
Pylkön 
Pylkön Ääni ry
Yhdistyksen tarkoituksena on 
edistää kylän asukkaiden yh-
teistyötä, omatoimisuutta, ky-
län elinkelpoisuutta ja -voi-
maisuutta ja toimia kylän ja 
sen asukkaiden edunvalvoja-
na. 

Pylkön Ääni ry:n pääasialli-
sena tehtävänä on toimia Pyl-
könmäen palveluiden säilyt-
täjänä. Varojen kartuttamisek-
si järjestämme myös joitain 
tapahtumia. Suurin osa yh-
distyksen toiminnasta perus-
tuu vapaaehtoistyöhön. Pyl-
kön Äänen hallitukseen kuu-
luu kahdeksan jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset jäsenet. Lisä-
tietoa Pylkön Äänestä, Pylkön 
Äänen kotisivuilla: www.pyl-
konmaki.fi  käy tutustumassa!

4H-yhdistys
Saarijärven 4h-yhdistyksen 
ajankohtaiset asiat ja syyslu-
kukauden kerhotiedot löyty-
vät yhdistyksen kotisivuilta 
www.saarijarvi.4h.fi .

Pylkönmäellä on kerho 1–2 
lk:lle maanantaisin ja 3–6 
lk:lle joka toinen torstai. Tar-
kemmat tiedot löytyvät koti-
sivuilta. 

Nuorille on työllistämistoi-
mintaa ja kaikki aktiiviset ja 
reippaat nuoret ovat tervetul-
leita yhdistyksen Duunirinki-
toimintaan. Yhdistyksen toi-
misto on muuttanut ja uusi 
osoite on: Paavontie 26 as 2. 
Mikäli haluat lisätietoja yhdis-
tyksen toiminnasta, niin ota 
yhteyttä saarijarvi@4h.fi  tai 
040-7033229. Yhdistys löytyy 
myös facebookista: Saarijär-
ven 4h-yhdistys.

Tervetuloa mukaan toimin-
taan, terveisin toiminnanjoh-
taja Anni Marttila.

Mannerheimin 
lastensuojeluliiton 
Pylkönmäen 
paikallisyhdistys ry

Toimintaa jo 86 vuotta Pyl-

könmäen lapsien hyväksi! 
Yhdistyksemme toimii täy-

sin vapaa-ehtoisten voimin.
Yhdistyksen hallituksessa 

Pylkönmäellä vuonna 2012: 
Laine Katja pj., Honkonen 
Katja vpj., Miettinen Kirsi, 
Moisio Kyllikki, Ollinen 
Kirsi, Peiponen Tarja, Pih-
lainen Sanna, Siltasalmi 
Veli, Viitanen Katja, Viita-
nen Päivi siht.

Haluatko osallistua toimin-
taamme aktiivina? Ota hihasta 
kiinni ja ilmoittaudu mukaan, 
pääsyvaatimuksena on vain 
yhdistyksen jäsenmaksun (15 
euroa / vuosi) maksaminen ja 
halu olla mukana kehittämäs-
sä Pylkönmäen lapsien hyvin-
vointia.

Jäseniä vuonna 2012 meil-
lä on 53 henkilöä. Tarvitsem-
me uusia jäseniä! Ohessa link-
ki jonka kautta voit liittyä yh-
distyksemme jäseneksi, vuosi-
maksu Pylkönmäen yhdistyk-
sessä vain 15 euroa, kiitos:

https://mll-fi .directo.fi /jase-
nyys/liity_jaseneksi/

Näymme ja kuulumme 
vuonna 2012:

* Pylkönmäen leikkipuisto 
on MLL:n Pylkönmäen yhdis-
tyksen omaisuutta. Kehitäm-
me puistoa kaiken aikaa ja jär-
jestämme siellä ympäri vuo-
den erilaisia tapahtumia.

* MLL Pylkönmäen Perhe-
kahvila joka toinen viikko 
Vanhaintuen kerhohuoneella 
tiistaisin klo 9–13 ja on avoin-
na vauvasta vaariin

* Olemme myös Facebookis-
sa: MLL Pylkönmäen paikallis-
yhdistys ry haulla löydät mei-
dät.

Pääjärven 
Nuorisoseura
Pääjärven Nuorisoseuran van-
hat jäsenkirjamerkinnät alka-
vat vuodelta 1914.

