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Lentopalloperinteet jatkuvat
Pylkönmäellä
HARRASTUS
PYLKÖNMÄKI

Sinikka Peltoaho

Torstaisin kello 16.30–18.00
Pylkönmäen koulun liikuntasalista kuuluu töminää ja
kiljumista lentopalloharjoitusten vuoksi. Meneillään
on kolmas vuosi JSP:n, Järvi-Suomen Pallon, järjestämää toimintaa eri-ikäisille
lapsille.
JPS on vuonna 2014 perustettu lentopallon erikoisseura, johon siirtyi mm.
Saarijärven Pullistuksen
lentopallotoiminta. Auli
Rahikainen, paluumuuttaja Pylkönmäelle, omaa
pelaajataustaa 20 vuotta ja
saman verran valmennustaustaa. Hän valmensi Pullistuksessa tyttöjoukkuetta,
jossa pelasi myös pylkönmäkeläisiä tyttöjä, joten harjoituksia pidettiin kerran
viikossa myös täällä.
– Koululla pyöri harjoitusten aikana paikallisia lapsia.
Siitä sitten muodostui ajatus,
että voisi kokeilla toimintaa
täälläkin, Rahikainen kertoo.
Tiina Löytömäki vahvistaa heidän pohtineen, että
lentopallo voisi olla kivaa.
– Sitä voisi koettaa järjestää, jos vaikka innostusta löytyisi.
Harjoituksia ovat vetäneet
Rahikainen tai Petri Mielonen, kuten tällä kertaa. Löytömäki on toiminut ominen
sanojensa mukaan ”apupyöränä”, koska on aikoinaan
pelannut useamman vuoden.
– Tulevaisuudessa olisi
tarkoitus, että minä vetäisin näitä harjoituksia.
NUORIN HARJOITUKSISSA
käyvä on esikouluikäinen ja
vanhin kuudennella luokalla. Mukana on tällä kertaa

13 lasta, mutta Löytömäki
toteaa mukaan mahtuvan
lisääkin.
– Kaikki on tervetulleita,
uusia mahtuu aina. Aikaisempaa kokemustakaan ei
tarvitse olla. Eri-ikäisiä ja
tasoisia, hän kuvailee kerholaisia.
Tavoitteena on ollutkin
opetella ryhmässä touhuamista eri-ikäisten kanssa ja
tehdä lajia tutuksi. Yksi liikkumismahdollisuus lisää on
ollut myös ajatuksissa.
– Ja onhan täällä hyvät tilat
ja pitkät perinteetkin lentopallon pelaamiseen, Löytömäki toteaa viitaten miesten
lentopalloryhmään, joka on
pelannut koululla vuosia.
Historiasta muistamme
myös kuinka kyläkunnilla
pelattiin lentopalloa. Tässäkin ryhmässä kyläkunnat
ovat edustettuina, lapsia on
muualtakin, kuin kirkonkylältä. Kysymykseen mitä
kehitystä on tapahtunut,
Mielonen toteaa lasten oppineen ryhmässä toimimista.
– Vaikka vieläkin on opittavaa sillä saralla.
AVUSTAVAN VALMENTAJAN tehtäviin kuuluu myös
kenkien etsiminen, koska
yhdellä pienimmistä ei ole
kenkiä, koska hän arvelee
niiden unohtuneen tänne
koululle edellisellä kerralla.
Niitä ei etsimisestä huolimatta löydy mistään, mutta kengättömyys ei näytä menoa
haittaavan, eikä kenkiä kyllä näytä olevan valmentaja
Mielosellakaan, mistä joku
lapsista huomauttaa.
Pukuhuoneessa ne kyllä
ovat, mutta eihän niitä ehdi
jalkaan hakemaan, kun pitää
pyytää lapsia alkuverryttelyn
tiimellyksessä tämän tästä
kokoontumaan ja laittamaan varpaat mustalle vii
valle kuuntelemaan ohjeita
mitä seuraavaksi tehdään.

