
Jumalanpalvelukset Pylkönmäen seurakuntatalolla 
12.1.–30.3. ja kirkossa jälleen palmusunnuntaina 13.4.

Su 16.2. klo 13 Rukoushetki, Margaret Vainio
Su 23.2. klo 13 Messu, kirkkokahvit. Alangonperän, 

Puolimatkan, Paajalan kkopyhä.
Su 9.3. klo 13 Messu. Olavi Vuori, Kirsti Mustonen
Su 16.3. klo 13 Messu, kirkkokahvit. Kukon kirkko-

pyhä.
Su 23.3. klo 13 Rukoushetki
Su 30.3. klo 13 Messu. Heidi Rahkonen ja Marga-

ret Vainio.
Su 13.4. klo 13 Palmusunnuntain messu kirkossa 

(huom.!). Jarmo Autonen ja Margaret Vainio.
Ma 14.4. klo 10 Lasten pääsiäishartaus kirkossa. Hei-

di Rahkonen ja lastenohjaajat
                 klo 19 Hiljaisen viikon iltahartaus kirkossa, Ry
Ti 15.4. klo 19 Markuksen evankeliumi -näytelmä 

Saarijärven kirkossa. Ilm. kyytiin diakoni Minna Au-
toselle

Ke 16.4. klo 19 Hiljaisen viikon iltakonsertti, Lions 
Club Marja-Liisa Oikari ja Kari Hiekkavirta, laulu; Ul-
la Honkonen ja Tiina Takkinen, kantele.

To 17.4. klo 19 Kiirastorstain messu
Pe 18.4. klo 13 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
               klo 14.15 Ehtoollishartaus Iltaruskossa
La 19.4. klo 23 (HUOM.!) Pääsiäisyön messu
Su 27.4. klo 13 Messu
Su 11.5. klo 13 Messu
Su 18.5. klo 13 Rukoushetki
Su 25.5. klo 13 Messu
To 29.5. klo 13 Mieskuoron 60-v ja Kirkkokuoron 75-

v. Juhlamessu. 
Jumalanpalvelus Saarijärven kirkossa klo 10: su 2.2., 

su 2.3., su 6.4., su 20.4., ma 21.4., su 4.5., 

Muita tapahtumia
• to 13.2. klo 18 Pajumäen ja Soidinmäen kinkerit He-

li ja Yrjö Soidinmäellä, Soijinmäentie 75 as 1 
• 14.2. klo 12 Lapsikuoron Ystävänpäivä konsertti 

Palvelutalo Iltaruskossa
• su 16.2. klo 18 Mulikan ja Pääjärven kinkerit Pirk-

ko Linnan luona, Mulikantie 38
• to 20.2. klo 18 Kuoppalan ja Korpikylän kinkerit 

Paula ja Jyrki Pataman luona, Kuoppalantie 500a
• to 27.2. klo 18 Pyhäperän, Vihannin ja Kiehuvan 

kinkerit Marjatta Pylväisen luona, Saunointie 191
• ke 23.4 klo 18.30 ”Maailman musiikki” konsert-

ti seurakuntatalossa. Yhteistyössä: Maaseudun Sivis-
tysliiton ”Koti Keski-Suomessa” -projekti, Viitasalo-
opisto, Sj:n kansalaisopisto, Musiikin Ystävät, ja kap-
peliseurakunta.

• ke 14.5. klo 10 Ikääntyvien yhdessäolon päivä seu-
rakuntatalolla. Mukana liikuntapastori Kuortaneen 
Urheiluopistosta.

Säännöllistä toimintaa seurakuntatalolla: 
Seurakuntakerho joka toinen keskiviikko klo 11
Kudontapiiri joka toinen keskiviikko klo 11
Raamattupiiri joka toinen keskiviikko klo 17.30–19 
Nais- ja mieskuoro vuoroviikoin keskiviikkoisin klo 

18.30
Muskari lapsille koululla perjantaisin klo 9.15
Lapsikuoro koululla perjantaisin klo 11.15
Päiväkerho ma klo 13–15 ja perhekerho to 9.15–11.3
Lisätietoja: www.saarijarvenseurakunta.fi ja Sam-

po ja Viispiikkinen

Kirkon kulmalta
Saimme aloittaa uuden vuoden pyytämällä Jumalal-

ta siunausta, kun kirkkoneuvoston valitsema uusi dia-
konimme Minna Autonen siunattiin tehtäväänsä. Muu-
ten vuosi on alkanut perinteisesti kinkereillä. Kinkeri-
en pito jatkuu helmikuussa, ja keväällä vietetään kylä-
kuntien kirkkopyhiä. Ajat ja paikat näet myöhemmin 
kirkollisista ilmoituksista ja seurakunnan kotisivuilta.