Kauniilla käsialalla suureen 
mustakantiseen kirjaan on 
merkitty erilaisia ”titteleitä”, 
esim. talonpoika, myllärinpoi-
ka, talollinen, emäntä, torpan-
poika, mylläri, talontytär, tor-
pantytär, palvelijatar. Nimen 

ja tittelin jälkeeen on kysei-
sille ihmisille merkitty erilai-
sia tehtäviä: johtokunnan jä-
sen, nuorisoseuran puhuja, ra-
hastonhoitaja, kalustonhoita-
ja, kirjuri ja puheenjohtaja se-
kä vuosiluvut milloin kyseis-
tä virkaa on hoidettu. Jäsen-
kirjassa on myös sarake jos-
sa lukee otsikkona: ”ehdotto-
man raitis” ja joidenkin hen-
kilöiden kohdalla asia on vah-
vistettu kirjoittamalla ko… sa-
rakkeeseen: ”on”. Jäseniä on 
merkitty sekä karstulalaisiksi 
että pylkönmäkeläisiksi.

Varsinainen Pääjärven Nuo-
risoseuran perustava koko-
uspöytäkirja löytyy hallusta-
ni vuodelta 1928. Tuolloin 
maanviljelijä Onni Haapa-
mäki on selostanut entisen 
nuorisoseuran toimintaa, jon-
ka pohjalta on päätetty perus-
taa uusi ”Pääjärven nuoriso-
seura”. Kyseessä siis taisi olla 
silloinkin vanhan seuran virit-
täminen uuteen nousuun. 

Näytelmäharrastuksen in-
nostuttua uudelleen toimin-
taan 1980-luvulla, päätettiin 
vanha olemassa oleva järjestö 
jälleen ”herätellä henkiin” ja 
yhdistyksen nimissä esitettiin 
kesäteatterinäytelmiä Loma-
kouheron kesäteatterissa tois-
takymmentä vuotta. Muistat-
te varmaan ”Simpauttajan”, 
”Kätkäläisen”, ”Kesämökki-
höperöt, ”Mooses Viinasen”…
joitakin mainitakseni.

Pylkönmäen Yrittävän ta-
lo on vuosikymmeniä ollut 
kokoontumispaikka, jossa on 
järjestetty erilaisia tapahtu-
mia ja tilaisuuksia. Vuonna 
1992 Yrittävän talo kunnos-
tettiin nykyiseen muotoonsa. 
Talon omistavat tällä hetkellä 
Pääjärven Nuorisoseura ja ur-
heiluseura Pylkönmäen Yrittä-
vä, jotka vastaavat myös talon 
kunnosta ja ylläpidosta. Taloa 
vuokrataan erilaisiin tilaisuuk-
siin, juhliin ja kokouksiin.

Yrittävän talon ja Pääjärven 
nuorisoseuran perinteet suo-

rastaan velvoittavat meitä yl-
läpitämään teatteritoimintaa 
Pylkönmäellä. Vuonna 2010 
sai kantaesityksensä Raimo 
Suurosen kirjoittama ”Väärä-
mäen veljekset”. Viime kevää-
nä saimme houkuteltua noin 
800 vierasta katsomaan kome-
diaa ”Viimeisen päälle poliisi”, 
jonka ohjaajana toimi Raimo 
Suuronen. Ensi keväälle on Ra-
pen kanssa suunnitteilla uu-
sia tuulia joita kypsyttelemme 
vielä salassa hetken aikaa.

Yrittävän talo nielee myös 
melkoisen määrän lämpöä si-
suksiinsa talven aikana, joten 
rahankeräys Yrittävän talon 
lämmitykseen on jäsenkun-
nalle tuttua puuhaa. Erilaiset 
musiikkitapahtumat ja illal-
lisgaalat, sekä perinteiset ilta-
mat ovat talvisin tuoneet li-
sää iloa ja lämpöä taloon.Vii-
me kevään teatteriretki suun-
tautui Tampereelle Juice-mu-
sikaaliin.

Nuorisoseura toimii myös 
Musiikin Ystävien ”emojär-
jestönä”, koko jäsenkunta on 
ihanan ahkeraa ja joustavaa 
porukkaa, joka soljuu sujuvas-
ti hommasta toiseen. 

Tervetuloa mukaan Pääjär-
ven nuorisoseuraan!

t. Virpi Kantonen, pj 

Pylkönmäen 
Musiikin Ystävät 
toimi Pääjärven Nuorisoseu-
ran ala-osastona. Sen tarkoi-
tus on edistää musiikin teke-
mistä Pylkönmäellä. Päätoi-
mintamuoto on vuosittainen 
stipendijako nuorille musiiki-
nopiskelijoille. Stipendirahas-
to karttutetaan järjestämällä 
kahvitus ja arpajaiset musiik-
kiopiston joulu- ja kevätkon-
sertissa. 

