
Pylkö

Suomen kesä on kaunis ja ly-
hyt. Kunpa ehtisimme naut-
timaan siitä, näkemään sil-
mujen avautumisen, lehtien 
ja kukkien puhkeamisen sekä 
vihreyden. Kunpa kuulisimme 
lintujen laulun, aistisimme ke-
sän tuoksun ja valoisuuden. 

Myös kristillinen usko ja sa-
noma avaavat meille valon, 
toivon ja suven. Jumalan sa-
na johtaa meitä Kristuksen ja 
Jumalan luokse. Niin kuin kir-
kon ovet ovat kaikille avoin-
na, on taivaskin avoinna kai-
kille Kristuksen puoleen kään-
tyville. Pylkönmäen kirkon 
pääoven edustalla kirkkoon 
tulijaa on vastassa vaivaisuk-
ko. Se muistuttaa meitä, että 
saamme tulla kirkkoon ja Ju-
malan eteen heikkoina, vai-
vaisina, syntisinä ja köyhi-
nä. Jumala haluaa, että meil-
lekin koittaa suvi ja kesä. Kris-

tus on kuin aurinko, joka va-
laisee elämäämme, armahtaa 
ja antaa synnit anteeksi. Ker-
ran hän johtaa meidät taivaan 
kotiin. 

Tätä kirjoittaessani onkin 
helatorstai, Kristuksen taivaa-
seen astumisen päivä. Olen 
juuri tullut kirkkoherramme 
Olavi Vuoren lähtöjuhlasta. 
Saattelimme Olavia eläkkeel-
le suurella joukolla rukouksin 
ja Jumalalle kiitollisina Ola-
vista ja hänen työstään. Papin 
ja paimenen tehtävä on joh-
taa ihmisiä Kristuksen luokse. 
Koska Kristus antaa meille tu-
levaisuuden, elämän, suven ja 
taivaan. Tätä evankeliumin sa-
nomaa haluan myös itse tule-
vana kirkkoherrana (1.10.2012 
alkaen) vaalia ja välittää koko 
laajan seurakuntamme alueel-
la. 

Olen iloinen ja kiitollinen 

ajasta Pylkönmäen kappeli-
seurakunnan kappalaisena. 
Pieni kappeliseurakuntamme 
on elävä ja vireä osa Saarijär-
ven seurakuntaa. Pylkönmäel-
lä on aina ollut hyvä ja läm-
min yhteys papin ja seurakun-
talaisten välillä, myös minun 
aikana. Nyt parhaillaan hae-
taan minulle seuraajaa. Näin 
Pylkönmäki tulee samaan 
oman jaetun pappinsa Saari-
järven kanssa minun jatkaes-
sa teidän ja koko seurakunnan 
kirkkoherrana. Jumalan siuna-
usta ja hyvää kesää! 

Jarmo Autonen
vs. kirkkoherra

Seurakunnan 
tapahtumakalenteri:

Kirkko on avoinna hiljenty-
mistä ja tutustumista varten 

15.6–6.8 perjantaista maa-
nantaihin 

klo 11–17, tiistaista torstai-
hin suljettu. 

La 2.6. klo 9.15 Koululais-
jumalanpalvelus ja 7. luokalle 
lähtevien siunaus

Su 10.6. klo 13 Messu, Au-
tonen, Vainio

Ke 13.6. klo 9 Lasten toi-
mintapäivä

Su 17.6. klo 13 Sanajuma-
lanpalvelus, Esa Jurva, Vainio

La 23.6. klo 17.30 50 
vuotta sitten ripille päässei-
den juhla

 klo 19 Juhannus-
päivän iltamessu, Autonen, 
Vainio

Ke 4.7. klo 19 Kirkkokon-
sertti, Jaana Pöllänen

Su 8.7. klo 13 Messu, Hak-
karainen, Vainio 

Su 15.7. klo 13 Sanajuma-
lanpalvelus, Rahkonen, Mus-

tonen
 klo 15 Suvilauluja 

Pääjärven rukoushuoneella, 
Petri Harju, Mustonen

Su 22.7. klo 13 Sanajuma-
lanpalvelus, Autonen, Musto-
nen

Su 29.7. klo 13 Messu, Au-
tonen, Mustonen

To 9.8. klo 9.15 Koululais-
jumalanpalvelus ja I luokka-
laisten siunaus

Su 12.8. klo 13 Messu, Au-
tonen, Mustonen 

Su 19.8. klo 13 Sanajuma-
lanpalvelus, Autonen, Vainio

Su 26.8. klo 13 Messu, 
lenkkikirkko, Autonen, Vai-
nio

Lämpimästi tervetuloa 
seurakunnan 

jumalanpalveluksiin 
ja tilaisuuksiin!

Kuulumisia Pylkönmäen kirkonmäeltä

Harri Leminen on ollut Pyl-
könmäen kesäasukas 18 vuot-
ta. Helsingissä turvallisuus-
alalla työskennelleen, Pylkön-
mäen naapurissa Soinissa syn-
tyneen Lemisen kesäpaikka lä-
heltä synnyinseutua on luon-
nollinen valinta.

Siteet syntypaikkakunnal-
leen Soiniin ovat edelleen ole-
massa Lemisen soittoharras-
tuksen kautta. Soinin soitto-
kunnan yhtenä jäsenenä hän 
edelleen toimii soittokunnassa 
yhtenä puhallinsoittajana.

