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Kevät keikkuen tulevi
Pylkön
Ääni
Tämä vanha sanonta pitänee paikkansa tänäkin
vuonna. Huhtikuun lopulla olivat shortsikelit ja
kohta sitten taas tulikin
kunnolla lunta. Mutta
näinhan se menee joka
vuosi. ”Uusi lumi on vanhan surma”, sanoo vanha
kansa.
Kevät on, ja oli, kiireistä
aikaa myös äänestävän
kansalaisen näkökulmasta. Mandaatit on annettu
uusille ja jo aiemmin parlamentissa istuneille kansanedustajille. Oma pylkön
edustajamme Petri valittiin
toiselle kaudelle, ja hyvä
niin. Hän vie varmasti näkemystään ”ison kirkon”
muillekin päättäjille meistä ja ongelmistamme täällä
periferiassa.
Myös eurovaalit on tätä
kirjoittaessa ihan ovella.
Ihmisten kanssa jutellessa
olen huomannut kylläkin
lievää ”vaaliväsymystä”.
Olivathan presidentinvaalimme vasta 2018 tammikuussa ja eduskuntavaalit
nyt huhtikuussa. Nuo jotkut eurovaaliehdokkaatkin ovat pylkköselle varmaankin hieman vieraita.
Tosiasiassa eurovaaleissa
juuri pitäisikin äänestää.
Brysselissä kun tehdään
myös meitä suomalaisia

koskevia, tärkeitä päätöksiä. Itseäni on henkilökohtaisesti jäänyt kyllä vähän
kismittämään, että jotkut,
vastavalitut kansanedustajat ovat heti jo ehdokkaina
myös eurovaaleissa.
Juuri kun ovat saaneet
äänestäjiltään mandaatin
Suomen lainsäätäjiksi
niin jo haikaillaan muualle. Mielestäni se on äänestäjän, jos ei nyt ihan
pettämistä, niin ainakin
harhauttamista.
Meillä täällä Pylköllä
taas kesä tuo mukanaan
uudet asukkaansa, ja kylän
toiminta piristyy hiljaisen
talven jälkeen. Se antaa
mm. palveluyrityksille
uutta virtaa. Onneksi näin.
Uusi koulumme on
osoittautunut toimivaksi
kokonaisuudeksi niin
koulun kuin varhaiskasvatuksenkin osalta. Kesän
jälkeen saanemme myös
koulun ja alueella sijaitsevan rivitaloasuntojen
uuden lämpökeskuksen
käyttöön. Teknisessä
lautakunnassa allekirjoittanutta ja Oikarin Esaa
harmitti lämpökeskuksen
huollon ja polttoainetoimitusten karkaaminen
kylämme ulkopuolelle.
Täälläkin ammattitaitoa
olisi varmasti riittänyt
mutta lakisääteinen, julkisen sektorin kilpailutus vei
työn suorittajan muualle.
Vähästä se jäi kiinni.
Koulu saa myös kesällä
uuden keittäjä/kokin, kun

Sinikka jäi eläkkeelle. Kyllä moni koululainen jää
kaipaamaan Sinikan tekemiä ruokia. Toivotaan, että
jatkossa myös kouluruoat
ovat yhtä maistuvia kuin
ennenkin.
Saarijärven koulu- ja
kulttuurikeskuksen
urakkakilpailutus on
loppusuoralla ja toiveissa
olisi, että myös paikalliset
toimijat, niin Saarijärveltä
kuin Pylköltäkin saisivat
mm. alihankintatöitä rakennusprojektissa. Koulun
valmistuttua aikanaan,
myös osa Pylkönmäenkin
lapsista jatkaa siellä opintojaan.
Planet or Plastic -tiedote
televisiossa on kovinkin
ajankohtainen. Muovipussia käytetään keskimäärin
25 minuuttia, mutta se
hajoaa luonnossa 100–500
vuotta. Se antaa ajattelemisen aihetta.
Muovia kertyy kotitalouksissa uskomaton
määrä. Meilläkin tulee
sitä viikoittain noin 1–2
muovipussillista. Olenkin
vienyt asiaa eteenpäin että
myös pylkölle saataisiin
muovinkeräyskontti.
Saas nähdä kenen tai
minkä tahon toimialueeseen kontin toimittaminen
kuuluisi, ja koska?
Ehkä Sammakkokankaan??
Nythän kotitalous- ja
pakkausmuovit pitää toimittaa Saarijärven keräyspisteeseen.
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Tervetuloa

