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Visio vuodelle 2020
Pylkön Ääni on vuokrannut 
Papinkallion virkistysalu-
een Saarijärven kaupungilta 
30 vuodeksi. Alueen viihty-
vyyden lisäämiseksi kesän 
aikana toteutetaan Viisari 
Leaderin II-into teemahan-
ke, koskien Papinkallion vir-
kistysalueen kehittämistä. 

Toimenpiteet hankerahoi-
tuksella seuraavasti: 

Laavun ja nuotiopaikan 
rakentaminen: Rakennetaan 
hirsinen laavu kahdeksalle 
hengelle hienolle maisema-
paikalle, laavu sisältää nuo-
tiogrillin.

Maisemaikkuna: Yllättää 
retkeilijän, ikkunasta voi 
kuvata maisemaa jossa on 
kehys, sitä kautta alueesta 
jää muistoja Pylkönmäel-
tä. Katso idea tästä: https://
www.visitestonia.com/fi /
kiertomatka-etela-virossa-
elama-kahden-maailman-
rajalla-kulttuurin-ja-histo-
rianystaville

Puucee: Rakennetaan alu-
eelle uusi ekologinen puu-
cee.

Roska-astia 240 L: Retkeil-
lessä syntyneille jätteille, ei 
kotitalousjätteille!

ILMAN RAHOITUSTA teh-
tävät investoinnit Papinkal-
liolle:

Huoltotie/kulkureitti: 
Laavulle rakennetaan huol-
totie, jota käytetään raken-
tamisvaiheessa tavaran 
kuljettamista varten, tulevai-
suudessa polttopuiden ym.  
kuljettamiseen. Tällä het-
kellä alueella ei mene tietä, 
vaan vaikeakulkuinen polku 
jota pääse ainoastaan jalan. 
Tie toimii jatkossa liikunta-

esteisille, huonojalkaisille, 
ikäihmisille ja lapsiperheille 
rattaiden kulkuväylänä laa-
vulle. Turvallisuuden kan-
nalta on välttämätöntä saada 
pelastustie nuotiopaikan 
läheisyyteen.

Laituri: Laituri investoi-
daan alueelle, kun saam-
me tarpeeksi ulkopuolista 
rahoitusta kannatusmaksu-
jen muodossa.

PIDÄMME YLLÄ kylän viih-
tyisyyttä, siisteyttä ja kau-
nista luontoa

Istutamme omin varoin 
juhannusviikolla kylänrai-
tille kesäkukkia luomaan 
viihtyvyyttä Pylkönmäen 
kesään kylän asukkaille ja 
Pylkönmäellä vieraileville. 

Jos et ole vielä Pylkön Äänen 
jäsen, liity jäseneksi

Jäsen- ja kannatusmak-
suilla saatavilla varoilla mah-
dollistetaan Pylkön Äänen 
toiminta. Pylkön Ääni toi-
mii täysin vapaaehtoistyön 
voimin talkoilla.

PYLKÖN ÄÄNI TIEDOTE
Pylkön Ääni -tiedote lehti, 

ilmestyy Viispiikkisen välis-
sä 3–4 krt vuodessa. Lehti 
ei tule automaattisesti joka 
talouteen Pylkönmäellä, eikä 
muualla asuville jäsenille. 

Pylkön Ääni -tiedote on 
saatavissa Evästuvasta ja Pyl-
könmäen M Marketista.

Pylkön Ääni -tiedote on 
luettavissa myös: www.pyl-
konmaki.fi  ja facebookissa 
-> Pylkönmäki 

Kevätterveisin 
Pylkön Äänen hallitus

PYLKÖN ÄÄNEN KUULUMISIA

Takana on erikoinen kevät. Kirkkoon ei olla 
päästy, hautajaisiin on pitänyt kokoontua 
mahdollisimman vähän ihmisiä ja kaiken-
laiset kohtaamiset ovat minimissä. Toisaalta 
tänä aikana Pylkönmäen kirkossa on vihitty 
ja kastettu, hautausmaalle on kokoonnuttu 
saattamaan rakkaita ja jumalanpalveluk-
sen on voinut kuunnella Järviradiosta tai 
netistä joka pyhä. 

