
Pylkön Ääni
Pylkönmäellä kielitaitoa voi 
kohentaa opiskelemalla es-
panjan kieltä. Opettaja Pedro 
Suarez Batistan laskee nyt 
alkavan lukuvuoden olevan 
kolmas. Viime vuonna mukaan 

tuli kaksi uutta oppilasta, joten 
silloin jouduttiin aloittamaan 
opetus alusta, Suarez Batista 
kertoo ja pohtii, että nyt oppi-
lailla on jo jonkin verran tie-
toa, joten jos ei ole yhtään en-
tistä pohjaa mukaan on vaikea 
tulla. Piirissä on tällä hetkellä 
vain minimimäärä oppilaita, 
joten vähän espanjaa osaavat 
uudet oppilaat ovat tervetullei-
ta mukaan. 

Vastapainoa arjelle
Katja Laineen mielestä es-
panjan opiskelu on hyvää vas-
tapainoa työlle. Töiden jälkeen 
ei jaksa lähteä pitkän matkan 
päähän opiskelemaan, mut-
ta täällä Pylkönmäellä jaksaa 
käydä. 

– Jos tämä piiri loppuu, kau-
emmaksi en jaksa lähteä, Laine 
huudahtaa. Opettaja kertoo, 
että koska kaikilla on työt ja 
perhe-elämää kotiläksyjä ei an-
neta. Tai annetaan, mutta niitä 
ei ole pakko tehdä. Kaikki teh-

tävät käydään tunnilla yhdes-
sä läpi. Laine huomauttaa, että 
läksyjä toki saa tehdä ja se on 
mukavaakin.

Kielitaidosta on aina 
hyötyä
Sanna Moreno puhuu espan-

jaa kotonaan, muut ovat tar-
vinneet kielitaitoa matkustel-
lessaan ulkomailla. Anita Ka-
rinlahti kertoo tarvinneen-
sa espanjan kieltä Pylkönmä-
elläkin. Muitakin kieliä, kuten 
venäjää, opiskellut Karinlahti 
kertoo, että lomamatkoilla on 

hyvä osata kieli, kun lukee ruo-
kalistaa tai tilaa taksia. Opetta-
ja lisää, että Espanjassa on aina 
hyvä osata sanoa ravintolassa: 
” por favor”.
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Kielitaito kohenee

Pylkönmäellä on voinut har-
rastaa kuvataiteita muutaman 
vuoden. Tammikuussa 2009 al-
koi Saarijärven kansalaisopis-
ton piirustus- ja maalauskurs-
si kirkonkylän koululla. Suvi 
Hyppönen aloittaa nyt toista 
talvea piirin opettajana. Hän 
kertoo, että kurssille voi tul-
la niin aloittelija kuin pitkään 
harrastanutkin. 

– Yritetään löytää yhtei-
set tavoitteet oppilaan kans-
sa niin, että jokainen voi teh-
dä mitä haluaa, mutta toimi-
taan samalla tavoitteellisesti, 
Hyppönen selittää. Jos ei ole 
aikaisemmin harrastanut piir-
tämistä tai maalaamista läh-

detään liikkeelle perusasiois-
ta, väriopista ja oikeanlaisten 
välineiden hankinnasta. Euro-
määräistä hintaa Hyppönen ei 
osaa materiaalien hankinnal-
le sanoa, mutta toteaa järkevi-
en hankintojen kantavan pit-
källe. 

Tavoitteellisuudesta huoli-
matta Hyppönen korostaa, et-
tä kun kyseessä on harrastus, 
kurssilla ei tehdä mitään ryp-
pyotsaisesti vaan hauskaa pitää 
olla ja harjoitus tekee mestarin, 
vain tekemällä voi oppia. Maa-
laamisen ja piirtämisen harras-
tuksena on hyvää vastapainoa 
arjelle ja samalla keino ilmais-
ta itseään. 

– Oppilaat ovat tehneet vii-
me talvena muotokuvia ja 
maisemia. Niitä voidaan teh-
dä edelleenkin, mutta syven-
täen ja eri näkökulmasta, Hyp-
pönen pohtii. Hän huomaut-
taa, että opettajan näkökul-

masta ihanaa tällä kurssilla on 
kun oppilaat eivät hutaise töi-
tään nopeasti valmiiksi, vaan 
keskittyvät tekemiseen ja teke-
vät työnsä tavoitteellisesti lop-
puun asti.

