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HARRASTUS
Pylkönmäki
Sinikka Peltoaho

Aika erikoisia kano-
ja asustelee Pylkönmä-
en keskustassa. Niis-
tä on yksi jos toinenkin 
kertonut, joten oli pak-
ko mennä katsomaan. 
Ensimmäisenä pihas-
sa vastaan tulee hyvin 
suuri kukko, josta on 
pakko kysyä: ”Nokkii-
ko tuo ihmisiä?” 

Pelko on kuitenkin 
turha, sillä tämä kana-
rotu on Orpington, joka 
on luonteeltaan hyvin 
rauhallinen ja ihmisra-
kas, kertoo kanalauman 
omistaja Susanna Koi-
vunen. Aikuisia kanoja 
on yhdeksän ja yksi kuk-
ko. Lisäksi on 6–7 viikon 
ikäisiä poikasia ja ihan 
pieniä poikasia. 

Orpington on englan-
tilainen kanarotu, jo-
ka on sekä liharotu et-
tä munarotu. Aikuinen 
kana painaa 3,5–4,5 ki-
loa ja kukko 5–6 kiloa. 
Niiden reviiri on hyvin 
pieni, ne eivät lähde mi-
hinkään pihasta. Ja to-
den totta ei näitä kano-
ja ole kylän raitilla nä-
kynyt, vaikka ne asus-
tavat aivan Pylkönmäen 
keskustassa. 

– Edes jalkakäytävälle asti kanat 
eivät ole menneet, Koivunen toteaa. 

Koivunen kertoo hankkinees-
ta kanat kolmisen vuotta sitten ja 
mainitsee kanafarmariksi ryhty-
misen vaikuttimiksi yleisen eläin-
rakkauden. Lapsuudenkotonakin 
oli ollut kanoja, joten niiden hoita-
minen on tuttua. 

– Ensin minulla oli kesäkano-
ja, mutta kun ne syksyllä piti an-
taa pois, tuntui ikävältä olla ilman. 
Halusin isoja paljasjalkaisia kanoja. 
Orbington ei osaa lentää, ja on ai-
noa paljasjalkainen jättirotu. Len-
tokyvyttömyys on tärkeätä, kos-
ka kanat asuvat tallissa hevosten 
kanssa. 

– Isot kanat eivät pääse hyppi-
mään hevosten karsinoiden päälle 
ja säikytä hevosia, Koivunen huo-
mauttaa.

Koivusella on myös hautomako-
neita. 

– Kasvatan keväällä poika-
sia myyntiin. Kuulopuheet riittää 

markkinoinniksi, tai kun meillä käy 
ihmisiä, jotka näkevät nämä kanat. 
Viime vuonna haudoin vielä kesä-
kuun lopullakin, kun kysyntää oli. 
Tätä rotua ei ole ollut Suomessa pal-
jon, mutta sen pitäminen lisääntyy 
koko ajan. Kanojen pitämisestä saa 
tietoa netistä esimerkiksi kanayh-
distyksen sivuilta tai munanetistä, 
joka on sellainen sivu, josta aloitte-
lija saa tietoa. Facebookissa pide-
tään yhteyttä ja eri roduille on omia 
sivuja, Koivunen luettelee.

Kanojen pitämisen suosion syy-
tä Koivunen ei osaa sanoa. 

– Ihmiset näkevät kanoja kave-
reillaan ja haluavat itsellekin, kun 
ne on niin symppiksiä. 

Omaa kanojen pitämisen syytä 
Koivunen pohtii. 

– Ne ovat vaan niin ihania. Kun 
istahtaa jonnekin, ja jättiläinen kii-
peää syliin. Niiden touhuja on niin 
mukava seurata. Kanojen pitämi-
nen on sitova harrastus sillä taval-
la, että niitä ei voi jättää pitkäksi ai-
kaa yksin. Niin kuin muitakin eläi-
miä, kanoja pitää käydä katsomassa 
vähintään kerran päivässä. 

