
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 pääasi-
allisena tehtävänä on toimia 
Pylkönmäen palveluiden säi-
lyttäjänä. Varojen kartuttami-
seksi järjestämme myös joitain 
tapahtumia. Suurin osa yhdis-
tyksen toiminnasta perustuu 
vapaaehtoistyöhön.

Liittyminen jäseneksi kan-
nattaa, koska:

 + Jäsenmaksu vuosimaksu: 
- henkilöjäseneltä 10 euroa 
- yhteisöjäseneltä 50 euroa 
- kannatusjäseneltä min. 50 

euroa 
+ Olemalla mukana yhdis-

tyksessä voit vaikuttaa omaan 
kyläyhteisöösi ja ympäristöö-
si!

+ Maksaessasi jäsenmaksua 
kirjoita viestiosioon oma ni-
mesi, osoitteesi, sähköposti-
osoite. Viestikohdassa anta-
masi tiedot kirjataan vain yh-
distyksen jäsenrekisteriin ei-
kä niitä käytetä muuhun tar-
koitukseen. Kiitoksia ja terve-
tuloa mukaan yhdistyksen toi-
mintaan!

Mikä on Pylkön Ääni ry?

Tienvarret siistiksi talkoovoimin Pylkönmäellä Äitienpäiväksi! Kuva: Iida Moisio.

Pylkönmäen kylien kehittämisyhdistys
Pylkön Ääni ry

TILINUMERO 
FI 75 5408 0420 0660 00
BIC OKOYFIHH
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Pylkön Ääni

Jousimäki Marja-Liisa, 51v
– Olen mukana Pylkön Äänessä, koska 

olen kokenut muuallakin asuessani kylä-
toiminnan tärkeäksi monellakin tavalla, 
siinä tutustuu ihmisiin, pystyy vaikutta-
maan yhteisiin asioihin ja tässä tapauk-
sessa viemään viestiä kaupungin päättä-
jille Pylkönmäen taajamaa koskevissa asi-
oissa.

Kotka Paula, 71v 
– Olen siksi Pylkön Äänen hallitukses-

sa, vaikka en ole syntyperäinen Pylkkö-
nen, pidän erittäin tärkeänä, että Pylköl-
lä olisi yhteinen yhdistävä tekijä, vaikka 
olemmekin nyt Saarijärveä. Jos emme it-
se nosta esiin meille tärkeitä asioita, ku-
kaan muukaan ei sitä tee. Olemme yksi 
kylä Saarijärvellä, mutta oma identiteet-
ti meillä on ja toivottavasti myös jatkos-
sa. Toivon, että löytyisi nuorempia, jotka 
ovat kiinnostuneet oman kylän asioista ja 
innostuisi toimimaan siinä.

Lehtonen Juha, 44v
– Haluan olla mukana pitämässä Pyl-

könmäkeä vireänä ja kehittyvänä kylänä.

Moisio Helmi, 26v
– Olen mukana, että täällä säilyisi pe-

ruspalvelut, johon itse voin olla vaikut-
tamassa olemalla Pylkön Äänen hallituk-
sessa. Haluan vaikuttaa kylän vireyteen ja 
kylän yhteishenkeen osallistumalla Pyl-
kön Äänenä järjestämällä kyläiläisille ta-
pahtumia.

– Moisio Iida, 25v
Haluan olla vaikuttamassa omalta osal-

tani Pylkönmäen tulevaisuuteen ja kylän 
vireyteen.

Mäkinen Eero, 44v

Särkioja Lasse, 35v
– Haluan kehittää nuorten harrastus 

mahdollisuuksia kyläkunnalla.

Viitanen Päivi, 58v
– Haluan pitää Pylkönmäen puolia, kun 

ollaan yhdenvertainen kylä muiden kyli-
en joukossa.

Miksi olen mukana 
Pylkön Äänen hallituksessa?

Olemme mukana kilpailussa!
Maakunnan paras 
juomavesi 2012. 

Pylkönmäki on mukana kilpailussa ensimmäistä kertaa.

Liity nyt 

jäseneksi!

Käy tutustumassa:www.pylkonmaki.fi
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Kuvat Veikko Paananen


