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TERVETULOA SUINUTUVALLE

- Timo Ulmanen
Suinutupa on ollut Liili Vaherin komennossa nyt kaksi vuotta. Hän
aloitti keväällä 2019 aivan alusta, ilman aikaisempaa kokemusta
kahvila-ravintolan pidosta. Nopeasti on aika mennyt uutta
työpaikkaa pyörittäessä. Asiakkaita on käynyt hyvin, uusia ja
vanhoja, vakioasiakkaita Suinulan lisäksi Hallia ja Mänttää myöten.
Varsinaista suosikkiruokaa Liili ei nimeä, periaatteena hänellä on
monipuolinen tarjonta, useita ruokalajeja joka päivä. Viikon uusi
menu löytyy aina Facebookin Suinutupa-ryhmästä. Ja kuuleehan
Suinutuvalla uusimmat uutiset kyläläisten harrastuksista maailman
politiikan kiemuroihin asti.
Viime syksynä Suinulan kyläyhdistyksen talkooporukka rakensi
laajennusosan ”kioskille”, mikä olikin tarpeen esim. koronan
turvavälien vuoksi. Piha-aita uusittiin jo edellisenä kesänä. Liili
haluaakin kiittää kaikkia asiakkaitaan sekä kylätoimikunnan
talkooporukkaa! Kyllä nyt kelpaa ensi kesän terassikelejä
odotellessa.
Kuten arvata saattaa, Liilin vapaa-aika on kortilla. Suinutuvan
lisäksi hän käy myös siivoamassa sunnuntaisin tilausasiakkaidensa
kodeissa.
SUINUTUPA/ LIII VAHER
AVOINNA TI-LA KLO 10-15
OSOITEESSA ILOLANKUJA 1, 35630 KUOREVESI
PUHELIN 045-6480470
LOUNAS TI-LA KLO 11-14. MYÖS TAKE AWAY.
KAHVIA JA SUOLAISIA SEKÄ MAKEITA LEIVONNAISIA
VOIT TILATA EDELLISENÄ PÄIVÄNÄ RUOKAA KOTIIN, HAE VAIKKA TÖIDEN JÄLKEEN.
NOUTOAJASTA VOIDAAN SOPIA MYÖS AUKIOLOAIKOJEN ULKOPUOLELLA.
MYÖS PITSAA MUKAAN, SOITA TILAUS ETUKÄTEEN
RUOKALISTAT JA MUUTA AJANKOHTAISTA: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SUINUTUPA/

Pääkirjoitus helmikuu 2021

-Marja-Riitta Laukkarinen

Vuosi sitten maaliskuun 13. päivä istuin Helsingistä lähtevässä junassa hämmentyneenä. Loppuviikon koulutuksen aikana oli
alkanut kuulua kummia, ensimmäinen hallituksen koronatiedote oli tullut edellisenä iltana. Vieressäni istui Vaasan AVI:n virkailija,
jonka kanssa kävimme keskustelua näistä uutisista. Hän oli vähintään yhtä hämmentynyt tilanteesta ja totesi, että taitaa olla
melkoinen viikko edessä.
Seisoin sitten suurimman osan Helsingin ja Tampereen välillä vaunujen välitilassa ja kävin puhelinkeskusteluja toimikunnan
jäsenien kanssa siitä, mitä tehtäisiin sunnuntaisen talvitapahtuman kanssa. Päädyimme toimimaan varman päälle ja perumaan
tilaisuuden. Emmepä silloin arvanneet, että vielä näin vuoden päästä tilanne on edelleen ”päällä”. Maanantaina Suomi meni
sitten käytännössä kiinni ja edelleen ollaan tällä rajoitusten tiellä, vuoden mittaan erilaisilla vaiheilla.
Viime vuonna toimintamme jäi hyvin vähäiseksi. Onneksi kuitenkin kesä ja alkusyksy oli vähän rauhallisempaa aikaa, saimme
edes jossain määrin palata normaaliin toimintaamme. Kesällä kesätorit onnistuivat Suinutuvalla, syyskuussa pyöräiltiin kevään
Kuorevesi-pyöräily, pidettiin kylätalon seurat, joogailtiin pienessä ryhmässä, naisenergia kokoontui. Myös 40-vuotisjuhlaviikko
saatiin kunnialla juhlittua, kaikki viikon toiminnot olivat kyllä myös etukäteen suunniteltu silloisia koronarajoituksia kunnioittaen.
Tärkein viime vuoden iso saavutus oli kuitenkin Suinutuvan laajennushanke, josta saamme olla todella ylpeitä. Iso kiitos kuuluu
sille miesporukalle, nikkaroijille, jotka uurastivat hyvin ripeässä tahdissa ja taidolla urakan valmiiksi. Nyt on helppoa käydä
lounaalla ja kahvilla tai vaikkapa pitää pieniä kokouksia uusissa väljissä tiloissa myös näin korona aikana. Ja toivottavasti tupa
palvelee meitä pitkälle tulevaisuuteen.
Tämän vuoden toimintaa on edelleen vaikeaa, oikeastaan mahdotonta, tarkkaan suunnitella pitkälle etukäteen. Korona
muunnoksineen on edelleen kiusanamme ja rokotukset vasta alkaneet pikkuhiljaa. Alkuvuodesta emme nyt oikeastaan vielä
järjestä mitään säännöllistä toimintaa, katsellaan muutama kuukausi, josko voisimme taas alkaa palaamaan kohti normaalimpaa
kanssakäymistä myös omalla kylällämme. Nikkaroijat kylätalolla pienessä piirissään toimivat, ehkä joogailua myös muutamalla
hengellä aloitellaan väljissä tiloissa vähitellen. Pieniä talkoita varmaan joitain tulee olemaan kevättalven aikana.
Koetetaan vielä jaksaa vähän aikaa. Kesällä ja viimeistään syksyllä pääsemme taas tapaamaan toisiamme vapaammissa
ympyröissä, tutuissa ja ehkä uusissakin toiminnoissa ja harrastuksissa. Ainakin tänä talvena olemme saaneet nauttia vanhan ajan
talvesta, lumisen luonnon kauneudesta. Ulkoilumahdollisuudet ovat onneksi upeat ja hiihtoladut paremmassa kunnossa kuin
vuosikausiin. Juuri luin myös pitkän ajan sääennustetta, joka lupailee lämmintä kevättä tämän mahtavan talven jälkeen. Sitä
odotellessa ja valoisemmasta päivästä nauttien mennään päivä ja viikko kerrallaan.