Suurin varainhankinta vuo-
sittain on heinäkuun ensim-
mäisenä tiistaina pidettävä 
Lauttamäen Kesägaala -kon-
sertti, jossa esiintyy kaiken-
ikäisiä muusikoita. Välillä jär-
jestetään muita musiikkiti-

Pylkönmäellä toimivia järje

Seurakunnan 
tapahtumakalenteri:

Katso seurakunnan säännöl-
lisesti kokoontuvien kerhojen, 
piirien ja kuorojen kokoontu-
miset

seurakunnan kotisivulta 
www.saarijarvenseurakunta.fi 

Su 23.9 klo 13 Sanajumalan-
palvelus Jurva, Mustonen 

Su 23.9 klo 15 Elojuhla Pää-
järven rukoushuoneella, Petri 
Harju, Autonen

Su 30.9 klo 13 Perhemes-
su, vanhemman väen ja lasten 
kirkkopyhä, kirkkokahvit, yh-
teistyössä MLL, Autonen, Lai-
tinen, Vainio

Su 30.9 klo 14.30 Aikaa su-
rulle, tilaisuus läheisensä me-

Kuulumisia Pylkönmäen kirkon

MLL:n ideoiman ja puuhaaman leikkipuiston avajaisissa 2010 riitti 
vauhtia ja säpinää

Syksy on saapunut, puiden lehdet kel-
lastuvat ja tippuvat, ilma viilenee ja 
päivät lyhenevät. Toisaalta syksy on 
sadonkorjuun aika, myöhäismarjat 
kypsyvät, ruokasienet nousevat ja sa-
to korjataan.  Lasten ja nuorten kou-
lut ovat alkaneet. Syksyn toiminnot 
käynnistyvät myös seurakunnassa. 

Pylkönmäki tulee saamaan syksyn 
aikana uuden papin. Kirkkoneuvosto 
on valinnut Pylkönmäen kappeliseu-
rakunnan ja Saarijärven alueen yhtei-
seksi seurakuntapastoriksi Tiina Hal-
likaisen. Kirkkoneuvosto esittää La-
puan hiippakunnan tuomiokapitulil-
le, että tuomiokapituli antaisi Tiinal-
le virkamääräyksen Saarijärven ja Pyl-
könmäen seurakuntapastoriksi. Tiina 
aloittaa 1.10.2012 toimien lokakuun 
teologina. Mahdollinen pappisvihki-

mys on Lapualla lauantaina 3.11.2012 
klo 10 (asiasta päättää piispa ja tuo-
miokapituli).  Näillä näkymin pylkkö-
set saavat siis valmistautua uuden pa-
pin vastaanottamiseen. 

Saarijärven seurakunnan kirkkoher-
ra Jarmo Autosen virkaan asettami-
nen on sunnuntaina 14.10.2012 klo 
10 Saarijärven kirkossa. Virkaan aset-
tamisen suorittaa piispa Simo Peu-
ra avustajineen. Juhla alkaa messulla 
kirkossa, jatkuu ruokailulla, kahveilla 
ja seuroilla seurakuntatalossa. Muka-
na ovat seurakunnan kuorot mm. lap-
sikuoro, Pylkönmäen kirkkokuoro ja 
mieskuoro. Lämpimästi tervetuloa.

Tätä kirjoitellessa kirkkovuodessa 
on kiitollisuuden viikko. Jumala on 
antanut meille monia elämän lahjoja 
ajallisia ja ajattomia, joista saamme ol-

la kiitollisia. Mistä voisimme tänä syk-
synä olla kiitollisia Jumalalle? Juma-
lan luokse ja seurakuntaan saamme 
tulla kiitoksemme, ilojemme, taakko-
jemme, murheittemme ja erheittem-
me kanssa. 

Jeesus sanoo: ”Tulkaa minun luok-
seni, kaikki te työn ja kuormien uu-
vuttamat. Minä annan teille levon. 
Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja 
katsokaa minua: minä olen sydämel-
täni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sie-
lunne löytää levon. Minun ikeeni on 
hyvä kantaa ja minun kuormani on 
kevyt.” (Matt.11)

Hyvää syksyä, Jumalan siunausta

Jarmo Autonen
kirkkoherra


