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(014) 417 7300

Pylkön Ääni ry ja Kekseliäät kylät -hanke toteuttavat Pylkönmäen palveluesitteen. Alkuvuonna järjestetyissä ideailloissa todettiin, että moni kyläläinen ei tiedä edes kaikkia peruspalveluita, joita oma kylä tarjoaa, saatikka että ihmiset tietäisivät sivukylien tarjontaa.
– Jos palveluita ei osata käyttää, asiakkaat loppuvat ja niin
loppuu palvelukin, toteaa projektipäällikkö Outi Raatikainen.
Palveluesitteen ja uusittavien
nettisivujen kohderyhmänä ovat
kyläläiset, kesäasukkaat, naapurit ja satunnaisemmatkin kävijät
– voi niitä asiakkaita tulla vähän
kauempaakin!
Palveluesitteen ja laajempien nettisivujen lisäksi päätettiin etsiä keinoja, joilla entiselle kunnantalolle löydettäisiin
ostaja. Työssä on mukana kaksi
suomalaista ja kolme ulkomaalaista opiskelijaa Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.
Opiskelijoiden projekti jakautuu kahteen osaan. Ulkomaa-

laisopiskelijat keksivät kunnantalolle käyttötarkoituksia ja sitä kautta mahdollisia uusia ostajia. Suomalaisopiskelijat soittavat parhaillaan läpi palveluntuottajia, tarkistavat tietoja, kyselevät tarinoita ja keräävät valokuvia.
Soittelu on aloitettu ja sitä jatketaan joulukuun alkuun asti.
Yrittäjien vastaanotto on ollut
myönteinen.
– He ovat olleet halukkaita
toteuttamaan yhtenäistä palveluesitettä, toteaa Krista Uotila, toinen suomalaisista opiskelijoista.
Opiskelijat aloittivat projektinsa lokakuussa käymällä Pylkönmäellä. He vierailivat seurakuntatalolla, koululla, entisellä kunnantalolla, Evästuvalla ja Salella.
Kansainvälinen tiimi on ollut alusta alkaen innolla mukana kyläyhteisön kehittämisprojektissa.
– Yhteistyö on ollut ainoa laatuaan tähänastisessa opiskeluhistoriassa meille jokaiselle, sa-

Nischal Ck, Saif Ur Rahman ja Joselyn Mubiri tutkimassa
Pylkönmäen kunnantaloa Iida Moision kanssa.
noo Krista Uotila ja jatkaa: On ollut hienoa huomata, että saamme aikaan jotakin konkreettista, joka tulevaisuudessa auttaa
Pylkönmäkeä pitämään palveluita yllä. Vaikka projekti vaatii
meidän tiimiltä paljon, uskomme että se on onnistuttuaan loistavaa näyttöä tuleville työnantajillemme ja että se valmistaa

meitä tuleviin työelämän projekteihin.
Sanni Salonen lisää:
– Olemme iloisia, että vastaanotto on ollut lämminhenkistä ja myönteistä. Haluamme osaltamme olla auttamassa
Pylkönmäen elinvoimaisuuden
nostamisessa!
Joleen Mubiri arvelee, että

projektista on hyötyä sekä Pylkönmäelle että hänen omille
akateemisille opinnoilleen.
– Olisimme tyytyväisiä, jos
meidän ideoita otettaisiin huomioon ja sovellettaisiin kylällä.
Kunnantalo on ollut tyhjillään jo
pitkään eikä näytä tällä hetkellä
kovin hyvältä, mutta remontin
jälkeen kukaan ei uskokaan, että
se on ollut joskus hylättynä. Ostajan löytäminen ei ole helppoa,
mutta mietimme, mihin kaikkeen taloa voisi käyttää ja mitä se vaatisi.
Iida Moisio, Pylkön Ääni ry:n
varapuheenjohtaja toteaa, että
juuri nyt olisi hyvä aika aloittaa
kunnantalon remointointi:
– Talo on vielä hyvässä kunnossa ja myös mahdollisuus liittyä kaukolämpöverkkoon. Kaikki pylkköset voisivat toimia
agentteina ja etsiä talolle ostajaa, sillä iso talo tyhjillään aivan keskustassa ei hyödytä ketään. –Talo voisi lähteä halvalla, vihjaisee Iida.
Outi Raatikainen