Kesäkuun alusta lähtien rajoitteet purkau-
tuvat vähitellen. Sunnuntaina 14.6. pääsem-
me taas Pylkönmäen kirkkoon viettämään 
messua, jos tilanteet eivät muutu aivan yllä-
täin. Lämpimästi tervetuloa kirkkoon! Koro-
nan aikana kirkossa on maalattu lattia, joten 
pääsemme ihastelemaan hienoa kiiltoa. 

Helluntaina emme vielä voineet yhdessä 
kokoontua messuun, joten saimme hiljentyä 
helluntain rukoukseen jokainen tahoillam-
me. Rukoilla voimme vaikka näin Common 
Worshipia mukaellen:

Jumala, me kiitämme sinua Pyhän Hengen 
voimasta. Vahvista meitä palvelemaan sinua. 

Me kiitämme sinua Pyhän hengen vii-

saudesta. Anna meille viisautta ymmärtää 
sinun tahtoasi, Jumala. 

Me kiitämme sinua Pyhän Hengen rau-
hasta. Anna meille luottamus sinun rakkau-
teesi, mihin ikinä meidät lähetät. 

Me kiitämme Pyhän Hengen parantavasta 
voimasta. Tuo sovintoa ja eheyttä sinne, mis-
sä on vääränlaisia rajoja, sairautta ja surua.

Me kiitämme Pyhän Hengen lahjoista. 
Varusta meidät siihen työhön, johon olet 
meidät kutsunut.

Me kiitämme Pyhän Hengen hedelmistä. 
Tuo elämässämme esiin Jeesuksen rakkaus. 

Me kiitämme sinua Pyhän Hengen tuu-
lesta, jonka ylösnousset Herra lahjoittaa. 
Kutsu koko kirkkosi, nyt elävät ja edeltä 
menneet, iankaikkisen elämän iloon. 

Jumala, siunaa meitä ja täytä meidät Hen-
gelläsi!

Mervi Sahinaho
Pylkön pappi

Tulevia tapahtumia 
Pylkönmäen kirkossa:

Messu su 14.6.2020 13:00 Pylkönmäen kirk-
ko, Jarmo Autonen, Satu Uusisalo.
Juhannusmessu la 20.6.2020 19:00 Pylkön-
mäen kirkko,Sahinaho, Mustonen 
Messu su 28.6.2020 19:00 Pylkönmäen kirk-
ko, Löytynoja, Uusisalo 
Messu su 12.7.2020 19:00 Pylkönmäen kirk-
ko, Pasanen, Uusisalo 
Messu su 26.7.2020 19:00 Pylkönmäen kirk-
ko Sahinaho, Linna 
Messu su 9.8.2020 19:00 Pylkönmäen kirk-
ko Sahinaho, Linna 
Messu su 23.8.2020 19:00 Pylkönmäen kirk-
ko, Sahinaho, Rahkonen

Yhteisiä tapahtumia:
Vaeltava kevätkirkko Kulhan vuoressa 

4.6. klo 17.30–19.30. Vaellus parkkipaikalta 
taukopaikalle omaan tahtiin. Varaa mukaan 
kynän pätkä ja reipasta retkimieltä.  

Kusiaismäessä perhepäivät ke 10.6. klo 

10–14 ja to 11.6. klo 17–19. Tarjolla eväät, 
ilm. 5.6. mennessä p. 040 586 6981

Runebergin puistossa perhepäivä to 18.6. 
klo 10-14 Tervetuloa perheen voimin! Tarjolla 
kivaa tekemistä ja keittolounas. Ilmoittau-
tuminen 12.6. mennessä p. 0400 272 244.

 
Pylkönmäen seurakuntatalolla leiripäivä 

3–6-vuotiaille ma 27.7. klo 10–14. 
Ilmoittautuminen 7.–16.7. p. 040 527 7463

Mellikan leirikeskuksessa la 22.8. klo 10–14 
Kummin kaa -päivä. Tervetuloa kummin 
kanssa!

Tarkemmat tiedot myöhemmin kirkolli-
sista ja seurakunnan kotisivuilta. 

Kaikki varhaiskasvatuksen päivät ovat 
maksuttomia.

Diakoni Minna Autonen lomalla 15.6.-21.6. 
ja 6.7.-3.8. ja seurakuntapastori Mervi Sahin-
aho lomalla 22.6.-23.7.2020.

