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Pasi Tuomisen käsissä moni asia saa uuden ilmeen. Pasin ja Pylkönmäen kuulumisia sivuilla 7–9.
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Pylkön Ääni
Kekseliäät kylät -hankkeen
tilinpäätös Pylkönmäellä

www.pylkonmaki.fi

”Hei!
Anteeksi, että vastaan vasta
nyt. Hallitus katsoi sen (hankkeen) vaativan Pylkön Ääneltä
paljon panostusta ja aktiivista toimintaa. Hallitus vierastaa raportoimista ja kansainvälisyyttä, johon Pylkön Äänen resurssit eivät tässä vaiheessa riitä.”

Muistatteko vielä Innovative
Village -ideaillat alkuvuonna
2013:
”Mitä, onko meillä hammaslääkäri?”
Kyläillassa oli useampi osallistuja, joka ei tiennyt kaikista
julkisistakaan palveluista, puhumattakaan yksityisistä. Totesimme, että jos niistä ei tiedä, niitä ei osaa käyttää, ja jos
väki ei käytä niitä, ne loppuvat. Jos yksityisyrittäjä lopettaa asiakaspulan vuoksi, uskaltaako kukaan yrittää enää
uudelleen? Jos palvelut loppuvat, löytyykö kaivattuja uusia
asukkaita?
Niinpä mietimme saman
tien, miten palveluista saataisiin paremmin tieto asukkaille ja loma-asukkaille: ”Riittääkö nettisivut?” –”Ei riitä!”
Tämä huomio johti lopulta mm. kesäksi 2014 julkaistuun Pylkönmäen palveluluetteloon (www.pylkonmaki.

fi/yritykset-ja-palvelut) ja kyläyhdistyksen palvelevaan puhelimeen. Palveluluettelo toi
esille ne monet pienet yritykset, joita alueella on, ja sai aikaan jopa kateellisia kommentteja naapureilta!

Opintomatkoja
Toukokuussa Pylkönmäellä
pyörähti lauma suomalaisia,
virolaisia ja pohjoisirlantilaisia kyläaktiiveja. Ohjelman
tekemisessä oli mukana iso
joukko kyläläisiä, joille kaikille suuret kiitokset: opintomatkalta tuli Pylkönmäelle hyvää
palautetta.
Ulukomaanpassi ja tullitarkastus olivat hauskoja: ”Very
funny!”
Evästuvan lounas oli makoisa, sen paikalliset raakaaineet saivat plussaa ja Evästuvan kokonaisuus oli ”Leaderrahoituksen arvoinen”. Kyläesittely oli tiivis, vakuuttava ja
informatiivinen.
Paajalassa metsästysseuran toiminta oli kiinnostavaa
ja varsinkin Kuukkeli eli meille
ihan tavallinen grillikota loistava ja irlantilaisille aivan uusi
idea, jonka jokainen olisi ottanut kainaloon saman tien. Letutkin maistuivat raikkaassa
ulkoilmassa. Nikkaripaja oli
kiinnostava ja kävijöiden mielestä innovatiivinen kohde ja
siellä tehdyt tuohisormukset
mukava idea – sormuksia olisi
voinut olla myynnissäkin.
Opintomatkalaiset antoivat

myös hyviä neuvoja: Vieraat totesivat muun muassa, että kylän omaleimaisuuden säilyttäminen on yhteinen ongelma.
Siinä kannattaa hyödyntää historiaa. Kartat, postikortit ym.
ovat tärkeitä, jos halutaan palvella matkailua ja markkinoida aluetta. Kunnan suuntaan
pitää pitää ääntä kylän tarpeista ja kunnan kanssa voi joutua
tappelemaankin. Silloin on hyvä olla pari askelta edellä erilaisten vaihtoehtoisten ratkaisujen kanssa. Niiden etsimisessä uudet kyläläiset ovat joskus
parhaita, koska heillä on tuoreita näkökulmia kylään.
Syksyllä hankekumppanit
ovat tavanneet vielä kerran
Virossa, jossa keskustelimme
hankkeen onnistumisista ja
epäonnistumisista. Virolaiset
olivat järjestäneet mielenkiintoisen opinto-ohjelman. Matkaraportti löytyy netistä www.
issuu.com/innovative-village.

