
Ääni
estöjä ja yhdistyksiä

laisuuksia ja joskus lauletaan 
omassa ”viihdekuorossa” -  
Kotakööri, joka pitää nyt tällä 
hetkellä luovaa taukoa. 

Pylkönmäellä pidettävästä 
musiikinopetuksesta saa kan-
salaisopiston opettajalta Ma-
ritta Heikkuriselta lisää 
tietoa: 044 459 8770. Pylkön-
mäen eri kuoro- ja muskaritoi-
minnasta saa lisää tietoa Mar-
garet Vainiolta: 040 740 
0686. Jäsenmaksun voi suo-
rittaa Pääjärven Nuorisoseu-
ran tilille.

Lisää tietoa toiminnasta saa 
Virpi Kantoselta: 040 705 
5691.

Eläkeliiton Pylkönmäen 
yhdistys ry 
on perustettu 12.10.1980.

Toiminta on ollut monipuo-
lista ja väestöön nähden suh-
teellisen vilkasta. Tällä hetkel-
lä puheenjohtajana on Paula 
Kotka. Vuoden mittaan järjes-
tetään useita tapahtumia vaih-
dellen tietoa asioista sekä vir-
kistystä ja iloa teatteriretkistä, 
liikunnasta, juhlista ym. Yh-
distyksen tapahtumiin ovat 
kaikki tervetulleita, jäseneksi 
pääsee ottamalla yhteyttä pu-
heenjohtajaan, sihteeriin tai 
hallituksen jäseneen.

Tapahtumista tietoa on Pyl-
kön Äänen teemasivuilla, tu-
lee Viispiikkisen välissä, ta-
pahtumapalstalla Sampossa 
ja Viispiikkisessä sekä netissä 
Eläkeliiton Keski-Suomen pii-
rin sivulla: yhdistykset, Pyl-
könmäki

Pylkönmäen Yrittävä
1912 perustettu urheiluseura, 
toimii aktiivisesti erilaisten ur-
heilu tapahtumien järjestäjä-
nä, kesällä yleisurheillaan Pen-
tin Olympialaisissa ja Viispiik-
kinen-cupissa, elokuussa jär-
jestetään Sakun hölkkä. Talvel-
la järjestetään Pylkön hiihdot. 
Yrittävä on hoitanut Pylkön-
mäen urheilupaikoja kolme-
vuotisella sopimuksella Saari-

järven kaupungin kanssa. 
Teemme tiivistä yhteistyötä 

myös koulun kanssa, järjeste-
lyapua antamalla koulun yleis-
urheilu-ja hiihtokisoihin.

Talvella seuralla on liikunta-

hallilla varattuna kahden tun-
nin vuoro (sunnuntaina klo 
16–18) lasten liikuntaan, jo-
hon etsitään lisävoimia vetä-
jiksi, (lisätietoa saat Leena Si-
roselta 040 522 3406). Lisää 

tietoa seurasta, tapahtumista 
ja kuinka liityt jäseneksi, saa 
seuran kotisivuilta www.pyl-
könmaenyrittava.fi .

nmäeltä
nettäneille ja sureville

Su 7.10 klo 10 Jumalanpal-
velus Saarijärvellä

Su 14.10 klo 10 Kirkkoherra 
Jarmo Autosen virkaanasetta-
mismessu Saarijärvellä

Su 21.10 klo 10.30–12.30 
Lähetyslounas ja klo 13 mes-
su, Rahkonen, Vainio, Laiti-
nen

Su 21.10 klo 18 RY:n seurat 
Su 28.10 klo 13 Sanajuma-

lanpalvelus, Hallikainen, Mus-
tonen 

La 3.11 klo 19 Pyhäinpäivän 
iltamessu, sytytetään vuoden 
aikana kuolleiden muistoksi 
kynttilä, Autonen, Vainio

Su 4.11 klo 10 Jumalanpal-
velus Saarijärvellä

Su 4.11 klo 18 RY:n seurat 
Su 11.11 klo 13 Laulavat po-

liisit kirkkokonsertti 
Su 18.11 klo 13 Messu, Hal-

likainen, Linna 
Su 25.11 klo 13 Sanajuma-

lanpalvelus, Hallikainen, Vai-
nio

Ke 28.11 klo 10 Lasten ad-
venttihartaus 

To 29.11 klo 18.30 Musiik-
ki opiston, kansalaisopiston 
ja seurakunnan yhteinen kon-
sertti 

Su 2.12 klo 13 Adventin 
perhemessu, puuro ja soppa-
tarjoilu, diakonia ja lähetys-
myyjäiset, Hallikainen, Laiti-
nen, Vainio

Lämpimästi tervetuloa

Yrittävän sadonkorjuuta
Täyttäessään pyöreät 100 vuotta, Yrittävä ei 

jäänyt ”eläkkeelle” vaan kesä on tuonut hyvän 
sadon. Piirinmestaruus mitaleja tuli seitsemän, 
kolme kultaa, neljä hopeaa.

Viispiikkinen-cupin loppusijoituksista 6 po-
kaalia ja 7 mitalia. Olympiamitalisteja lukema-
ton määrä, joten siinä palkkioita seuratyöstä äi-
dit, isät, siskot, veljet ym.

