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KUORO
PYLKÖNMÄKI
Sinikka Peltoaho

Pylkköset ovat kanttori Satu 
Uusisalon mielestä ihan oma 
rotunsa. 

– Talkoohenki on muual-
ta katoamassa, mutta täällä 
se on olemassa ja vaikeiden 
asioiden kohdatessa pide-
tään yhtä, hän avaa näke-
mystään. Uusisalo kertoo 
tulleensa reilut neljä vuot-
ta sitten kanttori Margaret 
Vainion sijaiseksi vuoden 
pestille. Mutta jääneensä, 
koska on kotoisin Kyyjär-
veltä ja kotiseudulle paluun 
olevan mukavaa ja koska on 
viihtynyt työssään. 

Kuorojen johtaminenkin 
on täällä erilaista. Kokemus 
monenlaisten kuorojen joh-
tamisesta viidessä eri seura-
kunnassa ei suoraan kaikilta 
osin ole ollut käyttökelpoista.

– Olen joutunut opettele-

maan uusia asioita. Pylkön-
mäellä kuoroja ei voi johtaa 
perinteisellä tavalla. Tääl-
lä on paljon laulajia, jotka 
voivat toimia solisteina. Sen 
vuoksi lyhyelläkin varoitus-
ajalla saadaan kasaan esitys, 
mutta toisaalta se tarkoittaa 
myös, että on paljon voima-
kastahtoisia persoonia, joilla 
on omia näkemyksiä. 

KUOROT HARJOITTELEVAT 
keskiviikkoisin Pylkönmä-
en seurakuntatalolla. Ensin 
harjoittelee naiskuoro, sit-
ten kirkkokuoro ja lopuksi 
mieskuoro. Tämä järjestys on 
suunniteltu sen vuoksi, että 
osa nais- ja mieskuorolaisis-
ta laulaa myös kirkkokuo-
rossa. Harjoituksia on vain 
kerran viikossa, aikaisem-
min on harjoiteltu kahdesti 
viikossa, mutta se on liikaa.

Uudet laulajat Uusisa-
lo toivottaa tervetulleik-
si kuoroihin. Hän haluaa 
pitää kynnyksen matalana, 
mitään laulukokeita ei jär-

jestetä, mutta sen verran hän 
voi laulattaa, että selviää lau-
laako alttoa vai sopraanoa.

– Suomalaisille laulami-
nen on henkilökohtainen 
asia, lauletaan suihkussa tai 

humalassa, joten voi laulaa 
vaikka selin, jos muuten jän-
nittää, Uusisalo huomauttaa 
tarkoittaen tätä äänialan tes-
tauslaulua. 

Sitoutumista kuorossa lau-

laminen vaatii, sitä mieltä on 
myös kuorolainen Raili Piis-
panen.  Mutta monenlaista 
hyvää kuorolaiset kokevat 
saavansa tästä harrastuk-
sesta, 

– Virtaa, Ritva Määttä 
huudahtaa. 

Pienen miettimisen jäl-
keen Linnea Rämänen 
toteaa sosiaalisen toimin-
nan mukanaan tuoman mie-
lenterveyden olevan tärkeää 
ja yhdessäolon. 

– Joskus väsyttää, eikä jak-
saisi lähteä, mutta sitten tääl-
tä lähtee uudesti syntyneenä, 
hän jatkaa. Monesta suuta 
tulee kommentteja, että Satu 
on hyvä, tsemppaava kuo-
ronjohtaja ja porukka on 
hyvä. Yhteenkuuluvaisuu-
den tunne koetaan tärkeäksi. 
Esimerkkinä siitä kuorolaiset 
kertovat tekevänsä yhdes-
sä paljon muutakin, kuten 
retkiä ja musikaalireissuja. 

UUSISALON MIELESTÄ 
laulamisessa tärkeä tavoite 

kuoroilla on musisoinnin ilo, 
mutta myös haasteita pitää 
olla välillä. 

– Esimerkiksi tällä hetkel-
lä mieskuorolla on yhteinen 
projekti Saarijärven laulu-
miesten kanssa, he esiintyvät 
Ilmavoimien soittokunnan 
säestyksellä itsenäisyys-
päivänä Saarijärven moni-
toimitalolla. Viime vuonna 
Pylkönmäen kirkossa esiin-
tyi Petri Laaksonen ja tois-
sa vuonna Pekka Simojoki, 
kuoro lauloi niissä esityksissä 
kappaleiden stemmat. 