Kirkonkylän ulkonäön
piristäminen
suunnitteilla
Nyt syksyllä mietitään Pylkönmäen pääraitin ulkonäön piristämistä. Pirteä, elävän näköinen ja hyvin hoidettu kylä
viestii aktiivisuudesta. Hyvännäköisessä kylässä on mukavampi asua, vierailla ja shoppailla. Opiskelijoiden ideat ja
ehdotukset tulevat arvioitaviksi vielä tämän vuoden puolella.
Idea kylän kaunistamisesta jäi itämään hankkeen opin-

Oletko sinä, Pylkön Äänen uusi hallituksen jäsen?
Pylkön Äänen hallitus tarvitsee uusia tekijöitä ja vaikuttajia!
Pylkön Äänen hallituksessa erovuorossa 2015 on neljä jäsentä,
heidän tilalleen valitaan uudet jäsenet.
Nyt jos koskaan on mahdollista lähteä toimimaan mukavaan porukkaan ja
kehittämään Pylkönmäkeä! Ilmoita halukkuutesi pylkonaani@pylkonmaki.fi

tomatkalla Pohjois-Irlannissa. Bushmillsin kylässä (juu,
on siellä viskitislaamo) vähenevän väen myötä katoavat
palvelut jättivät jälkeensä tyhjiä näyteikkunoita ja rapistuvia taloja. Kyläyhdistys viritti
Brighter Bushmills -kasvojenkohotushankkeen, jossa suunniteltiin ja toteutettiin mm.
uusia ikkunoita: http://www.
dunseverickart.com/brighterbushmills-window-and-doorpanels.html. Lopputulos oli
hauska, värikäs ja kiinnostava.

Hanke loppumassa
Hanke loppuu tämän vuoden
loppuun mennessä. Monenlaista on tehty yhdessä ja monenlaista saatu myös aikaan.
Kaikkien partnereiden yhteinen Innovative Village -loppuraportti julkaistaan kirjan
muodossa.
Reilut sata sivua kertoo
hankkeesta ja hankkeen kylistä kolmella kielellä. Kirja on
parhaillaan painossa partnerimaassamme Virossa.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry kiittävät
Pylkön Ääni ry:tä ja kaikkia aktiivisia pylkköläisiä! ”Kun kävin ensimmäisiä kertoja Pylkönmäellä 2011, ilmassa leijui
jonkinlainen ’kuntaliitosmasennus’. Oma-aloitteisuus ja
rohkeus ovat kasvaneet selvästi. Esimerkiksi kirjasto: vaikka kirjaston lopettamispäätös
oli kova paikka, kyläyhdistys
neuvotteli aktiivisesti ja sai ai-

kaan siirtokirjaston. Kun joku
on organisaattori niin hyviä tekijöitä ja yhteistyökumppaneita yleensä löytyy. Siinä roolissa Pylkön Ääni ry on kasvanut
selvästi.”
Erityiskiitos menee Iida
Moisiolle, joka on jaksanut
tehdä kehittämistyötä ja toimia hankkeen ja kylän aktiivisena yhteyshenkilönä:
– Olen tyytyväinen Pylkön
Äänen saavutuksiin hankkeessa. Olemme saaneet konkreettisia tuloksia aikaan, kuten frisbeegolfradan, palveluoppaan,
palvelupuhelimen ja Pylkönmäki-tuotteet. Nämä kaikki on
toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.”
– Aineetonta hyötyä pidän
myös tärkeänä: olemme saaneet vahvistettua yhteistyötä eri järjestöjen ja kyläläisten kanssa, hankkeen aikana
olemme saaneet lisää rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin
ja kynnys Pylkönmäen kehittämisessä on madaltunut. Pitää
muistaa, että mikään ei synny
itsestään, vaan vaatii aikaa, resursseja ja ennen kaikkea oikeaa asennetta olla mukana
vapaaehtoisessa toiminnassa.
Palkitsevinta on huomata aikaansaannokset ja positiivinen palaute Pylkön Äänen toiminnasta. Tästä on hyvä jatkaa
eteenpäin, toteaa Iida Moisio.
Outi Raatikainen
www.jamk.fi/innovative-village
Puh. 050 4120491

