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6/Pylkön Ääni
Kesäduuni OP:n piikkiin nuorten
kesäduunihaku 16.3.–19.4.2020
Nuori – hae kesätöitä yhdistyksiltä 16.3.–19.4.
15–17-vuotias nuori – unelmoitko kesäduunista? Nyt on tarjolla 75 kesäduunia
yhdistyksissä ympäri Keski-Suomen. Hae
su 19.4. mennessä!
* Voit hakea haluamiasi kesätöitä lähettämällä työhakemuksen ohjeen mukaan
yhdistykselle.
* Voit hakea useampaa työtä kampanjamme kautta, mutta työllistyä vain yhteen
tuettuun kesätyöhön.
* Sinun tulee täyttää 15 vuotta vuonna 2020, etkä saa olla täyttänyt 18 vuotta
tuetussa kesätyössä ollessasi.
Yhdistykset vastaanottavat kesätyöhakemuksia 19.4. asti, minkä jälkeen yhdistyksen edustajat haastattelevat ja tekevät
valinnan kesätyöntekijästä.
Pylkönmäellä OP:n piikkiin kesäduunia
tarjoavat:
Pylkönmäen kylien kehittämisyhdistys
Pylkön Ääni ry
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän
asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta,
kylän elinkelpoisuutta ja -voimaisuutta
sekä toimia kylän edunvalvojana. Pylkön
Ääni ry:n pääasiallisena tehtävänä on toimia Pylkönmäen palveluiden säilyttäjänä.
Varojen kartuttamiseksi järjestämme
erilaisia tapahtumia. Yhdistyksen toiminta
perustuu täysin vapaaehtoistyöhön.
Kesätyöntekijän tehtävänimike: Sekatyöntekijä
Tehtävänkuvaus: Myllykahvilassa apukätenä (heinäkuu), kylän kesätapahtumista
somettaminen ja mukana oleminen/avustaminen, kesäkukkien hoito ja ympäristön siistiminen, pienimuotoinen kyläapu
ikäihmisille ja lapsiperheille
Eduksi katsotaan: Oma-aloitteisuus, sosiaalinen luonne, some kanavien sujuva käyttö, työtä pelkäämätön ja joustava asenne
Kesätyön ajankohta: 15.6.–31.7.

Kesätyön tarkempi sijainti: Pylkönmäki
Sähköposti kesätyöhakemukselle: iidamoisio@gmail.com
Lisätietoja: Iida Moisio, p. 040 560 6819,
sposti: iidamoisio@gmail.com
Pylkönmäen Yrittävä ry
Pylkönmäen Yrittävä ry on Pylkönmäellä
aktiivisesti toimiva yli 100-vuotias urheiluseura. Tavoitteenamme on eri ikäisten
ihmisten liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja ylläpitäminen. Pylkönmäellä
on hyviä liikuntapaikkoja mm. urheilukenttä, jalkapallokenttä, pururata sekä
frisbeegolf -rata ja näihin kaikkiin kaipaamme lisää liikkujia.
Kesätyöntekijän tehtävänimike: Liikuntakerhon ohjaaja
Tehtävänkuvaus: Haemme reipasta ja
oma-aloitteista nuorta vetämään liikuntakerhoa alakouluikäisille lapsille kesällä 2020.
Eduksi katsotaan: Harrastat monia eri
liikuntalajeja, osaat kivoja leikkejä ja pelejä.
Olet ulospäin suuntautunut tulet siis toimeen erilaisten lasten kanssa mutta osaat
myös pitää ryhmän koossa niin että sinua
kuunnellaan. Olet oma-aloitteinen kerhon
sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kesätyön ajankohta: 1.6.–31.7.
Kesätyön tarkempi sijainti: Pylkönmäen urheilukenttä
Sähköposti kesätyöhakemukselle: sorririitta@gmail.com
Lisätietoja: Riitta Sorri p. 040 771 8643,
sposti: sorririitta@gmail.com
Lue lisää:https://www.pylkonmaki.fi/kesaduuni-opn-piikkiin-nuorten-kesaduunihaku-16-3-19-4-2020/
https://www.op.fi/web/op-keski-suomi/
nuorten-kesatyokampanja