– Nämä tapahtumat ovat 
haasteita ja motivoivia lau-
lajille, Uusisalo pohtii. 

Vahinko, ettei lehtijuttuun 
voi liittää ääntä, niin hyvältä 
naiskuoron laulu kuulosti. 
Heitä on siis mentävä kuun-
telemaan jonnekin paikan 
päälle, jos mieli kuulla kau-
nista laulua. Tämä onnistuu 
esimerkiksi joulukonsertissa 
Pylkönmäen seurakuntata-
lolla 4.12. tai Kauneimmissa 
joululauluissa. 

Pylkköset ovat innokkaita 
kuoroihmisiä

Henkilöt takarivi vas. Linnea Rämänen, Raili Piispanen, Emilia Saarinen, Ritva Mää  ä, Ka   Hakala, Rii  a-Sisko Lehtonen 
Eturivi vas. Virpi Kantonen, Satu Uusisalo, Anu Upla, Eija Hakala

SINIKKA PELTOAHO

Kan  ori Satu Uusisalo viihtyy kuorojen parissa.

SINIKKA PELTOAHO



Seuraa Pylkönmäen toimintaa ja tulevia tapahtumia: 
www.pylkonmaki.fi 
Olemme myösfacobookissa, Instagramissa ja YouTubessa.

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähdetään torilta, kulkue kävelee Keskustien 
kevyenliikenneväylää pitkin sankarinhaudoille.  

Kynttilät lasketaan sankarinhaudoille. 
Lauletaan lopuksi yhteislauluna Maa on niin kaunis 

 
 
 

 

                Järj. Pylkön Ääri ry ja Pylkönmäen kuorot ry 
  

 

KYNTTILÄ-
KULKUE 

Sankarinhaudoille  
Pe 6.12. klo 18.00 

Lähtö: Torilta, 
kynttilät 100:lle 

Vietetään viimeisiä marras-
kuun päiviä, pian kalenteri 
käännetään vuoden vii-
meiselle kuukaudelle, jou-
lukuulle.

Vuosi 2019 on ollut Pyl-
könmäen kannalta histori-
allinen monellakin tapaa. 
Olemme saaneet olla Keski-
Suomen vuoden kylä 2019, 
sekä tänä vuonna kuntalii-
toksesta on kulunut kymme-
nen vuotta, nykyään olemme 
siis osa Saarijärveä. 

Muistan ajan kun meitä 
”peloteltiin” muista kunta-
liitoksen kokeneista kylis-
tä. ”Sitten kun se suoja-aika 
päättyy, sen jälkeen teidän 
kylältä häviää loputkin pal-
velut”. Onneksi näin ei aivan 
ole Pylkönmäelle käynyt, 
vaikka kovia olemme koke-
neetkin ja taisteluja on käy-
ty ”monellakin rintamalla”.

Meistä kyläläisistä on kiin-
ni se, miltä haluamme Pyl-
könmäen näyttävän ja miltä 
siellä tuntuu asua ja elää. 
Meillä pylkönmäkeläisillä 
tulisi olla halu uhrata hie-
man omaa aikaa ja kantaa 
osaltaan kortta yhteiseen 
kekoon, osallistumalla eri-
laisiin talkoisiin ja tapahtu-
miin. Näin olemme yhdessä 
vaikuttamassa siihen, että 
Pylkönmäellä on jatkossa-
kin hyvä asua ja elää. 

Erilaisten tahojen ja ihmis-
ten uurastuksen kautta 
olemmekin hienosti saa-
neet nostettua Pylkönmäen 
kyläelämän vireälle tasolle 
kuntaliitoksesta huolimat-

ta. Pitää uskaltaa heittäytyä 
ja erottautua muista kylis-
tä. Näin Pylkönmäki ”säilyy 
kartalla”. Ihmiset lähellä ja 
kaukana muistaa, että siel-
lä Pylköllähän on aina niin 
hyvä pöhinä ja mitä mahta-
vin yhteishenki. 

KIITÄN KAIKKIA Pylkönmä-
en elinvoimaisuuden eteen 
työtä tehneitä! (Erikseen en 
ala nimiä tai tahoja luettele-
maan, ettei jää ketään mai-
nitsematta.) Ilman sinua ja 
asennettasi kylän parhaaksi 
Pylkönmäki ei olisi sitä, mitä 
se nyt on.