– Ja jos ei halua, että pihassa on 
kanankakkaa, ei kannata ottaa ka-
noja, Koivunen naurahtaa ja näyt-
tää haravaa jolle on paljon käyttöä. 

– Mutta kukkapenkkejä nämä 
kanat eivät kaiva. 

Orpingtonilla on niin paksu höy-
henpeite, että se pärjää alhaises-
sa lämpötilassa, kunhan vesi py-
syy sulana, +2 °C riittää. Vedotonta 
pitää tietysti olla. 

– Kanat voivat kulkea talvellakin 
ulkona, jos haluavat, mutta nämä 
meidän kanat ovat sellaisia hieno-
helmoja, etteivät halua, Koivunen 
kertoo. 

– Ruokin kanoja munitusrehul-
la, mutta ne eivät sitä juurikaan syö, 
yksi säkki riittää koko talveksi. Mi-
nä teen joka päivä kanoille itse ruo-
kaa makaronista, ohrasuurimoista 
ja riisistä, Koivunen sanoo ja luette-
lee pitkän listan raejuustosta, vita-
miineihin ja ruuantähteisiin, joita 
kanoilleen syöttää ja toteaa lopuk-
si, ettei kanojen ruokkimisen tarvit-
se olla näin monimutkaista, mutta 
hän haluaa tehdä näin.

Susannan kanat

Pylkön Ääni
LA 24.5.2014 klo 10–15 

PYÖRÄILLEN, JUOSTEN TAI KÄVELLEN

Lähtö (ilmoittautuminen): Evästuvan piha
Reitti: Pylkönmäki kk, Mulikan Hilton, 
Kuoppala, kohteissa tankkauspisteet!
Kierto suunnalla ei väliä! Kierros noin 27 km.

 

Ei osallistumismaksua!
Osallitusminen omalla vastuulla.

Järj. Pylkönmäen Yrittävä, Pylkön Ääni

PERINTEINEN TORIKEITTOPÄIVÄ 

Pylkönmäen torilla tiistaina 1.7.2014

- Vuoden 2013 Pylkön Kukon (Raimo Suuronen)   
kuulumiset 
- Musiikkia
- Tarjolla hernekeittoa klo 11–13, 

Keiton kustantaa ja tarjoaa Pylkön Ääni ry, 
VAPAAEHTOINEN keittomaksu!

Paikalla torimyyjiä ja 
torikahvila

Tapahtuman järjestävät
 Pylkön Ääni ry ja Pylkönmäen eri järjestöt

 LA 5.7.2014 klo 10–14

Tule myymään torille kirpputoritavaraa 

peräkontista, ei paikkamaksua! 

Torilla MLL:n kahvila, 

makkaranmyyntiä ja arpoja!

Tervetuloa myymään ja ostoksille!

– Ne ovat vaan niin ihania. Kun istahtaa jonnekin, ja jättiläinen kiipeää syliin. 
Niiden touhuja on niin mukava seurata, kertoo Susanna Koivunen.
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 Henkilöjäsen 10 €/vuosi
Yhteisöjäsen 50 €/vuosi
Kannatusjäsen min. 50 €/vuosi 
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Saimme viettää Pylkönmäen pääsiäisenajan jumalan-
palvelukset juhlallisesti kirkossa. Pääsiäisen juhlasta on 
laskeuduttu arkeen myös siinä mielessä, että kirkossa 
tehdään pientä remonttia. Tästä syystä kirkko on suljet-
tuna toukokuussa. Kesän jumalanpalveluksiin saamme 
taas kokoontua kotikirkkoon. Seurakuntapastori Tiina 
Hallikainen palaa töihin virkavapaalta 1.5. 