pylkonaani@pylkonmaki.fi

Pylkön Äänen kuulumisia
Vuodet eivät ole olleet koskaan veljeksiä keskenään.
Alkanutta vuotta 2020 on
saatu viettää kovinkin vaihtelevissa sääoloissa. Tänä talvena ei ole paukkupakkaset
meitä yllättäneet, eikä ole
lumikaan maassa pitkiä
aikoja pysynyt ja lämpötilat ovat seilanneet yllättävällä tavalla.
Moni paikkakunta ja kisajärjestäjä joutui perumaan
tapahtumiaan vähäisen
lumimäärän vuoksi. Pylkön Äänen järjestämä reppuhiihtokin jäi hiihtämättä,
kun ei ollut varmuutta siitä,
onko lunta tarpeeksi.
VÄHÄLUMISESTA ALKUVUODESTA huolimatta
Pylkön Ääni on aktiivisesti
suunnitellut kuluvan vuoden toimintaa. Tämän vuoden aikana keskitytään
Pylkönmäen Papinkallion
virkistysalueen kehittämiseen. Saarijärven kaupungin
kanssa saimme neuvottelut siihen pisteeseen, että
kaupunki päätyi ostamaan
Papinkallion virkistysalueen sekä vuokraamaan sen
Pylkön Äänelle 30 vuodeksi
eteenpäin.
Alueen kehittämiseksi
haettiin Leader Viisarilta teema II-Into hankerahoitusta.
Saimme hankerahoituksen,
joka käytetään Papinkallion
virkistysalueen kehittämiseen seuraavasti:
Rakennetaan laavu ja nuotiopaikka.
Asennetaan maisemaikkuna. Ikkunasta voi kuvata

maisemaa, jossa on kehys.
Maisemaikkunasta saa
mukavia kuvamuistoja kauniista Pylkönmäen luonnosta. Katso maisemaikkunan
idea tästä linkistä: https://
www.visitestonia.com/fi/
kiertomatka-etela-virossaelama-kahden-maailmanrajalla-kulttuurin-ja-historianystaville
Puucee, helpottamaan retkeilijää ja pitämään alueen
siistinä.
Lisäksi ilman hankerahoitusta tehtävät investoinnit:
Huoltotie/kulkureitti: Laavulle rakennetaan huoltotie,
jota voidaan käyttää rakentamisvaiheessa tavaran kuljettamista varten. Alueella
ei tällä hetkellä mene tietä,
vaan vaikeakulkuinen polku, jota pääse kulkemaaan
ainoastaan jalan. Huoltotietä käytetään myös maisemaikkunan kuljettamiseen
sen asennuskohtaan. Turvallisuuden kannalta on
välttämätöntä saada myös
”pelastustie” uimarannan ja
nuotiopaikan läheisyyteen.
Tie toimii jatkossa liikuntaesteisille, huonojalkaisille ja
lapsiperheille kulkuväylänä
laavulle sekä polttopuiden
ym. kuljettamista varten.
Hanke on määrä toteuttaa
tämän vuoden marraskuun
loppuun mennessä. Talkoita on siis tiedossa ja kaikki
ovat tervetulleita talkoisiin.
Talkootöitä ovat mm. alueen siistiminen pusikoista,
laavualueen puuston kaataminen, perustuksien tekeminen puuceelle ja laavulle,

puuceen kasaus sekä pintakäsittelyt laavulle ja puuceelle. Talkoista tiedotetaan
www.pylkonmaki.fi -sivuilla sekä somekanavillamme.
Pysy siis sivuston seuraajana.
Koronaviruksesta huolimatta meillä on vankka usko,
että joitain tapahtumia voidaan tänä vuonna järjestää.
Haemmekin Pylkön Äänelle
kesätyöntekijää 15.6.–31.7.
väliselle ajalle. Katso tästä
erillinen ilmoitus.
MEIDÄN JOKAISEN ON
NÄIN koronanviruksen
aikaan syytä entistä enemmän käyttää paikallisia
palveluja, että selviämme
mahdollisimman vähillä
taloudellisilla menetyksillä
tämän poikkeusajan ylitse.
On syytä noudattaa valtiovallan ohjeistuksia, nämä ovat
tarkoitettu meidän kaikkien parhaaksi eikä kiusaksi.
Toivon viisautta ja sitkeyttä meille jokaiselle näinä
poikkeuksellisina koronaaikoina.
NYT ON MITÄ PARHAIN
tilaisuus nauttia luonnon
rauhasta ja sen antamista
mahdollisuuksista. Käymme avoimin mielin kohti
kevättä ja sen mukana tuomia uusia haasteita.
Mukavaa kevättalven jatkoa jokaiseen tupaan. Pestäänpä ahkerasti käsiä, niin
säästytään ylimääräisiltä
kulkutaudeilta.

