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Pylkön Ääni
Pylkön Ääni osallistui ensimmäis-
tä kertaa Maakunnan paras juo-
mavesi -kilpailuun ja sen vesilai-
tos- ja vesiosuuskuntasarjaan Pyl-
könmäen vesilaitoksen vedellä ja 

voitti sen!
”Kisa oli tiukka ja lopulta veden 

tuoksu ratkaisi kisan. Voittovettä 
arvioitiin seuraavasti:  Puhdas, rai-
kas ja ”helpoin juoda”.

Vesikisan voitto!
Pylkön Äänen saavutuksia:

Pylkönmäen koulun esikoulun tiloissa on 
alkanut 3.9. 2012 aamu- ja iltapäiväkerho-
toiminta (7.30–8.30 ja klo 13–16.30). Toi-
minta on tarkoitettu 6–10 vuotiaille. Myös 
sellaisille lapsille, jotka eivät jää koulusta 
suoraan esimerkiksi jos itselläsi menoja. 

Toiminta on maksullinen.
Kerhon vetäjänä toimii Elina Karhila ja 

toiminnasta vastaa Pylkön Ääni ry. 
Lisätietoja saa seuraavista numeroista: 

Elina Karhila 040 556 2877, Päivi Viitanen 
040 523 8104, Paula Kotka 050 598 2752.

Pylkön Ääni järjestää aamu-
ja iltapäiväkerhotoimintaa

Taustahistoriikkia

Pylkönmäen kunta juhlakun-
nanvaltuustossaan 31.12.2008 
suositteli Pylkön Ääni -asukas-
toimikunnalle, että tämä ni-
meäisi vuosittain Kylän Ku-
kon (ansioista entisille, nykyi-
sille ja kesäpylkkösille).

Kylän Kukolle luovutetaan 
muistoksi nimeämisvuosilu-
vulla varustettu kukko.

Nimen perustelut:
Pylkönmäen ensimmäinen 

talo, KUKKO, on perustettu v. 
1562.

Kukon kylä on aikanaan ol-
lut suurin osa Pylkönmäestä.

Kukko kirkon katolla on pe-
rinteinen Pylkönmäen tun-
nus.

Kukko on valveutumisen, 
tarkkaavaisuuden ja johtajan 
symboli.

Kukko on lauman vetäjä, 
herättäjä.

 
Vuoden 2008 ensimmäi-

seksi Kylän Kukoksi nimet-
tiin juhlakunnanvaltuustos-
sa Pentti Särkioja ansiois-
taan mm. Pentin Olympialai-
set-luojana ja Pylkön Hiihto-
jen kantavana voimana. Hän 
on myös toiminut Pylkönmä-

en talkootyön ”veturina”.
Vuoden 2009 Kylän Kukok-

si valittiin Matti Syrjälä an-
sioistaan mm. Yrittävän toi-
minnassa mukana 50-luvulta 
lukien, kuuluttanut tapahtu-
mat viimeiset 35 vuotta, ollut 
tekemässä veteraanimatrikke-
liamme 1998-2000, osallistu-
nut eri kuoroihimme jne. Ylei-
sesti voi todeta, että Matti on 
melkeinpä aina paikalla, kun 
jotakin ”Pylköllä” tapahtuu.

Vuoden 2010 kylän kukok-
si valittiin Tapani Kimin-
kinen. Hän on syntyisin Pyl-
könmäeltä, mutta asunut pit-

kään Saarijärven keskustassa. 
Hän tuo yhä usein “pylkkö-
läisyytensä” julki esiintymisis-
sään. Pylkönmäkeläiset luke-
vat Kiminkisen erityiseksi an-
sioksi kotiseudun esillä pitä-
misen.

Vuoden 2011 kylän kukok-
si valittiin Margaret Vainio. 
”Perusteluna nimitykselle on 
monipuolinen vapaaehtois-
työ eri-ikäisten ihmisten mu-
siikkiharrastuksen ohjaamises-
sa lähinnä Pylkönmäellä, mut-
ta myös muualla lähiseudulla. 
Margaret on vuosikymmenet 
vienyt Pylkönmäellä musiikin 

sanomaa kaikkien saataville 
johtaessaan monia kuoroja ja 
lauluryhmiä. Musiikista on tä-
män kautta tullut monille am-
matti, tai ainakin elämän ikäi-
nen harrastus.”

Kenestä vuoden 2012 
Pylkönmäen kukko?
Ehdotuksesi voit tehdä 
14.10.2012 mennessä joko 
sähköpostitse pylkonaani@
pylkonmaki.fi  tai Pylkön asi-
ointipisteessä, kirjoita ehdok-
kaasi nimi ja perustelusi mik-
si juuri hän.

Kenestä Pylkön kukko?

Riistanhoitoyhdistysten tär-
kein tehtävä paikkakunnal-
laan on eri riistalajien kannan 
tasapainoinen hoitaminen. 
Riistaeläinkannat vaihtelevat 
jonkun verran vuosittain. Sii-
tä syystä kunkin lajin valvottu 
metsästäminen on lajien tasa-
painoisen säilymisen kannalta 
tärkeä asia.

Kannan määrityksessä rat-
kaisevina tekijöinä ovat kan-
nan runsaus, sekä esimerkik-
si hirvi- tai karhukannan mää-
rä yleiseen, tai liikenneturval-
lisuuteen.