Takarivi vas. Petri Mielonen, Tiina Löytömäki, Julius Pihlainen (piileskelee pallon takana), Emma Pihlainen, Topi
Löytömäki, Otto Hautanen, Remu Tuominen. Eturivi vas. Panu Mielonen, Vilma Hautanen, Emmi Hautanen, Lilja
Löytömäki, Reino Hautanen, Jaakko Hautanen.
Harjoitukset sujuvat
aikuisten huudellessa positiivista kannustusta ja ohjeita.
Eritasoisia ja kokoisia lapsia jaetaan omiin ryhmiinsä
tekemään kulloinkin vuorossa olevaa harjoitusta. Kiljuva
ja juoksenteleva lapsilauma
on kuitenkin järjestyksessä
siinä määrin kuin pitääkin.
Kaikki tuntuvat tekevän harjoituksia hyvällä mielellä ja
ohjeiden kuunteleminenkin
sujuu melkein kaikilta suurimman osan ajasta.
LILJA LÖYTÖMÄKI, 9, ker-

too oppineensa sormilyönnin ja aloituksen.
– Lämmittelyt on kivoja,
koska tehdään venytyksiä,
hän jatkaa.
Emma Pihlainen, 11, on
pelannut lentopalloa kolme
vuotta, siitä saakka, kun täällä on kokoonnuttu ja kertoo
käyneensä salin remontin
aikana Saarijärvellä harjoituksissa. Hänen mielestään
on kiva pelata, koska saa liikuntaa ja täällä on kavereita ja muutenkin mukavaa.
– Olisi kivaa, jos joskus
pääsisi sellaiseen joukkuee-

seen, joka pelaa ulkomailla,
mutta ei ehkä MM-kisoissa,
Emma pohtii tulevaisuuden
suunnitelmia.
Otto Hautanen harrastaa
monipuolisesti liikuntaa.
Hän kertoo harrastavansa
jalkapalloa, yleisurheilua ja
moottoripyörällä ajamista
lentopallon lisäksi, mutta
ei oikein osaa sanoa miksi tämä on hauska laji, eikä
muistanut oikein sitäkään
kuinka kauan on lentopalloa pelannut.
Mutta otteista päätellen on
ollut mukana aikaisemminkin kuin tänään.

Kovin kallis harrastus lentopallo ei ole, jäsenmaksu
on noin 20 euron luokkaa
ja sen lisäksi on maksettava lisenssistä noin 80 euroa
vuodessa, koska turnauksia
on vähintään kerran kuukaudessa.
– Pienimmät 6–8-vuotiaat pelaavat F-junnusarjaa,
8–10-vuotiaat E-junnusarjaa
ja 11–13-vuotiaat D-junnusarjaa. Kaikki pelit pelataan
Keski-Suomessa, esimerkiksi tulevana viikonloppuna
E-sarjalaisten kanssa pelataan Korpilahdella, Mielonen huomauttaa.
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HYVINVOINTIPISTE, SAARIKKA
Pylkönmäellä,
Saarikan palvelupisteellä
Pekkasentie 1 b
TERVEYDENHOITAJAN
AJANVARAUKSETON JA MAKSUTON VASTAANOTTO
KERRAN KUUKAUDESSA.
KEVÄLLÄ 2018: 10.4, 15.5 ja 12.6

TARVITTAESSA MYÖS AJANVARAUKSELLISIA
AIKOJA Puh. 044 4598755 Kirsi Rühlmann

Milloin olet viimeksi tarkistanut verenpaineesi ? Onko kontrolliverikokeista aikaa? Onko
sinulla seurantaa vaativia pitkäaikaissairauksia?
Onko kuulemiseen tai pärjäämiseen liittyviä
ongelmia? Koetko yksinäisyyttä?
Onko mieltä painavia asioita?
Haluaisitko jotain muutosta elämäntapaasi?
Haluatko tulla vain keskustelemaan?