HYVÄ YRITTÄJÄ!
Pylkönmäen joulunavaus lähestyy!
Pylkön Ääni ry myy arpoja joulunavauksessa kyläyhdistyksen hyväksi.
Yritykselläsi on mahdollisuus lahjoittaa arpavoitto arpajaisiin tai
makeisia pukin konttiin! Tuo lahjoituksesi Evästupaan
ke 26.11.2014 mennessä.
Lahjoittamalla tuet Pylkönmäen kylien kehittämisyhdistystä
Pylkön Ääntä sekä osallistut joulunavauksen tukemiseen. Kiitoksia!

Pylkönmäki myös facebookissa.

Palveluita löytämään!

Jamkin opiskelijat Jenni Väistö, Katri Koivisto, Annika Sykiäinen ja Heli Kolari tutustumassa Pylkönmäkeen.

pylkonaani@pylkonmaki.fi

Tämä viesti kyläillan ja parin palaverin jälkeen olivat se,
mistä hanke lähti liikkeelle
Pylkönmäellä. Pienellä vikittelyllä Pylkön Ääni ry:n päätös
muuttui ja se ottautui Innovative Village – Kekseliäät kylät
-hankkeeseen, joka alkoi syksyllä 2012.
Pylkön Äänen pelot osoittautuivat osin oikeiksi: vaikka
raportointia on ollut vähän,
kansainvälisyyttä on ollut ihan
kohtuullisesti ja aktiivista toimintaa melko lailla!
Kyläyhdistyksen resurssit riittivät vallan hyvin eikä
työtä ole tarvinnut tehdä yksin, vaan kylän kehittämisessä ovat muut yhdistykset olleet
myös mukana.
Tukeakin saatiin: Jyväskylän ammattikorkeakoulun
opiskelijoita on ollut Pylkönmäen kehittämistyössä kaikkiaan 10, lisäksi liuta asiantuntijoita mainostoimistosta
maanmittariin. Kylän aktiiveja on osallistunut kyläiltoihin ja ulkomaan opintomatkoihin ja siinä samalla saanut
kylätoimintakoulutusta ja uusia ideoita.

Pylkön
KYSELYMME?

ISÄNPÄIVÄLOUNAS

su 9.11. klo 12–14 Evästuvalla
os. Keskustie 28, 43440 Pylkönmäki

1. Mitä hyvää on Pylkönmäessä, mitä haluaisit parantaa?
2. Aiotko osallistua joulunavaukseen, mikä
siellä on paras juttu, kehitettävää?
3. Miten vietät joulun? Kotona vai matkustat?
4. Mitä Joulu sinulle merkitsee?
5. Tiedätkö mikä on Pylkön Ääni?

www.pylkonmaki.fi

pylkonaani@pylkonmaki.fi

Pylkönmäki myös facebookissa.

Ennakkovaraukset puh. 040 1840 227.
Hinta 12 e aik., 6 e 4–12 v.
ja alle 4 v. ilmaiseksi.

Irja Kautto

Irja Kautto (Pylkönmäki)
1. Rauhallisuus, parannettavat: pankkipalvelut tai pankkikuljetus ikääntyville
tai kuljetuspalvelu asioiden hoitoa
varten.
2. Jos muistan
ja olen maisemissa.
3. Yksin kotona.
4. Rauhallisuutta, perinteet tietys-

ti vaikuttavat.
5. Tiedän, kyllä Pylkön Ääni on hyvä asia
Pylköllä, kun se järjestää toimintaa kyläläisten hyväksi.
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LÄHETÄ KUVA!
Jos sinulta löytyy jotain erikoista mitä kaikilla ei ole,
se on kuvaamisen arvoinen ja lehden kestävä, lähetä
kuva pylkonaani@pylkonmaki.fi kuva ja teksti (muutama
lause) kuva julkaistaan Pylkön Ääni tiedotteessa.

