
merkiksi kerääjänä yhteis-
vastuukeräyksessä.

Luonnossa liikkuminen 
on Linnalle mieluinen har-
rastus. Linnan pariskunta 
on myös tuttu näky monissa 
tapahtumissa paikkakun-
nalla ja lähiseudulla.

Valintansa Kylän Kukok-
si rovasti Linna kertoo tul-
leen täysin yllätyksenä. Lin-
na on kiitollinen ja hämil-
lään nimityksestä ja kysyy, 
mitä vaatimuksia kyseinen 
titteli tuo mukanaan. Siihen 
on hyvä vastata, että hänet, 
kuten edeltäjänsäkin on va-
littu sellaisina kuin ovat. 

Matti Syrjälä

Aaro Linna Kylän Kukoksi
Vuosi on kulumassa lopuilleen, kesää odotellessa. Paljon 
on ehtinyt tapahtua. On ilonaiheita joskin myös surua. 
Paljon oli kynttilöitä kirkossa pois nukkuneille. Osanot-
toni omaisille. 

Mitä tuleva vuosi tuo, on vielä hämärän peitossa. Sen 
varmaan aavistamme, että palvelut ovat entistä epävar-
mempia. Siksi pitäisikin osallistua kaikkiin tapahtu-
miin niin kaupungin, seurakunnan sekä järjestöjen tar-
joamiin ja käyttää palveluja jokainen kuntonsa mukaan. 
Mitä vähemmän olemme mukana, sen varmemmin tar-
jonta loppuu. Niin on käynyt myös kuljetuspalvelulle. 
Monia muitakin asioita on uhan alla. Olkaamme aktiivi-
sesti mukana näyttäen, että elämää on myös täällä Saari-
järven perukoilla.

Hyvää loppuvuotta ja positiivista mieltä alkavalle vuo-
delle 2013!

”Sanomatta sanaakaan,
täytyy hiljaa olla vaan.
Ei mitään yhtä valtavaa
kuin joulutaivas, tähtimaa.”

Paula

Hyvät 
Pylkköset!

 

PYLKÖN ÄÄNI
kiittää LC-PYLKÖNMÄKEÄ
saamastaan lahjoituksesta. 

Rahat on kohdennettu 
uuteen ilmoitustauluun 

kylänraitille.

KYLÄILTA 
 

EVÄSTUVALLA  to 24.1.2013 klo 18.00–20.00
Vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista 
(esim. kirjasto).   Kahvitarjoilu! 

1. Oletko kirjoittanut joulu-
pukille?
2. Mitä toivoit joulupukilta?
3. Mikä on parasta joulussa?
4. Mikä kuuluu jouluusi?
5. Mitä odotat tulevalta vuo-
delta?
6. Lempi joululaulusi?

Sofia Moreno
1. En ole vielä kirjoittanut, 
meinasin kyllä kirjoittaa
2. CD-levyjä
3. Joulupukki tulee, kun tuo-
daan joulukuusi sisään
4. Pipareiden leipominen, 
joulusiivous
5. Lumista talvea, lämmintä 
kesää, ekaluokan alkamista
6. Joulupuu on rakennettu

Onni Moisio
1. En ole vielä, kirjoitan kyllä
2. Leikkitraktorin perään 
noukinvaunun tai peräkär-
ryn, hienon paidan
3. Lumi, joulupukki käy
4. Leivotaan ja siivotaan, 
vaihdetaan järjestystä, jou-
lu laulut
5. Kunnon talvea, paljon 
lunta, kesää, ekaluokan al-
kamista
6. Soihdut sammuu

Suvi Seppälä
1. Olen
2 Toppatakin, muuttuva la-
byrintti, hanskoja
3. Kun saa lahjoja
4. Siivotaan, tehdään joulu-
ruokia
5. Kesää
6. Joulupukki

??? Kyselimme ???

Pylkön Ääni
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Terve pylykköset! Pylkönmäen kappeliseurakunnan enti-
sen kappalaisen, Jarmo Autosen, tultua valituksi koko Saa-
rijärven seurakunnan kirkkoherraksi, palvelukseenne il-
moittautuu uusi pappi Tiina Hallikainen. Mukava tutus-
tua! Otathan rohkeasti yhteyttä omaan elämääsi tai seu-
rakunnan elämään liittyvissä asioissa: p. 040 6707 677, tii-
na.hallikainen@evl.fi.

Pian on ensimmäinen adventti ja alkaa joulun odotta-
minen. Toivon, että joulun aika olisi sinun elämässäsi le-
von ja rauhan aikaa, jolloin olisi aikaa miettiä omaa elämää 
ja kääntyä Jumalan puoleen. Kristuksen syntymäjuhla on 
tarkoitettu ihan kaikille elämäntilanteesta, omasta olosta 
ja olosuhteista riippumatta. Ota Kristus-lapsi rohkeasti sy-
liisi ja anna hänen toivonsa ja ilonsa vaikuttaa!

Muutama ilmoitusasia: Alkuvuodesta 2013 jumalanpal-
velukset pidetään seurakuntatalolla 13.1.–17.3. Palmusun-
nuntaista 24.3. lähtien jumalanpalvelukset pidetään taas 
kirkossa. Tammi-helmikuussa pidetään kyläkuntien kin-
kerit. Kinkereiden tarkoista ajankohdista ja paikoista saa 
myöhemmin tietoa lehtien kirkollisista ilmoituksista ja 
seurakunnan nettisivuilta: www.saarijarvenseurakunta.fi.

Seurakunnan työntekijät tulevat mielellään kutsusta 
myös kyläkuntien järjestämiin seuroihin ja piireihin. Läm-
pimästi tervetuloa mukaan seurakunnan tapahtumiin ja 
toimintaan! Siunatkoon Pyhä Kolmiyhteinen Jumala sinun 
askeleesi, lähtösi ja tulosi nyt ja aina!

Kirkon kulmalta

Riikka Sorri Otto Hautanen Aapo Lahti

Sofia Moreno

Onni Moisio

Suvi Seppälä

LIITY 
JÄSENEKSI 
PYLKÖN 
ÄÄNEEN!

Jäsenmaksu on henki-
löjäseneltä vain 10 eu-
roa vuodessa, yhtei-
söjäseneltä 50 euroa 
ja kannatusjäseneltä 
min. 50 euroa. 

Tilinumero FI 02 4767 
0010 0104 65. Kirjoita 
viesti osioon nimesi ja 
yhteystietosi.

Liittymällä jäseneksi 
31.3.2013 mennessä 
osallistut arvontaan, 
jossa on palkintona 
herkullinen kynttiläil-
lallinen kahdelle hen-
kilölle Evästuvassa.

Lisätietoja 
äsenyydestä 
www.pylkonmaki.fi
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