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Käy tutustumassa www.pylkonmaki.fi. Anna palautetta: pylkonaani@pylkonmaki.fi

Pylkön Ääni

Pylkönmäellä viimeinen pinta kaukaloon tehdään jääkoneella!
Vas. Pentti Särkioja, Harri Leminen (tuuraa Erkki Honkosta), Juhani Vainio ja Markku Moisio.

Yrittävän talkoolaiset
työkaluineen
Pylkön liikuntapaikat hoitaa edelleen urheiluseura Pylkönmäen Yrittävä. Neljäs vuosi on jo menossa. Suurin osa töistä tehdään talkoilla, niitä

riittää niin lauantaisin kuin sunnuntaisin ja kukaan ei narise.

Ideaillat jatkuvat maaliskuussa

“Nykyisistä palveluista
ei tingitä tuumaakaan”
28.1. pidettiin Pylkönmäellä avoin ideailta, jossa etsittiin vastauksia kysymyksiin millainen on
unelmien Pylkönmäki 10 vuoden kuluttua ja mitä sinne päästäksemme olisi tehtävä.
Illassa oli mukavasti osallistujia: Sekä paljasjalkaisia, mökkiläisiä että maallemuuttajia, kirkolta ja syrjäkylältä, nuorempia ja vanhempia pylkköläisiä niin, että monenlaiset näkökannat risteilivät seurakuntatalolla ja hyviä ideoita kertyi
roppakaupalla. Kiitos kaikille osallistujille akt
iivisuudesta!

”

Pylkönmäen ideaillan jatkot
pidetään ma 11.3. klo 18
Nikkaripajalla.

Ensimmäisessä vaiheessa ei tarvinnut vielä
miettiä toteutettavuutta, vaan kaikki ideat olivat
tervetulleita. Ideat liittyivät erityisesti seuraaviin teemoihin:
1. Kylän virkeys ja aktiivisuus
2. Koulun säilyminen
3. Terveyspalvelut
4. Seurakunta
5. Vanhat
6. Nuoret

7. Luonto (luonnonsuojelu, pedot/metsästys)
8. Liikkuminen
9. Asukashankinta
10. Opiskelu, oppiminen
Ideat julkaistaan www.pylkonmaki.fi-sivulla,
josta niitä kannattaa käydä lukemassa ennen jatkoiltaa.
Jatkoiltaan voi tulla mukaan, vaikkei ensimmäiseen iltaan ennättänytkään, sillä ensimmäisen illan ideoita täydennetään yhdessä.
Sitten alkaa ruodinta: Mikä on mahdollista, mikä kannattaa, mikä on tärkeää, mikä kiireellistä.
Näistä äänestetään. Jokaisella osallistujalla on puhe- ja äänioikeus! Päämääränä on, että tärkeimmistä ideoista saadaan aikaiseksi selvä pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma.
Toimintasuunnitelmat täydentävät Pylkönmäen alueen kyläsuunnitelmaa ja tarvittaessa aktiivisten yhdistysten omia toimintasuunnitelmia.
Yksi idea valitaan Kekseliäät kylät -yhteistyöhön,
jolloin hankkeen kautta sille saadaan esimerkiksi asiantuntijoita ja markkinointiapua.
Tervetuloa mukaan!
Evästykseksi vielä lainaus ensimmäisestä ideaillasta: ”Toimintatapoja voi muuttaa, ei ihmisiä.”
Lisätietoja projektipäällikkö Outi Raatikainen,
outi.raatikainen@jamk.fi, puh. 050 412 0491.
Pylkön Ääni ry ja Innovative Village – Kekseliäät kylät -hanke, www.jamk.fi/innovative-village

PYLKÖNMÄEN IDEAILLAN JATKOT
Nikkaripajalla ma 11.3.2013 klo 18
KAHVITARJOILU!
Mikä on mahdollista, mikä kannattaa, mikä on
tärkeää, mikä kiireellistä? Näistä äänestetään.
Jokaisella osallistujalla on puhe- ja äänioikeus!
Päämääränä on, että tärkeimmistä ideoista
saadaan aikaiseksi selvä pitkän tähtäimen
toimintasuunnitelma.
Ideat julkaistaan www.pylkonmaki.ﬁ -sivulla, josta
niitä kannattaa käydä lukemassa ennen jatkoiltaa.
Tervetuloa mukaan!
Evästykseksi vielä lainaus ensimmäisestä ideaillasta: ”Toimintatapoja voi muuttaa, ei ihmisiä.”
Pylkön Ääni ry ja Innovative Village - Kekseliäät
kylät -hanke www.jamk.ﬁ/innovative-village
Lisätietoja projektipäällikkö Outi Raatikainen, outi.
raatikainen@jamk.ﬁ, puh. 050 4120 491.

Uutta Pylkönmäellä!
Kunnolla Kuntoon -palvelut
puh. 040 5614 582
esim. ohjatut jumpat, kuntosalipalvelut,
personal training -palvelut, työpaikka- ja tykyliikunta

Parturipalvelut
Evästuvassa ma 18.2. Oksanen Pirjo,
varaus 0400 350 063
Vanhaintuen kerhotiloissa la 23.3. klo 9varaus Manta 040 7460 600

Vanhaintuen kerhotiloissa
Kylvetys-/saunotuspalvelu
Pyykinpesupalvelu, varaus 040 5443 740

Pylkön Ääni mukana Yhdessä Enemmän
-messuilla la 9.3. Poikkea pöydässä!

Pylkönmäki nyt facebookissa!