Pirkko Laine (Pylkönmäki)
1. Lapsuuden
maisemat, luonto,
parannettavaa: liikenne (polttoainepalvelu), menetetty
pankkipalvelu.
2. Totta kai, parasta kylähenki, ei
ole kehitysideoita.
3. Vietän joulun
perheen ja sukulaisPirkko Laine
ten kanssa.
4. Joulu merkitsee vuoden huipputapahtumaa ja hiljentymistä.
5. Tiedän, kyläläisten äänitorvi, tuo kyläläisten mielipiteet esiin.
Tiina Löytömäki (Pylkönmäki)
1. Turvallisuus, luonnon läheisyys, toimeliaisuus, parannettavaa: ala ja yläkoulu ikäisil-

le vapaa-ajan viettopaikka ja kerhotoimintaa.
2. Aioin osallistua, parasta tunnelma ja
myyntipisteet,
muutettavaa ei
tule mieleen.
3.
Perheen
kanssa ja sisarten
perheiden kesken
kotona tai mumTiina Löytömäki
molassa.
4.
Y hdessä
oloa, rauhoittumista hektisen arjen keskellä ja hyvää ruokaa.
5. Tiedän, järjestö joka toimii Pylkkösten
asioiden puolesta, järjestää esim. tapahtumia.
Markku Jaatinen (Petäjävesi)
1. Evästuvassa on hyvä ruoka, parannettavaa huoltoasema
-> bensanmyynti.
2. Epäilen, että en, tai en osaa
sanoa, en ole ikinä ennen osallistunut.
3. Vietän joulun kotona.
4. Rauhallisuutta ja yhdessä
oloa.
5. Lehti.
Jarmo Kytölehto Markku Jaatinen
(Petäjävesi)
1. Kaunis paikka.
2. Voi olla, että
en osallistu.
3. Yhdessä kotona perhepiirissä.
4. Hiljentymistä ja rauhoittumista, muistetaan
läheisiä, omaisia
ja pois menneitä.
5. Ei ole mielikuvaa asiasta.
Jarmo Kytölehto

Kirkon kulmalta
Vielä ehdit! Nimittäin antaa äänesi seurakuntavaaleissa, jotka pidetään sunnuntaina 9.11.2014. Jos et
äänestänyt ennakkoon, voit tulla äänestämään Saarijärven kirkkoon klo 11.
Loppuvuodesta Pylkönmäen kappeliseurakunnassa valmistaudutaan jouluun ja saadaan nauttia
monipuolisesta musiikkielämästä. Luvassa on muun
muassa perinteiset adventtimyyjäiset, joulujuhlia sekä konsertteja. Jos itse olet haaveillut kuorossa laulamisesta, mutta et ole vielä uskaltautunut mukaan,
niin ota rohkeasti yhteyttä seurakuntamme kanttoriin Margaret Vainioon. Naiskuoron ja mieskuoron
toiminta on aktiivista, muttei liian sitovaa. Moni on
tullut kuoroon juuri joululauluja laulamaan ja löytänyt siitä hyvän harrastuksen, joka pitää mielen virkeänä, äänen kirkkaana ja sydämen salatussa pyhässä yhteydessä Jumalaan ja muihin ihmisiin. Voiko olla parempaa ajanviettoa?
Huomaathan, että ensi vuoden puolella jumalanpalvelukset pidetään seurakuntatalolla 11.1.–
22.3.2015. Kirkossa ollaan jälleen palmusunnuntaina 29.3.
Monen mielessä joulu siintää ihanana rauhan ja
valon juhlana, jolloin saa vihdoin levätä, syödä ja viettää aikaa rakkaimpiensa kanssa. Mutta meidän ei tarvitse odottaa jouluun saakka, että kaikki tämä toteutuisi. Joulun sanoma on tarkoitettu meille jokaisena
elämämme päivänä. Hiljentyminen, pysähtyminen
ja elämän tärkeistä asioista nauttiminen ei ole mitään sittenkun-tavaraa. Kyse on tehtävästämme ih-

