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Pylkön Äänen kuulumiset
Eletään vuoden 2020 loppua. Vanha sanonta, ”päivä kerrallaan mennään”, pitää nyt jos koskaan hyvin paikkaansa, sillä elämme epävarmaa korona-aikaa. Arvaamaton
vuosi ollut kaikkinensa, kun korona tuli ja yllätti meidät
kaikki suomalaiset.
Ihmeen voimalla korona rajoittaa meidän jokapäiväistä
eloamme niinkin pienessä maassamme kuin Suomessa.
Vaikka asumme Pylkönmäellä hieman syrjässä ja omassa
rauhassa, on meidänkin pitänyt ottaa huomioon valtiovallan asettamat koronarajoitukset kevättalvesta lähtien.
Vastuksista huolimatta, saamme olla Pylkön Äänessä

kiitollisia siitä, että saimme Papinkallion kehittämishankkeen aikataulussa tehtyä valmiiksi.
Kiitän kaikkia talkoolaisia, jotka ovat vuoden aikana
osallistuneet Pylkönmäellä järjestettäviin talkoisiin, ilman
talkootyötä ei Pylkönmäki olisi vireä kylä luonnonkauniine ympäristöineen.
Pidetään toisistamme huolta ja puhalletaan yhteen hiileen myös tulevanakin vuonna!
Loppuvuoden tapahtumista sen verran:
Joulunavaus pidetään torilla la 28.11. klo 14.00 alkaen.
Kynttiläkulkue järjestetään su 6.12. klo 18.00. lähtö torilta.

Muista koronaohjeistukset, ethän tule paikalle sairaana
tai flunssaisena
Toivotan Pylkön Äänen puolesta kaikille mukavaa loppuvuotta ja rauhaisaa joulun aikaa sekä muistorikasta
vuotta 2021.
Iida Moisio
puheenjohtaja
Pylkön Ääni ry

Kirkon kulmilta: Koronavuoden summausta
Vuosi lähenee loppuaan ja vuoden päättyessä on hyvä katsoa taaksepäin, että miten meni. Mitä opin, mistä kiitän,
millä mielin suuntaan tulevaan?
Vuotta 2020 on leimannut korona. Vuoden alkaessa
meistä harva vielä tunsi tuota sanaa, mutta näin vuoden
päättyessä pienimmätkin ovat sen oppineet. Koronalla
oli isoja vaikutuksia, seurakunnassakin meillä oli valmiusryhmän kokous, joissa päätettiin asioista, joita ei olisi
osannut kuvitellakaan, että niinkin voi tehdä. Isoin asia
oli varmaan se, että kirkot olivat kiinni ja jumalanpalveluksiin pystyi valmiuslain ajan osallistumaan vain etänä.
Siinä otettiin melkoisia digiloikkia seurakunnissa ja nuo
loikat toivottavasti ajan myötä kantavat hyvää hedelmää
ja tavoittavat uusia ihmisiä.
PYLKÖNMÄELLÄ ISOIN MUUTOS arkielämään koettiin
varmaan siinä, kun koulut siirtyivät etäopetukseen. Yhtäkkiä ei kylän raitilla marssinutkaan koululaisia ja taksit
ajelleet, vaan koulua käytiin kotoa. Nostan hattua koulun
henkilökunnalle toiminnasta tuona aikana. Kesällä tavatessa kummilapsia eri puolilta Suomea kävi ilmi, että jossain
opettaja oli soittanut kerran etäkoulun aikana ja muuten
oltiin oltu sähköpostin tehtävien varassa, Pylkönmäellä
taas minäkin pääsin etäyhteyden välityksellä pitämään
suunnitelman mukaista aamunavausta ja kävinpä pyörähtämässä oppitunnillakin. Hyvältä näytti opiskelu! Kiitos myös kotiväelle työpanoksesta etäkoulun sujumiseen.