Heleää kesää!
KIRKON KULMALTA:

Uunijuustokakku kinuskilla

Pohja
300 g digestivekeksejä
150 g voita

Täyte
800 g maustamatonta 
tuorejuustoa
300 g ranskankermaa
2 dl hienosokeria
2 rkl maissitärkkelystä
4 kananmunaa

Laita uuni lämpenemään 180 
asteeseen. Vuoraa halkaisi-
jaltaan 24 cm irtopohjavuo-
ka leivinpaperilla. Murskaa 
keksit ja sulata voi. Sekoita 
keskenään ja painele leivin 
paperoidun vuoan pohjal-
le ja vähän reunoille. Paista 
kymmenen minuuttia. Nos-
ta jäähtymään ja laske uunin 
lämpö 150 asteeseen.

Vatkaa tuorejuustoa säh-
kövatkaimella pari minuut-
tia. Lisää ranskankerma, 
sokeri ja maissitärkkelys. 
Vatkaa huolellisesti sekaisin. 
Lisää kananmunat ja vatkaa 
rauhallisesti sen verran, että 
massa on sileää ja tasaista. 
Kaada vuokaan pohjan pääl-
le. Paista uunin alatasolla 1 
tunti 10 min. Tässä vaihees-
sa kakun pitäisi olla saanut 
vähän väriä pintaan mutta 
olla edelleen melko hyllyvä. 
Reunoilta jämäkämpi. Nosta 
jäähtymään huoneenläm-
pöön. Kun jäähtynyt, siirrä 
jääkaappiin.

Kinuski
1,5 dl kuohukermaa
1,5 dl fariinisokeria

ruokalusikallinen voita

Laita kaikki ainekset katti-
laan ja kuumenna kiehuvak-
si. Keitä noin 20 minuuttia, 
kunnes seos paksunee hie-
man. Sekoittele välillä. Kun 
valmista, nosta jäähtymään 
vähäksi aikaa. Kaada kakun 
päälle ja nosta kakku takai-
sin jääkaappiin, jotta kinuski 
jähmettyy.

– Resepti on suosikki-
ni paristakin syystä. Se on 
ensinnäkin todella herkulli-
nen ja myös helppo, ja lisäksi 

se tuo rakkaita makumuis-
toja jo vuosien takaa, ker-
too Tuulia.

– Äitini on valmistanut 
samantyyppistä perinteis-
tä juustokakkua paljon, 
minä itsekin nyt jo vuosia 
ja jossain vaiheessa mukaan 
tuli kinuski, joka täydentää 
kakun ihanasti. Nyt kesän ja 
marja-ajan tullessa kakun 
kaveriksi voi kinuskin sijaan 
surauttaa myös raikkaan 
marjasoseen. Suosittelen 
reseptiä kaikille jotka kai-
paavat vaivattomasti valmis-

tuvaa, täyteläistä kakkua. 
Tästä riittää isommallekin 
porukalle, kertoo Tuulia 
Mäkelä.

– Haastan Elina Muhosen 
kertomaan oman suosikki-
reseptin. 

Haaste sinulle lukija
Poimi resepti talteen
Leivo resepti
Ota kuva
Postaa kuva someen: Face-
book tai Instagram #pylkön-
mäki #reseptihaaste

Tuulia Mäkelän 
suosikkiresep  

Tuulia Mäkelän uunijuustokakku kinuskilla.

pylkonaani@pylkonmaki.fi 
www.pylkonmaki.fi 
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S  pendejä
Pylkönmäen koulun sti-
pendit keväällä 2020

Luokkastipendit:
1. lk. Vilma Länkinen
2. lk. Aune Moisio
3. lk. Ruusa Moisio
4. lk. Gabriel Moisio
5. lk. Veeti Ahonen
6. lk. Janna Lehtonen
Koulustipendi Emma Pih-

lainen 6. lk.
Sampo-lehden stipendi 

Vilma Vilkkilä 6. lk.
Open erikoinen Ilona Moi-

sio 6. lk.
Pylkön Äänen stipendit: 

Moona Peränen 2.lk ja Eemeli 
Moisio 4. lk.

Pylkönmäen Yrittävän sti-
pendit: Iida Sironen 6. lk. ja 
Reino Hautanen 5. lk.