Pylkönmäen seurakuntatoimistossa pitkään palvel-
lut Marita Kantalainen on jäämässä eläkkeelle. Hän on 
jo jäänyt lomalle ja siirtyy sitten eläkepäivien viettoon. 
Maritalle toivotamme paljon ihania, siunattuja eläke-
päiviä, tosin toivotuksiin sisältyy myös haikeutta. Pyl-
könmäen seurakuntatoimisto ei ole enää perjantaisin 
auki. Saarijärven kirkkoherran virasto (Marjaana Rai-
tonen puh.040 1534 736) ja hautausmaatoimisto (Sari 
Tarvainen puh.040 1534 794) palvelevat arkisin klo 8–14. 

Kesän lähestyessä viikoittainen toiminta kuten seura-
kuntakerho ja kudontapiiri jäävät tauolle. Diakoniapuo-
len kevätkauden päättää 14.5 klo 10–13 Ikääntyvien yh-
dessäolonpäivä. Tuossa päivässä on vieraana Kuorta-
neen liikuntapappi Eeva-Liisa Helle. Aiheena on lem-
peästi kehoa huoltaen ja mikä auttaa jaksamaan. Tul-
kaa mukaan virkistymään ohjelmasta ja toisten muka-
vasta seurasta. Päivässä on tuttuun tapaan myös lounas. 

Loppukesällä 28.–31.8.2014 toimitetaan piispantar-
kastus Saarijärven seurakunnassa. Piispa seurueineen 
vierailee Pylkönmäellä torstaina 28.8., illalla klo 18 on 
seurat Pylkönmäen seurakuntatalolla. 

Kevät etenee vähälumisen talven jälkeen nopeasti. 
Uuden elämän ihmettä saamme taas ihastella jäiden 
lähdettyä järvistä, muuttolintujen palatessa ja kasvien 
herätessä talven jälkeen. Mustasta maasta nousee kau-
niita värejä kasvien ja kukkien herättyä eloon. Meillä ih-
misillä välillä mieli on musta, pinta kovettunut ja olo toi-

voton. Jumala haluaa meitä herätellä, hoitaa ja lohdut-
taa. Saamme kääntyä hänen puoleensa kaikenlaisissa 
mieltä painavissa asioissa. Jumala ymmärtää heikko-
uksiamme ja vajavuuksiamme. Jeesus on käynyt ihmi-
sen tien täällä maailmassa, hän on ollut samalla tapaa 
kiusattu kuin me ihmiset, mutta ilman syntiä. Jesajan 
kirjassa luvataan ” Katso minä luon uutta. Nyt se puh-
keaa esiin -ettekö huomaa? Minä teen tien autiomaa-
han ja joet kuivuuden keskelle.”(Jes.43:19) Paimenpsal-
min sanoin ”Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa 
minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden”. Tuota il-
maista virvoitusta saamme hakea päivittäin.

Kauniita kevätkesän päiviä toivotellen

Minna Autonen
diakoni

Jumalanpalvelukset ovat toukokuussa seurakuntata-
lolla ja kesä-elokuussa kirkossa, ellei toisin mainita. 
Su 11.5. klo 13 Messu, kirkkokahvit. Kuoppalan-
Korpikylän kirkkopyhä. 
Su 18.5. klo 13 Rukoushetki
Su 25.5. klo 13 Messu, kirkkokahvit.  Mulikan 
kirkkopyhä. 
To 29.5. klo 13 Kuorojen juhlamessu kirkossa
La 31.5. klo 9.15 Koululaisten kevätkirkko kirkossa
Su 8.6. klo 19 Messu
Su 15.6. klo 19 Sanajumalanpalvelus
La 21.6. klo 17.30 50 v- sitten ripille päässeiden kokoon-
tuminen srktalossa.. Huom. seurakunta ei laita erillis-
tä kutsua. Sinä 50 vuotta sitten ripille päässyt, vie tätä 
viestiä eteenpäin muille rippikoulutovereillesi! Ilmoit-
tautuminen 13.6. mennessä kirkkoherran virastoon p. 
040-1534 736.
La  21.6. klo 19 Messu kirkossa