Pylkön Äänen puolesta
Iida Moisio, pj.

Kirkon kulmalta: Tule, Herramme,
meitä nyt vahvistamaan!
Veisasimme viime sunnuntaina jumalanpalveluksen viimeisenä virtenä virrestä 310
viimeiset säkeistöt:
Tule, Herramme, meitä nyt vahvistamaan,
tule, virvoita voimalla taivaan.
Sinun tietäsi taivuta vaeltamaan,
täällä suostumaan ristiin ja vaivaan.
Tue uskoamme,
tue toivoamme,
pidä sielumme tallella aina.
Kuule huutoamme,
sinä auttajamme,
kuvas kirkkaana sieluumme paina.
LAULAESSA EN ARVANNUT millainen tuleva viikko tulisi olemaan. Meillä on täysin
poikkeukselliset ajat. Koronaviruksen leviäminen maailmanlaajuiseksi epidemiaksi
aiheuttaa pelkoa ja hämmennystä meillä ja
maailmalla. Niistä kyllä selvitään. Meille on
annettu ohjeet ja viranomaismääräykset ja
niiden mukaan toimimme, se on itsestä ja
toisista välittämistä. Nyt kysytään naapuriapua ja lähimmäisten huomaamista luovilla tavoilla, meillä onneksi on monenlaista
tekniikkaa apunamme.
Seurakunta on yhtä kuin kaikki jäsenensä.
Meillä on lähimmäisinä vastuumme toisistamme. Mutta seurakunta ei ole vain jäse-

niensä summa, vaan sillä on Korkein johto
taivaassa. Näin paastonaikana muistelemme Kristuksen kärsimystietä. Sillä tiellä
kohdattiin ankaria vastoinkäymisiä, mutta
Kristus selvisi niistä voittajana. Niinpä Hän
on tänä päivänä auttamassa meitä.
YHDESSÄ LAULETTU VIRSI jäi nyt ainakin
lähes kuukaudeksi viimeiseksi. Kirkossa
emme voi tänä pääsiäisenä viettää suurta juhlaa, mutta edes pienesti juhlimme.
Jumalanpalvelukset Saarijärven kirkosta
ovat kuunneltavissa aina nettiradiosta suorina lähetyksinä ja Järviradion taajuudelta
90,50 sunnuntaisin klo 10. Kiirastorstaiiltana kirkko on auki hiljentymistä varten
ja samoin pääsiäissunnuntaina. Tavattavissa on myös seurakunnan työntekijöitä keskustelua varten. Seurakunnan työntekijät
ovat toki aina myös puhelimen päässä. Ota
rohkeasti yhteyttä!

Mervi Sahinaho
Pylkön pappi

Pylkönmäen kappeliseurakunnan
tapahtumia
Seurakunnan kokoava toiminta on keskeytetty 13.4.2020 saakka yleisestä terveystilanteesta johtuen. Ei-lakisääteinen toiminta on
tauolla toukokuun loppuun asti. Kirkollisissa toimituksissa noudatetaan 10 henkilön
kokoontumisrajoitusta poikkeustilan ajan.
Jumalanpalveluksen voi kuunnella Järviradion taajuudelta 90,50 tai seurakunnan
kotisivulta nettiradion kautta (www.saarijarvenseurakunta.fi) sunnuntaisin klo 10.
Saarijärven kirkko on hiljentymistä varten
auki sunnuntaisin klo 11–13. Pylkönmäen
kirkko on auki hiljentymistä varten kiirastorstaina 9.4. klo 19–20 ja pääsiäispäivänä
12.4.2020 klo 13–14. Paikalla on seurakunnan
työntekijä keskustelua varten. Huomioithan turvavälin ja kokoontumisrajoituksen!
PE 3.4. KELLO 18.00 G.B. Pergolesin ”Stabat mater” kahdelle naisäänelle ja pianolle
Maritta Heikkurisen lauluoppilaat Sanna
Linna ja Kirsti Mustonen, pianistina Tero
Tavaila.
Konsertti on kuultavissa seurakunnan
verkkosivujen kautta suorana lähetyksenä.
MINNA-DIAKONI JAKAA EU-RUOKAA
vähävaraisuuden perusteelle keskiviikkoisin

