
Pylkön

Pääsiäisen odotus on alkanut, ja kirkkovuodessa 
elämme nyt paastonaikaa. Paastonaikana saamme 
luvan kanssa rauhoittaa elämän tahtia, karsia tur-
hia menoja ja ylimääräisiä harrastuksia sekä hil-
jentyä. Paasto on oman elämän tutkiskelua ja Ju-
malan eteen käymistä varten. Jumala tekee työ-
tään jokaisessa ihmisessä, ja hän kutsuu ja johdat-
taa meitä. Mistä asioista elämässäsi saat olla kii-
tollinen? Mikä tekee kipeää? Mitä haluaisit pyytää 
ja antaa anteeksi? Kaiken sydämessäsi olevan saat 
tuoda Jumalan eteen, Hän ottaa sinun kuormasi 
kantaakseen. ”Sinä, Herra, olet armollinen kaikille 
etkä inhoa ainoatakaan niistä, jotka olet tehnyt. Si-
nä katsot ihmisten syntien ohitse, että he tekisivät 
parannuksen.” – Viis. 11: 23 – 24.

Huomaathan, että palmusunnuntaihin saakka 
seurakunnan tapahtumat pidetään seurakuntata-
lolla. Palmusunnuntaista lähtien jumalanpalveluk-
set ja muut kirkkotilaisuudet pidetään jälleen kir-
kossa. Tänä vuonna seurakuntamme ilona on kaksi 
diakonia, Tuula ja Minna.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan seurakun-
nan elämään, olemaan ja tekemään yhdessä! Jos 
haluat antaa palautetta, jakaa ideoita tai haluat löy-

tää oman paikkasi seurakunnasta, ota rohkeasti 
yhteyttä: seurakuntapastori Tiina Hallikainen, 040 
670 7677, tiina.hallikainen@evl.fi. 

Pylkönmäen kappeliseurakunnan 
tapahtumat helmi-maaliskuu 2013

su 17.2. klo 13 ehtoollishartaus
ke 20.2. klo 11 seurakuntakerho 
to 21.2. klo 17.30 raamattupiiri
su 24.2. klo 13 sanajumalanpalvelus. Kukon
kirkkopyhä, kirkkokahvit
ke 27.2. ei kerhoja
pe 1.3. klo 19 Rauhanyhdistyksen seurat
su 3.3. klo 10 jumalanpalvelus Saarijärvellä
ke 6.3. klo 10 ikääntyvien yhdessäolon päivä
to 7.3. klo 17.30 raamattupiiri
pe 8.3. klo 18 naisten ilta
su 10.3. klo 13 messu. Mulikan ja Pääjärven 
kirkkopyhä, kirkkokahvit.
ke 13.3. klo 11 kudontapiiri
su 17.3. klo 13 Marian ilmestyspäivän 
hartaushetki
ke 20.3. ei kerhoja
to 21.3. klo 17.30 raamattupiiri

su 24.3. klo 13 palmusunnuntain messu kirkossa
(huom. paikka!)
ma 25.3. klo 19 hiljaisen viikon iltahartaus 
kirkossa
ti 25.3. klo 19 hiljaisen viikon iltahartaus 
kirkossa
ke 26.3. klo 10 lasten pääsiäishartaus kirkossa
ke 26.3. klo 19 hiljaisen viikon iltakonsertti 
kirkossa: Canticorum-kuoro
to 27.3. klo 19 kiirastorstain messu kirkossa
pe 28.3. klo 10 pitkäperjantain 
sanajumalanpalvelus
su 31.3. klo 13 pääsiäismessu. Pajumäen ja 
Soidinmäen kirkkopyhä, kirkkokahvit.
ke 3.4. klo 11 seurakuntakerho
to 4.4. klo 17.30 raamattupiiri

Diakoniapäivystys keskiviikkoisin klo 8.30–10, 
p. 040 596 3449 (Tuula-diakoni), 
040 778 4701 (Minna-diakoni).
Avoin perhekerho torstaisin klo 9.30–11.30.
Uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan lapsi-, 
nais-, mies- ja kirkkokuoroihin! Kanttori Margaret 
Vainio, puh. 040 740 0686.

