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Talviloman riemuja Suinulan liikuntapaikoilla

Vaikka talven säät ovat oikkuileet
ja kelit olleet hyvin vaihtelevat, näyttäisi
kuitenkin, että nyt hiihtolomien alla
sekä luistelukaukalo että hiihtoladut ovat
käyttökunnossa. Kylätalon pihalla
luistelemaan pääsee milloin vain,
myös pimeällä, koska kaukalon
valaistus on tehokas. Vitosen ja
kympin laduille voi lähteä
suihkimaan haluamaltaan kohdalta,
mutta Pärepuun suon risteyksessä
kannattaa hetki jarrutella, jotta nimet
kerkeää kirjaamaan vihkoon. Siellä
on myös latukartta. Lumitilanteesta
johtuen laduilla kannattaa olla erityisen
varovainen! Jääladuille pääsee helpoiten
mm. kylätalolta, Halkoniemestä,
Suinurannasta tai kirkolta. Liikuntapaikkojamme hoitavat vapaaehtoiset
mahdollisuuksiensa mukaan.

Pääkirjoitus helmikuussa 2016
Kolmekymmentäviisi vuotta. Pitkä sana ja pitkä aika, vaikka me jo jonkun aikaa
elämää nähneet olemmekin huomanneet, miten nopeasti aika kuluu. Se mistä
luulee olevan vasta muutama vuosi, onkin tapahtunut ainakin viisi tai jopa
kymmenen vuotta sitten, kun asiaa tarkemmin pohtii.
Hieman yli 35 vuotta sitten eli vuoden 1980 marraskuussa alkoi aktiivinen
kylätoiminta Suinulassa. Tuolloin pidettiin kyläyhdistyksen perustava kokous
Suinulan koululla ja yhdistyksen rekisteröinnistäkin tuli nyt helmikuun alussa
kuluneeksi 30 vuotta. Eli pitkä pätkä hyvin aktiivista kylätoimintaa
Kun tätä aloittelin pohtimaan, piti ensin tarkistaa, mitä olimmekaan vuonna 2008
kirjoittaneet aiheesta kyläkirjaan, muistikin kun on kovin lyhyt. Paljon oltiin jo
tuolloin saatu aikaiseksi kylän kehittämiseksi. Jos nyt historiikkia jatkettaisiin,
voitaisiin todeta, että edelleen kyläyhdistys on kyennyt elämään ajassa ja
toivottavasti myös jollain tavalla vastaamaan niihin haasteisiin ja tarpeisiin, jotka
ovat elämänlaadun kannalta täällä ”periferiassa” tärkeitä.
Valokuituhanke on yksi mittavimmista saavutuksista, sillä voimme ylpeillä kyllä
ihan syystäkin, kun homma monessa paikassa edelleen on jäissä, jos jostakin
syistä. Monella muulla kylällä kun asiaa vasta valmistellaan. Myös viemäröinti
vihdoin ja viimein on saatu toteutettua. Suinutupa toimii edelleen ja loistavien
yrittäjien ansioista on kehittynyt entistä enemmän palvelemaan kyläläisten
nykytarpeita muun muassa lounaspaikkana. Rahoituksia kyläyhdistys on anonut
ja saanutkin esimerkiksi kylätalon ulkorakennuksen korjaamiseen ja
liikuntaharrastusten ylläpitämisiin. Nettisivut ovat uudistuneet ja facebookissakin
pidetään nykyisin tietoja ajan tasalla. Maailma on lähellä täälläkin, joten
kansainvälistymistä on yritetty aloitella ja kielitaitoa ylläpitää. Monia uusia
toimintoja kyläyhdistyksessä on kehitetty ja vanhoja hyviä ylläpidetty. Lista on
pitkä. Ja aivan uusiakin haasteita piisaa myös tulevaisuudessa.
Ennenkaikkea kuitenkin haluan ”nostaa hattua”, sille että edelleenkin joitain ihan
alkumetreiltä jo toiminnassa mukana olleita toimii yhä aktiivisesti kylän
kehittämisessä. Se on kunnioittettava saavutus! Mutta ihan jokaisen työpanos on
tietysti todella tärkeää, kaikki ovat tervetulleita tekemään ja osallistumaan, kukin
omien kiinnostuksen kohteidensa, ajankäyttönsä ja mahdollisuuksiensa mukaan.
Uudet ja vanhat! Kylätoiminnan tekevät mielekkääksi erilaiset ihmiset ja
yhdessätekemisen meininki. Tehdään tästäkin vuodesta hyvä ja aktiivinen vuosi
Suinulassa – kaikki yhdessä !
Marja-Riitta Laukkarinen
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Kylätoimikunta vuodella 2016 ja muut vastaavat toimijat
Puheenjohtaja: Markku Laukkarinen p. 040 7769939 sähköpostiosoite:
markku.laukkarinen@gmail.com
Varapuheenjohtaja: Paula Karpeeki p. 050 3425369 sähköpostiosoite:
paula.karpeeki@suomi24.fi
Sihteeri: Annemari Leppä p. 0440 231407 sähköpostiosoite:
annemari.leppa@luukku.com
Muut jäsenet: Leena Heikkilä, Virpi Korjonen, Riitta Kuivikko, Olli Moisio,
Tiina Myllykoski, Marja-Leena Ovaska, Olavi Routti
Kirjanpitäjä: Kari Moisio
Emännät: Tiina Myllykoski, Paula Karpeeki, Seija Laurila, Kaija Savo
Kylätalotoimikunta: Seija ja Eero Lehtinen, Erkki Kuivikko, Marja-Riitta
Laukkarinen
Kylätalon varaukset: Marja-Leena Ovaska p. 0443147569 ; s postitiedustelut
joko Kari Moisio ki.moisio@netti.fi tai Marja-Riitta Laukkarinen marjariitta.laukkarinen@phpoint.fi
Liputusvastaava: Eero Lehtinen
Liikuntavastaavat: Ilkka Suppula ja Markku Laukkarinen
Lehtitoimikunta: Marja-Riitta Laukkarinen, Kari Moisio, Olli Moisio
Muistattehan, että kylätaloa ja sen eri
tiloja voi vuokrata edullisin hinnoin.
Tarkemmat hintatiedot löytyvät kotivuilta
http://suinula.jamsa.fi/kyla/koulu/
tai voitte tiedustella puhelimitse ja sähköpostitse yllä olevilta vuokrauksen vastuuhenkilöiltä.