Kaikki parturipalvelut Evästuvan
tiloissa – tarvittaessa myös kotonasi
Pääsääntöisesti torstaisin
parillinen vko klo 12-20,
pariton vko 9-17
Muutokset mahdollisia
Soittele 0400 350063
Kiertävä kampaaja Pirjo Oksanen

Pylkön Ääni ry

www.pylkonmaki.fi
pylkonaani@
pylkonmaki.fi

Valtuutetun kynästä

Naiset ensin..
Viime vuoden huhtikuussa pidetyissä kunnallisvaaleissa Pylkönmäeltä
pääsi hyvin Saarijärven kaupungin
valtuustoon neljä valtuutettua, joista
kolme miestä ja yksi nainen.
Pylkön Äänen hallituksessa päätettiin, että annetaan ”omaan lehteemme” palstatilaa pylkkösille
valtuutetuille. He voivat kertoa muille missä mennään politiikan saralla.
Sanontahan kuuluu ”naiset ensin”,
eli minä saan olla ensimmäinen, joka
pääsee kertomaan ”poliittisia kuulumisia”.
VAJAA VUOSI sitten, kun kunnallisvaalit pidettiin. Olin tuolloin ehdokkaana kunnallisvaaleissa ensimmäistä
kertaa ja niin kävi, että pääsin Saarijärven kaupungin valtuustoon. Kiitos
luottamuksesta!
Aikaisempaa kokemusta minulla
ei ole kunnallispoliitikkona. Sivusta
seurasin aikoinaan, kun isäni vaikutti Pylkönmäen kunnallispolitiikassa.
Muistan, kun aikoinaan kävin keskusteluja isäni kanssa Pylkönmäen
kunnan asioista, mitä milloinkin oli
päätettävänä. Myöhemmin olin myös
Pylkönmäen kunnassa töissä. Sain
silloin seurata läheltä hallinnollisesti
päätöksentekoa.
Nyt saan itse olla mukana kunnallisessa päätöksenteossa. Vajaa vuosi
on mennyt todella nopeasti. Aluksi
tapasin paljon uusia ihmisiä joihin
tutustuin. Uutta asiaa on tullut paljon matkan varrella, jota olen koittanut sisäistää. Sekä on ollut lukuisia

Kirkon kulmilta

iltakouluja, seminaareja, joihin olen
osallistunut. Kaikki nämä olen kokenut tärkeinä asioina ja oppina, jotta pääsen hyvin mukaan ”uutena”
kunnalliseen päätöksentekoon. En
olisi lähtenyt politiikkaan mukaan,
jos minua ei olisi todella kiinnostanut oman kaupungin asiat. Ennen
politiikkaan lähtöä olen toiminut
kyläaktiivina ja ollut yhteyksissä Saarijärven kaupunkiin erinäisten asioiden takia. Huomaan selvän eron,
kun nyt olen valtuutettu ja hallituksessa, niin minut otetaan ihan erilailla tosissaan esittäessäni jotain asiaa.
Ennen kuin kysyin tai annoin palautetta kyläaktiivina, niin saattoi olla
viiveitä, että sain vastauksia tai minut
jollakin tapaa noteerattiin. Näinhän ei
saisi missään tapauksessa olla. Kaikki
ihmiset ovat yhtä tärkeitä asioidensa kanssa, oli se titteli mikä hyväänsä. Se, jos joku on turhauttavaa, kun
hoidat tärkeitä asioita ja asian hoitaminen viivästyy, se vie motivaatiota.
VIIME KAUDELLA valtuusto teki
hyvän päätöksen, että Pylkönmäelle
tulee uusi koulu. Koulu tuli ja rakentui pikku hiljaa viipaleista valmiiksi. Koululaiset pääsivät aloittamaan
uuteen kouluun opiskelut joululoman
jälkeen. Koulun viralliset avajaiset ja
150-vuotisjuhla pidetään 28. huhtikuuta, jonne ovat kaikki tervetulleita. Silloin on mahdollista tutustua
uuteen kouluun, sekä vanhan koulun remontoituihin tiloihin. Tästä
tiedotetaan lisää myöhemmin vielä.