Kurjaa tuossa muovinkeräyksessä on, että
jotkut muovit, esim. PVC
(merkintä; kolmion sisällä
numero 3) ei kelpaa kierrätykseen. Tavan kansalainen ei ehkä aina tunne
merkintöjä ja asia aiheuttanee päänvaivaa monelle,
varsinkin vanhemmalle
väelle.
Onneksi fossiilisesta
öljystä valmistetulle muoville etsitään kuumeisesti
koko ajan vaihtoehtoja,
jotka olisivat helpommin
kierrätettäviä ja nopeammin hajoavia.
Siitä muuten saa olla
mielissään että aikoinaan,
ennenkuin 2009 Pylkönmäki liitettiin Saarijärveen, kunnanvaltuustossa
päätettiin laittaa kyläkuntien kohdille katuvalot.
Nyt niitä ei ehkä tässä
kireässä taloudellisessa
tilanteessa saataisi.
Latupohjien ja urheilupaikkojen kunnostamiseen
ja ylläpitämiseen kaupunki saisi kyllä irroittaa
varoja tänne Pylköllekin,
ettei Särkän tarvitsisi niitä
talkoohommina tehdä.
Aurinkoista kesää kaikille toivoopi

ylioppilasjuhliini
kotiini
Kotkankujalle
Kyyjärvelle
su 2.6. klo 14 alkaen.
Kalle Saukko

Tervetuloa

Antin ylioppilasjuhliin
su 2.6. klo 15 alkaen, Syväjärventie 14, Kannonkoski.
Tarja Rämäkkö ja
Jukka Kainulainen

HYVÄÄ NIMIPÄIVÄÄ!

ke 29.5. Oliver, Olivia, Oiva, Oivi
to 30.5. Helatorstai. Pasi
pe 31.5. Helka, Helge
la 1.6. Teemu, Nikodemus
su 2.6. Venla
ma 3.6. Viola, Orvokki
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Raimo Suuronen

MIKKO KALLIO

pylkköläinen Saarijärven kaupunginvaltuutettu
Lisää Pylkön Äänen ja
pylkkösten kuulumisia

keskiaukeamalla.

Lätkää ja euroviisuja
Puun takaa
Ei kirjoittaminen aina
kovin helppoa ole, vaikka
ainoa sääntö, mikä palstan
pitämiseen allekirjoittaneelle aikanaan annettiin
oli, ettei mitään sääntöjä
ole. Aiheita on maailma
pullollaan, mutta sen
oikean nappaaminen
tuottaa useinkin suurta
päänvaivaa. Nytkin olisi
tarjolla eurovaalia ja lätkäleijonien mestaruus,
oikea syöttö lapaan, niin
kuin jääkiekkokielellä sanotaan. Hakkarainen lähtee Brysseliin, menkööt,
mutta mitä meikäläinen
osaa sanoa – tai kirjoittaa
– kiekkomiehistön uusimmasta urotyöstä?
Kyllä jääkiekkokin
joskus kiinnosti. Kaikki
matsit tuli katsottua, mitä
telkasta tuli. Pronssia odotettiin ja toivottiin, mutta
se töpeksittiin milloin korilliseen banaania, milloin
puolustuksen nukahtamiseen ratkaisevilla hetkillä.
Sitten maailma muuttui.
Neuvostoliitto romahti,

punakone romutettiin ja
larionovit, krutovit, makarovit ja muutkin koneen
osaset levisivät ympäri
maailmaa kuin varpusparvi. Suomi oli ehtinyt
ottaa jo ei vain pronssin,
vaan olympiahopeaa,
ja nyt oli tarjolla paljon
enemmän.
Maajoukkueessa ei pelannut enää huoltoaseman
hoitajia tai automyyjiä,
vaan lahjakkaita junioreita
alettiin kasvattaa ammattilaisiksi jo rippikouluiässä. He olivatkin valmiita
pelimiehiä jo armeijaan
mennessään.
Menestystä on tullut,
viikonloppuna voitettu
MM-kulta on jo kolmas. Ja
sitä mukaan mitaleita ja
mestaruuksia on voitettu,
on kiinnostukseni koko
juttua kohtaan lässähtänyt. No joo, tunnustan.

”

Ihan muka--ķ;࢜
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ei meillä sen
takia sekaisin
menty.