Keväällä eläkkeelle siirtyvä-
nä kahden täysi-ikäisen lap-
sen vanhempana Harri Lemi-
nen pitää Pylkönmäkeä ihan-
teellisena kesäasuntopaikka-
na. Suuri syy siihen ovat hä-
nen harrastuksensa, jotka liit-
tyvät luontoon ja kalastuk-
seen. Pylkönmäen kesäasukas 
hän on ollut vuodesta 1993. 
Vuonna 2005 hän hankki ke-
säpaikan omiin nimiinsä ja 
siitä alkaen hän on sitä kun-
nostanut ja laajentanut mie-
leisekseen. Kesäasuntonsa Ka-
rankajärven rannalta hän on 
rakentanut talviasuttavaksi. 
Se mahdollistaa pitempiaikai-
sen, mahdollisesti pysyvänkin 
asumisen Pylkönmäellä kau-
niin ja rauhallisen luonnon 
keskellä.

Asiasta tullee entistä ajan-
kohtaisempi sitten, kun vai-
mokin aikanaan jää eläkepäi-
viä viettämään. 

Luonto eläimineen on 
Pylkönmäen valtti
Leminen pitää Pylkönmäen 
luontoa ja sen eläimistöä ai-
nutkertaisena. Hän kertoo tä-
näkin keväänä poikansa kans-
sa samoillessaan tavanneen-
sa ainakin kolme metson soi-

dinaluetta. Kerran metso tuli 
jopa lähelle katsomaan luon-
nossa samoilleita Lemisiä. Le-
minen pitää tätä kokemusta 
mieleen painuvana tapahtu-
mana. Suurriistakokemukset 
ovat lähinnä jälkihavainto-
ja, mutta lisäävät nekin kiin-
nostusta luonnossa liikkumi-
seen. Pylkönmäellä kaiken tä-
män kokeminen luonnossa on 
marjastuksen ja sienestämisen 
ohella mahdollista.

Perhokalastus ja uistelu on 
Hannu Lemisen lempiharras-
tuksia. Kalastukselle Pylkön-
mäki lähiympäristöineen tar-
joaa erinomaiset mahdolli-
suudet. Senkin vuoksi Pylkön-
mäen valinta kesäasuinpaikak-
si on Lemisen mielestä onnis-
tunut ratkaisu.

Huolen aiheitakin on
Vapon laajeneva turvetuotan-
to huolestuttaa kanta-asukkai-
den ohella myös Lemistä. In-
nokkaana kalastajana hänkin 
on havainnut paikkakunnan 
vesistöjen tilan huononemi-
sen vuosien varrella. Leminen 
on sitä mieltä, että turveteolli-
suudelle asetetut vaatimukset 
haittojen välttämiseksi ovat 
riittämättömiä. Humuksen li-
sääntyminen vesistöjen pin-
nalle ja saostuskertymät ve-
sistöjen pohjille ovat tästä sel-
vänä todisteena. Saastumisen 
vaikutus kalakantoihin ja sitä 
myötä alueen vetovoimaisuu-
teen, sekä paikallisten, että ke-
säasukkaiden viihtyisyyteen 
ovat huononemassa, ellei asi-
aan saada korjausta.

Vieraspaikkakuntalaisen, 
kesäasukkaankin on nykyisen 
sairaanhoitomallin takia vai-
kea päästä pikaista hoitoa tar-
vitessaan apua saamaan. Aina-
kin ne, jotka eivät osaa vaatia 
ja pitää puoliaan voivat joutua 
odottelemaan hoitoon pääsyä 
kauankin. Tämä asia vaatisi 
korjausta ihan yleisellä tasol-
la, eikä ole yksin Saarikan alu-
een ongelma.

Liikenneyhteydet mietityt-
tävät Lemistä myös. Ellei omaa 
kulkuneuvoa ole, on Pylkön-
mäelle vaikea sujuvasti tulla 
yleisiä kulkuneuvoja käyttä-
en. Polttoaineen saanti omal-
ta kylältä olisi Lemisen, niin 
kuin paikkakuntalaisten mie-
lestä välttämätön paikkakun-
nan virkeänä pitämiseksi. Ben-

san hakumatkalla tulee yleen-
sä ostettua muutakin, sellaista, 
jota saisi myös omalta paikka-
kunnalta. 

Pylkönmäkeläisyyteen 
on helppo samaistua
Leminen pitää Pylkönmäen 
ja pylkönmäkeläisten hyvänä 
ominaisuutena sitä, että pai-
kalliseen väestöön helppo tu-
tustua. Huolimatta pienestä 
väestöpohjasta Leminen ih-
mettelee paikkakunnan moni-
puolista ja virkeää harrastus-
toimintaa.

Yrittävän toimintaan hän 
sanoo vasta nyt tulleensa mu-
kaan, vaikka urheiluseuran 
monipuolinen toiminta on ol-
lutkin kiinnostuksen kohtee-
na jo pitempään hänen Pyl-
könmäellä asuessaan. Vilkas 
musiikkitarjonta ja nuoriso-
seuratoiminta saavat myös hä-
neltä kiitosta.

Leminen korostaa, että se 
on omasta innokkuudesta ja 
itsestä kiinni, kuinka eri har-
rastuksiin ja ihmisiin pääsee 
tutustumaan ja sitä kautta mu-
kaan paikalliseen toimintaan. 
Ihmisiin on helppo tutustua, 
sen huomaa aina kylällä kaup-
pareissullakin käydessään, jol-
loin puhekavereita kyllä löy-
tyy.

Vastapainona asutuskeskus-
ten ruuhkille ja kiireelle, ih-
misille jotka pitävät luonnon 
kauneudesta, sen antimista, 
hiljaisuudesta ja vapaudesta 
liikkua luonnossa Pylkönmäki 
on ihanteellinen paikka asua 
ja elää kesäasukkaana ja mik-
sei ihan vakituisena ympäri-
vuotisesti.

Matti Syrjälä

Kesäasukas otetaan hyvin 
vastaan Pylkönmäellä

Harri Leminen viihtyy Karankajärven rannalla. Kuva Iida Moisio
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