Yrittävän ja Pääjärven nuo-
risoseuran Työmiehen sti-
pendi Topi Löytömäki 6. lk.

Pylkön Äänen hallituksen 
jäsenet 2020–2021
1. Kuka olet?
2. Miltä kylältä olet?
3. Miksi olet mukana Pylkön 
Äänen toiminnassa?
4. Mitä asioita ajat tai pidät 
tärkeänä Pylkönmäellä?

1. Mikko Raitanen
2. Kirkonkylältä
3. Tykkään olla mukana 
talkoissa ja edistää yhteis-
tä hyvää.
4. Haluan että kylä pysyy 
vireänä ja toimeliaana.

1. Särkioja Lasse
2. Pylkönmäen keskustasta.
3. Halu kehittää kylän elin-
voimaisuutta.
4. Pyritään toteuttamaan 
monipuolisia harrastus-
mahdollisuuksia kaiken-
ikäisille sekä järjestämään 
kesätapahtumia kuten Kir-
mot ja Pentin olympialaiset. 
Tapahtumat, joista Pylkön-
mäki tunnetaan.

1. Olen Sorrin Riitta, per-
heeseeni kuuluu aviomies 
ja kolme lasta, joista kaksi 
asuu kotona. Hoidan Pyl-
kön Äänen sihteerin tehtäviä.
2. Olen asunut koko ikäni 
Pylkönmäen kirkonkylällä.
3. Olen ollut mukana Pylkön 
Äänen toiminnassa muuta-
man vuoden ja koen, että 
kyläyhdistyksessä toimimi-
nen on tärkeää. Kyläyhdis-
tyksen kautta me kyläläiset 
voimme vaikuttaa omaa 
kyläämme koskeviin asioi-
hin mm. kylämme palve-
luihin, kylän tapahtumiin 
ja kyläläisten viihtyvyyteen 
kesäpylkkösiä unohtamat-
ta. Koen, että kyläyhdistyk-
semme toiminta on vireää 
ja olemme saaneet yhdessä 
paljon aikaan.
4. Pidän tärkeänä, että Pyl-
könmäellä on toimivat 
peruspalvelut; päivähoito, 
alakoulu, vanhusten palve-
lutalo, kotihoidon palvelut, 
seurakunnan palvelut, kaup-
papalvelut sekä vireä yli sata-
vuotias oma urheiluseura 
Pylkönmäen Yrittävä. Hyvät 
peruspalvelut mahdollistavat 
sen, että kaikenikäiset voivat 
asua Pylkönmäellä. Pylkön-
mäellä on myös turvallista 
asua ja kyläläiset auttavat ja 
pitävät huolta toisistaan. Pyl-
könmäellä on myös puhdas 

ja kaunis luonto.
Toivon että kyläyhdistykseen 
otettaisiin rohkeasti yhteyt-
tä niin isoissa kuin pienissä-
kin asioissa sekä palautteen 
antaminen toiminnastamme 
on myös tärkeää sillä kylä-
läisten asialla toimimme. 
Järjestämissämme tapahtu-
missa ja talkoissa on mukava 
henki ja yhdessä tekemisen 
meininki, niihin ovat kaik-
ki tervetulleita ja mukaan 
mahtuu aina. Kyläyhdistys 
on kyläläisiä varten!

1. Olen Viitasen Katja 
2. Asun Pylkönmäen kes-
kustassa.  
3. Pylkön Äänessä olen ollut 
mukana useamman vuoden. 
4. Pylkön Äänellä on monen-
laista tehtävää, pidetään 
yhdessä yllä kylän viihtyi-
syyttä!  

1. Seija Talaskivi 
2. Soidinmäeltä
3. 
4. Minulle on tärkeitä: Ympä-
ristö, palvelut, ja ihmisten 
hyvinvointi.

1. Anja Oksala
2. Kukonkylä
3. Koska minua pyydettiin
4. Pienen kylän kehittämistä 
ja esille tuomista

1.Veli Siltasalmi
2. Pajumäen Siltasalmessa 
3. Näkee vähän avarammin 
ja tarkemmin kylän elämää. 
Samalla voi panna oman 
pienen panoksensa yhtei-
sen hyvän eteen. Saa kuulla 
toisten ajatuksia ja ideoita. 
4. Pidän tärkeänä viihtyi-
syyttä, siisteyttä ja kohtuul-
lisuutta kuluttamisessa. 
Luonnon läheisyys ja sen 
hyödyntäminen tasapai-

noisella tavalla. Kyllä kesä-
lintujen laulu on taas ihanaa 
hiljaisen talven jälkeen.