Valvoin loppuottelun takia
puoleen yöhön, jännitin
Kanadan viime minuuttien hurjaa painostusta
ja toivoin, että Lankinen
kestäisi.
Ihan mukavaa, että voitettiin, mutta ei meillä sen
takia sekaisin menty, eikä
puhettakaan, että olisi
lähdetty torille tuttuja tapaamaan. Asiantuntijat ja
analysoijat, jotka selittivät
ennen kisoja, miksi Suomi ei voita, kääntäköön
takkinsa ja selittäköön
tämänkin jutun parhain
päin. Minua se ei kiinnosta enempää kuin hopealusikka sikaa.
Jos lätkässä pärjättiinkin,
niin Euroviisuissa meni
heikommin. Tälläkin kerralla meillä oli mukana
biisi, joka etukäteiskaavailuissa tulisi sijoittumaan
aivan kärkipäähän. Enpä
ole viisuistakaan viime
vuosina juuri perustanut,
mutta pakkohan sitä oli
kuunnella, kun Darudea
tungettiin melkein jokaisen tv-ohjelman lomaan.
Mitään sanomaton loilotushan se oli, en parem-

min sano. Samaa mieltä
oli raatikin, sillä loppukahinoihin loilotusta ei
kelpuutettu.
Mitäs vielä? Ylen paljon
mainostetussa mestaruusputkessa on nähty
niin hiihtoa, käsipalloa
kuin sählyäkin, puhumattakaan lento- ja koripallosta. Mikko Ilosta
tai E-”urheiluakaan” ei
ole unohdettu, vaikka
vankkumaton mielipiteeni
on, että jos tuon viimeksi
mainitun lajin taitajia on
tituleerattava urheilijoiksi, niin sitten sama titteli
kuuluu Björn Wahlroosillekin.
Yksi Suomen kaikkien
aikojen menestyksekkäin
laji, jonka ensimmäiset
SM-kisat pidettiin jo
vuonna 1913, ja joihin tänäkin keväänä osallistui
lähes 500 kilpailijaa, ei
kuitenkaan ruutuaikaa
saanut, eikä mestareilta
lausuntoja pyydetty
Jokainen saa vapaasti
arvata, mistä lajista on
kysymys.
Jokos helluntai on pian?
Heleää sellaista!
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avanneet kautensa
URHEILU
PYLKÖNMÄKI
Mikko Kallio
Pylkönmäen Yrittävän
yleisurheilunuoret ovat
avanneet kilpailukautensa
omilla ennätyksillään.
Pm-neliottelussa tytöt 13
v Sofia Moreno otti hopeaa Jyväskylässä A-tuloksella
1454 pistettä. Yksittäisenä
lajina esimerkiksi pituus
4,52. Lisäksi Paavon kisoissa Saarijärvellä tuli Soﬁalle
voitto 100 metrin ennätysajalla 14,05. Kaksi vuotta
vanhempien sarjassa Soﬁa
tuli toiseksi 800 metrillä
ennätyksellään 2.38,79.
Otto Hautanen (14 v.)

aloitti kauden loistavalla
keihäskaarella Kuortaneella
51,66. Tämä Oton uusi ennätys on A-tulos.
Netta Kallio (14 v.) paransi
ennätyksiään Paavon kisoissa T15-sarjassa. Netta voitti
100 m ajalla 13,70 ja oli kolmas pituudessa 4,61 metrin
hypyllä.
Reino Hautanen oli Paavon kisojen kolmas pituudessa P11-sarjassa tuloksella
3,21.
Yrittävän nuorten kesästä on tulossa mielenkiintoinen saatujen avaustulosten
perusteella.
Kesän kuluessa myös muut
Yrittävän yu-kisailijat avaavat kautensa.
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Kyselymme
1.Mihin tapahtumaan osallistut kesällä Pylkönmäellä?
2.MItä uuta tapahtumaa
toivot Pylkönmäelle?
3.Mitä sinulle merkitsee,
että Pylkönmäki on KeskiSuomen vuoden 2019 kylä?
4. Mitä Pylkönmäen palveluja käytät, mainitse ainakin kolme.
5. Mihin veisit kesävieraasi
Pylkönmäellä?
Anu Vihanninjoki
1. Ilman muuta ainakin Pentin Olympialaisiin
2. Musiikkitapahtumaa lapsille
3. Suuri merkitys, osoitus siitä, että Pylkönmäki on elinvoimainen kylä
4. Kauppoja, apteekki, päivähoito

Merja ja Viivi Palonen,
Iida Alapiha.