Pyhäinpäivän aattona kokoonnuttiin koululaisten ja isovanhempien kanssa Pylkönmäen hautausmaalle. Siellä
kuultiin lausahduksia ”onko sekin jäänyt ihan salaa eläkkeelle!”. Koronan varjopuolena on ollut se, että yhteiset
tilanteet ovat olleet minimissään ja näin monta tärkeää
muistamista on jäänyt kovin vähälle huomiolle. Kiitoksen olette kuitenkin ansainneet te, jotka olette hiljaisuuden keskellä jääneet pois työstä, kiitos koko Pylkönmäen
kyläyhteisön puolesta!
JOULU TULEE, SITÄ EI OLE PERUTTU, mutta koronan takia
tehdään hieman muutoksia myös seurakunnan toimintaan.
Jouluaattona kokoonnumme kirkon pihaan hartauteen,
mutta jouluaamuna ovat kirkon ovet auki kaikkien tulla.
Kauneimpia joululauluja lauletaan sunnuntaina 13.12. klo
16 ja 19. Ensimmäiseen tilaisuuteen olemme saaneet esiintymään Onnenlaakson kuoron Mikko Kallion johdolla ja
toisessa tilaisuudessa on mukana kirkkokuoro.
Jouluilo tulee, vaikka yhteisessä juhlinnassa olemmekin
varovaisia: Pidämme turvavälejä ja huolehdimme hygieniasta. Tänäkin jouluna me luotamme Jesajan kirjan lupaukseen: ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren
valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa
kirkkaus. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon.”

Mervi Sahinaho
Pylkön pappi

Pylkönmäen kappeliseurakunnan tapahtumia
Kerronnallinen adventtihartaus ke 25.11.2020 10.00 Pylkönmäen kirkko. Mukana Heidi Pasanen ja lastenohjaajat.
Kudontapiiri ke 25.11.2020 11.00 Pylkönmäen srk-talo,
piirin ohjaajana Minna Autonen.
Messu su 29.11.2020 13.00 Pylkönmäen kirkko, messun
jälkeen diakonia- ja lähetysmyyjäiset, puuro- ja soppatarjoilu. Messun toimittaa Jarmo Autonen.
Rauhanyhdistyksen seurat su 6.12.2020 16.00 Pylkönmäen srk-talo seurakuntasali
Joulupaja koululaisille to 10.12.2020 17.00 Pylkönmäen srk-talo. Pajassa ohjaajina Mervi Sahinaho, Iida Upla ja
Miska Sulku.
Kauneimmat joululaulut su 13.12.2020 16.00 Pylkönmäen kirkko. Mukana Onnenlaakson kuoro.
Kauneimmat joululaulut su 13.12.2020 19.00 Pylkönmäen kirkko. Mukana kirkkokuoro.
Joulupaja koululaisille to 17.12.2020 17.00 Pylkönmäen srk-talo. Pajassa ohjaajina Mervi Sahinaho, Iida Upla ja
Miska Sulku.
Yksinasuvien joulujuhla pe 18.12.2020 12.00 Pylkönmäen srk-talo, ilm. 10.12. mennessä p.040 778 4701
Jouluaaton perhehartaus to 24.12.2020 13.00 Pylkönmäen kirkon piha. Hartauden toimittaa Mervi Sahinaho.
Jouluaamun messu Pylkönmäellä pe 25.12.2020 8.00
Pylkönmäen kirkko. Messussa mukana kirkkokuoro, Mervi Sahinaho ja Satu Uusisalo.
Rauhanyhdistyksen seurat su 10.1.2021 16.00 Pylkönmäen srk-talo
Messu su 10.1.2021 13.00 Pylkönmäen srk-talo. Messun
toimittavat Mervi Sahinaho ja Hanna Rahkonen.

TERVETULOA

KYNTTILÄKULKUE
Sankarinhaudoille
La 6.12. klo 18.00
Lähtö: Torilta,
kynttilät 100:lle
OHJELMASSA:
* Avajaispuhe * Musiikkia * Myyjäispöytiä * Glögi-ja piparitarjoilu *
Makkaranmyyntiä * Joulupukin vierailu noin 15.30
Myyntipaikat ilmaisia, jokainen myyjä tuo
oman myyntipöydän/kojun paikalle.