LOPUKSI TOTEAN Jukka 
Jalosen sanoin: ”Meidän 
pitäisi ihan kaikkien sisäis-
tää se, että yhdessä tekemäl-
lä saadaan enemmän aikaa. 
Se kaikki mitä annat muille, 
tulee sulle jossakin kohtaa 
takaisin.”

Osallistutaan yhdessä vielä 
loppuvuoden tapahtumiin. 
Joulun avaus, kynttiläkul-
kue, kyläraitin valaistus ja 
unohtamatta muiden jär-
jestöjen tapahtumia ja toi-
mintaa.

Hyvän joulun toivotus 
jokaiseen tupaan, toimeliasta 
uutta vuotta 2020! Kulunees-
ta vuodesta kiittäen Pylkön 
Äänen puolesta 

Iida Moisio
Puheenjohtaja

Pylkön Äänen 
kuulumisia Tapahtumatäyteinen vuosi 

2019 on ollut vauhdikas ja 
mielenkiintoinen. Harras-
tuksien tuomat ”velvoitteet” 
on pitänyt miehen liiken-
teessä. 

Tänä vuonna Pääjärven 
Ns:n ja urheiluseura Yrittä-
vän omistama Yrittävä-talo 
saa uuden lämmönlähteen ja 
valaistuksen, niin saliin kuin 
näyttämöllekin. Kaikestaan 
taloon investoidaan liki 30 
000 euroa. Tähän olemme 
saaneet Viisari ry:n ja Elyn 
rahoitustuen. 

ILMAN KOLMANNEN sek-
torin toimijoita näitä ei voisi 
toteuttaa. 

Monet näytelmät ja joka-
vuotiset tapahtumat ovat 
kartuttaneet pesämunan, 
jolla voimme toteuttaa inves-
toinnit. Talo pysyy tulevai-
suudessakin kohtuukuluin 
kaikkien käytettävissä. Jul-

kiset toiminta-avustukset 
(kaupunki) ovat alenevia. 
Jotta sivukylien toiminta 
pysyisi hengissä on niiden 
toiminta täysin talkoo- ja 
vapaaehtoistyön armolla. 

VUODEN KYLÄ 2019 Pyl-
könmäki on hyvä esimerkki 
siitä, miten talkoohenki toi-
mii Särkän opein, Mies joka 
on eläissään tehnyt varmaan 
enempi talkoita kuin töitä 
ja vielä vaan jalka nousee 
vaikka ikäviisari huitelee jo 
yhdeksännellä kymmenellä. 

Siitä hyvä esimerkkinä 
on 46. järjestettävät Pentin 
olympialaiset, Pylkön ”olym-
piastadionilla”. Tämä tapah-
tuma kerää jo pienestä pitäen 
lapset ja lapsenmieliset sata-
päin perhetapahtumaan Pyl-
kölle. 

Osin leikkimieliseen, 
mutta myös sopivasti kil-
pailuhengellä varustet-

tu urheilukoitos on ollut 
monelle pienelle se ensi-
kontakti liikunnan pariin. 
Hyvänä esimerkkinä Pyl-
könmäen nuorten innostus 
yleisurheilussa. Pieni seura 
sai 50 vuoden tauon jälkeen 
SM-mitalin ja nyt olemme 
saamassa 3-5 nuorta tule-
van kesä SM-kisoihin. 

RIITTÄÄKÖ KOLMANNEN 
sektorin rahkeet kaikkeen, 
EIVÄT RIITÄ. Yleiset lii-
kuntapaikat on hyvä pitää 
kuntasektorin toimesta kun-
nossa myös sivukylillä. Näi-
hin sijoitetut eurot tulevat 
varmasti takaisin, tai siis ei 
tule, jos niihin ei panosteta. 
Ymmärrän tiukan rahatilan-
teen, mutta jatkuva säästä-
minen on varma ja hidas 
surma (rutto) kunnillem-
me. On oltava rohkeutta ja 
uskallusta panostaa ja pitää 
perustoimet yllä, jotta myös 

kolmas sektori voi toimia. 
Mikäli kolmas sektori ei pys-
ty enää toimimaan, vie se 
myös asukasviihtyvyyttä ja 
se näkyy tulevaisuuden vero-
tulokertymänä. 

