
ön Ääni
Kyselimme Pylkönmäestä:

– Missä asut Pylkönmäellä? Miksi olet tullut Pylkölle, jos olet muualta muuttanut?
– Kauan olet asunut Pylkönmäellä?
– Mitä arvostat Pylkönmäellä?
– Mikä täällä on toisin kuin muualla?
– Mitä Pylkönmäki sinulle merkitsee?
– Mitä haluaisit kehitettävän Pylkönmäellä?

Kristina Tschokkinen-Kotanen
– Kuoppalassa, muuttanut Perheen mukana Pylkönmäelle Helsingistä 
kouluikäisenä
– Yli 30 vuotta
– Maaseudun rauhaa, puhdasta ja kaunista luontoa
– Maaseudun rauha ja luonto on lähellä
– Kotiseutua ja omaa kotia
– Palveluita lisää esim. huoltoasema, pankki, kauppoja se toisi 

pieneen kylään elävyyttä ja uusita työpaikkoja
 
Pasi Tuominen
– Pylkönmäen keskustassa, muutin työn perässä
– Vuodesta 1988, 24 vuotta.
– Rauhallisuutta, luontoa, ja ihmisten välistä luontevaa kanssakäymistä.
– Ihmiset välittävät toisistaan, täällä ei jätetä ketään yksin jos ei itse halua niin kuin isommissa 

paikoissa. Kiire ja ahdistus eivät kuulu Pylkönmäelle.
– Kotia, vaikka olen syntyisin muualta, mieluisaa asuinympäristöä, mukavia ihmisiä.
– Olemassa olevat palvelut pitäisi säilyttää, tärkeimpinä asioimispiste, kirjasto, koulu ja terve-

ysasema. Polttoaineen saanti on iso puute. Tieverkoston kunnossapito on tärkeää, asioimaan jou-
tuu kuitenkin paljon muualla. Matkahuollon palvelut olisi myös saatava, esimerkiksi asiointipis-
teeseen.

Pasi Katajamäki
– Paajalassa Pylkönmäellä
– Koko ikäni, 44 vuotta
– Luonto ja rauhallisuus ja ihmisläheisyys
– Pitkät perinteet tällä seutukunnalla, luonto turvallinen ja rau-

hallinen asuinympäristö
– Viihtyisää ja turvallista asuinympäristöä työn ja perheen kan-

nalta
– Kaikkien olemassa olevien palveluiden säilyminen ja niiden 

perään kuuluttaminen, ettei palveluiden taso heikkenisi 
   

Tuula Ahonen
– Kukossa, syntynyt Pylkönmäellä kotona Kukossa
– koko ikäni
– Olemassa olevia palveluita, esim. asiointipistettä ja kauppaa, 

terveysasema ja tapahtumia mitä kylällä järjestetään lisäksi urhei-
lutapahtumat, myös musiikkitapahtumat

– Maaseudun rauha, ihmisläheisyys esim. lomalaisetkin pitää mi-
nut virkeänä ja tarjoavat tarvittaessa apua

– Rakasta synnyinpitäjää, sukujuuria
– Huoltoasema ja toinen kauppa olisi kiva omassa pitäjässä

Aune Sironen
– Pyhäperällä Pylkönmäellä
– Koko ikäni
– Hyvää yhteishenkeä, vireitä yhdistys-, seura- ja seurakunta-

toimintoja
– Puhdas luonto ja vapaus kulkea
– Se on ollut minun kasvu- ja työympäristö. Nykyään eläkepäi-

viä voi viettää leppoisesti nauttien luonnosta ja lapsen lapsista
– Huoltoasemapalveluja kaipaan ja palvelukyytien turvaamis-

ta tulevia päiviä varten

Veli Siltasalmi
– Pajumäen Siltasalmessa
– Vuodesta 1988 lähtien
– Maanläheisestä ympäristöstä, luontoa, harvaa asutusta ja riit-

täviä elämisen edellytyksiä
– Kiireettömyys, ihmisillä on aikaa kanssakäymiseen
– Juuret on Pylkönmäellä, rakasta kotiseutua
– Olemassa olevien palveluiden säilymistä Pylkönmäellä
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Paljon on ehtinyt tapahtua 
sen jälkeen, kun Marja-Liisa 
Jousmäki viime marraskuus-
sa kanniskeli sateen keskel-
lä muuttolaatikoita Sampan-
tielle. Tavarat ovat löytäneet 
oman paikkansa – ja samoin 
on käynyt myös Marja-Liisal-
le. Pylkönmäen kaunis luonto 
ja leppoisat ihmiset ovat toi-
vottaneet hänet tervetulleeksi. 
Hän tykkää liikkua vapaa-ajal-
laan luonnossa ja myös met-
sästys kiinnostaa. Toiveena 
onkin päästä mukaan johon-
kin hirviporukkaan, sillä Mar-
ja-Liisalle on piakkoin tulossa 
Norjan harmaahirvikoirapen-
tu Sesse, jonka kanssa olisi tar-
koitus jonain päivänä päästä 
tositoimiin.