Kevään aikana Pylkönmäellä vierailee jumalanpal-
veluksissa tuttuja seurakunnan työntekijöitä Saarijär-
veltä allekirjoittaneen ollessa jalkaleikkauksen vuoksi 

virkavapaalla helmi–maaliskuun. Seurakuntatoimisto 
on yleensä auki perjantaisin klo 9–14. Perjantaisin on 
myös diakoniapäivystys klo 11–12. Seurakunnan työn-
tekijät ovat tavoitettavissa seurakunnan tapahtumis-
sa, mahdollisuuksien mukaan perjantaisin seurakun-
tatoimistolla sekä puhelimitse ja sähköpostitse. Pyy-
dettäessä tulemme mielellämme käymään kodeissa. 
Jos kaipaat keskustelua, ehtoollista, tai jos vaikka tie-
dät naapurin tai ystävän, joka voisi ilahtua käynnis-
tämme, otathan rohkeasti yhteyttä!

Vuonna 2014 seurakunnassa on kaksi suurta tapah-
tumaa: piispantarkastus ja seurakuntavaalit, jotka mo-
lemmat ovat syksyllä. Seurakuntavaalien teemana on 
”Usko hyvän tekemiseen”. Tiedätkö sinä, mitä kaikkea 
hyvää seurakunnassa tehdään? Oletko ylipäätään tyy-
tyväinen seurakunnassa tehtävään työhön vai olisiko 
sinulla uusia ideoita hyvän tekemiseksi ja jakamisek-
si? Haluaisitko sinä vaikuttaa ja olla päättämässä seu-
rakunnan asioista? Asetu ehdolle seurakuntavaaleissa! 
Tai, vähintäänkin, äänestä! Vaalit pidetään 9.11.2014. 
Seurakuntavaaleista ja piispantarkastuksesta tiedote-
taan myöhemmin lisää.

Kun Jumala loi maailman ja kaiken, mitä siinä on, 
Hän piti kaikkea luomaansa hyvänä. Mekin saamme pi-
tää hyvänä kaikkea sitä elävää, jota ympärillämme on: 
toisia ihmisiä, luontoa ja itseämmekin. Saamme myös 
tehdä hyvää. Jeesus opetti meitä rakastamaan toisiam-
me ja pitämään huolta toisistamme. Aina ja kaikessa 
emme osaa olla hyviä, mutta antakoon Kristuksen ar-
mo ja rakkaus meille voimia ja viisautta yrittää ja aloit-
taa aina uudestaan! Heprealaiskirjeen sanoin: ”Älkää 
myöskään unohtako tehdä hyvää ja antaa omastan-
ne, sillä sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieleen.” – Kir-
je heprealaisille 13:16

Tiina Hallikainen
seurakuntapastori

Tervetuloa mukaan

Toinen vuosi kaupunginvaltuus-
ton kautta pyörähti juuri käyn-
tiin. Viime vuoden saldona voi 
todeta että kyyti oli aika ajoin 
kylmää, mutta kyllä tuloksiakin 
saatiin aikaiseksi. Täytyy sano,a 
että on ollut opettelemista saari-
järveläiseen päätöksentekokult-
tuuriin. Toivoisin, että siellä teh-
täisiin tulevaisuudessa päätöksiä 
enemmän asioihin perustuen ei-
kä mutu-tuntumalla. Uskon, et-
tä moni muukin valtuutettu ja-
kaa tämän ajatuksen.

Pylkön Ääni kerää pylkkösten 
yritysten ja muiden palvelujen 

tietoja palveluoppaaseen. Tämä 
on erittäin tärkeää työtä! Nyt 
meiltä itse kultakin tarvitaan tal-
koohenkeä sekä olemassaolevien 
palvelujen ahkeraa käyttämistä, 
näin saadaan ne säilymään!