Nyt meillä Pylkönmäellä on hyvä ja
terve opiskeluympäristö ala-asteella
sekä varhaiskasvatuksessa.
PYLKÖNMÄEN kauppatilanne on
herättänyt paljon keskustelua Pylkönmäellä, sekä eri mediat ovat siitä
olleet hyvin kiinnostuneita.
Voimme olla Pylköllä turvalisin
mielin, sillä jollakin tapaa kauppapalvelut säilyvät. Tästä olemmekin
saaneet lukea eri lehdistä. Jatkuuko
kauppa Salen entisessä kiinteistössä
tai muussa liiketilassa, aika näyttää
sen ja sen minkälainen kauppa meitä Pylköllä palvelee. Toivon ja kehotankin, kun saadaan kauppa jonkun
toisen tahon toimesta Pylkölle: asioidaan kaupassa. Näin saadaan kauppa Pylköllä jatkossakin säilymään.
Tämä kehotus koskee myös muita
palveluita mitä Pylköltä löytyy. Käyttämällä olemassa olevia palveluita,
takaat sen että palvelu voi myös säilyä kylällämme. ”Pienistä puroista
syntyy iso virta”.

Mukavaa kevättalven jatkoa!

#Minun kirkkoni

Tapahtumia
Pylkönmäen
kappeliseurakunnassa

Pylkönmäellä vietettiin talvisydännä taas mukava kinkerikierros, kiitos
kaikille kotiinsa päästäneille ja osallistujille!
Kinkereillä mietittiin, että mikä
meille on tärkeintä kotiseurakunnassa, Suomen luterilaisessa kirkossa ja
Kristuksen maailman laajassa kirkossa. Minulle jäi tuntuma, että perinteet
ovat kotiseurakunnassa tärkeitä ja asioiden säilyminen ennallaan. Kuitenkin
maailmassa vain muutos on pysyvää ja
jos nuorempi väki ei ole samaa mieltä,
niin eivät asiat voi säilyä ennallaan.
Kirkon tulevaisuutta rakentamaan
kutsutaan uusia luottamushenkilöitä.
Marraskuussa käydään seurakuntavaalit ja syyskuussa pitää viimeistään
asettua ehdolle, jos tahtoo kirkon tulevaisuuden tekijäksi. Nyt on hyvä aika
aloittaa pohtiminen, että haluaisinko
minä olla vaikuttamassa seurakunnan
asioihin ja antamassa aikaani. Kannattaa myös katsella lähipiiriään ja
rohkaista toisia: kenellä olisi ideoita
ja kehittämisehdotuksia seurakunnan saralle?
Vaalit käydään paikallisesti, mut-

Diakoniapiiri Liisa Mäkisellä, Honkaniementie 240 to 22.3.2018 13.00
Palmusunnuntain messu Pylkönmäen
kirkossa su 25.3.2018 13.00 Pajumäen ja Soidinmäen kirkkopyhä. Kirkkokahvit seurakuntatalolla. Musiikissa Marja-Liisa Oikari
ja Kari Hiekkavirta.
Iltaruskon ehtoollinen su 25.3.2018 15.00
Kerronnallinen pääsiäishartaus ma
26.3.2018 10.00 Pylkönmäen kirkko
Rauhanyhdistyksen hiljaisen viikon iltakirkko ma 26.3.2018 19.00 Pylkönmäen kirkko
Pekka Simojoen pääsiäiskonsertti ke
28.3.2018 19.00 Pylkönmäen kirkko
Kiirastorstain messu to 29.3.2018 19.00
Pylkönmäen kirkko. Jumalanpalveluksen
toimittaa Heidi Pasanen. Musiikissa kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe
30.3.2018 13.00 Pylkönmäen kirkko. Jumalanpalveluksen toimittaa Jarmo Autonen.
Rauhanyhdistyksen seurat ja kokkoilta
Helka ja Markku Moisiolla , Välisaarentie la
31.3.2018 19.00
Pääsiäisyön messu la 31.3.2018 22.00.
Jumalanpalveluksen toimittaa Olavi Vuori.
Kudontapiiri ke 4.4.2018 11.00 Pylkönmäen seurakuntatalon kerhohuoneessa