Su 29.6. klo 19 Messu, kirkkokahvit. Vihannin, Kiehu-
van- ja Pyhänperän kirkkopyhä. 
Su 13.7 klo 19 Messu, kahvit. Kesäasukkaiden kirkko-
pyhä. Suolasade-bändi. 
Su 20.7 klo 19 Sanajumalanpalvelus 
Su 27.7 klo 19 Rautalankamessu. Maisa & Original Sound 
–bändi
Su 10.8 klo 19 Messu 
Su 17.8 klo 19 Rukoushetki
Su24.8 klo 19 Messu, Kantele-yhtye. Lenkkikirkko. Kah-
vit 
Jumalanpalvelus Saarijärven kirkossa klo 10: su 1.6, su 
22.6, su 6.7, su 3.8 ja su 31.8 Piispan messu.

Muita tapahtumia
• ke14.5. klo 10 Ikääntyvien yhdessä olo päivä seurakun-
tatalossa, mukana Kuortaneen urheilupappi  Eeva-Lii-
sa Helle. Aiheena on lempeästi kehoa huoltaen ja mikä 
auttaa jaksamaan, ruoka 5 € 
• ma 19.5. Seurakuntaretki Mikkeliin. Lähtö klo 7:30 kir-
kon parkkipaikalta. Voit kysyä vapaita paikkoja diako-
nilta p.040 7784 701
• ke 9.7. klo 19 Pihaseurat Katariina ja Simo Moisiolla 
• to 28.8 klo 18 Piispantarkastuksen seurat seurakun-
tatalolla.

Lisätietoja: www.saarijarvenseurakunta.fi ja Sam-
po ja Viispiikkinen.

Pylkönmäen kappeliseurakunnan työntekijät ovat ke-
sälomalla:

Seurakuntapastori Tiina Hallikainen 1.–28.9 
Kanttori Margaret Vainio 30.7–19.8 ja 3.–16.9
Suntio Veli Siltasalmi 2.-–8.6 ja 30.6–27.7
Diakoni Minna Autonen 23.6–9.7

Kirkon kulmalta

1.Oletko kaivannut Pylkön-
mäki tuotteita?

2. Minkälaista kesää en-
nustat esim. säiden ja mar-
jojen suhteen?

3. Oletko muistanut käyt-
tää Pylkönmäen siirtokir-
jaston palveluita?

4. Mitä Pylkön Ääni tuo 
mieleesi?

5. Käytätkö Pylkönmä-
en liikunta mahdollisuuk-
sia, mitä?

6. Haluatko, että Pylköl-
le järjestettäisiin jotain uu-
sia kursseja tai piirejä esim. 
kansalaisopiston järjestä-
mänä?
Vesa Lehtomäki

1. Kyllä, kun on syntype-
räinen Pylkkönen

2. Marjastus on intohi-
moni, niin toivon suotuisaa 
marjakesää, kesästä toivon 
muuten normaalia kesää, 
ahvenharjasta päätellen tu-

lee kuiva kesä.
3. En ole
4. Pylkön Ääni järjestö-

nä on henkireikä kaupun-
kiin päin, sekä se tuo esille 
ja esittää eteenpäin Pylköllä 
olevat puutteet. Pylkön Ää-
ni -tiedote on ehdoton, siitä 
on hyvä seurata tulevia ta-
pahtumia

5. Kyllä, talvella hiihdän 
laduilla

6. Semmoinen kurssi, 
mihin ihmiset osallistuisi, 
mutta mikä se on?

Risto Kotka
1. Olen pitkälle omava-

rainen, käyttäisin/ostaisin 
jos olisi jokapäiväistä käyt-
tötavaraa

2. Sateinen, sillä perus-
teella kun talvi on ollut vä-
häluminen ja kevät vähä 
sateine (kuiva), ennustan 
heikkoa marjasatoa

3. Luen vähän, joten en 
ole käyttänyt

4. Tarpeellinen kyläyh-
distys Pylkönmäelle, jon-
kun pitää, pitää yhteyksiä 
päättäjiin, yhteinen reitti -> 
Pylkön Ääni