Helmikuussa todennäköisesti 
tulee päätettäväksi Saarijärven 
kaupungin osallistuminen laa-
jakaista-hankkeen jatkoon. No-
peat internet-yhteydet ovat aivan 
elintärkeä asia Pylkönmäen kal-
taisille alueille. Totuus on, että 
langattomat, niin sanotut mobii-
liyhteydet eivät riitä nyt, eivätkä 
ainakaan tulevaisuudessa kasva-

viin netinkäyttötarpeisiin. Toi-
von todella että nopeat valokui-
tuyhteydet saadaan Pylköllekin 
tavalla tai toisella.

Olkaahan yhteydessä asiasta 
kuin asiasta meihin kaupungin-
valtuutettuihin!

Petri Honkonen
Saarijärven kaupunginvaltuuston 

1. varapuheenjohtaja

040-8397776
petri.honkonen@saarijarvi.fi

Valtuutetun kuulumisia

Pylkön Ääni

PYLKÖLLÄ TAPAHTUU  
HELMIKUU
Pe 14.2. klo 9–17 Ystävänpäiväkahvitus Salessa, MLL,
arpajaiset ja tuotteita myynnissä. 
Klo 12.30 Eläkeliiton Ystävänpäiväjuhla Yrittävän talolla. 
Perinteistä menoa, ohjelmaa, tarjoilua ja liikuntaa
Saarijärven pelimannien tahdissa.
Ma 17.2. klo 18.30 Järjestöjen, yhdistysten ja muiden toimi-
joiden palaveri srk.talossa (aiheena tulevat tapahtumat). 
Ti 18.2. klo 9–13 MLL:n kahvila vanhaintuen kerhohuoneella.
Klo 12 EL-yhdistyksen hallituksen kokous Evästuvassa.
To 20.2. klo 13 Muistelut Evästuvassa, Pylkönmäen EL
Klo 18 Piirikunnalliset hiihdot.

MAALISKUU
Su 2.3. Pylkön Hiihdot, kts. erillinen ilmoitus.
Ti 4.3. klo 9–13 MLL:n kahvila vanhaintuen kehohuoneella.
Klo 12–16 koulun, esikoulun ja tenavatuvan yhteinen 
laskiaistapahtuma koululla, tarjolla makkaraa ja mehua.
Ke 5.3. klo 18 Pylkön Äänen vuosikokous Evästuvassa, 
Keskustie 28, kts. erillinen ilmoitus.
Klo 18.30 Kyläilta Evästuvassa, kahvitarjoilu!
La 15.3. Reppuhiihto Karanganjäällä, kts. erillinen ilmoitus.
Ti 18.3. klo 9–13 MLL:n kahvila vanhaintuen kerhohuoneella.

HUHTIKUU
Ti 1.4. klo 9–13 MLL:n kahvila vanhaintuen kerhohuoneella.
Ti 15.4. klo 9–13 MLL:n kahvila vanhaintuen kerhohuoneella.
To 24.4. klo 13 Muistelut Evästuvassa, Pylkönmäen EL.
La 26.4. klo 9 Kevätilo-tempaus ja kirppari Salen pihassa, MLL.
Ti 29.4. klo 9–13 MLL:n kahvila vanhaintuen kerhohuoneella.

TOUKOKUU
Pe 2.5. klo 17.30 Tienvarsien siivoustalkoot.
Ti 13.5. klo 9–13 MLL:n kahvila vanhaintuen kerhohuoneella.
Ke 14.5. klo 10–13 Ikääntyvien yhdessäolon päivä srk.talossa.
La 24.5. Karangankierros, pyöräillen, kävellen tai jousten.

Järjestöjen, yhdistysten ja 
muiden toimijoiden palaveri, 

aiheena tulevat tapahtumat,
Pylkönmäen seurakuntatalolla 

ma 17.2.2014 klo 18.30.
Tervetuloa!

Ole mukana Pylkön elämässä:

www.pylkonmaki.fi



Sanna Hautasen yritys 
Kunnolla kuntoon on 
elävä esimerkki siitä, et-
tä kaikki palvelut eivät 
ole kadonneet Pylkön-
mäeltä, jotkut ovat jopa 
parantuneet. Aloittaes-
saan yrityksensä Kun-
nolla kuntoon Hautanen 
kertoo kuulleensa epäi-
leviä kommentteja. 