Hurmaava valoilmiö taikoo talven satumaan. Kuvat: Reetta Tikander

Suinutuvan laajennushanke valmistui

- Kari Moisio

Edellisessä lehdessä marraskuun alussa kirjoitin, että näyttää vahvasti siltä, että laajennusosan avajaisia päästään pitämään
lauantaina 14.11.2020. Nopean valmistumisen lisäksi ennustin, että budjetti alitetaan. Sekin toteutui.
Tässä jutun kirjoittamisen lomassa teen hankkeen maksatushakemusta. Maksatuksella todistetaan, että hanke on toteutettu
suunnitelmien mukaisesti. Kun rahoittaja on saatu vakuuttuneeksi, että näin on käynyt, se maksaa lupaamansa tuen.
Maksatushakemus tehdään internetissä Hyrrä-sovellukseen. Sinne olen liittänyt noin 60 liitetiedostoa mm. skannaukset laskuista,
talkootyölomakkeista ja tiliotteista. Talkootyölomakkeilta voi laskea, että töitä on tehty budjettiin merkityt 233 tuntia.
Todellisuudessa tuntimäärä on yli kaksinkertainen.
Yli 4000 € budjettialitus aiheuttaa miellyttävän ongelman, mitä on jo puitu toimikunnassa ja puutyöpiirissä. Se joko käytetään
johonkin muuhun yleishyödylliseen kohteeseen kylätalolla, tai katkaistaan hanke loppumaksatushakemuksella. Toimikunnan kanta
on, että jatketaan kylätalolla sisäänmenotien parannuksella ja takapihan kunnostuksella, mikä käsittää mm. pihatilaisuuksien
pitopaikan ja luonnonkivistä muuratun nuotiopaikan rakentamisen. Näihin asioihin palataan kevään edetessä suunnittelun
merkeissä ja kesällä jälleen rakennetaan. Tällä kylällä on vuosikymmenten talkootyöperinne, mistä jälleen saatiin hieno näyttö.
Minut on merkitty hankkeen hakupapereissa vetäjäksi ja siinä ominaisuudessa kiitän kaikkia talkoisiin osallistuneita sekä muita
asiaan myötävaikuttaneita!

Vanhanajan talven iloa kylän hiihtoladuilla

- Marja-Riitta Laukkarinen

Tämän talven lumitilanne on pitkästä aikaa mahdollistanut kylän hiihtolatujen hyvän ylläpidon sekä vitosen, että kympin
perinteisillä lenkeillä. Laduille pääsee esimerkiksi urheilukentän kohdalta. Molemmat lenkit kulkevat Pärepuunsuon alussa olevan
kirjaamislaatikon kohdalta ja erkanevat siitä kahdeksi eri lenkiksi. Pitempi lenkki kulkee laavun kautta, lyhempi suoraan Pärepuun
suon kautta takaisin urheilukentälle. Lenkeillä on muutama isompi mäki, joissa kannatta olla varovainen, vaikka ladut nyt
erinomaisesta lumitilanteesta johtuen ovatkin hyvässä kunnossa. Latuja ylläpidetään moottorikelkalla. Muistathan, että laduilla saa
kulkea vain suksilla, ei kävellen eikä koirien kanssa.