Kun jokainen annamme 
pienenkin työpanoksen 
yhteisten toimijoiden eteen, 
kartuttaa se elinympäristöm-
me viihtyvyyttä ja sosiaalista 
kanssakäymistämme.

HYVÄÄ JOULUA! 
TALKOOHENKISTÄ 
VUOTTA 2020.

Mikko Kallio

Kukonvuo  a 2019

Pylkönmäen kappelineuvosto päätti Elina Muhosen aloit-
teesta kokeilla jouluaattona kynttiläpalvelua. Palvelu sisältää 
kynttilän, sen paikalleen asettamisen ja pois hakemisen. 
Jos tilaaja ilmoittaa älypuhelinnumeronsa, hän saa hau-
dasta kuvan puhelimeensa jouluaattona.

Jouluaattona vapaaehtoiset sytyttävät kynttilät tilaajien 
ilmoittamille haudoille Pylkönmäen hautausmaalla. Palve-
lun hinta on 15 e, lisäkynttilät 3 e/kpl. Tilaus sisältää max. 
5 kynttilää. Sytytettävä kynttilä palaa n. 60 h. 

Tilauksia otetaan vastaan Pylkönmäen kappeliseurakun-
nan nettisivulla olevalla kaavakkeella 15.12. saakka. Tilaus 
maksetaan verkkopankissa. Mikäli joku toivoo palvelua, 
mutta ei käytä internetpalveluita, voi ottaa yhteyttä suntio 
Veli Siltasalmeen p. 040 824 6835.

Kynttiläpalvelusta toivotaan monen hyvän asian sum-
maa: Palvelusta saadut rahat ohjataan Pylkönmäen diako-
niarahaston hyväksi, kynttiläpalvelu toivottavasti vähentää 
ilmastokuormitusta, helpottaa joulun ajan kiireitä per-
heissä ja on hyvä apu niille, jotka eivät enää pääse omin 
voimin hautausmaalle. 

Uu  a seurakunnassa: 
Kyn   läpalvelu Pylkönmäen 
hautausmaalla jouluaa  ona

On ollut ilo palata taas 
perhevapaalta Pylkönmä-
en papiksi. Touhua on ollut 
monenlaista ja uusia ideoi-
takin on jo viritelty, esi-
merkiksi kappelineuvoston 
kokouksessa päätettiin kynt-
tiläpalvelukokeilusta joulu-
aattona.

Seurakunnan monen 
työalan ja vapaaehtoisten 
yhteinen ponnistus on tänä 
vuonna jouluvaellus. Perin-
teisiä lasten adventtihartauk-
sia ei tänä vuonna järjestetä, 
vaan sekä alakoululaiset että 
varhaiskasvatuksen piiris-

sä olevat on kutsuttu vael-
tamaan Saarijärven kirkon 
ympäristöön. Jouluvaelluk-
sella kohdataan kaikki tutut 
jouluevankeliumista, laule-
taan joululauluja ja tutus-
tutaan kirkkoon. Kaikki 
halukkaat pääsevät vael-
lukselle ke 11.12. klo 17.30 
alkaen. Vaelluksen ohessa 
saa vatsan täyteen puuroa. 
Kannattaa siis lähteä Pylkön-
mäen perukoiltakin vaelta-
maan kohti joulua!

Uusi kirkkovuosi alkaa 
jälleen mukavasti Pylkön-
mäellä. Ensimmäisenä 

adventtisunnuntaina vie-
tetään messua kirkossa ja 
lähetys- ja diakoniamyy-
jäisiä seurakuntatalolla. 
Toivottavasti silloin isolla 
joukolla lauletaan hoosi-
annaa, siis pyydetään, että 
”Herra, auta, pelasta!” Jee-
sus ratsasti kerran Jerusa-
lemiin kuolemaan meidän 
puolestamme. Jeesukselle 
huudettiin, että auta, mut-
ta tuskin kukaan tuolloin 
ymmärsi miten suuresta aut-
tajasta olikaan kysymys. Oli 
kysymys pelastajasta, joka 
pystyy murtamaan jopa kuo-

leman vallan. Tuo pelastaja 
oli myös niin suuri, että hän 
pystyy olemaan tänäkin päi-
vänä meidän auttajamme ja 
tukemme.

