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Kuorevesi-hiihto onnistui

- Kari Moisio

Suinulan kyläyhdistys järjesti yhdessä kolmen muun paikallisen yhdistyksen kanssa Kuorevesi-hiihdon.
Edellinen talvi oli runsasluminen. Silloin minua harmitti, että vuosia kytenyt ajatus järjestää hiihto, missä
Suinulan ladut olisi liitetty yhdysladulla Kerte-Palsinan ja Runttimäen latujen kanssa, ei toteutettu. Nyt
se toteutettiin ja melko moni asia onnistui kerralla: lunta oli riittävästi, pikkupakkaskeli, lunta ei satanut
ja tuulikin puhalteli jossain muualla. Osanottajiakin saapui laduille kiitettävä määrä. Ei harmita enää.
Hallilainen Matti Nieminen
hiihti Suinulan ja Palsinan
välin yhdyslatua pitkin
edestakaisin ja tykkäsi
metsäisestä ja mäkisestä
reitistä.
Tuulikki Hallista hiihti
kympin lenkin.

Marianne Leppä tuuletti
kansallispukua hiihtämällä.

Kemijärveltä Halliin muuttanut
Marko Karhunen hiihti koko
reitin eli Runttimäeltä Palsinan
kautta Suinutuvalle ja takaisin.

pääkirjoitus helmikuu 2022

-Marja-Riitta Laukkarinen

Voimaa kuin pienessä kylässä. Tuota sananlaskua olen tämän alkuvuoden aikana usein pyöritellyt
mielessäni, kun aloittelimme tätä vuotta Keski-Suomen kylien myöntämällä vuoden kylän
kunniamaininnalla. Kylämme on pieni, asukkaita kyläyhdistyksen alueella noin 200, mutta onhan meillä
tämän kylän kokoon nähden melkoinen voima ja into ollut pitää Suinula elinvoimaisena näinäkin
muutoksen aikoina. Saamme olla todella ylpeitä ja iloisia kylästämme ja upeaa, että ponnistelumme on
huomattu myös muualla. Tässä yhteydessä voimme todella itsellemme taputtaa ja pikkuisen kehuakin
tätä kyläämme.
Mieleeni tuli myös yli kahdenkymmenen vuoden takainen Suinulan logokilpailu ja siihen liittyen voittaja
Erkan kuvailu Suinulan vahvuuksista: pirteä väki, ainutlaatuiset auringonlaskut, kovat urheilijat ja puhtaat
vedet. Pirteä ja talkoohenkinen väki on todellakin se voimavara, joka on jo vuosikymmeniä kannatellut
kyläämme näin elinvoimaisena. Kun vuoden kylä -hakemusta varten näitä saavutuksiamme kokosin,
itseänikin vähän ”hengästytti” ajatella, mitä kaikkea olemme täällä kylän porukalla saaneet aikaan.
Suinutupa, kylätalo ja Nuorisoseura Nysän talo jo pelkästään vaativat jatkuvaa talkoilua kyläläisiltä.
Harrastustoiminta ja monet tapahtumat vuosien mittaan eivät synny itsestään, pienikin tapahtuma
edellyttää monenlaista ponnistelua. Kylän ympäristö ja yhteiset alueet tarvitsevat jatkuvaa siistimistä.
Olemme myös saaneet useamman hankkeen kautta pidettyä kylän ajassa ja kehityksessä kiinni - meillä
on digiosaamista, valokuitua ja nykyaikaiset toimivat tavat viestintään ja vaikuttamiseen.
Meillä on mukavia ulkoilureittejä, uimarantoja, hiihtolatuja, kyläyhdistyksen rakentama laavu. Urheilua ja
liikuntaa voi harrastaa monilla tavoin itsenäisesti tai porukalla. Takavuosina olemme pelanneet pesäpalloa
Zoomia vastaan, osallistuneet voitokkaasti potkukelkkailun MM-kisoihin, pelanneet jääkiekkoa,
kaukalopalloa ja rantalentistä erilaisissa turnauksissa, nyt ehkä kisailut ovat vähäisempää, mutta liikunta
ja sen tuoma pirteys lienee edelleen tärkeä voimavara.
Vaikka entinen aktiiviporukka ikääntyy, vireys on säilynyt - yhdessä tekeminen ja vahva yhteisöllisyys
taitaa todellakin lisätä myös hyvinvointia. Onneksi olemme myös aina saaneet mukaan uusia,
kaikenikäisiä tekijöitä ja talkoilijoita. Ei varmaan ole liioiteltua sanoa, että kylämme on erityisen
toimintakykyinen ja yhteisöllinen alue, joka on säilynyt erittäin vireänä, vaikka kyläkoulu ja kaikki muut
palvelut ovatkin kylällämme vuosien varrella lakkautettu.
Meissä on voimaa, kiitos siitä kaikille kyläläisille, mökkiläisille ja muuten kylän toimintaan osallistuville.
Yhteistä onnistumistamme saamme juhlia nyt tänä vuonna Kevätpäiväntasauksen merkeissä. Juhlan
teemme yhteistyönä Nysän, Kuoreveden Marttojen ja Kyläyhdistyksen voimin. Tervetuloa kakkukahveille!