Tulihan oheistyönä Yrittävän talon raja-aitaa 
vajaat sata metriä, vajaa puoli kilometriä kat-

somolankkuja, keväällä lisää sama määrä! Eikä 
maksanut kuin 0 senttiä.

Syys–lokakuun vaihteessa talkoot jatkuvat, 
eli pari siltaa uusitaan 7,5 kilometrin hiihto-
uralla ja leikataan urheilukentän kuusiaita.

Syksyllä järjestämme urheilukisoissa menes-
tyneiden palkitsemistilaisuuden, seuraa ilmoit-
telua järjestöpalstoilta Viispiikkisestä ja Sam-
posta.

Yrittävä kiittää kaikkia talkoisiin ja tapahtu-
miin osallistuneita!

Pylkönmäen Yrittävän 
puheenjohtajan terveiset

Jättiputken hävittäminen on-
nistuu Keski-Suomessa järjes-
tettävän VIKURI-hankkeen 
kautta. Lisätietoja: www.ym-
paristo.fi /ksu/vikuri

Ota rohkeasti yhteyttä, jos 
tontillasi tai asuinympäristös-
säsi havaitset jättiputkia!

“Suomessa jättiputkista 
on vielä mahdollista päästä 
eroon, mutta torjunta on aloi-
tettava viipymättä. Paras kei-

no on leviämisen estäminen. 
Leviämistä voi parhaiten ra-
joittaa katkaisemalla ja polt-
tamalla kukinnot juuri ennen 
siementen varisemista.

Jättiputket uhkaavat luon-
non monimuotoisuutta, ai-
heuttavat terveydellistä hait-
taa ja taloudellisia menetyksiä 
esim. kiinteistöjen arvon tip-
puessa jättiputken valtaamil-
la alueilla.”

Hävitä jättiputket!

P E R Ä KO N T T I K I R P P I S 
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Pylkön Ääni ry järjestää peräkonttikirppiksen
Pylkönmäen torilla la 29.9.2012 klo 10–13.

Tule myymään torille
kirpputoritavaraa peräkontista.

Voit tulla myös myymään syksyn
satoa, leivoksia tai muuta toritavaraa.

Ei paikkamaksua.
Torilla MLL:n kahvila ja makkaranmyyntiä!

Tervetuloa myymään ja ostoksille!

Pylkön asiointipiste
/kirjastossa on käytössä kokeiluluontoisesti 

ETÄPALVELULAITTEET, joilla voit 
vaivattomasti olla yhteydessä eri valtionhallinnon 

toimijoihin esim. KELAaan ja TE-toimistoon.

Tule käyttämään rohkeasti, voit hoitaa asioitasi koti-
kylältäsi. Henkilökunta neuvoo laitteiden käytössä.

Vilppulantie 11 A 1, 43440 Pylkönmäki, 
e-mail: pylkonasiointipiste@saarijarvi.fi, 

puh. 044 4598 493.

Markku Moisio kunnostaa valaistun ladun perälenkin maastoa. Kuva Risto Lahti.

PYLKÖLLÄ TAPAHTUU  

SYYSKUU
Ke 26.9. klo 10–13 
IKÄÄNTYVIEN PÄIVÄ 
seurakuntatalolla, 
lääkäri Ilkka Kunnamo luennoi. Järj. EL-yhd. ja srk.
La 29.9. klo 10–13 PERÄKONTTIKIRPPIS 
Pylkönmäen torilla, kts. erillinen ilmoitus.
Järj. Pylkön Ääni ry

LOKAKUU
Ti 9.10. klo 12.30 vierailu Iltaruskossa, 
tarjotaan letut päiväkahvilla. Järj. EL-yhd.

MARRASKUU 
Pe 30.11. Joulunavaus Yrittävällä, 
myyjäispöytiä, joulupukki vierailee.

MLL:n kahvila vanhaintuen kerhohuoneella klo 9- 13. 
Syyskuu ti 25.9.,lokakuu ti 9.10. ja ti 23.10., marraskuu 
ti 6.11. ja ti 20.11., joulukuu ti 4.12. ja ti 18.12.

PYLKÖNMÄEN JÄTEASEMA AUKI 
VIIKOLLA 39 POIKKEUKSELLISESTI!!! 
AUKI: 24.–25.10.2012 ma–ti, kello 10–18.

Vastaanotamme ilmaiseksi PUUTARHAJÄTETTÄ 
JA SÄHKÖLAITEROMUA.  
Lisäksi vastaanotamme veloituksetta vaaralliset 
jätteet (ongelmajätteet) ja metallin. 

Pientä korvausta vastaan vastaanotamme seka- ja 
rakennusjätettä. Hinnasto löytyy nettisivuiltamme 
(www.sammakkokangas.fi). 

Oksat ja risut tulee lajitella erilleen haravointi- ja 
kitkujätteistä. 

Jäteasemalla ei oteta vastaan öljyä 200 l tynnyreissä. 
Suuremmat määrät tulee toimittaa Sammakkokan-
kaan jätekeskukseen tai tiedustella noutoa suoraan 
tilalta. Sähkölaiteita, vaarallisia jätteitä ja metallia 
otetaan koko vuoden ilmaiseksi vastaan yhtiön toimi-
pisteissä niiden aukioloaikana. 

Lisätietoja saat:
info@sammakkokangas.fi, 044 4685 502.