Vuoden 2021 kylätoimikunta
Puheenjohtaja Marja-Riitta Laukkarinen p. 044 5224652 marja-riitta.laukkarinen@phpoint.fi
Varapuheenjohtaja Kari Moisio p. 050 3370742 kari.ilari@gmail.com
Sihteeri Jenni Kunnas p. 050 3450487 kunnasjenni@gmail.com
Muut varsinaiset jäsenet: Paula Karpeeki, Riitta Kuivikko, Leena Heikkilä, Tiina Myllykoski, Raili Nieminen, Marja-Leena Ovaska ja
Marika Riihinen. Nuorisojäsen toimikunnassa: Anton Rajala
Kylätalon vuokraukset ja varaukset hoitaa Marja-Leena Ovaska p. 044 3147569. Sähköpostitiedusteluja kylätalosta voi kysellä myös
Marja-Riitta Laukkariselta tai Kari Moisiolta. Vuokrahinnastot löytyvät myös kotisivulta http://suinula.jamsa.fi/kyla/koulu

KYLÄN JA KYLÄLÄISTEN HYVÄKSI JO 40 VUOTTA

- Jenni Kunnas
Annemari Leppä liittyi Suinulan kyläyhdistykseen heti sen perustamisen yhteydessä vuonna 1980 ja onkin toiminut aktiivisesti
kylämme hyväksi siitä asti mm. puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan rooleissa. Kyläyhdistyksen toiminnan luonne on
muuttunut kuluneiden neljän vuosikymmenten aikana, sillä alkuun yhdistys taisteli tarmokkaasti Suinulan palveluiden säilyttämiseksi.
Kylällämme oli aiemmin mm. neljä kauppaa, posti, pankki, kirkkoherranvirasto, neuvola, vanhainkoti ja kirjasto, joiden olemassa olon
kyläläiset kokivat erittäin tärkeiksi, mutta jotka sitten yksitellen menetettiin naapurikylään Halliin.
Kyläyhdistyksen suurimpiin ja näkyvimpiin saavutuksiin Annemari lukee kylämme katuvalot, Suinutuvan rakentamisen ja
valokuituverkon vedon. Mieleenpainuvia tapahtumia kyläyhdistyksen historiassa ovat olleet Suinulassa Soi! -tapahtumat, tanssit Savon
Matin perunavarastolla, MamaAfrican esiintyminen kylätalolla sekä kesäjuhlat, joiden yhteydessä SuiPa mittelöi naapurikylä Pihlaiston
kanssa köydenvedossa. Myös Suinutupaa Annemari on pyörittänyt yhdessä muiden kyläläisten kanssa, kun kioskille ei yhteen väliin
löytynyt yrittäjää, vaan kyläyhdistys vastasi kioskitoiminnasta.
Vaikka Annemari ei tänä vuonna kylätoimikunnan varsinaisiin jäseniin kuulukaan, näkee Anskua varmasti kyläyhdistyksen toiminnassa
ja talkoissa mukana jatkossakin sekä kylätalolla harrastuksissaan naisenergiassa ja joogassa. Annemari on innokas yhdistysaktiivi myös
Suinulan kyläyhdistyksen ulkopuolella ja toimii mm. Keurusselän seudun sukututkijoissa, Kuoreveden Martoissa ja Kuoreveden
sotaveteraaneissa.
Muiden maalaiskylien tapaan Suinulan asukasmäärä on vuosikymmenten saatossa vähentynyt. Epävirallisen väestölaskennan mukaan
Suinulan koulupiirialueeseen kuului vuonna 2003 265 henkeä yhteensä 129 taloudessa ja seitsemän vuotta myöhemmin vuonna
2010 pääluku oli n. 177 henkeä. Väestö on ikääntynyt ja perhekoot pienentyneet, mutta onneksi viime vuosina kylällemme on
muuttanut uusia lapsiperheitä ja tätä kautta elämä kylällä jatkuu. Annemarin toiveena onkin, että kylämme nykytila säilyisi
tulevaisuudessa.
Kylätoimikunta anoi viime syksynä Annemarille kultaista
ansiomerkkiä kiitokseksi vuosikymmenten ahkerasta ja
aktiivisesta työstä ja Annemari haluaakin kiittää Suinulan
kyläyhdistystä saamastaan muistamisesta.
Suinulan Räysänperällä lapset kutsuvat Annemaria yleisesti
Ansku-mummiksi ja lapsemme Edvin ja Alvar (5 v.),
kertoivat Ansku-mummista seuraavaa: ”Ansku ei osaa tehdä
kuperkeikkoja, kun sillä venähtäisi selkä” ja ”Ansku-mummi
Annemari Kuivamäen laskiaismäessä yhdessä lasten, lastenlasten ja
lastenlastenlasten sekä naapurin lasten kanssa.
tietää paljon juttuja, koska vanhat tietää enemmän.”