misinä. Jumala on kutsunut meidät lepäämään ja jakamaan rakkautta ja iloa ympärillemme joka päivä.
Tänään. Siunatkoon sinun syksysi Pyhä Jumala itse!
Jumalanpalvelukset Pylkönmäen kirkossa klo 13
(ellei toisin mainita)
Su 16.11. Messu
Su 23.11. Sanajumalanpalvelus
Ma 24.11. klo 10 Lasten adventtihartaus
Su 30.11. Diakonia- ja lähetysmyyjäiset klo 11.30
ja messu klo 13
Su 14.12. Messu klo 13 ja messun jälkeen
Pohjan Miehet -kuoron konsertti klo 14
Su 21.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut
Ke 24.12. klo 13 Jouluaaton hartaus
To 25.12. klo 8 Jouluaamun messu
To 25.12. klo 9.30 Ehtoollishartaus Iltaruskossa
Ke 31.12. klo 19 Uudenvuodenaaton iltahartaus
Jumalanpalvelus Saarijärven kirkossa klo 10: 9.11.,
6.12., 7.12., pe 26.12. klo 19 (huom.!), 28.12.
Muita tapahtumia
Su 9.11. Seurakuntavaalien äänestyspäivä
Saarijärvellä, messu
klo 10 Saarijärven kirkossa, äänestys klo 11
kirkossa ja kahvit srk-talolla.
Ke 19.11 klo 10-13 Ikääntyvien yhdessäolon
päivä srk-talolla
To 27.11. klo 18.30 Musiikkiopiston, k
ansalaisopiston, seurakunnan ja Musiikin

ystävien yhteinen joulukonsertti srk-talolla
La 29.11. klo 9 Piirakantekotalkoot srk-talolla
Su 30.11 klo 11.30 Diakonia- ja lähetysmyyjäiset
srk-talolla
Su 30.11. klo 16 Rauhanyhdistyksen seurat
srk-talolla
To 4.12. klo 18 Monikulttuurinen ilta srk-talolla
Su 7.12. klo 16 Rauhanyhdistyksen seurat
srk-talolla
Ke 17.12. klo 19 Koulun joulujuhla kirkossa
To 18.12. klo 12 Yksinasuvien joulujuhla
srk-talolla, ilmoittautuminen 11.12
mennessä Minnalle p. 040 7784701
To 18.12. klo 18 Metsäkirkko (paikka ilmoitetaan
myöhemmin)
Ti 6.1.2015 klo 19 Puhallinorkesterin
loppiaiskonsertti kirkossa
Säännöllistä toimintaa seurakuntatalolla
• Kudontapiiri ke 26.11. klo 11 kerhohuoneessa
(jatkuu 14.1.2015)
• Seurakuntakerho ke klo 11 12.11., 3.12.
kerhohuoneessa (jatkuu 21.1.2015)
• Perhekerho torstaisin klo 9.30 – 11.30
• Päiväkerho maanantaisin klo 13
• Raamattupiiri kerhohuoneessa joka toinen
keskiviikko klo 17.30
• Kuorot keskiviikkoisin klo 18.30
• Lapsikuoro perjantaisin klo 10
• Muskari perjantaisin klo 9.15 koululla