– Minua sanottiin 
hulluksi ja vieläkin niitä 
kommentteja tulee. Mut-
ta myös kiitosta on tul-
lut. Hienoa, kun täällä-
kin tarjotaan palveluja, 
ettei tarvitse lähteä kau-
emmaksi. 

Arvelut Pylkömäel-
lä vallitsevasta kuntoi-
lubuumista Hautanen 
vahvistaa. 

– Ainakin salille on 
tullut lisää väkeä ja jum-
pissa käy enemmän ih-
misiä kuin aikaisemmin. 
Nyt kun ei ole lunta eikä 
voi hiihtää jumpissa on ollut pal-
jon väkeä, ihmiset haluavat kui-
tenkin liikkua.  

Kuntoiluhan on usein sellai-
nen harrastus, että se aloitetaan 
innokkaasti, mutta sitten into lo-
pahtaa ja laihduttamisen saralla 
uusia dieettejä tulee muotiin tiu-
haan. Hautanen miettii, että ny-
kyisen liikuntabuumin taustalla 
on kyse ajatusmaaliman muut-
tumisesta, kyse ei ole enää pel-
kästä painon pudottamisesta.

– Nyt ihannoidaan terveelli-
syyttä, lihaksikasta kroppaa. 

Muotidieettien suosion Hau-
tanen arvelee olevan hiipuvaan 
päin. 

– On alettu ymmärtää, että 
normaali puhdas kotiruoka on 
terveen elämän perusta. Enää ei 
tarvitse kulua mihinkään ääri-
laitaan voidakseen hyvin. Ihmi-
set ovat onnellisia, kun saa syö-
dä perunaa ja ruisleipää. Jokai-
sella on pitää olla oikeus herku-
tella, kunhan se pysyy kohtuu-
dessa. Mistään ei tarvitse luo-
pua, mutta jos halutaan pysy-

vä elämänmuutos, alussa pitää 
osata kieltäytyä houkutuksista, 
että elimistö tottuu olemaan il-
man karkkia ja pullaa. 

Sohvaperunasta kuntoilijak-
si aikovan on hyvä muistaa, et-
tä jos painoa on kertynyt liikaa 
20 vuoden aikana, ei voi olettaa 
sen lähtevän pois kuukaudessa. 
Moni aloittaa kuntoilun, mutta 
alkuinnostuksen jälkeen kadot-
taa motivaation. Hautanen neu-
voo aloittamaan tarpeeksi pie-
nin askelin, vähän kerrallaan. 

– Ei saa luovuttaa, jos ei heti 
onnistu, mutta liian paljon, liian 
suurin tavoittein aiheuttaa kyl-
lästymisen.

Viitaten yrityksensä tarjo-
amiin personal trainer -palvelui-
hin Hautanen kehottaa kuntoi-
lua aloittavaa miettimään pys-
tyykö siihen yksin, vai voisiko 
panostaa muutaman kuukauden 
vähän rahaa ja saada sillä apua 
josta voi olla hyötyä koko loppu-
elämäksi. Tärkeää olisi löytää it-
selle sopiva, mieluinen laji.

– Kaikki ei halua liikkua ryh-
mässä tai joku ei pidä kävelemi-

sestä. Pitää löytää oma laji, tekee 
sitä mikä on kivaa. Jollekin se voi 
olla kuntosali tai ratsastus, Hau-
tanen toteaa. 

Samaisena perjantaina, kun 
Hautanen jutteli liikuntaan liit-
tyvistä asioista, kuntosalilla oli-
vat myös Reijo Kallio ja Mika Ki-
vistö. Kallio kertoo aina liikku-
neensa, mutta käyneensä kunto-
salilla vasta viisi kuukautta. Hän 
kertoo aina tehneensä fyysistä 
työtä, mutta nyt kun se on ollut 
vähenemään päin, hän on ha-
vainnut kuntonsa laskeneen ja 
alkaneensa käymään salilla jot-
ta voisi säilyttää kuntonsa. Kallio 
toteaa käyvänsä salilla mielel-
lään, koska ohjelma on mukava. 
Lisäksi hän pohtii, että vanhene-
misen myötä jokaisen ihmisen 
olisi huolehdittava kunnostaan. 