1.4. alkaen. Voit ottaa yhteyttä arkipäivisin
puhelimitse p. 040 778 4701 tai minna.autonen@evl.fi. Yhteydenoton perusteella valitaan paikka, mihin ruokakassi toimitetaan.
Seurakunnan toimistot palvelevat puhelimitse ja sähköpostilla:
Seurakuntatoimisto (ma–ti, to–pe klo
9–12) p. 040 1534 736 tai saarijarvi@evl.fi
Hautausmaatoimisto (ma–ti, to–pe klo
9–12) p. 040 1534 794 tai sari.tarvainen@
evl.fi
Taloustoimisto (ma–ti, to–pe klo 9–12) p.
040 1534 663 tai sirpa.liimatainen@evl.fi
Kirkolliset toimitukset varataan Sari Tarvaiselta.
SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÄT ovat sinua
varten!
Seurakuntapastori Mervi Sahinaho
puh. 040 670 7677
mervi.sahinaho@evl.fi
Diakoni Minna Autonen
puh. 040 778 4701
minna.autonen@evl.fi
Suntio Veli Siltasalmi
040 824 6835
veli.siltasalmi@evl.fi
Kanttori Satu Uusisalo
satu.uusisalo@evl.fi
040 740 0686
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Minun Pylkönmäkeni
Kirjoituskilpailu: Pylkön Ääni järjesti vuonna 2019 kilpailun,
aiheena oli Minun Pylkönmäkeni.
PYLKÖNMÄKI
Kilpailun aikuisten sarjan
kirjoitus:

Sisukkaat
pylkönmäkeläiset

Pylkönmäkeläiset ovat saaneet voimaa pitäjänruuasta, mustikkakeitosta, jonka
kautta he ovat saaneet uskomatonta sisukkuutta pitääkseen puoliaan Pylkönmäen
kylän puolesta. Mustikoita
poimiessa tulee olla sitkeä,
jollaisia juuri pylkönmäkeläiset ovat, sillä hyttysistä ja
hirvikärpäsistä huolimatta ämpärit täyttyvät mustikoista niin omiin tarpeisiin
kuin myös muille myötäväksi. Lisäksi kunto kasvaa ja
mieli virkistyy raikkaan
puhtaassa ilmassa. Upeissa
ja kauniin valoisissa luontomaisemissa silmä lepää niin
kuin sydänkin. Pylkönmäkeläisten ei tarvitse rampata niin usein lääkärissä kuin
kaupunkilaisten, sillä he saavat luonnosta niin paljon terveyshyötyjä.
Pylkönmäkeläiset eivät
ole pelkästään metsäläisiä,
vaan he ovat osanneet rakentaa vahvaa yhteisöllisyyttä,
joka näkyy monipuolisena
yhteisönä eri yhdistysten ja
järjestöjen kanssa. Kylätoiminnan avulla on pystytty
säilyttämään kylä elinkelpoisena ja viihtyisänä paikkana asua ja elää. Yhdessä
asioita tehden ja välillä jopa
”taistellen”, on onnistuttu
kehittämään kylänraittia.
Tavoitteena on, että kaikilla
on viihtyisää asua ja elää Pylkönmäellä vauvasta vaariin.

”

Tuula Leppä kertoo, että piirakan voi tehdä käsiä
sotkematta.

Haaste liikkeelle
Tämän jutun tarkoituksena on, että yksi henkilö
kertoo oman lempileivoksen tai bravuurinsa. Leipoo
sen ja kertoo reseptin lukijalle, luonnollisesti otetaan
kuva tuotoksesta ja leipoja
saa antaa haasteen toiselle
ihmisille. Tämän haasteen
aloittaa Tuula Leppä.