Anu Vihanninjoki

5. Uimarannalle Vihantiin, kauniiseen luontoon
ja johonkin tapahtumaan
Jenni, Joona ja lapset Viola
ja Leevi Vihanninjoki
1. Pentin Olympialaiset
2. Onnenlaakson tyylinen
tapahtuma Pylkönmäelle
3. Hieno juttu, Olen (Joona)
kotoisin Pylkönmäeltä
4. Pylkön Jätti, kun mökkeillään
5. Karangalle Vihannin Soutuvanlahden uimarannalle
Merja, Viivi Palonen ja Iida
Alapiha
1. Kirmot-konserttiin, Pentin Olympialaisiin
2. Lasten tapahtuma, musiikkiin tai luontoon liittyvä
3. Onhan se hieno juttu, että
tämmöinen kylä, jossa on
tapahtumia ja ihmiset ovat
aktiivisia
4. Evästupa, Pylkön Jätti, perhekerho
5. Evästuvalle lounaalle,
johonkin kesän tapahtumaan
Pääsiäispupu
1. Kirmot-konserttiin
2. Jotain musiikillista tapahtumaa tai luontoaiheinen
3. Tottakai merkitsee minulle
tosi paljon, koska Pylkönmäki on minun syntymäpaikka.
Pylkönmäki on vireä kylä
”kuolevien kylien joukossa”.
Asukkaiden omatoimisuus
on ihailtavaa.
4. Lähikaupat, bensa-asema,
pitopalveluita, teiden kunnossapitopalveluita
5. Luontoon, paljon paikkoja
mihin viedä, esim. rannoille
Pirkko ja Tarmo Raita
1. Toripäivään, Kirmoihin
2. Pylkönmäki-päivä kesäaikaan koulukeskukseen
3. Näkyvyyttä, voi olla ylpeä
siitä, että on Pylkönmäeltä

Pääsiäispupu
ja Pylkkönen. Pylkönmäki
on ”nimeään isompi maailmalla”
4. Kansalaisopiston piirit,
kauppa, apteekki, Evästupa, posti, matkahuolto
5. Karanganjärvelle kalaan,
Kirmot-konserttiin, omalle
mökille saunomaan, nuotiolle kodalle

PYLKÖN ÄÄNEN
KUULUMISIA
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Tätä kirjoittaessa ihailen samalla keväistä näkyä
ikkunasta, luonto näyttäytyy
puhtaan heleän vihreänä.
Keväässä on parasta kun saa
seurata, miten luonto herää
ja kesä lähestyy päivä päivältä. Kiistatta, pidän lempi vuoden aikana kevättä.
Tänä vuonna saamme erityisesti iloita yhdessä siitä,
että Pylkönmäki on KeskiSuomen vuoden 2019 kylä.
Sen kunniaksi järjestimme
myös kirjoituskilpailun,
minun Pylkönmäkeni. Kilpailu on avoin kaikille. Parhaat kirjoitukset julkaistaan
tässä lehdessä vuoden 2019–
2020 aikana. Kts. Erillinen
ilmoitus
Keski-Suomen vuoden
kylä tunnustuksen ansiosta
Pylkönmäellä oli mahdollista osallistua vuoden Suomen

kylä -”kilpailuun”, loppukesästä saamme tietää kuinka
meidän tässä kilvassa kävi.
Kesällä Pylkönmäellä tapahtuu monenlaista,
tapahtumia voit seurata
Pylkönmäki.ﬁ -sivuilta. Tervetuloa Pylkönmäen tapahtumiin kauempaakin.

arvostaa puhdasta luontoa,
oma rauhaa ja yhteisöllistä
kylähenkeä, näitä voin luvata että Pylkönmäeltä löytyy
varmasti. Nämä ovat asioita, joita ei voi rahalla ostaa
tai saada, sen on varmasti
moni kokenut itse henkilökohtaisesti.