Kylätalon tulistelupaikka tarjoaa lähiretkeilijöille uuden
virkistysmahdollisuuden

- Marja-Riitta Laukkarinen

Syksyn 2021 aikana Suinulan kylätalon takapihalle rantamaisemaan rakennettiin talkoilla viihtyisä
tulistelupaikka penkkeineen. Rakentamiseen kyläyhdistys sai Leader-tukea.
Tulistelupaikka on kaikille tarkoitettu, vapaassa käytössä oleva, helposti saavutettava ja esteetön
virkistyspaikka. Sinne voi jokainen halukas pistäytyä vaikka makkaranpaistoon ja tehdä tulet
periaatteessa milloin vain omalla vastuullaan ja vastuullisesti toimimalla. Ainoastaan joissain tilanteissa
koko kylätalon varauksen tehneet voivat varata myös koko piha-alueen täysin omaan käyttöönsä, jolloin
tällaisesta yksityistilaisuudesta ilmoitetaan talon pihalla.
Puita ja sytykkeitä tulistelupaikalle on lupa ottaa kyläyhdistyksen liiteristä kohtuudella. Muut säännöt ja
ohjeet löytyvät tulistelupaikalta.
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KYLÄYHDISTYKSEN TAPAHTUMAKALENTERI
• Tiistaisin puutyö- ja nikkarointipiiri jatkuu kylätalolla klo 16.
• Torstaina 24.2. hierojan käynnit kylätalolla jatkuvat joka toinen torstai. Aikoja voi kysellä Tytti
Hämäläiseltä/Hierontaika p. 040 409693
• Tiistaina 1.3. Naisenergiaa kylätalolla klo 17. Leikitään perinne- ja seuraleikkejä. Jatkossa
tapaamiset tiistaisin klo 17 joka toinen viikko.
• Sunnuntaina 20.3. klo 13 Kevätpäiväntasaus vuoden kylällä. Juhlitaan Suinulassa Nysällä KeskiSuomen Vuoden kylän -titteliä. Edellisen vuoden kylä, Länkipohja, tulee ojentamaan meille vuoden
kylä -kyltit ja oltermannin sauvan. Mukana myös Keski-Suomen kylien edustajat. Ohjelmassa
mm. kakkukahvit, musiikkiohjelmaa, Suinulan tietoviisas -kilpailu, ulkona lapsille temppurata,
poniajelua, eläimiä, traktoreita, mönkijöitä, makkaranpaistoa ym. mukavaa. Juhlan järjestämme
yhteistyönä Nuorisoseura Nysän, Kuoreveden Marttojen ja Suinulan kyläyhdistyksen voimin.
• Tervetuloa juhlimaan koko perheen tapahtumaan sisälle ja ulos leppoisissa tunnelmissa!
• Sunnuntaina 10.4. klo 14 kylätalolla kevätkokous. Sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

talven taikaa suinulassa
- Jenni Kunnas
Alla olevat upeat suinulalaisen Valtteri Lehtosen ottamat valokuvat vangitsevat hienosti kuluvan talven taian.
Henkeä salpaavia auringonnousuja ja -laskuja, pakkaspäivän kuulautta ja kirkkautta sekä lumoavia tähtitaivaita
revontulineen ja Valtterin vangitsemine tähdenlentoineen.