Pylkönmäki on onnistunut
luomaan erityisen tunnelman sillä, jos kylältä lähtee
pitkäksi ajaksi jonnekin kauas pois, niin takaisin on aina
mukava tulla.
Pylkönmäen yhteisöllisyyttä on lisännyt sitkeä
ja periksi antamaton vuosikymmenten kehittämistyö,
joka näkyy erinäisinä hankkeina, joita on saatu toteutettua. Vuoden 2019 kylän
eteen ovat ponnistaneet
myös kyläyhdistys ja muut
yhdistykset, jotka ovat järjestäneet erilaisia lämminhenkisiä juhlia ja tapahtumia,

He ovat osanneet rakentaa vahvaa
yhteisöllisyyttä, joka näkyy monipuolisena yhteisönä eri yhdistysten
ja järjestöjen kanssa.

PYLKÖLLÄ

jotka ovat vahva merkki Pylkönmäen kylän positiivisesta yhteisöllisyydestä, joka
vie ihmisiä yhteen toistensa luokse tekemään asioita
yhdessä ja iloitsemaan niistä.
Ossi Niemistö on säveltänyt
Pylkönmäen laulun, joka on
tehty varta vasten Pylkönmäen kylälle. Yhteislaulujen
laulaminen lisää mitä parhaimmalla tavalla yhteisöllisyyttä, kuten entisaikoina
virsien veisaaminen.
M. Vuori
Lasten sarjan kirjoitus:

Minun
Pylkönmäkeni

Pylkönmäki on mukavin paikka ikinä! Ei se ole
mikään turha paikka vaan
paikka jossa kaikki jakavat, antaa anteeksi ja auttavat. Pylkönmäellä on myös

koulu, jossa minä opiskelen.
Minulla on paljon kavereita.
Niiden kansa on kiva leikkiä.
Pylkönmäki voitti sukkulaviestin ja palkinnoksi voitettiin kaksi kiloa karkkia.
Käytiin kevätretkellä Powerparkissa. Suosittelen Kaikille
Pylkönmäkeä. Pylkönmäellä
on leikkipuisto, kaksi kauppaa, Yrittävän talo ja kirkko.
Kesä alkaa pian ja Thaimaan
mummu tulee kesällä. Lempiaineeni on kässä, kuvis ja
tietokonetunnit. Kirjastoauto
käy meillä tiistaisin. Lempikirja minkä olen lainannut
on tyttöjen kirja Maailman
parhaat temput. Heippa.
Krista Parviainen 2. lk

Bravuuri ja lempileivos
Tuula kertoo että, marjat
näin kevättalvella pakkasesta on hyvä syödä pois ennen
kuin tulee uutta marjasatoa,
joten hän valitsi marjaisen
kermaviilipiirakan, jonka
reseptin hän kertoo lukijalle.
Tuula perustelee valintaansa: Piirakka on helppo
valmistaa, tulee vähän tiskiä ja lapsetkin osaa tämän
tehdä. Piirakan valmistukseen löytyy aineet varmasti
joka kodista.
Leivos on hyvää ja suussa
sulava, resepti on helposti
muutettavissa myös gluteenittomaksi ja laktoosittomalle sopivaksi. Sekä piirakkaan
voi valita mieleiset marjat.
Tuula suosittelee piirak-

kaan marjoiksi mustikka ja
vadelma.
– Haastan Tuulia Mäkelän
kertomaan oman lempi leipomuksensa.
Resepti
Kermaviilipiirakka
Pohja:
150 g voita
1 dl sokeria
1 muna
3 dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
Voi pehmennetään, lisätään
sokeri, muna, nämä sekoitetaan ja joukkoon lisätään
vehnäjauho-leivinjauheseos.
Taputellaan vuokaan
Päälle:
2 dl kermaviiliä
1 muna
1/2 dl sokeria
1 tl vaniljasokeria
Päälle voi laittaa mieleisiä
marjoja.
Marjat pohjan päälle ja lopuksi kermaviiliseos.
Paistetaan 200 asteessa noin
20-30 minuuttia

PYLKÖN ÄÄNI RY:N
VUOSIKOKOUS
kaikille avoin

To 2.4.2019 klo 19.00
Yrittävän talolla
Keskustie 15, 43440 Pylkönmäki
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Hallitus

Tervetuloa!