1. Iida Moisio
2. Asun Pylkönmäen kir-
konkylällä
3. Haluan olla kehittämässä 
konkreettisesti omaa asun-
paikkaani, omalla osaami-
sellani niin, että täällä on 
mukava asua ja elää 
4. Pidän tärkeänä, että kylä 
pysyy asuttuna ja asumisen 
edellyttämä palvelutaso säi-
lyy sellaisena, että Pylkön-
mäellä on mahdollista asua. 
Sekä olemassa oleva kylän 
yhteishenki säilyy ennallaan. 
”Jos haluat kulkea nopeasti, 
kulje yksin jos haluat kul-
kea kauas, kulje yhdessä”. 
Yhdessä tekemällä kylän 
yhteisen hyvän eteen, loppu-
tulos on paras mahdollinen 
ja siitä voi iloita koko kylä. 

Kyselymme

Pylkön komeissa maisemissa vasemmalta Rii  a Sorri, Katja Viitanen, Seija Talaskivi, 
Anja Oksala, Iida Moisio, Mikko Raitanen, Lasse Särkioja ja Veli Siltasalmi.

Ajankohtaista 
Pylkönmäellä
PYLKÖNMÄEN 
TAPAHTUMIA 2020
Tapahtumat peruttu 
30.8.2020 saakka, korona-
tilanteesta ja viranomaisten 
suosituksesta.

Pidetään huolta hyvästä 
käsihygieniasta, itsestäm-
me ja toisistamme

PERHEUUTISIA

KASTETUT
18.5.2020 Veeti Viljami 
Sironen

Päivään heleään syntyi
 lapsonen,
iloksi läheisten.
Anna hänelle enkeleitä,
ohjaa oikeita teitä.

VIHITYT
23.4.2020 Iida ja Onni 
Moisio

Unelmat yhdessä haaveilkaa.
Toiveet yhdessä toteuttakaa
Ilot yhdessä eläkää.
Surut yhdessä jakakaa.
Muistot yhdessä vaalikaa.
Ilot yhdessä naurakaa,
surut yhdessä itkekää,
kädestä toisianne pitäkää.
Anteeksi toisillenne antakaa.
Matkalla toisianne tukekaa,
siten onnellisia päiviä saatte.

VALMISTUNEET
Ylioppilas
Janina Kallio

Tara Mäkelä

Ammattiin valmistuneet
Iivari Kujala, Rakennus-
alan perustutkinto, 
talonrakentaja
Jani Kallionsivu, Kuljetus-
alan ammattitutkinto
Samu Tuominen, Tieto- ja 
tietotekniikan perustut-
kinto, ICT-asentaja
Veeti Kotanen, Kone- ja
 tuotantotekniikan 
perustutkinto

Ammattikorkeakoulutut-
kinto

Vanessa Siltasalmi, 
sosionomi

Onni on unelmoida ja
pyrkiä pienestä suureksi.
Onni on ahkeroida ja
tehdä haaveita todeksi.
Onnittelut suurenmoisesta
suorituksesta!

Ilmoita perheuutiset pylko-
naani@pylkonmaki.fi 

VENEPAIKKA 
PAPINKALLIOLLA

Merkitse veneesi veden- ja 
säänkestäväksi, omistajan 
nimi ja puhelinnumerolla

30.7.2020 mennessä. 
Veneet jotka eivät ole mer-
kitty hävitetään.

Pylkönmäen Yrittävän 
yleisurheilukerho alkaa 
Pylkönmäen urheilukentällä 
tiistaina 9.6.

Ohjatut harjoitukset ajalla 9.6.-4.8.2020
tiistaisin klo 13-14 5-7 vuotiaat
  klo 14-15.30 yli 8 vuotiaat

Kerhossa leikitään, pelataan ja 
harjoitellaan eri urheilulajeja

Lisätietoja Riitta Sorrilta 
puh. 040 771 8643