La 28.11.2020

Klo 14.00–16.30

Pylkönmäen
tori

Lähdetään torilta, kulkue kävelee
Keskustien kevyenliikenneväylää
pitkin sankarinhaudoille.
Kynttilät lasketaan
sankarinhaudoille. Pylkönmäen
mieskuoro laulaa paikan päällä.
Järj. Pylkön Ääni ja Pylkönmäen
kaappeliseurakunta

UUTTA!! PYLKÖNMÄKI SEINÄKALENTERI 2021
Myynnissä Pylkönmäen M Marketissa 12 e kpl, 20 e 2 kpl

KESKIVIIKKONA 25.11.2020 / VIISPIIKKINEN

Pylkön Ääni

pylkonaani@pylkonmaki.fi

/15

Kyselymme??

Joonas Sironen 		

1
”

Auli Rahikainen

Jorma Ollinen 		

Tuomo Moisio

.Mikä oli parasta tänä vuonna 2020 Pylkönmäellä?
2.Missä vietät joulun? Onko sinulla jouluperinteitä, jota vaalit, mitä?
3.Aiotko osallistua Pylkönmäen joulunavaukseen?
4. Haluatko esittää jonkun kehitysidean Pylkön Äänelle (kyläyhdistykselle) mitä kylällämme voisi vielä
kehittää, minkälainen idea?

JOONAS
SIRONEN
1. Vaikka korona on
rajoittanut monia
asioita, Pylkönmäellä
on pystynyt joitain
tapahtumia pitämään.
2. Perusjoulu perheen
kanssa. Ei mitään
erikoista, kinkkua
syödään yms.
3. Näyttää siltä, että
olen töissä palvelemassa
kaupassa.
4. Ei heti tule mitään
mieleen. Oletteko
miettinyt jotain
aktiviteettiä ikäihmisille?

”

AULI
RAHIKAINEN
1. Asukkaat keskittivät
asioinnit ja ostokset
omalle kylälle.
2. Joulu menee
pitkälti töiden parissa.
Jouluperinteitä ei ole
juurikaan.
3. Aion osallistua
4. Toivoisin, että
kyläläisillä riittää
tsemppiä pitää
positiivista vireyttä yllä
kylällämme.

”

JORMA
OLLINEN
1. Lämmin kesä.

2. En ole vielä
suunnitelmaa tehnyt
joulun suhteen,
täysin avoin. Eipä
ole oikeastaan
jouluperinteitä.
3. Voisinhan siellä
kävästä.
4. En osaa sanoa mitään.

”

TUOMO
MOISIO
1. Papinkallion
virkistysalueen
kehittäminen
2. Jouluperinteitä ovat:
joulukinkku, haudoilla
käynti, jouluaaton
hartaus. Joulun olen

aina viettänyt perheen
kanssa. Lapset ovat jo
muuttaneet pois kotoa,
niin olemme viettäneet
joulua jonkun lapsen
luona vuorotellen. Tänä
vuonna menemme
jouluksi vanhimman
lapsen perheen
luokse Pihtiputaalle
Muurasjärvelle.
3. Kyllä
4. Seuraava
kehityskohde voisi olla
esimerkiksi luontopolku
koululta papinkalliolle,
hyödyntäen latupohjaa,
joka soveltuisi kävelyyn
ja maastopyöräilyyn.

Pylkönmäen loppuvuoden
tapahtumat 2020

Reseptihaaste

Sain reseptihaasteen Elina
Muhoselta.
Minun lempireseptini on
banaanimaustekakku.
Olen kotileipuri, leivon itse
pullat kakut ja sämpylät. En
osta niitä juurikaan kaupasta. Leivon aina kun tarve
Miksi juuri tämä resepti
on suosikkisi?
Sen takia, kun se onnistuu aina. Takuuvarma resepti
seurannut minua vuosikymmenen.
Kenelle suosittelet reseptiä?
Tämä resepti menee melkein kaikille, jotka tykkävät
kuivakakuista, voin suositella.
Resepti on hyvä ja varma
onnistumisen suhteen semmoisellekin, joka vähemmän
leipoo.
Banaanimaustekakku
150 g voita tai margariinia
3 dl sokeria
2 munaa
5 dl vehnäjauhoja
1 tl neilikkaa