TAPAHTUMAKALENTERI
 Tiistaisin klo 16 puutyö- ja nikkarointipiiri kylätalolla jatkuu
 Keskiviikkoisin klo 18 jooga kylätalolla. Teija Virtamo ohjaa edelleen,
kertamaksu 10€/osallistuja. Myös uudet kiinnostuneet tutustujat tervetuloa
kokeilemaan joogaa!
 Torstaisin joka toinen viikko hieroja Tytti Hämäläinen (HierontAika)
kylätalolla. Ajanvaraukset Tytiltä p. 040 0409693. Seuraava
hierontapäivä on 3.3.
 Torstaisin 25.2., 10.3., 7.4. ja 21.4. English language cafe –toimintaa
kylätalolla klo 18. Tule mukaan leppoisasti opettelemaan käyttämään
kielitaitoasi. Ryhmän vetäjänä Barbara Routti.
 Tiistaina 8.3. Jäteilta Suinulan kylätalolla klo 18. Jämsän jätehuolto
liikelaitoksesta jäteneuvoja Tiina Haapalahti tulee selvittämään tarkemmin
uusia lajitteluohjeita, jotka jaettu koteihin helmikuun alussa. Tervetuloa
kyselemään ja keskustelemaan jättteenkäsittelystä! Järjestäjinä Kuoreveden
Martat ja Suinulan kyläyhdistys.
 Suunnitteilla myös kahvakuulailua mahdollisesti huhtikuun lopulta ja
kesällä pari kertaa asahia. Näistä tarkemmin myöhemmin

Suinutupa
Elintarvikekioski-kahvio
Ilolankuja 1, 35630 Kuorevesi AVOINNA
P. O45 8770400
040 7570434

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

Tilauksesta makeat ja suolaiset leivonnaiset.Voileipäkakut, täytekakut ym.
Kioski suljettu pääsiäisenä 25.3.2016 – 28.3.2016 välisen ajan! Avoinna taas
normaaliin tapaan tiistaista 29.3. alkaen.
Suinutupa / Tellen Tupa T:mi Meeri Heilimo
Facebook sivut osoiteessa https://www.facebook.com/suinutupa

