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Suomi 100 vuotta
Elämme Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlavuotta. Suomen itsenäisyyden
juhlavuoden teemana on ”Yhdessä”. Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi
100 -hanke kannustaakin siis yhdessä kaikkia Suomen toimijoita – seuroja,
yhdistyksiä ja yrityksiä – juhlistamaan tätä vuotta. Miten Sinä toivoisit kylämme
juhlivan vuonna 2017? Ideoita ja toiveita otamme vastaan mielellämme.

99-vuotiasta Suomea
juhlittiin perinteisesti
itsenäisyyspäivän aamuna
6.12.2016 Suinulan
kylätalolla lipunnoston
ja ohjelmallisen aamupalan merkeissä. Myös
kylän sankarivainajia
muistettiin kynttilöin
kiitollisina.

Pääkirjoitus helmikuussa 2017
Hei kylänväki, nuorimmasta vanhimpaan!
Yritän tässä saada ajatuksia kokoon ja pistää ne paperille. Olin parin viikon matkalla enkä
tiedä millaisia kelejä teillä täällä on ollut. Nyt kuitenkin on tällä viikolla (kirjoitan tätä viikolla
kuusi) saatu tuta pakkasista ja auringosta. Harvinainen näky mutta nauttikaamme nyt siitä. On
saatu lunta ja jäätäkin, joten on päästy luistelemaan ja hiihtelemään. Olen minäkin kerran
uskaltautunut järven jäälle luistelemaan lastenlapsien ja naapurin lasten kanssa. Koululla on
myös kaukalon rata jäädytetty ainakin pari kertaa, ellei useimmin. Nyt siinä on pysynyt jää.
Myös hiihtämään on päässyt järven jäälle tehdyllä radalla.
Kylätalolla pyörii tiistaisin nikkarointi ja askartelupiiri tiistaisin. Mukaan vaan jos tunnet
kiinnostusta! Hieroja käy torstaisin parillisina viikkoina ja joogan harrastajat keskiviikkoisin
kerran viikossa.
Eri yhdistykset pitävät kokouksia talolla ja yksityiset henkilöt omia tilaisuuksiaan. Paljon on
toimintaa, siispä taloa pitää myös pitää kunnossa. Suunnitelmissa on lämmityksen
muuttamista, keittiön ”ehostamista”. Askarteluhuone saadaan pääsääntöisesti käsityökäyttöön
kun näyttökangas ja projekti siirrettiin salin puolelle. Myös presidenttiemme kuvat pääsevät
nyt arvoiselle paikalleen juhlasaliin. Tervetuloa tutustumaan tiloihin! Sunnuntaina 12.3
siihen on oiva tilaisuus, silloin on kyläyhdistyksen talvitapahtumapäivän vietto. Pilkkijät
lasketaan jäälle 10-12 ja kello 12.30 alkaa hiihtokisa lapsille ja nuorille, saa siellä hiihdellä
myös aikuisetkin. Ohjelmassa myös Kuoreveden VPK:n alkusammutusinfo. Myynnissä on
Marttojen valmistamaa hernekeittoa ja pannaria sekä kahvia ja kyläyhdistyksen nuotiolla on
makkaranpaistoa. Myös arpoja on myynnissä.
Hyvää talven jatkoa kaikille ja tervetuloa mukaan kylän tapahtumiin.
Annemari Leppä
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Tiedotuslehtinen ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa yhdessä Nysän Uutisten kanssa.
Lehti jaetaan ilmaisjakeluna Suinulan kylän talouksiin.
Toimituskunta:
Marja-Riitta Laukkarinen, p. 044 5224652
marja-riitta.laukkarinen@phpoint.fi
Timo Ulmanen, p.0503070112
timo.ulmanenmail.com
Kari Moisio, p., p. 0503370742
ki.moisio@netti.fi
Lehti luettavissa netissä osoiteessa
http://suinula.jamsa.fi/lehti/SuinulanSanomat.htm

Suinulan kyläyhdistys on myös Facebookissa, osoite
https://www.facebook.com/SuinulanKylayhdistysRy

Kylätoimikunta vuodella 2017 ja muut vastaavat toimijat
Puheenjohtaja: Annemari Leppä p. 0440 231407 sähköpostiosoite:
annemari.leppa@luukku.com
Varapuheenjohtaja: Riitta Kuivikko p. 050 5530347 sähköpostiosoite:
erkki.kuivikko@luukku.com
Sihteeri: Paula Karpeeki p. 050 3425369 sähköpostiosoite:
paula.karpeeki@suomi24.fi
Muut jäsenet: Leena Heikkilä, Raili Nieminen, Tiina Myllykoski, Marja-Leena
Ovaska, Olavi Routti, Timo Ulmanen
Kirjanpitäjä: Kari Moisio
Emännät: Tiina Myllykoski, 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 marja-riitta.laukkarinen@phpoint.fi
Liputusvastaava: Olavi Routti ja Timo Ulmanen
Liikuntavastaavat: Ilkka Suppula ja Markku Laukkarinen
Lehtitoimikunta: Marja-Riitta Laukkarinen, Kari Moisio, Timo Ulmanen

Muistattehan, että kylätaloa ja sen eri
tiloja voi vuokrata edullisin hinnoin mm. juhliin,
kokouksiin tai tilapäisesti vaatimattomaksi
majoitustilaksi. Myös astioita, telttaa, grilliä ym.
vuokrataan talon ulkopuolelle.
Tarkemmat hintatiedot löytyvät kotivuilta
http://suinula.jamsa.fi/kyla/koulu/
tai voitte tiedustella puhelimitse ja sähköpostitse yllä olevilta vuokrauksen vastuuhenkilöiltä.

Talven Tapahtumakalenteri
Tiistaisin puutyö- ja nikkarointipiiri klo 16 kylätalolla jatkuu
Koulun puutyövälineet ja -koneet käytössä myös omiin töihin
Keskiviikkoisin jooga jatkuu klo 18 kylätalolla
Vetäjänä joogaohjaaja Teija Virtamo. Tervetuloa myös uudet joogaajat
kokeilemaan. 10€/kerta
Torstaisin parillisina viikkoina hieroja Tytti Hämäläinen (HierontAika) pitää
vastaanottoaan kylätalolla. Seuraava hierontapäivä 23.2.
Ajanvaraukset Tytti Hämäläinen p. 0400 409693. Edullisesti hierontaan omalla
kylällä!
Sunnuntaina 12.3. Talvitapahtuma alkaen klo 10 Suinulan kylätalolla.
Pilkkikisat klo 10-12. Lasten hiihtokilpailut klo 12.30, sarjat myös aikuisille. Klo
13 Kuoreveden VPK:n alkusammutusinfo. Hernekeittoa ja pannaria sisätiloissa,
ulkona nuotiomakkaraa. Arpoja.

Suinutupa
Elintarvikekioski-kahvio
Ilolankuja 1, 35630 Kuorevesi
35630 Kuorevesi
P. 045 8770400

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

040 7570434
Tilauksesta makeat ja suolaiset leivonnaiset. Voileipäkakut, täytekakut ym.
Pizzat myös edelleen tilattavissa.
Kioski suljettu poikkeuksellisesti lauantaina 1.4. ja 20.5.
Suinutupa / Tellen Tupa T:mi Meeri Heilimo

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