Tilaisuudet ja tapahtumat ovat kaikille avoimia!
MARRASKUU
La 28.11. klo 14.00–16.30 Pylkönmäen joulunavaus Pylkönmäen torilla
Su 29.11. klo 15.00 Pylkönmäen Yrittävän ry:n vuosikokous Yrittävän talolla. YU-kauden päätös klo 16.00
JOULUKUU
La 5.12. klo 10.00–13.00 Helluntaiseurakunnan joulumyyjäiset ja kirpputorin avajaiset, Pylkönmäen helluntaiseurakuntatalolla
Su 6.12. klo 18.00 Kynttiläkulkue, lähtö Pylkönmäen torilta,
kävellään kulkueessa Sankarihaudoille, lasketaan kynttilät, Pylkönmäen mieskuoro laulaa paikan päällä
La 12.12. Joulukahvitus Pylkönmäen M-Marketissa
Su 13.12. klo 16.00 Kauneimmat joululaulut Pylkönmäen kirkossa,
klo 19.00 Kauneimmat joululaulut Pylkönmäen kirkossa
Muista koronasuositukset ja ohjeet.
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Löydät Pylkönmäen
tapahtumat myös: www.pylkonmaki.fi. Löydät Pylkönmäen myös Facebookista, Instagramista ja YouTubesta.

Eliisa Sirosen banaanimaustekakku.

1 tl inkivääriä
1 tl suolaa
1 tl soodaa
2 tl leivinjauhetta
2 tl kanelia
3–4 banaania
Voi ja sokeri vaahdotetaan.
Munat lisätään yksitellen.
Kuivat aineet sekoitetaan
keskenään. Banaanit survotaan ja lisätään vuorotellen
jauhojen kanssa voisokerivaahtoon.
Kakusta riittää isommalle
porukalle noin 12–20 kakkupalaa.
Voit tarjota kakun tuollaisenaan, vaihtoehtoisesti tehdä tomusokerikuorrutteen.
Haastan Anne Hokkasen
kertomaan oman suosikkireseptin.
Haaste sinulle lukija Poimi
resepti talteen Leivo resepti Ota kuva Postaa kuva
someen: Facebook tai Instagram #pylkönmäki #reseptihaaste

Kynttiläpalvelu
Pylkönmäen
hautausmaalla jälleen

Kuusen torille tänä vuonna lahjoittivat Seija ja Hannu Talaskivi Pylkönmäeltä. Pylkön Ääni kiittää kauniista kuusesta.

Pylkönmäen kappelineuvosto toteutti viime jouluna
ensimmäisen kerran kynttiläpalvelua hautausmaalla. Tänä vuonna päätettiin jatkaa toimintaa. Palvelu
sisältää kynttilän, sen paikalleen asettamisen ja pois
hakemisen.
Jouluaattona vapaaehtoiset sytyttävät kynttilät tilaajien ilmoittamille haudoille Pylkönmäen hautausmaalla. Palvelun hinta on 15 e. Tilaus sisältää max. 4
kynttilää. Sytytettävä kynttilä palaa noin 50 tuntia.
Tilauksia otetaan vastaan Pylkönmäen kappeliseurakunnan nettisivulla olevalla kaavakkeella 15.12.
saakka. Tilaus maksetaan verkkopankissa. Mikäli
joku lähellä asuva toivoo palvelua, mutta on ongelmia internetin käytössä, voi ottaa yhteyttä Veli Siltasalmeen p. 040 824 6835.
Kynttiläpalvelusta toivotaan monen hyvän asian
summaa: Palvelusta saadut rahat ohjataan Pylkönmäen diakoniarahaston hyväksi, kynttiläpalvelu toivottavasti vähentää ilmastokuormitusta, helpottaa
joulun ajan kiireitä perheissä ja on hyvä apu niille,
jotka eivät enää pääse omin voimin hautausmaalle.
”Pieni liekki viestin antaa: Syntyy lapsi viaton.
Pieni liekki syttyy sinne, missä Jeesus Kristus on.
Pieni liekki pimeydessä nyt voi olla jokainen.
Pieni liekki, joka kantaa valon luokse kaikkien.”
(Pekka Simojoki)