5. Kyllä, luontoa liikku-
malla siellä, talvella hiihdel-
len, kesällä juoksen ja met-
sästän

6. Hanurinsoittopiiri, 
olen ennen käynyt Karstu-
lassa, kun täällä ei ole jär-
jestetty

Elmi Ollila
1. Kyllä, esimerkiksi la-

paset, voisi vielä tuliaiseksi
2. Talvea miettien, pitäi-

si tulla viileämpi kesä, su-
viöinä ollut pakkasia, joka 
ennustaa huonoa ”marja-
kesää”

3. En ole lainannut, mut-
ta olen katsonut valikoiman

4. Hyvä kun Pylköllä toi-
mii kyläyhdistys joka luo yh-

teistä yhteyttä kylälle, Pyl-
kön Ääni -tiedotteesta nä-
kee kaikki tapahtumat

5. En ole nyt käyttänyt
6. Voisi olla jotain uutta, 

en osaa yhtäkkiä sanoa mitä

Kaisa Laajala
1. Kyllä, joten esimerkik-

si kortteja, että voisi lähettää 
entisille Pylkkösille

2. Suviyöt ja pakkasia, 
marjat menevät eli ei hy-
vää tiedossa marjojen suh-
teen (vanha sanonta). Toi-
von lämmintä kesää ja so-
pivasti auringonpaistetta.

3. En ole ikinä käyttänyt 
kirjastonpalveluita

4. En osaa sanoa, en ole 
tutustunut kyläyhdistyksen 
toimintaan, mutta ”hyvä et-
tä on äänessä mukana”.

5. Kyllä, jumpassa, joskus 
hiihtolatuja kun on lunta

6. Kyllähän joku uusi piiri 
olisi mukava, en osaa yhtäk-
kiä sanoa että minkälainen.

Kyselimme

Iida Moisio Pylkön Ääni ry:stä 
osallistui Innovative Village – 
Kekseliäät kylät -hankkeen kylä-
toiminnan opintomatkaan Poh-
jois-Irlannissa helmi–maalis-
kuussa. Jokainen kyläläinen oli 
maksanut matkastaan omavas-
tuuosuuden itse eikä matka to-
dellakaan ollut lepolomaa. 

– Rankan asiasisällön lisäksi 
ehdimme tutustua myös toisiim-
me. Kyläyhdistyksen tavoista toi-
mia, mieleen painuvinta oli, että 
mikä merkitys on tapahtumien 
markkinoinnilla ja niiden positii-
visella palautteella, niistä kerrot-
tiin jopa valtakunnallisesti leh-
dissä, tällä tavoin tapahtumat ke-
räävät vuosi toisensa jälkeen lisää 
uusia ihmisiä tapahtumiin, ker-
too Iida Moisio. 

– Vaikka rakenteet ovat erilai-
sia, kyläläisten oma työ ja tahto 
ovat pääasia niin Suomessa kuin 
Pohjois-Irlannissakin, kertoo Ii-
da Moisio.

13 keskisuomalaista Innovative 
Village - Kekseliäät kylät -hank-
keen ja hankekylien toimijaa kä-
vi tutustumassa Pohjois-Irlantiin 
helmikuussa 2014. Pääkohteem-
me olivat Koillis-Irlannin kolme 
hankekylää Cushendall, Portgle-
none ja Portballintrae, joissa kus-
sakin kyläyhdistys tai vastaava 
kyläorganisaatio vastasi kylän-
sä esittelystä.

Pohjois-Irlanti on kooltaan 
pienempi kuin Keski-Suomi. Asu-
kasluku ja -tiheys ovat selvästi 
suurempia. Tyypillinen irlanti-
laiskylä on tiivis rykelmä taloja 
muutaman kaupan, pubin, kou-
lun ja kirkon ympärillä. Kylän us-
kontosuhteista riippuen kouluja, 
pubeja ja tietysti kirkkoja voi olla 
useampikin. 

Pohjoisirlantilaisten kylien 

kehittämistoiminnan yhteisölli-
syys herätti meidän suomalaisten 
huomiota, mutta toisaalta maassa 
on kyliä, joissa protestantit ja ka-
toliset eivät kohtaa juuri missään.

