Suinulan Sanomat
Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 1/2015

Suinulan vanhan koulun vuokrauksesta erilaisiin tilaisuuksiin
Kyläyhdistys vuokraa vanhaa koulua erilaisiin käyttötarkoituksiin edullisesti.
Koulun juhlasaliin mahtuu max. noin 60 henkeä esim. juhlatilaisuuksiin. Salia
voi käyttää myös liikuntaryhmille. Toiseen saliin (veistoluokka) saa myös
tarvittaessa pöytätilat n. 30-40 hengelle tai sitä voi käyttää kokoustilana. Lisäksi
koululla on pienempi sali (ent.ryhmis) pienimuotoisia tilaisuuksia varten. Keittiö
on hyvin varusteltu, noin 50 hengen astiastot, jotka kuuluvat vuokraan.
Vuokrahinnat tällä hetkellä ovat alle 4h , koko koulu 30€, yksi sali 20€. Koko
päivän vastaavat hinnat ovat 60€ ja 30€. Vuokrauksesta vastaa Marja-Leena
Ovaska, p. 044 3147569. Sähköpostitse tiedustelut ja laskutus Kari Moision
kautta, ki.moisio@netti.fi. Tiedustella voi myös koulutoimikunnalta/ Marja-Riitta
Laukkarinen, p. 044 5224652 tai s-postitse marja-riitta.laukkarinen@phpoint.fi
Molemmat isot salit on mahdollista
kalustaa useammalla tavalla. Myös
pöytäliinat sisältyvät vuokraan

PÄÄKIRJOITUS HELMIKUUSSA 2015
Kyllä ei enää ole kunnon talvia. Kelit vaihtelee kuin nuoren tytön mieli, välillä
pakastaa, tuiskuttaa ja myrskyää ja heti kohta heittää reilusti plussalle. Pitihän
tämä arvata, kun mustarastaat eivät viitsineet lentää etelämmäksi. Niillä tuntuu
olevan pitkäntähtäyksen sääennusteet hallinnassa, tai ehkä se johtuu vain
lintulaudan ilmaisesta lounaasta.
Kylätoiminnassa on tarkoitus tänä vuonna edetä pitkälti perinteisten tapahtumien
kautta. Suuret hankkeet valokuituverkko ja jätevesiviemäri on saatu toteutettua.
Tosin viemäriverkoston viimeiset reklamaatiokorjaukset ovat vielä käynnissä.
Ihan täysiä pisteitä ei Pohjanmaan pojille hommasta voi antaa, meikäläisenkin
jätevedet pulppusivat ensi alkuun naapurin pihalle.
Puuhaa riittää vielä koulun ulkorakennuksen kunnostuksessa, mutta eiköhän
sekin vuoden lopulla ole reilassa. Ja hyvähän se on aikanaan korjata, ettei käy
niin kuin ”itäkeskuksen ” puolella, jossa tuntuu joka toinen julkinen rakennus
olevan purkutuomiota tai vähintään peruskunnostusta vailla.
Uusien talojen saaminen kylille näyttää nykypolitiikan valossa aika vaikealta.
Kaavoittamattomalle alueelle talon rakentamisesta ollaan tekemässä lähes
mahdotonta. Suinulaankin kaavaa ollaan alustavasti suunniteltu, mutta
nykyisessä taloustilanteessa se taitaa siirtyä odottamaan aikoja parempia.
Vaikka yllä sanoinkin, että perinteisiä latuja mennään, ei se tarkoita etteikö uusia
ideoita saisi esittää. Jos jollakin välähtää kuningasidea, niin rohkeasti vain
kylätoimikunnalle tiedoksi. En lupaa , että kaikki toteutetaan, mutta vakavasti
harkitaan.
Hyvää kevättä kaikille!

Markku Laukkarinen
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Kylätoimikunta ja muut kyläyhdistyksen toimikunnat 2015
Puheenjohtaja Markku Laukkarinen, p. 040 7769939, s- posti
markku.laukkarinen@gmail.com
Varapuheenjohtaja Eero Lehtinen, p. 044 2517978, s-posti lehee@phpoint.fi
Sihteeri Annemari Leppä , p. 0440 231407, s- posti annemari.leppa@luukku.com
Muut jäsenet: Leena Heikkilä, Paula Karpeeki, Virpi Korjonen, Riitta Kuivikko,
Olli Moisio, Tiina Myllykoski, Marja-Leena Ovaska
Kirjanpitäjä/rahastonhoitaja: Kari Moisio
Emännät: Tiina Myllykoski, Kaija Savo, Seija Laurila, Virpi Korjonen
Lehtitoimikunta: Marja-Riitta Laukkarinen, Kari Moisio, Olli Moisio
Koulutoimikunta: Eero ja Seija Lehtinen, Erkki Kuivikko, Marja-Riitta
Laukkarinen, tilavaraukset koululle hoitaa M-L Ovaska, p. 044 3147569
Liikuntavastaavat: Markku Laukkarinen, Pasi Vanhatalo
Muita toimikuntia nimetään tarvittaessa.

Suinutupa
Elintarvikekioski-kahvio
Ilolankuja 1, 35630 Kuorevesi AVOINNA
35630 Kuorevesi
P. O45 8770400

ti-la klo 11.00-17.00
Lounas ti-la klo 11.00 -14.00

Tilauksesta makeat ja suolaiset leivonnaiset.Voileipäkakut, täytekakut ym.

KIITOS KAIKILLE ONNITTELIJOILLE SUINUTUVAN YRITTÄJYYTENI 1-VUOTISPÄIVÄNÄ!
OLI MUKAVA, ETTÄ TEITÄ PISTÄYTYI NIIN PALJON PÄIVÄN AIKANA TERVEHTIMÄSSÄ JA KAHVITTELEMASSA !
Suinutupa/Tellen Tupa T:mi Meeri Heilimo

PS. Facebook sivut osoiteessa https://www.facebook.com/suinutupa

TAPAHTUMAKALENTERI
 Tiistaisin klo 16 puutyö- ja nikkarointipiiri koululla
 Keskiviikkoisin klo 18 jooga koululla.Teija Virtamo ohjaa.
 Torstaisin joka toinen viikko hieroja Erkka Lehmuksen vastaanotto
koululla Ajanvaraukset Erkalta p. 050 3550084
 Sunnuntaina 1.3. laturetki laavulle. Reitti ja lähtö vapaa. Laavulla mehua
tarjolla ja makkaraa myynnissä klo 11-14. Kirjaus myös laavulla. Laturetki
järjestetään kyläyhdistyksen ja ns Nysän yhteistyönä. Säävaraus.
 Sunnuntaina 8.3. klo 12 talvitapahtuma koululla. Lasten hiihtokilpailut,
sarjat kaikenikäisille. Jääpelejä luistelukaukalossa. Puffetista hernekeittoa,
makkaraa, kahvia ym.
 Lauantaina 14.3. klo 10 - 12 pilkkikisat, lähtö jäälle koululta. Sarjat
naisille, miehille ja lapsille/nuorille. Kalastuskunta ja kyläyhdistys yhdessä
järjestäjinä.
 Sunnuntaina 22.3. klo 19 laavukirkko Suinulan laavulla yhdessä
Kuoreveden alueseurakunnan kanssa, tarkemmin seurakunnan ilmoituksissa

Suinulan latukartta

Suinulan latuja ylläpidetään kyläyhdistyksen talkoovoimilla. Ladut ajetaan
moottorikelkalla tarvittaessa lumitilanteen mukaan. Ajankohtaisia latutietoja
voi käydä kurkkaamassa Suinulan Facebook-sivuilta.

