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Kalastusasiaa
Aiemmin esillä ollut Kuorevesi-järven kalastusyhtymä on saanut lisää
mukaantulijoita. Nyt ovat mukana Suinula, Kavala, Joensuu ja Lahdenkylä.
Asiasta keskustellaan Suinulan koululla maanantaina 25.5 klo 18.00. Esillä ovat
yhtymän säännöt sekä käytännön asioita. Mikäli kalastuskuntien osakkaat ovat
yksimielisiä, yhtymä voidaan perustaa. Asioita on luvannut tulla selvittämään
suunnittelija Päivi Pyyvaara Kalatalouskeskuksesta. Toivon runsasta osanottoa.
Eero Lehtinen
Kuvissa komeita haukisaaliita viime
vuosilta. Oikealla hauki Vuohiselältä
kesäkuulta 2012, painoa 7,9 kg. Alla
viime kesältä Salmelan Pekan kala,
painoa 10,2 kg Kuoreselältä ja oikealla
alla 9kg:n vonkale, jonka pyydystivät
Kalevi Lahti ja Helvi Vuori vuonna 2008.
Kalakuvia voitte tänäkin
kesänä lähettää lehden toimittajien
sähköposteihin. Lisää kuvia löytyy
kyläyhdistyksen kotisivuilta.

Pääkirjoitus toukokuussa
Tänä vuonna haluamme tarjota kyläläisille ja muillekin kiinnostuneille notkeutta, virkeyttä
ja hyvää oloa. Kyseinen projekti kylällämme on osana Liikunnan ja kansanterveyden
edistämissäätiön rahoittamaa kunnossa kaiken ikää –toimintaa. Meillä on nyt hyvä
mahdollisuus tutustua uusiin lajeihin ja myös jatkaa vanhoja tuttuja tässä tämän vuoden
ohjelmassa.
Helmikuulla jo kokeiltiin jääkolkkaa, jota Jukolan jääkolkaajat kävivät opastamassa
talvipäivän tapahtuman yhteydessä jääkaukalolla. Kevätkausi on jatkettu joogaa, ryhmä
jatkuu taas syksyllä. Toukokuulla tanssahdellaan Halkoniemessä afrikkalaisen musiikin
rytmeissä. Kesäkuulla selvitellään karjalaisen perinnepeli kyykän saloja pari kertaa
kylätalon hiekkakentällä. Rannat ja vesijuoksu mukavalla porukalla kutsuu Suinurantaan
heinäkuulla. Elokuulla puolestaan voimaillaan kahvakuulalla ja venytellään asahiliikkein
kylätalon pihapiirissä. Kaikki lajit sopivat eri ikäisille ja kaiken kuntoisille liikkujille.
Eli monella tapaa ”ylös, ulos ja lenkille” tai ainakin liikettä niveliin on luvassa. Kaikki em.
lajit joogaa lukuunottamatta ovat osanottajille maksuttomia. Rohkeasti mukaan kokeilemaan,
jospa vaikka löytyisi uusi liikunallinen harrastus. Ei sillä niin väliä, jos sekoaa tahdissa,
taipuu kuin sahapukki tai heittokäsi herpaantuu kesken kaiken. Porukalla liikkuminen on
mukavaa ja hauskaa, kunhan vain heittäytyy sekaan kokeilemaan ja rikkomaan rajojaan.
Virkeätä ja liikunnallista kesää!
Marja-Riitta Laukkarinen
ps. Ai niin, mikä kylätalo? Tarkoitus on pikkuhiljaa opetella käyttämään koulusta tätä
nimeä, mikä lähiviikkoina ilmestyy myös tien viitoitukseen. Mutta varmasti vielä monestikin
menee vanhalla tottumuksella Suinulan vanhaksi kouluksi. Paikka sama, nimi uusi.
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Uusi ohjelmakausi 2014–2020 käsillä
Kirjoitan nyt Vesuri-ryhmä ry:n hallituksen jäsenen ominaisuudessa. Vesuri-ryhmä ry on
vuonna 1997 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys. Sen toiminta-alueeseen kuuluvat
Jämsä, Kuhmoinen, Keuruu, Multia ja Petäjävesi. Toiminta jaksottuu seitsemän vuoden
ohjelmakausiin. Edellinen kausi päättyi 2013 lopussa. Sen aikana Suinulan kylään
rakennettiin valokuituverkko Vesurin myöntämän rahoituksen turvin. Tämä hanke oli
muuten budjetiltaan toiseksi suurin Jämsän alueella ko. hankekaudella.
Vesurin vuosikokous järjestettiin 15.4.2015. Valinnassa kävi tällä kertaa niin, että Suinula
sai kaksi edustajaa hallitukseen: Pentti Koskinen sekä allekirjoittanut.
Uudelle hankekaudelle 2014–2020 Maa- ja metsätalousministeriö myönsi 3 600 000 €
jaettavaksi Vesurin toiminta-alueelle maaseudun kehittämiseen. Kuluvan hankekauden haku
avautui 11.5.2015! Tukea Vesuri-ryhmä voi myöntää toiminta-alueensa yhteisöjen tai alle 10
hengen yritysten kehittämiseksi. Mikäli lukijaa kiinnostaa, niin rohkeasti katsomaan Vesuriryhmän nettisivuja, mistä saa varmaan käsityksen, kuka voi hakea ja millaisiin hankkeisiin
voi avustusta saada. Paras asiantuntemus hankeasioissa löytyy kuitenkin Vesurin toimistosta
Jämsästä. Sieltä saa myös aina avun kun pitää täytellä hakemuksia. Mikään hanke ei toteudu
ilman hakijan omaa panosta, mutta isoja julkisia rahoja on kuitenkin jaossa.
Kari Moisio