TIESITKÖ, että Saarijärven
kaupungin tontit ovat alennuksessa -50 % normaalista
hinnoista, Pylkönmäeltäkin
löytyy loistavia ja edullisia
tontteja, joista kannattaa vinkata vaikka sukulaisille tai
ystävälillekin. Tänä päivänä
ei rakentaminen maaseudulle ole kovin trendikästä. Olisikin kuin lottovoitto,
jos saisimme Pylkölle uusia
rakentajia ja asukkaita. Asumiseen Pylkönmäellä on
hyvät puitteet, varsinkin jos

TÄMÄKIN LEHTI on luettavissa netissä Pylkönmäen
kotisivuilla. Jos olet somessa
facebookissa ja Instagramissa, käy tykkäämässä ja seuraamassa Pylkönmäkeä, niin
pysyt mukana siinä, mitä
Pylkönmäellä tapahtuu.

KIRKON
KULMILTA
”Herra on minun paimeneni,
Ei minulta mitään puutu”

Joona, Jenni ja lapset
Viola ja Leevi Vihanninjoki

Tarmo ja Pirkko Raita

”Hän vie minut vihreille
niityille,
hän johtaa minut vetten
ääreen,
siellä saan levätä.”

NAUTITAAN Suomen luonnosta, liikkuen, marjastaen,
kalastaen, retkeillen. Mukavaa kesää kaikille!

Iida Moisio

Onko Herra paimen?
”Sinä katat minulle pöydän
vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on oleva
ylitsevuotavainen”

”Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä
nimensä kunnian tähden.”

”Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut
kaikkina elämäni päivinä,
ja minä saan asua Herran
huoneessa
päivieni loppuun asti.”

”Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.”

Mitä tarkoittaa kun Herra
on paimen?
Mitä ovat vihreät niityt?
Mitä tarkoittaa kun sielu virvoittuu?
Mitä on kulkeminen pimeässä laaksossa, oletko sinä
joskus kulkenut siellä?

Miten Herra suojelee kädellään?
Missä on vihollisen pöytä?
Mitä on tuoksuva öljy?
Mitä on ylitsevuotava malja?
Mistä tietää että Herran rakkaus ympäröi?
Miltä tuntuu asua Herran
huoneessa?
Siinä meille monta kysymystä. Tänne asti luettuasi, sinun
kannattaa hetkeksi istua alas.
Ottaa mukava ja rentouttava
asento, ja miettiä vastaukset
näihin kysymyksiin.
Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki!
Aamen.
Juhana Nissinen
vs. Seurakuntapastori
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Kesäkukkia myynnissä PYLKÖNMÄELLÄ
Torilla: Kesäkuussa tiistaina 9-14
perjantaina 30.5. ja 14.6. klo 16-20
lauantaina 1.6. ja 15.6. 10-14

Tervetuloa kukkaostoksille!



Ѵhक़ml࢜;m|-r-_|lbKESÄKUU
Joka tiistai MLL:n torikahvila klo 10.00–14.00
Joka torstai jalkapalloa koulun kentällä klo 18.30–19.30
Pe 21.6. klo 10–14 Juhannustempaus Pylkön Jätissä, MLL
paistaa muurinpohjalettuja
HEINÄKUU
Joka tiistai MLL:n torikahvila klo 10.00-14.00
Joka torstai jalkapalloa koulun kentällä klo 18.30-19.30
To 4.7. klo 18.00 Viispiikkinen-Cup Urheilukentällä, Yrittävä
Ti 9.7. klo 10.00 Pylkönmäen toripäivä
Ke 10.7. Kesän teatteriretki Laukaaseen Kuusan Kanavateatteriin, esitys Metsolat klo 19.00, perinnekyläkierros
ja perinneruokailu Tupaswillassa ennen esitystä. Retken
hinta 60.-/hlö sis. matkan, ruokailun, perinnekyläkierroksen ja teatterilipun, ilmoittaudu Sirkka-Liisalle kesäkuun
loppuun mennessä puh. 050 441 1414.

