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Rakkaat ovat oman kylän maisemat

-Jenni Kunnas

Vanhoissa valokuvissa on jotakin äärimmäisen kiehtovaa. Näitäkin Veljekset Karhumäki Oy:n ilmavalokuva-arkiston helmiä katsoessa
ajatus siirtyy väkisinkin tuonne yli 70 vuoden taakse ja sitä katselee omaa rakasta kotikyläänsä ja kotiaan aivan uudella tavalla
miettien, millaista edellisten kyläläisten ja kotiemme asukkaiden elämä oikein tuolloin oli. Välissä on lähes ihmisikä ja osa kuvien
pelloista kasvaa nyt koivua ja havupuita ja paljon vanhoja riihiä, latoja ja aittoja on vuosikymmenten aikana kadonnut maisemasta.
Asuintaloja on laajennettu ja nykyaikaistettu ja vanhoja purettu pois uusien tilalta. Aikaisempi maatalousyhteiskunta on teollistunut
ja muuttunut palveluyhteiskunnaksi ja ruoka haetaan oman pellon sijaan kaupan hyllyltä. Ihmiset taloissa ovat pitkälti vaihtuneet,
mutta rakkaus omaan kylään, sen kauniisiin maisemiin ja kanssa-asukkaisiin on varmastikin pysynyt meidän suinulalaisten sydämissä
samana. On ollut suuri ilo huomata, että uusia lapsiperheitä on muuttanut kyläämme ja tätä kautta kylämme pysyy elinvoimaisena ja
vireänä jatkossakin. Sunnuntaina 15.3. vietämme talvitapahtumaa Suinulan kylätalolla ja silloin onkin jälleen mainio tilaisuus tavata
uusia ja vanhoja kyläläisiä mukavan tekemisen, rupattelutuokioiden ja herkullisen purtavan äärellä.
Näissä Veljekset Karhumäen ilmavalokuvissa on tarkemmin kuvattuna Suinulan Hallin puoleinen osa eli nk. Räysänperä. Tarkkaa tietoa
siitä, mistä nimi juontaa juurensa, ei ole, mutta alun perin Räysänperä on ollut kuitenkin pilkkanimi viitaten mahdollisesti siihen, että
Räysänperällä oli monessa talossa runsaslukuinen lapsijoukko tuohon aikaan. Vaikka Räysänperällä nimenä on aikanaan ollut
epäedullinen kalske, niin meidän Räysänperällä asuvien keskuudessa nimi on vakiintunut ihan jokapäiväiseen käyttöön ja kannamme
kylämme osan nimeä ylpeydellä. On onni ja ilo saada asua Suinulan Räysänperällä ja kasvattaa lapset Suinulan kaltaisessa kylässä,
jossa me-henki ja yhteisöllisyys elävät voimalla, jossa naapurit tuntevat toisensa ja auttavat toisiaan ja jossa kyläyhdistys tekee
hienoa ja pyyteetöntä työtä koko kylän ja kyläläisten hyväksi. Tässä suhteessa paljonkaan ei ole 70 vuoden aikana muuttunut, vaan
vanhan ajan henki elää koko Suinulassa edelleenkin.

Ilmakuvat: Veljekset Karhumäki Oy, lisätiedot ja yhteydenotot: p. 03-5320123 tai veljeksetkarhumaki.fi

Pääkirjoitus maaliskuu 2020
Kesäasukkaan näkökulma. Kesän suinulalaiset: Tauno ja Helmi Lindström. Kylän lähitoimintaa. Tontteja Suinulassa. Lasten aukeama.
Peräkärrytansseissa kohtasivat kyläläiset, kesäasukkaat ja hyttyset. Suinulan historiaa. Maalarit maalasivat taloa.
Siinä joitain otsikoita ensimmäisestä Suinulan Sanomista kesältä 1998. Lehti sai alkunsa Soneran viestintäleiriltä Suinulan koululta,
jossa kyläläisten porukalla oli yhtenä päivänä mahdollisuus tutustua eri viestimiin ja myös lehdentekoon. Ensimmäisen lehden
toimitus, Annemari, Kari, Erkka, Markku, Lyyli, Mikko, Teija ja Marja-Riitta, ei ehkä silloin osannut aavistaa, miten pitkä tulevaisuus
lehdellä on säännöllisenä kylän tiedottajana edessään. Alusta pitäen lehteä on jaettu kylän joka savuun.
Lehden toinen numero ilmestyi heti syksyllä yhdessä Suinulan koululaisten kanssa. Koulun lopettamiseen asti kyläyhdistys jatkoi
lehden tekemistä yhdessä oppilaiden kanssa. Paksuimmillaan Suinulan Sanomat oli 40-sivuinen, sisältäen esimerkiksi kirjaarvosteluja, runoja, tarinoita, ruokaohjeita, horoskooppeja, ajankohtaisia tiedotteita, kuvia tapahtumista ja monenmoista muuta. Aika
monet illat on istuttu talkoilemassa lehteä monistaen, milloin Kuoreveden koululla, milloin Suinulassa. Taittaminen, päätoimittajan
hommaa, sujui koululla Soneran viestintäleirin jättämillä Applen Maceilla. Saimme hyvän alun tähänkin hommaan hyvillä välineillä ja
taitto-ohjelmilla, alkuun siihen opastusta saaden.
Koulun loppumisen jälkeen yhteistyökumppanimme on ollut Nuorisoseura Nysä. On ollut ilo tehdä lehteä yhteistyössä myös Nysän
porukan kanssa. Lehden koko muuttui tässä vaiheessa A4:sta pienempään ja sivumäärät myös inhimillistyivät. Samalla lehdestä tuli
napakampi tiedottaja, monet aiemmat palstat jäivät pois pienen tilan takia.
Nyt on korkea aika antaa nuorempien jatkaa lehden tekoa. Olen haikean onnellinen, että saan antaa päätoimittajan kapulan nyt yli
kahdenkymmenen vuoden jälkeen Jennille, lehti saa ihan varmasti uutta ilmettä ja tulee paremmin myös tähän aikaan.
Kiitokset kaikille lukijoille näistä vuosista, paljon olen oppinut ja saanut tästäkin mielenkiintoisesta urakasta.
-