Kirkon kulmalta

Paavo Kujalan nimi Pylkön-
mäellä on opittu yhdistämään 
rakentamiseen. Hänen vuon-
na 1991 perustama Rakennus 
Kujala on ollut viimevuosina 
johtava rakentaja Saarijärven 
seudulla. Paavon rakentajan 
ura alkoi oikeastaan jo pian 
kansakoulun päättymisen jäl-
keen oman kotitalon rakenta-
misesta 1950-luvulla. Nyt Paa-
vo on jättänyt rakennustyöt ja 
yrittäjänä jatkaa toisen polven 
Kujala, Jukka joka pian raken-
nusmestariksi valmistuttu-
aan lähti isänsä rinnalla jat-
kamaan isänsä perustamas-
sa yrityksessä. Useimmat uu-
disrakennukset Pylkönmäel-
lä ja lähipitäjissä ovat Raken-
nus Kujalan käsialaa.

Noin 25 vuoden ajan on Paa-
von vapaa-ajan harrastuksena 
ollut hirvenhiihto ja -juoksu. 
Työn vastapainona laji antoi 
sopivasti vastapainoa ja viri-
kettä vapaa-aikaan, vaikka en-
simmäisen kesälomansa Paa-
vo sanookin viettäneensä vas-
ta täytettyään 65 vuotta. Työ-
elämästä Paavo sanoo jättäy-
tyneensä vähitellen. Nyt noin 
75-vuotisen miehen rakenta-
jan taitoja tarvitaan enimmäk-
seen enää erilaisissa korjaus-
töissä, joita kotipiirissä tulee 
esille.

Hirvenhiihto- ja juoksukil-
pailuissa Paavoa viehättää kil-
pailemisen ohella rehti kaveri-
porukka. Tästä joukosta onkin 
tullut vuosien varrella monta 
hyvää ystävää. Liikkuminen ja 
liikunnallisuus on myös hyvä 
syy lähteä liikkeelle ja lenkil-
le. Paavo sanoo, ettei tulisi pa-
ria-kolmea kertaa viikossa läh-
dettyä liikkeelle pelkän lenk-
keilyn takia.

Hirvenhiihto ja -juoksu ovat 
lajina lähellä metsästystä. Sik-
si ne ovat erinomaisena apu-
na edesauttamassa metsäs-
tysharrastuksen kehittymis-
tä. Metsästyksen Paavo sanoo 
aloittaneensa jo isänsä kans-
sa melkein alaikäisenä. ”Ri-
kos” lienee jo vanhentunut, 
kun aikaa tuosta on kulunut 
jo ainakin kuutisenkymmen-
tä vuotta.

Hirvenhiihto ja juoksu ovat 
mainioita lajeja siksikin, että 
kolmestatoista ikävuodesta 

ylöspäin löytyy sarjoja kaikil-
le ikään ja sukupuoleen kat-
somatta. Vanhimmilla kilpai-
luihin osallistuneilla on ikää 
yli 85 vuotta. Monien muiden 
tapaan Paavo sanoo kaipaa-
vansa lajin pariin enemmän 
nuoria. Vanhemmasta pääs-
tä luonnollinen poistuminen 
lajin parista on suurempaa, 
kuin uusien harrastajien mu-
kaan saaminen.

Boccia on toinen laji, jossa 
Paavon menestys on ollut koh-

tuullisen hyvä. Tässäkin lajis-
sa tulee esille se yhteisollisyys 
ja yhteishenki. Jotta pelikirjo 
tulisi täydelliseksi, on Paavon 
harrastuksista mainittava vie-
lä mölkky ja vähäisessä mää-
rin keilailu.

Paavo ei ryhdy arvaile-
maan, kuinka suuri ansio lii-
kunnalla on ollut ja on edel-
leen hänen terveydelleen. Mie-
likin pysyy virkeänä, kun yleis-
kunto on hyvä. Ylipainoa ei ai-
nakaan ole tällä ikiliikkujalla. 
Rytmihäiriöiden korjaamisek-

si Paavo kantaa rinnassaan sy-
dämen tahdistinta, jota hän pi-
tää yhtä luonnollisena asiana 
kuin vaikkapa esimerkiksi te-
kohampaita.

Paavo ei tekemisiään ja itse-
ään halua suureen ääneen tuo-
da esille. Eläkeläisenä voi nyt 
omaan tahtiin liikkua, seura-
ta maailman menoa ja lasten-
lasten kasvamista.

Matti Syrjälä

Paavo Kujalan liikuntaharrastukset 
kelpaavat esimerkiksi kaikille

Paavo Kujala ja Rakennusliike Kujalan rakentama rivitalo Pylkönmäellä. Kuva Iida Moisio.