Ääni
Normaalia elämää Pylköllä
Pasi Tuominen harrastaa pinstriping-maalausta
HARRASTUS
Pylkönmäki
Sinikka Peltoaho
Pasi Tuominen tuli Pylkönmäelle vuonna 1988 pitämään välivuotta, tekemään
töitä ja pohtimaan mitä alkaisi tehdä tulevaisuudessa.
– Sitä välivuotta on nyt
kestänyt 26 vuotta, Tuominen laskeskelee.
Opinnot sotilasmusiikkikoulussa olivat keskeytyneet väärän alavalinnan takia, eikä kesken lukukauden
voinut hakea mihinkään
kouluun. Niinpä hän päätti tulla töihin enonsa Lvialan yritykseen. Lvi-asentajan tutkinnon hän suoritti oppisopimuksella.
Sen jälkeen on töitä riittänyt ja perhettäkin tullut, joten Pylkönmäelle jääminen
on ollut selkeä asia. Vaikka
töitä on tähän saakka riittänyt, vähän huolestuneena Tuominen on kuitenkin seurannut nykymenoa,
maaseudun alasajoa, elinmahdollisuuksien kaventumista.
– Kaikki haluttaisiin ajaa
kasvukeskuksiin.
Hänen mielestään jo nyt
on nähtävissä merkkejä, etteivät ihmiset enää uskalla
rakentaa tänne.

”

Kun kaikki raha ei mene elämiseen, ei tarvitse olla oravanpyörässä,
ja se antaa mahdollisuuksia itsensä
toteuttamiseen.
kapihalta alkava luonto ja
elinkustannusten alhaisuus
kaupunkiin verrattuna.
– Kun kaikki raha ei mene
elämiseen, ei tarvitse olla
oravanpyörässä, ja se antaa mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen, Tuominen pohtii.
Pinstriping-maalausta
Tuominen on harrastanut
kaksi vuotta. Maalausta on
käytetty alun perin autoissa, moottoripyörissä, he-

voskärryissä ja huonekaluissa. Tyyli alkoi jalostua
50–60-luvuilla Kaliforniassa autoharrastajin piirissä.
Vielä nykyäänkin kuvaaiheissa ja muodoissa ammennetaan tuon ajan tyylistä.
– Mutta kohde määrää
tyylin, Tuominen huomauttaa.
Harrastuksensa taustoista Tuominen kertoo, että tutustui pinstriping-maalaukseen jenkkiautoharras-

Nämä seudut eivät olleet
Tuomiselle ihan vieraita,
kun hän tänne tuli, koska
lapsuuden kesät olivat kuluneet isovanhempien luona
Mahlulla. Hän oli jo silloin
tykästynyt seutukuntaan.
– Vaikka olen syntynyt
kaupungissa, en ole siellä
koskaan viihtynyt, enkä voisi kuvitellakaan kaupungissa asuvani, Tuominen toteaa ja mainitsee Pylkönmäen
hyviksi puoliksi inhimillisyyden ja ihmisläheisyyden.
– Täällä mennään vielä perinteisen mallin mukaan. Täällä voi elää normaalia elämää.
Muita tärkeitä asioita hänen mielestään on heti ta-

Pasi Tuomisen käsissä kypärä saa uuden ilmeen.