”Hoosianna! Herramme, 
meidät kutsut palvelemaan.
Taivuta, niin taivumme tah-
toasi tottelemaan.
Näytä meille vastuumme, 
saata meidät liikkeelle!”
(VK 3:4)

Mervi Sahinaho
Pylkön pappi

Kuulumisia kirkon kulmalta

JOULUNAJAN 2019 JUMALAN-
PALVELUKSET JA TILAISUUDET 
PYLKÖNMÄELLÄ

• 1. Adventin messu su 1.12. klo 13 kirkossa, 
messun jälkeen diakonia- ja lähetysmyyjäiset ja 
puurotarjoilu srk-talossa.
• Avoinkerho ti 3.12. klo 9.30 joulun sanoman 
äärellä srk-talossa, tervetuloa vauvasta vaariin ja 
mummiin!
• Itsenäisyyspäivän pe 6.12 klo 9 kunniakäynti 
sankarihaudalla
• Rauhanyhdistyksen joulujuhla pe 13.12. klo 18 
srk-talossa
• Kauneimmat joululaulut su 15.12. klo 19 kirkossa 
• Yksinasuvien joulujuhla ke 18.12. klo 12 srk-talossa.
 Ilmoittaudu diakonille 11.12. mennessä p. 040 778 4701
• Joulurauhan julistus metsäneläimille su 22.12. klo 18
 Karangan erän kodalla. Opastus Karstulantieltä. 
• Jouluaaton hartaus ti 24.12. klo 13 kirkossa
• Jouluaamun messu ke 25.12. klo 8 kirkossa 
• Iltaruskon jouluaamun ehtoollishartaus ke 25.12. klo 10
  
Saarijärven kirkossa
• pe 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän messu 
• ti 31.12. klo 20 uudenvuodenaaton iltajumalanpalvelus
• ke 1.1.2020 klo uudenvuodenpäivän jumalanpalvelus

Pylkön Ääni 
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Uutta!! Pukinkonttiin..
Pylkönmäki seinäkalenteri 2020
Myytävänä Pylkönmäen M-Marketissa: 
Keskustie 26 a 1, Pylkönmäki
10 € kpl   18 € 2 kpl
Ostettavissa myös netin kautta:
pylkonaani@pylkonmaki.fi  
Vastausviestissä tulee maksuohjeet. 
Huom! Sähköpostin kautta tilatessa lisätään 
hintaan postituskulut: 1 kpl 3,20 €, 2 kpl 6,40 €.

  
 

 
 
 

  
 
 
 

 

TERVETULOA  

 
OOHJELMASSA:: 

* Musiikkia * Myyjäispöytiä * Glögi-ja piparitarjoilu * Makkaranmyyntiä * 
Valokuvakilpailun voittajien julkaisu * Joulupukin vierailu noin 16.30 

 

Myyntipaikat ilmaisia, torilla 5 pöytää käytössä, varataan varausjärjestyksessä. 
Varaa pöytä p. 040 77186 43. 

Voit tuoda mukana myös oman myyntipöydän/kojun. 

La 30.11.2019  Klo 115.00–117.30  Pyl n   
tori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOKUJA  
31.12.2019999 

Pylkönmäen kirkonkylän- ja y y j
kylienraittien valaistus ulkotulin. y

Jokainen voi osallistua valaisemiseen 
laittamalla ulkotulen noin 10 m välein 

tien reunaan.  
Huolehdithan tulien poisviennin p

palamisen jälkeen. p j
Tulien sytyttämisaika noin klo 18.0000 

Järj. Pylkön Ääni  

MARRASKUU
La 30.11. klo 15.00 Pylkönmäen joulunavaus Pylkönmä-

en torilla, katso ilmoitus, järj. Pylkön Ääni ry
 

JOULUKUU
Ti 3.12 klo 9.30–11.30 Vauvasta vaariin ja mummiin -ker-

ho (Aihe: Joulun sanoma) seurakuntatalolla, järj. srk
Ti 3.12. klo 10–14.00 Vanhaintuen kerhohuoneella MLL:n 

perhekahvila, Järj. MLL
Pe 6.12. klo 18.00 Soihtukulkue torilta sankarinhaudoille, 

katso ilmoitus järj. Pylkön Ääni ry ja Pylkönmäen kuorot ry
Ke 11.12. klo 18.00 Lasten ja koko perheen pikkujoulut 

MLL:n leikkipuistossa. Tarjolla makkaraa, mehua, noki-
pannukahvia ja pipareita. Joulupukki vierailee pikkupa-
ketteineen, järj. Pylkönmäen MLL