– Olisi hyödyllinen ajatus-
malli käyttää jälkiviisautta etu-
käteen, Kallio filosofoi. Tarkoit-
taen, kuinka vanhana on myö-
häistä ajatella kuinka olisi pitä-
nyt kuntoilla aikaisemmin, et-
tä olisi paremmassa kunnossa.

Kuntoilubuumi Pylkönmäellä

Tämän vuoden hallitus:
VESA LEHTOMÄKI vara. puh.joht., SAA-

RA LEPPÄNEN siht. 044 088 7726, LIISA 
MÄKINEN  rahastonhoit.+ jäsensiht., TERT-
TU KUJALA  emäntä, ELMI OLLILA, EILA 
RENTOLA, MARGIT VAINIO, PEKKA NII-
NIKOSKI, KALEVI KULLA, PENTTI SÄRKI-
OJA, PAULA KOTKA  puh.joht. 050 598 2752

Yhdistys on täysin EI poliittinen, joten sin-
ne on TERVETULLEITA kaikki, ikään ja su-
kupuoleen katsomatta.

Toimintaan yritämme löytää tapahtumia 
kaikille. On asiantuntijoita, on tylsiä koko-
uksia, mutta myös ilottelua, esim. perintei-
nen YSTÄVÄNPÄIVÄ.

Tälle vuodelle olemme suunnitelleet se-
kä perinteistä että vähän uutta.

Teatteriretki tehdään Mahlulle huhti-
kuussa, kesäteatterin aika ja paikka on vielä 
avoin. Uutena aloitetaan ”MUISTELURYH-
MÄ”. Ensimmäisellä kerralla muistellaan 
YRITTÄVÄN historiaa. Liikuntaan yritäm-
me kehitellä myös jotain uutta.

Tapahtuma kalenteria voi seurata EL-
Pylkönmäen ja SUOMENSELÄN palstoilta 
VIISPIIKKISESSÄ JA SAMPOSSA.

Netistä löytyy keski-suomi.fi/elakeliitto/
yhdistykset sekä pylkonaani.fi/yhdistykset.

Yhdistyksemme on vaikeassa tilantees-
sa. Hallituksen jäsenet vanhenevat ja ovat 
ylittäneet jo suositellun toiminta-ajan.

Pitäisi löytää uusia, nuorempia voimia. 
Lähde rakentamaan parempaa ja toimivam-
paa yhdistystä. Entiset toimijat ovat tukena 
nuoremmille.

Meidän oma jäsensihteeri Liisa on hoi-
tanut jäsenmaksut hyvin, mutta nyt LIIT-
TO on onnistunut sotkemaan asiamme pa-
hemman kerran.

Muutamat on saanut useamman laskun, 
joku ei mitään. Yritämme selvittää asiaa ja 
pahoittelemme sotkua. Jos ihmettelette, ot-
takaa yhteyttä allekirjoittaneeseen: Paula 
p. 050 598 2752.

ps. Olette kaikki SYDÄMELLISESTI TERVE-
TULLEITA viettämään kanssamme perin-
teistä YSTÄVÄNPÄIVÄÄ Yrittävälle 14.2.14 
kahvitus alkaa 12.30 ja ohjelma klo 13.00.

”Mitä voisi lahjoittaa sille, joka omistaa jo 
kissankellon,
 vanamon, säteet kevätauringon.Jolla on 
talvi ja syys

  - kävisikös ystävyys?”
Elina Karjalainen

Paula Kotka

Tervehdys Eläkeliiton 
Pylkönmäen yhdistykseltä

Pylkön Ääni
1. Miten olet selvinnyt syksystä, mitä tykkäsit lumettomasta alkutalvesta?
2. Mikä olisi hyvä Pylkönmäki-tuote? Perustelut
3. Mikä talviurheilulaji sinua kiinnostaa/ harrastat?
4. Miten vietät Ystävänpäivää 14.2.2014?
5. Muistatko ystäviä Ystävänpäivänä, miten?
6. Mitä terveisiä haluat sanoa nyt ystävillesi?