KYSELIMME???
1. Toivotko uusia liikunta mahdollisuuksia Pylkönmäelle, mitä?
2. Miten toteuttaisit sen?
3. Pidätkö tärkeänä Pylkön Kukon valitsemista vuosittain? Perustelut?
4. Mitä toimintaa toivoisit Pylkön Äänen järjestävän?
5. Mihin jouluiseen tapahtumaan veisit Pylkönmäellä vieraasi?
6. Mitä merkittävää odotat vuodelta 2014?
Mirja Oikari
1. Hiihtoladut laajemmaksi, kyläkunnille saakka
2. Kyläkunnat tekisivät yhteistyötä, että ladut yhdistyisi
3. Kyllä, se ihan mukava juttu on.
Varsinkin jos itse valittaisiin ku-

Mirja Oikari

koksi. Tuo kukko juttu on myös
vähän sellainen hengen kohottaja
4. Tiedottamista tapahtumista
etukäteen hyvissä ajoin
5. Pylkönmäen joulunavaukseen, kauneimpiin joululauluihin ja joulukirkkoon, niin ja
meille pikku jouluihin
6. Pylkönmäelle uusia asukkaita,
sitä kautta uutta elämää Pylkölle!
Elina Peränen
1. Nykyiset mahdollisuudet on
erittäin hyvät, toivoisin, että ihmiset käyttävät olemassa olevia palveluita, että ne säilyisivät täällä.
2. Kertomalla hyvistä kokemuksista ja mitä mahdollisuuksia
täältä löytyy ja lisäksi tehostaa
tiedottamista
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3. Kyllä, se on kunnianosoitus
sille ihmiselle joka kylän kukon
tittelin ansaitsee
4. Tapahtumia kaiken ikäisille,
koko perheelle esim. konsertti
ja ulkoilutapahtumia
5. Pylkönmäen joulunavaukseen, helluntaiseurakunnan
joulumyyjäisiin ja kauneimpiin
joululauluihin
6. Pylkönmäellä säilyisivät kaikki palvelut ennallaan
Pajumäen seppä
1. Kymmenen metriä pitkän ilma-aseradan
2. Keskuskoulun ”väestötiloihin”
entiseen halkovarastoon Veijo
tietää vaikka on Pajumäeltä.
3. Kukosta en tiedä, mutta kanan
voisi valita se on kauniimpi kukko, sulkasatoisenakin komeam-
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pi kuin kukko
4. Pitää kovaa ääntä, pommitettava sanan rieskalla kaupunginjohtoa ja vaikuttaja
5. Metsäkirkkoon
6. Hallitukselle ja eduskunnalle tulisi ”järki”, että saisi nuoret
töitä.
Erja Jämsen
1. En toivo
2. On tarpeeksi kattavat liikuntamahdollisuudet
3. Kyllä se on tärkeä. Tulee ihmisten tietoon se henkilö, joka
Pylkön kukon tittelin ansaitsee.
4. Jotain toimintaa nuorille ja
vanhuksille, esim. viriketoimintaa vanhuksille, nuorille liikuntakerhoja
5. Joulunavaukseen Yrittävälle, Pylkönmäen helluntaiseura-
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kunnan joulumyyjäisiin
6. Tietenkin, että olisi töitä ja että peruspalvelut säilyisi Pylkönmäellä
Lasse Särkioja
1. Kyllä, frisbeegolfrata
2. Yksityisten rahoituksen kautta, kyläyhdistys toimisi hankkeen vetäjänä
3. Kyllä pidän, vaikka joillakin
kylillä jo valitaan omat vuotuiset kukot, esim. Kukon kylällä
4. Pylkkösten ehdotuksia odotellessa
5. Joulunavukseen Yrittävän talolle ja kauneimpiin joululauluihin
6. Terveyttä ja työtä kaikille Pylkönmäen asukkaille Pylkön Äänen hallituksen puolesta. Pitäjän
elinvoimaisuuden jatkumista

Lasse Särkioja
Pylkön Ääni ry
Edistää kylän asukkaiden yhteistyötä,
omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja -voimaisuutta ja toimii kylän edunvalvojana. Pääasiallisena tehtävänä on
toimia Pylkönmäen palveluiden säilyttäjänä.
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:
Kotka Paula (Leppänen Saara)
Lehtonen Marja-Liisa (Sorri Riitta)
Moisio Helmi, siht. (Moisio Markku)
Moisio Iida, varapj. (Muhonen Elina)
Mäkinen Eero (Pekkanen Pentti)
Patama Paula (Lehtonen Juha)
Särkioja Lasse (Särkioja Pentti)
Viitanen Päivi, pj. (Viitanen Katja)

Ota yhteyttä ja tutustu toimintaamme: pylkonaani@pylkonmaki.fi

Pylkönmäen palvelut pengonnassa