Marja-Riitta Laukkarinen

Suinulan Sanomat
Tiedotuslehtinen ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa yhdessä Nysän Uutisten kanssa.
Lehti jaetaan ilmaisjakeluna Suinulan kylän talouksiin.
Toimituskunta:
Jenni Kunnas p. 050-3450487 kunnasjenni@gmail.com
Timo Ulmanen p. 050-3070112 timo.ulmanen@gmail.com
Kari Moisio p. 050-3370742 kari.ilari@gmail.com
Lehti luettavissa netissä osoitteessa http://suinula.jamsa.fi/sanomat/
Suinulan kyläyhdistys on myös Facebookissa, osoite
https://www.facebook.com/SuinulanKylayhdistysRy

Kylätalo helmikuussa 2020

KYLÄYHDISTYKSEN TAPAHTUMAKALENTERI
Timo Ulmanen

• Tiistaisin klo 16 puutyö- ja nikkarointipiiri jatkuu kylätalolla. Yhteiskäytössä mm.
pöytäsirkkeli ja oikotasohöylä. Koneiden käytön neuvontaa ja opastusta tarjolla
• Tiistaina 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5 ja 19.5.20 klo 18 naisenergia–ryhmä kylätalolla
• Torstaina 19.3., 2.4. ja 16.4. hieronnat jatkuvat kylätalolla. Aikoja voit kysellä Tytti
Hämäläiseltä/HierontAika p. 0400 409693
• Talvitapahtuma sunnuntaina 15.3. klo 11-13 kylätalolla. Ulkona talutusratsastusta ja
leikkimielinen "sählyottelu" kaukalossa. Nokipannukahvit, makkaraa ja lettuja nuotiolla.
Sisällä piirtämistä ja maalaamista kaikenikäisille. Hernekeittoa, pannaria, kahvia. Arpoja.
• Digikoulutus jatkuu Suinulan kylätalolla to 19.3. klo 18 Timon ja Karin opastamana.
Aiheena resurssienhallinta. Ei ilmoittautumista, lisätietoja 0503370742.
• Digi-hankekoulutus Suinulan kylätalolla maanantaina 20.4. klo 18-20. Opiskellaan
internetin sähköisiä palveluita esim. verkkopankki, mobiilipankki, OmaPosti, Kantapalvelut, OmaVero, omaolo.fi jne. Ilmoittautuminen: kari.ilari@gmail.com, 0503370742
• Kevätkokous sunnuntaina 26.4. klo 14 kylätalolla. Sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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Kylämme maitotilan nimi
Kuoreveden vehnämyllyn katolla oli 1930-luvulla oletettavasti seutukunnan ensimmäinen ___
Kyläyhdistyksen uuden perheenjäsenen syntymän johdosta antaman lahjan nimi
Kuoreveden kirkon vanhimman kellon lahjoitti v.1648 kuningatar ____
Suinulan kylätoimikunnan sihteerin sukunimi
Suinulan Hallin puoleisen osan nimi
Kotiseutumuseota ylläpitää _____
Kuoreveden kansallispuku valmistui vuonna 1934 Tyyni _____n kokoamana

AURINKOISTA JA IHANAA KEVÄTTÄ KAIKILLE KYLÄLÄISILLE JA LUKIJOILLE
TOIVOTTAA SUINULAN KYLÄYHDISTYS RY

LOUNAS PÄIVITTÄIN KLO 11-14.
KAHVIA JA SUOLAISIA SEKÄ MAKEITA
LEIVONNAISIA
VOIT TILATA EDELLISENÄ PÄIVÄNÄ RUOKAA
KOTIIN, HAE VAIKKA TÖIDEN JÄLKEEN.
NOUTOAJASTA VOIDAAN SOPIA MYÖS
AUKIOLOAIKOJEN ULKOPUOLELLA.
PITSAA MUKAAN, SOITA TILAUS ETUKÄTEEN
PIENIMUOTOISIA YKSITYISTILAISUUKSIA
(JUHLAPÄIVÄT, KOKOUKSET YM.)
MAHDOLLISUUS JÄRJESTÄÄ AUKIOLOAIKOJEN
ULKOPUOLELLA. KYSY LISÄÄ.
RUOKALISTAT JA MUUTA AJANKOHTAISTA:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SUINUTUPA/