– Tällaisten opintomatkojen 
kautta kyläläiset pääsevät oikeas-
ti tutustumaan toisten kylien te-
kemiseen ja ottamaan vaikuttei-
ta omaan toimintaansa. Meillä on 
samanlaisia ongelmia ja ihmiset 
ovat periaatteessa samanlaisia – 
ennakkoluulot karisevat ja kyn-
nys ottaa oppia muualta alenee, 
kommentoi Pirjo Ikäheimonen, 
JyväsRiihi ry:stä.  

Virolaiset ja pohjoisirlantilai-
set kyläaktiivit olivat viime syys-
kuussa tutustumassa mm. Uurai-
siin. Nyt he ovat tulossa jälleen 
opintomatkalle Suomeen tou-

kokuussa. Keskiviikkona 14.5. 
he tutustuvat Sumiaisiin ja Kon-
ginkankaaseen ja torstaina 15.5. 
Pylkönmäkeen. 

Hankkeen suomalaisiin, viro-
laisiin ja pohjoisirlantilaisiin ky-
liin voi käydä tutustumassa per-
jantaina 16.5.2014 klo 12 alkaen 
Saarijärvellä Tarvaalan Biotalo-
uskampuksella, jossa kaikki In-
novative Village -hankekylät esit-
täytyvät yleisölle – myös Pylkön-
mäki! 

Lisätietoja projektipäällikkö 
Outi Raatikainen, 050 4120491, 
outi.raatikainen@jamk.fi, www.
jamk.fi/innovative-village

Kekseliäät kyläläiset kävivät 
opintomatkalla Pohjois-Irlannissa

Pylkön äänen kyläillassa matkaa esitteli Iidan kanssa Markku 
Ström Vesangasta ja Anni Tuikkanen Uuraisilta.  (Kuva Iida Moi-
sio)

Pylkön Ääni Pylkön Ääni

Kesäkukkia myynnissä 

PYLKÖNMÄELLÄ  
Torilla: Tiistaisin 9-14,
perjantaisin 15-18 tai lauantaisin 9-14

Pihamyynti osoitteessa: 
Välisaarentie 15,  
avoinna arkisin: klo 9-17

Lisätietoja: Iida p. 040 5606 819 
Tervetuloa kukkaostoksille! 

Yrittävän 
kevään ja 
kesän tapahtumia
 Yu-kerho kentällä 
   ke klo 18, su klo 12.
 Sannan ”aikuiset” naiset   
   Zumba ja kahvakuula   
   kentällä ma klo 17.30, 
   la klo 10, ke klo 17.30.
 3.7. klo 18 
   yu Viispiikkinen-Cup.
 12.7. klo 11.30 
   40-vuotisolympialaiset.
 17.7. klo 19 
   Kirmot-konsertti 
   (järjestelyissä mukana).
 8.8. klo 18 
   Sakun hölkkä.

Pentin Olympialaiset 40 v. 
la 12.7. 
40 historiavuoden osal-
listujamaitten pienoisliput 
saapuvat olympialaisten 
avajaisiin. Mukana mm. 
Mikael Konttinen, Wilson 
Kirwa (Kenia), kentälle 
saapuu yllätys klo 12.40! 
Yleisöarvonnassa on 
historian parhaimmat 
palkinnot! 

Tervetuloa tapahtumiin! 
Pylkönmäen Yrittävä

Varhaiskasvatus ja
perusopetus
40 vuotta!

Esikoululaisten ja koululaisten
TAIDENÄYTTELY
vanhassa kirjastossa
(Apteekin vieressä)

Avoinna yleisölle ti 13.5. ja ke 14.5. klo 12–14
sekä EU-ennakkoäänestyspäivinä.