To 18.7. KIRMOT, klo 16.00 esiintyy Jukka Kuoppamäki
Pylkönmäen kirkossa
Klo 19.00 Yrittävän talon piha-alueella, ”Pylkön Pojat”
Mikael Konttinen ja Tommi Soidinmäki ja vierailija Mikko Alatalo
La 20.7 klo 11.30 45. Pentin Olympialaiset urheilukentällä
ELOKUU
Joka tiistai MLL:n torikahvila klo 10.00-14.00
La 17.8. Peräkonttikirppis Pylkönmäen torilla, järj. Pylkön Ääni
Su 18.8. Tollonmäen lenkki, juosten, kävellen tai pyöräillen, järj. Pylkön Ääni, Yrittävä
La 24.8. klo 15.00 Heikki Peiposen jalkapallon muistoottelu, Pylkönmäki-Karstula
Su 30.8 klo 19.00 Sakun hölkkä
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Millaisia palveluja kotitaloudet tarvitsevat, mitä ne ovat
valmiit hankkimaan, kuinka
palvelut löytyvät helpoiten
netin sekamelskasta...
Palveleva Yhteisö 2020
-hankkeen pilotissa kokeiltiin uudenlaista tapaa löytää
lähellä olevia ensisijaisesti
kotitalouksille suunnattuja
palveluja. Hakuun koottiin
noin 20 yritystä, jotka tarjoavat palvelujaan kodin ja
piha-alueen kunnostukseen
tai kodin ylläpitoon. Haku
toimii työtehtävien pohjalta, millaista palvelua kotona tarvittaisiin. Alle puolella
yrityksistä oli itsellä omat
kotisivut. Paras tapa löytää
moni yritys on edelleen puskaradio tai Pylkön Äänen
yrityshaku.
Se, että palvelut löytyvät
paremmin, on hyvä asia niin
asiakkaille kuin yrityksille. Vaikka yritykset tunnetaan, niiden kaikki palvelut
eivät ole välttämättä tuttuja. Lisäksi sadat kesä-asukkaat etsivät ja tarvitsevat
monenlaista apua mm. kiinteistöjen ylläpitoon. Yhtenä
kasvavana asiakasryhmänä
nähdään myös ikääntyvien
lapset ja lapsenlapset, jotka
voivat hankkia vanhemmille tai isovanhemmille apua
kotiin ja vähentää hankitun työn osuuden kotitalousvähennyksenä omassa
verotuksessaan. Esimerkiksi remonttipalvelujen tarjoajana moni paikallinen
yritys on turvallinen valinta. Monilla on kokemusta
nykyään varsin hyökkäävästäkin puhelinmyynnis-

tä, jossa kaupitellaan turhia
tai ylihintaisia palveluja.
Palveluhaku löytyy osoitteesta http://pilotti.py2020.
ﬁ tai Pylkön Äänen sivujen kautta osoitteesta http://
www.pylkonmaki.ﬁ.
PY2020-hanke on Maaseuturahaston rahoittama
ja Saarijärven kaupungin
hallinnoima hanke. Tavoitteena oli löytää uusia malleja kehitettäväksi edelleen
palvelemaan maaseudun

asukkaita, yksin tai yhdessä asuvia, nuoria ja vanhoja.
Vuoden mittaisessa hankkeessa kokeiltiin palvelujen
tuomista erillisenä asiointipäivänä kylätalolle ja avustettua asiointikyytiä kyliltä
keskustaan. Uudet tavat voivat olla tulevaisuuden vaihtoehto palvella paremmin
kylien asukkaista ja lisätä
sosiaalista kanssakäymistä.
Lisätietoa hankkeesta osoitteesta http://www.py2020.ﬁ.
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KUVASUUNNISTUS
Kuvasuunnistus on leikkimielinen ja
ilmainen paikallistuntemusta testaava kilpailu.
Kuvasuunnistus soveltuu kaikille.
Kaikki rastit löytäneiden kesken arvotaan palkinto.
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3.

6.

Rasteja on 10. Rastikohteet ovat kuvissa olevilla alueella,
voit joutua näkemään vaivaa (rastit ovat osittain
piilossa),
että löydät rastin ja siinä olevan kirjaimen.
Suunnistuksen voi aloittaa milloin vaan ja
miltä rastilta tahansa.
Rastikohteissa on A4:selle tulostettu kirjain.
Kirjaa kirjain tuloskorttiin rastin kohdalle.
Lopuksi kun olet kaikki rastit löytänyt,
selvitä kirjaimista sana. Kirjoita sana tuloskorttiin.
Palauta suorituskortti 9.7. Toripäivänä
Pylkön Äänen pöytään,
Myllykahvilaan 5.7., 12.7., 19.7.,26.7. ,
Peräkonttikirppikselle 17.8.

7.
8.

Arvonta suoritetaan syksyn aikana, tulos julkaistaan,
www.pylkonmaki.fi –sivuille,
sekä Pylkönmäki –Facebookissa. Onnea matkaan!
Kuvasuunnistuksen järjestäjä on Pylkön Ääni ry
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