Pe 13.12. klo 9.00–15.00 Joulukahvitus Pylkönmäen 
M-marketissa, MLL tarjoilee kahvia ja myy arpoja, järj. 
Pylkönmäen M-Market ja MLL

Su 15.12. klo 19.00 Kauneimmat joululaulut Pylkön-
mäen kirkossa

Ti 17.12. klo 10–14.00 Vanhaintuen kerhohuoneella MLL:n 
perhekahvila, tarjolla riiripuuroa ja soppaa, Järj. MLL

Ti 31.12. klo 18.00 Valokuja, Katso ilmoitus Järj. Pylkön 
Ääni ry

Pylkönmäellä tapahtuu

1. Omistatko älylaitteen, 
minkä?

2. Mihin laitteeseen tar-
vitset lisää opastusta?

3. Onko järjestetyistä kou-
lutuspäivistä ollut sinulle 
apua, mitä?

4. Mikä sovellus sinulla 
on eniten käytössä alylait-
teillasi?

5. Keneltä saat tai kysyt 
apua, kun tulee ongelmia 
älylaitteiden kanssa?

6. Mikä on seuraava uusi 
älylaite jonka ostat?

Sirkka-Liisa Collin
1. Tabletin, kännykän ja 

läppärin
2. Tabletin käyttöön, uusin 

laite itselleni
3. On ollut apua, uusia 

sovelluksia asennettu puhe-
limeen, neuvoja sovelluksien 
käytöstä ja käyttötarkoituk-

siin
4. Puhelimessa, soittami-

nen, WhatsApp, Facebookin 
Messenger

5. Lapsilta ja lastenlapsilta
6. ÄlyTV

Marita Kantalainen
1. Puhelimen ja kannetta-

van tietokoneen
2. Puhelimen käyttöön
3. On ollut apua, uusia 

sovelluksia oppinut käyttä-
mään ja asetuksia säätämään

4. Sähköposti
5. Etsin käyttöohjeista 

neuvoa
6. Juuri ostin uuden puhe-

limen, seuraavaksi ehkä 
tabletin

Juhani Moisio 
1. Läppärin
2. Puhelimeen ja läppäriin

3. On ollut paljonkin, 
puhelimen käytössä kaik-
ki on uutta

4. Sähköposti, hakutoi-
minto ja eri lehdet

5. Ei ole oikeastaan ketään. 
Serkkutytöiltä kysyn neuvoa 
kun vierailevat

6. Puhelin

Seija Talaskivi
1. Puhelimen, tabletin ja 

kannettavan tietokoneen
2. Kannettavan tietoko-

neen käytössä
3. Kyllä, kokonaisvaltainen 

opastus, yleistietoa sovelluk-
sista ja niiden käytöstä.

4. Puhelimessa: soitta-
minen, WhatsApp, viestit, 
Tabletissa: sähköposti, sosi-
aalinen media

5. Omalta pojaltani, on 
alan ammattilainen

6. Puhelimen, jossa on 

isompi näyttö

ELÄKELIITON PYLKÖN
MÄEN YHDISTYS on jär-
jestänyt älylaitekoulutusta 
kuutena eri päivänä marras-
kuun aikana. Kouluttajana 
toimii Kari Halinen. 

Koulutukselle oli tarvet-
ta ja halusimme järjestönä 
tukea ikäihmisten älylaittei-
den käyttöä, kertoo eläkelii-
ton Pylkönmäen yhdistyksen 
hallituksen jäsen Sirkka-Lii-
sa Collin. 

Eläkeliitto myönsi avustus-
ta koulutukseen. Koulutus 
on jatkoa viime vuoden äly-
laitekoulutus päiville.

Osallistujia kurssilla on 
keskimäärin ollut päivää 
kohden noin 15 henkeä, 
koulutus on ollut suosittu. 

Kyselymme?

Kuvateks  : Viidennen 
koulutuspäivän osallis-
tujia (osa niistä, kaikki 
eivät ole kuvassa) Ylärivi 
vasemmalta: Risto Kotka, 
Pekka Niinikoski, Juhani 
Moisio, Sirkka-Liisa Collin 
ja Marita Kantalainen
Alarivi vasemmalta: Paula 
Kotka, Seija Talaskivi, 
Kari Halinen ja Mirva 
Lau  amäki

IIDA MOISIO

pylkonaani@pylkonmaki.fi 
www.pylkonmaki.fi 