Innovative Village -kylätori!
Perjantai 16.5.2014 klo 11–16
Biotalousinstituutti, Tuumalantie 17, 43100 Saarijärvi

11.00–12.00 Lounas Ravintola Tähkässä (8,30 e/hlö).
12.00–12.15 Tilaisuuden avaus Arja-Leena Peiponen, toiminnanjohtaja, Viisari ry.
12.00–15.00 Kylätori: kyläkehittämistä, kulttuuria ja kyläaktivisteja kaikista 15 hankekylästä 
Suomesta, Virosta ja Pohjois-Irlannista.
13.00–15.00 Maaseutufilmejä: partnereiden videoita kylistä ja maaseudun kehittämisestä.
12.15–14.00 Partnereiden puheenvuorot: Maaseudun kehittäminen Virossa - Kristiina 
Liimand, toiminnanjohtaja, Tartumaa Arendusselts. Maaseudun kehittäminen Pohjois-Irlan-
nissa - Andrew McAlister, kehitysjohtaja, North East Rural Development Partnership.
Innovative Village - Kekseliäät kylät -hanke - Outi Raatikainen, projektikoordinaattori,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
14.00–15.00 Mistä on menestyvät kylät tehty? Kaisu Kumpulainen, kylätutkija (YTT) ja 
Timo Rusanen, Saarijärven kaupunginjohtaja.
15.00–16.00 Kierros Biotalouskampuksella.

Ilmoittautuminen perjantaihin 9.5. mennessä osoitteessa 
https://www.webropolsurveys.com/S/957B6837A1A9B5C0.par

Lisätietoja: 
Outi Raatikainen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 050 4120 491, outi.raatikainen@jamk.fi
Arja-Leena Peiponen Viisari ry, 040 5026 173, arja-leena.peiponen@saarijarvi.fi
http://www.jamk.fi/innovative-village                  Muutokset mahdollisia

TULOSSA TOUKOKUUN AIKANA!!
MYYNTIIN EVÄSTUPAAN

     

  Pylkönmäki t-paita       Pylkönmäki-kassi
       Pylkönmäki-korttisarja

-tuotteita:

LÄHDE KANNATTAMAAN!
Vielä voit lähteä kannattamaan 
frisbeegolfrata-hanketta Pylkönmäelle, 
maksamalla kannatusmaksun 
Pylkön Ääni ry:n tilille 
FI02 4767 0010 0104 65. 
Kiitos kannatuksesta!
Katso lisää www.pylkonmaki.fi 

Elmi Ollila Kaisa LaajalaRisto KotkaVesa LehtomäkiPYLKÖNMÄEN 
PALVELUESITE 
Pylkön Ääni ry julkaisee 
kesän korvalla Pylkön-
mäen palveluesitteen Kek-
seliäät kylät -hankkeen 
tuella. Esite jaetaan joka 
talouteen. 
Palveluesitteessä on yri-
tysluettelo ja tietoa myös 
muista palveluista. 
Samalla täydennetään 
www.pylkonmaki.fi -net-
tisivuja.

Kekseliäät kylät -hankkeen opin-
tomatkan ohjelma. Vieraina ky-
läaktiiveja ja kyläkehittäjiä Suo-
mesta, Etelä-Virosta ja Pohjois-
Irlannista. 
Ke 14.5. Sumiainen – Kongin-
kangas Klo 9.00 Hiekkaharjun 
Kartano. Vihreää väylää www.
vihreavayla.fi pitkin Sumiaisiin. 
Köyhyyden kylä. Konginkangas 
ja Konki Reimari. Lintulahti: Tu-
tustuminen SF-Caravan -toimin-
taan. Lähtö Karstulaan klo 17. 
Majoittuminen Wanhat Wehkeet 
To 15.5. Pylkönmäki
Klo 9 Wanhat Wehkeet -esittely 
Klo 11-12 Nikkaripaja 
Klo 12 Yrittävän talo
Klo 13 Evästupa – monialayritys. 
Lounas. Pylkön Ääni ry:n toimin-
nan esittely, bensa-aseman, kir-
jaston, asiointipisteen ja terveys-
aseman kohtalot.
Klo 15.15 Paajalan grillikota 
Kuukkeli, nuotiokahvit ja -letut 
(säävaraus), metsästysseuran esi-
tys. Wanhoissa Wehkeissä kylpy-
lä- ja keilailuilta.
Pe 16.5. Innovative Village -ky-
lätori Tarvaalassa
Klo 12-15 Kylätori – kylät esillä. 
Viro ja Pohjois-Irlanti esittäyty-
vät. Klo 15-16 Tutustuminen Bio-
talouskeskukseen. Klo 18 yhteen-
vetokeskustelu valokuvin ja klo 19 
jäähyväisillallinen. Illallisen jäl-
keen Green Door eli suomalainen 
irkkubaari-ilta.
Hankekyläläisten ja partneri-
en ilmoittautuminen https://
www.webropolsurveys.com/
S/7F7C5A19D500CFE2.par