ta samalla kertaa kaikissa Suomen
seurakunnissa. Tämä on osoitus siitä,
että vaikka seurakunnat toimivatkin
Suomessa varsin itsenäisesti, meillä on tärkeä yhteys keskenämme. Ja
yhteys ei rajoitu vain Suomen rajojen sisälle, vaan Kristuksen kirkko
on maailman laaja.
Tälläkin hetkellä jossain päin maapalloa rukoillaan Isä meidän -rukousta, kun on niin paljon säännölliseen
rukouselämään sitoutuneita ihmisiä.
Vaikka seurakuntavaalien tunnus
on #minun kirkkoni, niin kirkko ei
ole vain minun ja minulle, vaan Kristuksen kirkko, joka on kutsuttu kertomaan hyvää sanomaa kaikkialle.
Kenelle sinä tänään kerrot kirkkomme hyvästä sanomasta, ylösnousseesta
Jeesuksesta, hänestä, joka oli valmis
kuolemaan meidän puolestamme?
Mervi Sahinaho
Pylkön pappi

Iida Moisio,
Saarijärven
kaupunginvaltuutettu

Perhekerho ti 10.4.2018 9.30 Pylkönmäen seurakuntatalolla. Aiheena Hyvä paimen.
Kudontapiiri ke 18.4.2018 11.00 Pylkönmäen seurakuntatalon kerhohuoneessa
Iltaruskon hartaus ke 18.4.2018 13.15
Messu su 22.4.2018 13.00 Pylkönmäen kirkko. Jumalanpalveluksen toimittaa Juhana
Nissinen. Mulikan ja Kuoppalan kirkkopyhä.
Perhekerho ti 24.4.2018 9.30 Pylkönmäen
seurakuntatalolla. Aiheena luominen.
Ikääntyvien yhdessäolonpäivä ke 25.4.2018
10.00-13.00. Hyvinvointiin ja liikkuvuuden
ylläpitämiseen opastaa fysioterapeutti Maija
Rannila, lounas 6 €.
Kudontapiiri ke 2.5.2018 11.00 Pylkönmäen seurakuntatalon kerhohuoneessa
Perhekerho ti 8.5.2018 9.30 Pylkönmäen seurakuntatalolla. Aiheena ”Rakas äiti”.
Seurat Katariina ja Simo Moisiolla, Hermannintie to 10.5.2018 14.00
Messu su 13.5.2018 13.00 Pylkönmäen kirkko. Jumalanpalveluksen toimittaa Juhana
Nissinen.
Iltaruskon hartaus ke 16.5.2018 13.15
Perhemessu Pylkönmäellä, kastelintujen
lentoonlähtö su 27.5.2018 13.00. Paajalan,
Puolimatkan ja Alangonperän kirkkopyhä.
Kirkkokahvit seurakuntatalolla.

TORSTAINA 22.3.2018 / VIISPIIKKINEN

Pylkön Ääni somessa: YouTube: Pylkön Ääni
					Facebookissa: Pylkönmäki

Pylkön Ääni

/9

Pylkönmäen
tapahtumia 2018
MAALISKUU
Ti 20.3. klo 10.00–14.00 MLL:n kahvila vanhaintuen kerhohuoneella
Ti 27.3. klo 12.00–14.00 Ruokailutapahtuma helluntaissrk:ssa
La 31.3. klo 18.00 Pylkönmäen pääsiäiskokko Mannisen
pellolla, järj. Pylkön Ääni ry
HUHTIKUU
Ti 3.4. klo 10.00–14.00 MLL:n kahvila vanhaintuen kerhohuoneella
Ti 10.4. klo 12.00–14.00 Ruokailutapahtuma helluntaissrk:ssa
Ti 17.4. klo 10.00–14.00 MLL:n kahvila vanhaintuen kerhohuoneella
Ti 24.4. klo 12.00–14.00 Ruokailutapahtuma helluntaissrk:ssa
Ke 25.4. Ikääntyvien yhdessäolopäivä srk-talo, järj. Eläkeliitto, seurakunta
Pe 27.4. klo 18.00 Kylähullu Matti Hämäläisen monologi
-kylähullun pähkäilyt, Yrittävän talolla, järj. Pylkön Ääni
La 28.4. Pylkönmäen uuden koulun siunaus, sekä koulun
150-vuotisjuhla, avoimet avoimet kaikille

Juho (Jussi) Paananen 1891–1960 ja Heikki Mikkonen 1880–1965 sahauspuuhissa.