Marja-Liisan mielestä on 
myös tärkeää, että kuntaliitos-
ten jälkeen pienemmissä taaja-
missa säilyvät palvelut. Niinpä 
hänestä on tullut Pylkön Ääni 
-asukasyhdistyksen hallituk-
sen aktiivinen jäsen. Hän ha-
luaa myös omalla toiminnal-
laan parantaa uuden kotipaik-
kansa palvelutarjontaa. 

Marja-Liisalla on vank-
ka kokemus monipuolisesta 
yrittäjyydestä. Hän on toimi-
nut matkailuyrittäjänä Vehun 
vanhalla kansakoululla ja jär-
jestänyt mm. juhlia ja pitopal-
velua erilaisille porukoille. 

Tällä hetkellä hän pitää Soi-
nin keskustassa lounas-grilli-
kahviota. Siellä erittäin suosi-
tuksi palveluksi on osoittau-
tunut kotiruoan myynti asi-
akkaiden omiin astioihin. Val-
miin lounasruoan voi hakea 
kotiin ja nauttia silloin kun se 
parhaiten sopii. Nyt hän on 
siirtämässä yritystoimintaan-
sa tänne Pylkölle, kirjaston 
vieressä oleviin tiloihin. 

Toimialana on pitopalve-
lu, juhlien järjestäminen, lou-
nasruokapalvelu, kahvilan ja 
grillin pitäminen – asiakkai-
den toiveet otetaan huomi-
oon. Sen mukaan muokataan 
tarjontaa. 

Avajaisia on kuulemma lu-
pa odottaa kesäkuun alkupuo-
lella. Tarjontaan tulee mm. ir-
tojäätelöä ja irtokarkkeja ja vi-
deoiden vuokrausta. 

Yllättäen myös lemmikki-
eläimet löytävät kaikkea mu-
kavaa Marja-Liisan luota! Hä-
nellä on Vipstore -lemmik-
kieläinliikkeen edustus, jo-
ten kaikkea löytyy ruoasta le-
lujen kautta aina ulkoaitauk-
siin asti. 

Yritystoiminta täällä Pylköl-
lä alkaa sillä, että hän toimit-
taa kesälomien ajan ruokaa 
palvelutalolle.

Heidi Katajamäki

Tuore ”pylkkönen” on 
puuhanainen Soinista

Marja-Liisa Jousmäki asettautuu Pylkönmäelle. Kuva Iida Moisio.
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      TAKSIPALVELU 
Juha ja Pirjo Lehtonen

040 507 8336, Pylkönmäki
Tilataksi 1 + 8, invanostin, 
kaksi pyörätuolipaikkaa

040 1799 309, Saarijärvi
Tilataksi 1 + 6, pyörätuolipaikka

TERVON PUUTARHAN kukkia myynnissä:  
Pylkönmäellä Tuomo Moision pihassa Välisaarentie 15 
arkisin 9–18, tiistaisin torilla 9–14. 
Karstulassa S-marketin pihassa joka päivä. 
Kannonkosken torilla keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 9–13. 
Saarijärven torilla tiistaisin, perjantaisin ja lauantaisin klo 9–15.

Tervetuloa kukkaostoksille!

Lokahuolto- ja haketuspalvelu
Vaihtolava- ja kuljetuspalvelu
Kaivinkone- ja traktorityöt
Turveurakointi     

Puh. 0400 323 509, 0400 343 458

Katso lisää

www.traktoripalvelu

moisio.fi

Visio-säätiö NIKKARIPAJA

� KUNNOSTETAAN HUONEKALUJA

� KIRPPIS JA MYYMÄLÄ
p. 040 562 7711, Karstulantie 276, Pylkönmäki

nikkaripaja@saarijarvi.fi. ww.visiosaatio.fi 
Avoinna: ma, ke–pe 9–16, ti 9–17.