Erilaiset taudit esimerkiksi 
jäniksissä ja ketuissa aiheut-
tavat myös ajoittaista kannan 
vaihtelua.

Riistakannan määrittelyä 
tekevät yhdistyksen jäsenet 
säännöllisesti erilaisilla riistan 
laskentamenetelmillä. Saatu-
jen tulosten perusteella myön-
netään sitten lupia eri riistala-
jien kohdalla. 

Yleisistä säännöistä poike-
ten voivat seurat alueillaan 
tehdä omat päätöksensä esi-
merkiksi riistalintujen met-
sästysajoissa aikojen lyhentä-
misestä.

Rhy:n ja metsästys-
seurojen toiminta

Pylkönmäen pitäjä muodos-
taa oman riistanhoitoyhdis-
tyksensä. Yhdistyksen pu-
heenjohtaja on Yrjö Soidin-
mäki.

Yhdistyksen riistanhoidon 
toiminnanohjaaja Pentti 
Pekkanen kertoo, että alu-
eella on rekisteröityneitä met-
sästysseuroja yksitoista, mutta 
aktiivisesti toimivia näistä seu-
roista on viisi tai kuusi.

Seurat toimivat yhdessä riis-
tanhoitoyhdistyksenä. Esimer-
kiksi hirvien kaatoluvat myön-
netään yhdistykselle. Seurat 
sopivat sitten keskenään kul-
lekin kokonaispotista tulevien 
kaatolupien määrän.

Valtiolta riistanhoitoyhdis-
tykset saavat pienen seuro-
jen jäsenmäärään perustuvan 
avustuksen korvaukseksi nii-
den tekemästä riistanhoito-, 
valvonta- ja koulutustöistä, 
kertoo Pekkanen.

Kuinka metsästysseuran 
jäseneksi pääsee?
Pentti Pekkanen kertoo, että 

metsästysharrastuksen pariin 
hakeudutaan useimmiten har-
rastuksen periytymisen kautta 
vanhempien mukana. Kaveri-
piiri on toinen mukaansa ve-
tävä peruste metsästysharras-
tukselle.

Pentti Pekkanen on huolis-
saan siitä, että metsästäjäkun-
ta vanhenee huolestuttavasti. 
Nuoria kaivataan mukaan hy-
vän harrastuksen pariin.

– Metsästysseurojen jäse-
neksi pääsee hakemuksesta. 
Useimmissa tapauksissa seu-
ran hallitus käsittelee ensin jä-
senhakemuksen. Varsinainen 
jäseneksi ottaminen tapahtuu 
sitten seuran yleisessä kokouk-
sessa.

Perusteena metsästysseu-
rojen jäseneksi pääsemiselle 
yleensä on, että hakijalla on 
tietyt siteet seuran toimintaan 
ja toiminta-alueeseen. Esimer-
kiksi sukulaisuus, varsinainen 
tai kesäasunto tai maan omis-
tus paikkakunnalla ovat pe-
rusteina jäseneksi hyväksymi-
selle. 

– Yleisesti sanottuna siteitä 
paikallisuuteen tarvitaan, ker-
too Pekkanen. 

Eri metsästysseuroissa saat-
tavat jäsenehdot poiketa joil-
takin osin toisistaan.

Kaiken perustana metsästys-
harrastuksen aloittamiselle on 
metsästäjätutkinnon suoritta-
minen. Näitä tutkintoja valvo-
vat riistanhoitoyhdistykset. Jo 
tämä tutkinto karsii väärät ta-
vat ja käyttäytymiset. Metsäs-
tys on kaikkinensa hyvin val-
vottua ja säädeltyä toimintaa.

Riistanhoitoyhdistysten jär-
jestämillä kokeilla ja koulutuk-
sella opitaan perustiedot ja al-
keet. Myös metsästyksen aloit-
taminen kokeneen metsästä-
jän kaverina auttaa alkuun oi-
keiden tapojen oppimisessa.

Yleisen metsästyskortin 
ohella tarvitaan esimerkiksi 
karhun, ja hirven metsästyk-
seen omat kokeensa.

Aseen käsittelyssä hyvän 
harjoitusmahdollisuuden an-
tavat radoilla tapahtuvat kou-
lutukset. Pyssylän rata Saari-
järvellä on seutukunnan riis-
tanhoitoyhdistysten yhtei-
nen. Pylkönmäellä ainoa am-
pumarata on SoiPa-Erällä Soi-
dinmäellä.

Pekkanen toteaa kantanaan 

yhdistysten ja seurojen toi-
minnasta, että mikäli yhdis-
tyksiä tullaan yhdistämään 
yleisen suuntauksen mukai-
sesti suuremmiksi yksiköiksi, 
on se suonenisku hyvälle riis-
tanhoitotyölle. Pekkanen on 
monen muun paikallisen har-
rastajan kanssa sitä mieltä, et-
tä pienemmässä yhdistykses-
sä tulevat riistanhoitoyhdis-
tyksille kuuluvat työt varmas-
ti suuria yksiköitä paremmin 
hoidetuiksi.

Matti Syrjälä

Metsästäjien ikääntyminen riistanhoidon 
ja metsästyksen tulevaisuuden huoli

Pentti Pekkanen näkee pienten 
yhdistysten onnistuneen hyvin 
riistanhoitotyössä.