tuksen myötä. Tapahtumissa näki autoja ja maalareita.
– Monta vuotta katsoin
vierestä, ennen kuin uskalsin kokeilla.
Harrastajilla on Arctic
Pinheads -yhteisö, jonka
kautta pidetään yhteyttä ja
jaetaan vinkkejä ja kokemuksia.
– Tämä on avoin ala, kaikilta voi kysyä neuvoa ja
omia juttuja voi jakaa, Tuominen kiittelee.
Itse maalaamisesta hän
kertoo, että maalina käytetään kylttimaalausmaalia ja maalata voi ihan mille vain materiaalille, missä
vaan maali pysyy. Kitara,
jääkiekkomaalivahdin kypärä, alumiinipeltiä, moottorisahanterä ja vanha keittiönkaapinovi löytyvät näytille esimerkiksi.
– Tietenkin autot ja moottoripyörät ovat yleisiä maalauskohteita, koska siitä harrastus on lähtenyt. Tuominen toteaa.
Tilaustöitä Tuominen tekee
jonkin verran, mutta toteaa kuitenkin kyseessä olevan harrastuksen, josta voisi korkeintaan olla sivutoimeksi.
– Jos joku on kiinnostunut tästä harrastuksesta,
kannattaa hankkia valmis
aloituspaketti ja lainata kirjastosta oppikirja. Sitten voi
ottaa yhteyttä johonkin harrastajaan, vaikka minuun,
Tuominen opastaa.
Kysyttäessä syytä miksi
maalaat, Tuominen väittää
kysymystä vaikeaksi, mutta
toteaa sitten, että pitää saada purettua taiteellista energiaa. Lisäksi hän kertoo saavansa iloa pystyessään jalostamaan tylsästä käyttöesineestä tai pellin palasta
kauniin taideteoksen.
Ja että on mukava, jos se
vielä tuottaa iloa jollekin
muullekin.
– Kun pystyy konkretisoimaan jonkun ajatuksen, se
tuntuu hyvälle, Tuominen
päättää.

Saara Leppänen kasvatti valtavan ison ja näyttävän
pasuunan.

PYLKÖNMÄEN TAPAHTUMIA
MARRASKUU
To. 6.11. klo 13 Evästuvalla muistelut, Eläkeliitto.
To. 6.11 klo12 Evästuvalla terveyskenkäesittelijä
Oriveden tehtaalta klo 13 muistelut, Eläkeliitto.
Su 9.11. klo 12–14 Isänpäivälounas Evästuvassa,
ennakkoilmoit. 1.11. mennessä p. 040 184 0227.
Ma 17.11. klo 18.00 Kyläilta kts. erillinen ilmoitus.
klo 19 MLL:n syyskokous vanhaintuen
kerhohuoneella, kaikille avoin.
Ke 19.11. klo 10–13 Ikääntyvien yhdessä olonpäivä,
srk-talo.
Pe 28.11. klo 9–17 joulukahvitus yhdessä Salen kanssa,
arpajaiset, MLL,
klo 18.00 Joulunavaus Yrittävällä kts. erillinen ilmoitus.
JOULUKUU
To 4.12. klo13 Evästuvalla muistelut, Eläkeliitto.
klo 14 Joulukonsertti Pylkönmäen kirkossa esiintyvät
Mieskuoro Pohjan Miehet Vaasasta ja Pylkönmäen
Mieskuoro, ohjelmassa perinteisiä joululauluja,
tiernapojat Pohjanmaan murteella esitettynä,
negrospirituaaleja, yhteislaulua, vapaaehtoinen
ohjelmamaksu 10 euroa.
Ma 15.12. klo 18 lasten pikkujoulut leikkipuistossa, MLL.
Ke 17.12. klo 19.00 Koulun joulujuhla kirkossa.
TAMMIKUU 2015
12.1. klo18.00 Järjestöjen, yhdistysten ja muiden
toimijoiden palaveri, aiheena tulevat tapahtumat,
Evästuvassa.

YRITTÄVÄN TALOLLA
PE 28.11.2014 KLO 18.00





OHJELMA
18.00

Avauspuhe: Tiina Hallikainen
Vuoden 2014 Pylkön Kylän Kukon julkaiseminen
ja esittely

Pylköllä

18.30- 19.00

Jouluista musiikkia
Zumba esityksiä

19.00

Joulupukin vierailu tonttujen kera

MYYJÄISET JA TARJOILU
x Glögi - ja piparitarjoilu
x Makkaranmyynti
x Loimulohen myynti
Varaa oma myyjäispöytäsi ja tule myymään, esim. itse tehtyjä
käsitöitä, paikallisia tuotteita, leivonnaisia, arpoja, ym.!
PÖYTÄPAIKKA 10 €
Pöytävaraus viimeistään ma 24.11.2014 puh. 040 7579 049/ Helmi

Tapahtumaa tukevat paikalliset yritykset