Niin, vanha mylly
kertoa voi monta
tarinaa...
Pylkönmäen kirkonkylän
kupeessa virtaa Selänpäänjoki, jonka rannalla Kuoppalantien varressa seisoo
nykyisin varsin jykevänä
vanha, taidolla kunnostettu mylly. Mylly on historiallinen kohde jossa on toiminut
jauhomylly, raamisaha, pärehöylä sekä voimalaitos ja joka
tuotti tasavirtasähköä lähitaloihin.
Mylly on rakennettu vuonna 1898 myönnetyn luvan
perusteella, tuolloin luvan
hakijana on ollut Heikki
Leppänen, v 1920 omistus

Mylly talviasussa.

siirtyi Anselm Mieskoselle
joka jatkoi myllyn ja sahalaitoksen toimintaa 1970 luvun
tienoolle
Väinö Rautiainen osti
myllyn 4.7.1988 tehdyllä
kaupalla ja aloitti mittavat
kunnostus- ja entisöintityöt,
töitä on Väinö Rautiaisen
jälkeen jatkanut kunniakkaasti hänen poikansa Ari
Rautiainen. Hän on saattanut
vanhan rakennuksen tuotantolaitoksineen arvoiseensa
kuntoon.
Mylly on ollut paikkakunnalle merkittävä laitos,

se sai toimiakseen vesivoiman koskesta. Pitkienkin
matkojen takaa tuotiin hevosella jyväkuorma, odoteltiin
tuntikausia, näin saatiin jauhokuorma mukaan ja ravintoa ihmisille ja kotieläimille.
Myllyreissu oli myös sosiaalinen tapahtuma, tavattiin toisia kylänmiehiä ja tarinoitiin
kuulumiset. Saha oli hyvin
tärkeä varsinkin sota-ajan
jälkeen alkoi vilkas rakennustoiminta ja ensimmäisiä
tarpeita oli puutavaran saanti
rakennuspaikalle.
Nämä ovat olleet elintär-

keitä asioita elämän eteenpäin menossa.
Myllyn tiloja välittää yleisötapahtumia varten Pylkönmäen kyläyhdistys Pylkön
Ääni, Eläkeliiton Pylkönmäen yhdistys on kokoontunut
yhdessä Saarijärven yhdistyksen kanssa näissä viihtyisissä tiloissa.
Teksti ja kuvat:
Eläkeliiton Pylkönmäen
yhdistys
Sirkka-Liisa Collin +
työryhmä

TOUKOKUU
Ti 2.5. klo 10.00–14.00 MLL:n kahvila vanhaintuen kerhohuoneella
Ti 8.5. klo 12.00–14.00 Ruokailutapahtuma helluntaissrk:ssa
Ke 9.5. klo 17.30 Kylänraitin siivoustalkoot, kokoontuminen torilla, järj. Pylkön Ääni
Pe 11.5. Kevätdisco ala-asteikäisille Yrittävän talolla, järj. MLL
Ti 15.5. klo 10.00–14.00 MLL:n kahvila vanhaintuen kerhohuoneella
Ti 22.5. klo 12.00–14.00 Ruokailutapahtuma helluntaissrk:ssa
Ti 29.5. klo 10.00–14.00 Torikahvilan avajaiset, arpajaiset, järj. MLL

PYLKÖN ÄÄNI RY:N
VUOSIKOKOUS,
kaikille avoin

Ke 4.4.2018 klo 19.00 Evästuvassa,
(kahvit klo 18.30) Keskustie 28,
43440 Pylkönmäki
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