Innovative Village 
– Kekseliäät kylät

Kansainvälinen 
Innovative Village 
-opintoretki

TOUKOKUU
Ti 13.5. klo 9–13 MLL:n kahvila vanhaintuen 
kerhohuoneella.
Ke 14.5. klo 10–13 Ikääntyvien yhdessäolon (mukana 
liikuntadiakoni Kuortaneelta) päivä srk-talolla, Eläkeliitto
klo 18 Monet maat tutuiksi, Evästuvassa
To 15.5. Pohjois-irlantilaiset, virolaiset, suomalaiset Kekse-
liäät kylät-hankkeen opintomatka vierailulla Pylkönmäellä
La 24.5. Karangankierros, pyöräillen tai kävellen tai jous-
ten, Pylkön Ääni, Pylkönmäen Yrittävä
Ti 27.5. klo 9.–13 Torikahvilan avajaiset, arpajaiset
KESÄKUU
Ma 26.6. klo 14 Vieraillaan iltaruskossa, viedään kahvilei-
pää, musiikkia ja seurustelua, Eläkeliitto
To 26.6. 19 Retki Lumperon teatteriin ”Eila, Rampe ja 
huonot keenit” yhteinen näytös eläkeyhdistyksille, 
kimppakyyditys, Eläkeliitto
HEINÄKUU
Ti 1.7. klo 10–13 Torikeittopäivä
klo 18 Musiikkigaala Lauttamäen matkailutilalla
To 3.7. Viispiikkinen yu-Cup, Pylkönmäen Yrittävä
Pe 4.7. klo 19 Tuomas Kyrön teksteihin perustuvan Mielen-
säpahoittaja ja poika näytelmän kesäteatterikiertue esitys 
Pylkönmäellä Yrittävän talolla
La 5.7. Peräkonttikirppis, Pylkön Ääni, MLL
To 10.7. klo 18 Leikkikentällä yhteislaulutapahtuma, MLL
La 12.7. 40. Pentin Olympialaiset, Pylkönmäen Yrittävä
To 17.7. klo 19 Kirmot Pylkönmäellä, Tommi Soidinmäki, 
Mikael Konttinen ja Eija Kantola 
Ma 28.7. Retki Ränssin kesäteatteriin Lähtö Karstula klo 
15.20, Pylk. 15.45, näytös Heikki Luoman kirjoittama ”Kaik-
ki mulle heti” Hinta 50 € henk. peritään autossa sisältää 
ruokailun, teatterin ja matkan. Vielä muutama paikka, Ky-
sy Paula, p.050 598 2752
ELOKUU
Pe 8.8. 23. Sakun hölkkä, Pylkönmäen Yrittävä
Ma 11.8. klo 13 Jokilahdessa perinteinen kilpailupäivä, 
Eläkeliitto
Ti 26.8. klo 9–13 Torikahvilan päättäjäiset, arpajaiset, MLL
To 28.8. klo 18 Venetsialaiset leikkikentällä, MLL.

Joka tiistai Pylkönmäen torilla klo 9–13 torikahvila kesällä .

PYLKÖNMÄEN TAPAHTUMIA