Ensimmäisenä paikalle uut-
ta lukuvuotta aloittamaan saa-
puu Marja-Leena Pekka-
nen. Hän kertoo pitävänsä eni-
ten öljyväreillä maalaamisesta. 
Maalauspiirissä Pekkanen sa-
noo käyneensä jo 10 vuotta 
sitten, kun Pylkönmäellä sel-
lainen edellisen kerran järjes-
tettiin ja nyt sitten tällä kurs-
silla alusta saakka. 

– Parasta maalaamisessa on 
jonkun työn saaminen val-
miiksi, mutta joskus on päi-
viä jolloin maalaaminen ei su-
ju, Pekkanen mainitsee. Uusia 
harrastajia hän kannustaa tule-
maan rohkeasti mukaan.
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Kuvataideopintoja

Torstaisin klo 18 Nikkaripajan 
tiloissa kokoontuu kansalais-
opiston puutyöpiiri. Opettaja-
na piirissä toimii Jari Heikki-
lä Karstulasta. Hän kertoo, että 
puutöitä voivat tulla tekemään 
lähtötasoltaan erilaiset ihmiset. 
Perustaidot hän pystyy opetta-
maan vasta-alkajalle ja edisty-
neempien kanssa pohditaan 
yhdessä miten työ olisi paras-
ta tehdä. 

– Kurssilla on valmistet-
tu isoja ja pienempiä puutöi-
tä, pirtinkalustosta puuautoi-
hin. Opiskelijoiden ikähaitari 
on ollut peruskoululaisista elä-
keläisiin, Heikkilä toteaa. Nik-
karipajan tilojen Heikkilä mai-
nitsee olevan kansalaisopiston 
tarpeisiin kohtuullisen hyvät 
ja peruskoneetkin löytyy. An-
ne Hokkanen lisää tähän, et-
tä koneet toimivat ja opettaja 

osaa niitä myös käyttää.
Ensimmäisen kokoontumi-

sen alussa näyttää, että tänäkin 
vuonna enemmistö piiriläisis-
tä tulee olemaan naisia. Heik-
kilän mielestä kurssilla on ollut 
hyvä ilmapiiri, kaikki ovat viih-
tyneet. Hyvästä hengestä kerto-
nee sekin, että keväisin on teh-
ty yhdessä retki. 

– Viime keväänä esimerkik-
si kirpputorikierros Seinäjoelle, 
Heikkilä toteaa. Hokkanen on 
sitä mieltä, että jos Pylkönmä-
ellä ei voisi puutöitä harrastaa, 
muualle ei tulisi lähdettyä.

Selkeitä ja salaisia 
suunnitelmia
Yksi toisensa jälkeen vakio kä-
vijät valuvat ovesta sisälle. Toi-
silla näyttää olevan selkeät 
suunnitelmat mitä aikovat teh-
dä. Ainakin Kaarina Korkea-

mäellä, joka tulee sisälle lauto-
ja kantaen. Hänellä on aikomus 
valmistaa avainkaappi. Iida 
Moisiolla on tarkoitus korja-
ta vanha keinutuoli, josta näyt-
tää olevan ainakin jalka poikki. 
Opettaja Heikkilä näyttää mistä 
keinutuolin korjaamisessa läh-
detään liikkeelle. 

Anne Hokkanen oli vii-
me talvena tehnyt pöydän, ai-
kaisemmin tehdyistä mieleen 
tulee ainakin kaksi arkkua se-
kä kukkapöytä. Tämän tal-
ven suunnitelmista kysyttäessä 
Hokkanen vastaa salaperäisesti, 
että ei suostu niistä kertomaan 
mitään. Hänen mielestään puu-
töissä on parasta kun saan to-
teuttaa keksimänsä idean val-
miiksi työksi.
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Puusta pitkälle Pylköllä

Iida Moisio aikoo korjata keinutuolin Jari Heikkilän opastuksella.

Marja-Leena Pekkanen pitää öljy-
värimaalauksesta.

Pedro Suarez Batista opettaa 
espanjaa.

Pylkköset matkalla espanjankielen saloihin. Por favor!