Arja Nurmela
1. Töitä tehden, olen syksyn lapsi, joten pimeys ei 
haittaa yhtään. Olisihan ollut mukavaa, jos olisi ol-
lut lunta jo alkutalvesta.
2. Pylkönmäki t-paita, en ole tutustunut Pylkönmä-
keen lähemmin, olen vasta muuttanut tänne, joten 
vaikea sanoa.
3. Harrastan lenkkeilyä, sauvakävelyä, käsitöitä ja 
lukemista. Seuraan talviurheilulajeista jääkiekkoa, 
mäkihyppyä ja hiihtoa.
4. Menen ja vien samalla anoppini Yrittävälle ystä-
vänpäivä tapahtumaan
5. Totta kai, tekstiviestillä ja soittamalla
6. Terveisiä, olen muuttanut Pylkölle, ei unohdeta toisiamme, Aurinkoisia 
kevätpäiviä!

Elina Karhila
1. Syksyn pimeys vaikutti pirteyteen siten, että oli 
paljon väsyneempi. Lumettoman alkutalven positii-
visia puoli oli, ettei ollut liukasta liikkuessa.
2. Joku asuste, esim. Pylkönmäki-lapaset
3. En harrasta erikoisesti talviurheilulajeja. Seuraan 
mäkihyppyä
4. Olen töissä ja lisäksi vapaaehtoistyössä kahvitar-
joilun merkeissä
5. Kyllä, kortilla ja ehkä parasta ystävää pienellä lah-
jalla
6. Hyvää kevään alkua ja kaikkea hyvää elämääsi!

Marjo Tarvainen
1. Tykkäsin, kun ei ollut lunta. Ei haitannut lumeton 
alkutalvi, koska en harrasta talviurheilua
2.  Ei tule nyt mieleen mitään
3. En harrasta, mutta hiihto kiinnostaa
4. Kahvittelua ystävien kanssa
5. Jollakin kivalla tekstiviestillä
6. Terveisiä kaikille ystäville, pidetään lippu kor-
kealla :D 

Anne Lahti
1. Hyvinhän syksystä on selvitty. On säästetty läm-
mityskuluissa ja työmatkat on ollut mukava ajella su-
laa tietä. Jouluna olisi kyllä saanut olla vähän lunta. 
Hiihtolatujen teon viivästyminen on varmaan har-
mittanut harrastajia.
2. Puhdas vesi, sehän on jo tutkittu, että se on hy-
vää ja puhdasta. Puhtaasta vedestä voi joskus tule-
vaisuudessa olla pulaa, joten siitä vaan kehittämään 
Pylkönmäki-tuotetta. Onhan meillä myös hyviä Pyl-
könmäki-tuotteita, Mikael Konttinen, Tommi Soi-
dinmäki ja Petri Honkonen, tehdään näitä lisää :)
3. Olen ollut innokas hiihdon harrastaja, mutta käte-
ni halvausoireiden vuoksi olen joutunut luopumaan 
monesta muustakin liikuntaharrastuksesta. Talvella 
harrastan pääasiassa vain penkkiurheilua. Lenkil-
lä pitäisi käydä enemmän.
4. Ystävänpäivänä, jos kutsuisin pari ystävää kahville
5. Taidan laittaa muutaman tekstiviestin sillä korttien lähettäminen on 
jäänyt.
6. Anteeksipyyntö, sillä yhteydenpito on jäänyt liian vähäiseksi, mutta lii-
tyin viimeinkin facebookiin, joten jospa nyt tulisi pidettyä ystäviin parem-
min yhteyttä, jopa niihin nuoruuden aikaisiin.

K Y S E L I M M E?

Tervetuloa ke 5.3.2014  

Evästupaan, Keskustie 28 
 

- klo 18.00 Pylkön Ääni ry:n kaikille avoin 

vuosikokous 

- klo 18.30 rento kyläilta aiheena mm.  

Pylkönmäen palveluopas ja -kartta.  

Vielä voit vaikuttaa sisältöön. 

 

Tarjolla kahvia ja keskustelua!    
 

Järjestäjät  
 Pylkön Ääni ry www.pylkonmaki.fi  
 Kekseliäät kylät -hanke www.jamk.fi/innovative-village  

 

 

 Asukas tai kesäasukas 

 PYLKÖNMÄKI_______  

 

  Finland  

  Sanna Hautanen opastaa Mika Kivistön keppijumpan saloihin.