Suinutupa
Elintarvikekioski-kahvio
Ilolankuja 1

AVOINNA

35630 Kuorevesi

ti-la klo 11.00-17.00 ja

P. O45 8770400

ajalla 1.6.-17.8. myös
su klo 11.00-16.00

Lounas ti-la klo 11.00-14.00
Tilauksesta makeat ja suolaiset leivonnaiset.Voileipäkakut, täytekakut ym.
Poikkeuksia kesän aukioloihin:
Helatorstaina Kuorevesi -pyöräilyn ajan avoinna klo 9-14 (ei lounasta)
Suinulapäivänä 6.6. avoinna normaalisti klo 11-17 (keittolounas)
Kioski on suljettuna juhannuksen aikaan 19.6.- 22.6.

Aurinkoista kesää, tapaamisiin kioskilla! tv. Meeri

TAPAHTUMAKALENTERI
 Tiistaisin klo 16 puutyö- ja nikkarointipiiri kylätalolla
 Helatorstaina 14.5. klo 9-14 Kuorevesi pyöräily. Perinteisesti kierretään
Kuorevesi -järvi, suositeltava kiertosuunta myötäpäivään. Mehupisteet
Kavalassa ja Kotkansalmen sillalla. Kirjaukset ja puffetti Kotiseutumuseolla. Järjestäjinä Suinulan kyläyhdistys ja nuorisoseura Nysä.
 Maanantaina 18.5. klo 17 talkoot Halkoniemessä ja Suinurannassa
 Keskiviikkona 27.5. klo 18 Afrikkalaista tanssia Halkoniemessä
ohjaajana Marianne Leppä. Rohkeasti mukaan, elävän musiikin tahdissa!
 Lauantaina 6.6. Suinulapäivä klo 11-17. Valtakunnalliseen Avoimet
Kylät –päivän tapahtuma. Suinulassa tapahtuu koko päivän: klo 11-17
Suinutupa avoinna, klo 11-14 Suinutuvan piha-aluella kesätori, kirppis ja
yhdistysten esittelyä, mukana myös
 Vesuri, klo 12 Kuorehiset esiintyy.
Klo 11-17 Kylätalolla Mäntän taideseuran taidenäyttely, näyttely
avoinna myös sunnuntaina 7.6. klo 11-17.
Klo 14 Kylätalolla perinnepeli kyykkää, ohjaana Sanna-Kaisa Korppila
Klo 11-16 Savon jäätelötilan myymälä avoinna
Klo 11-16 Alpakkakartanolla tapahtuu: alpakanvillan kehruunäytös klo
11, nukketeatteri klo 13, alpakka-agilityn ja terapiatoiminnan esittelyä klo
15. Taidenäyttelyjä, pihakirppis, alpakkatuotteita, kahvio, makkaraa ym.
 Lauantaina 13.6. klo 14 jatketaan kyykän pelaamista kylätalolla
 Juhannusaattona 19.6. klo 21 kokko Suinurannassa. Tervetuloa kokolle
rantamaisemiin!
 Tiistai-iltaisin klo 17 vesijuoksua Suinurannassa, ohjaajana Kerttu
Korpi. Mahdollisesti heinäkuulla, tarkemmin päivät ilmoitetaaan
myöhemmin, seuraa ilmoitustauluja uimarannoilla ja Suinutuvalla.
 Sunnuntaina 9.8. klo 14-16 raippaonkikisa Halkoniemessä. Sarjat
lapsille/nuorille, miehille ja naisille. Järjestäjinä Suinulan kyläyhdistys ja
kalastuskunta
 Keskiviikkona 19.8. klo 18-19.30 kylätalon pihalla ohjattua
kahvakuulaharjoittelua. Ohjaajana Hanneli Hiiri, ohjaajalla kuulia,
omatkin saa ottaa mukaan. Tervetuloa kokeilemaan!
 Keskiviikkona 26.8. klo 18-19.30 Asahia kylätalon pihalla. Ohjaajana
Hanneli Hiiri. Tervetuloa tutustumaan lajiin!

 Torstaina 27.8. klo 18 seurat kylätalolla. Kyläyhdistys ja Kuoreveden
alueseurakunta vastaavat järjestelyistä.

