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Syksyllä 2015 Iso-Kuorikalla
Kolme vapaa-ajan kalastajaa oli
marraskuussa 2015 Iso-Kuorikalla
virvelöimässä : Pekka, Kimmo ja
ystävänsä Happonen. Happosen virveliin
tarrasi hauki kiinni. Ei mikään pieni –
painoa 14,7 kg. Hauesta otti kuvan
Pekka. Kuva, suomunäyte ja kahden
todistajan nimi lähetettiin eteenpäin.
Niinpä tuli tieto, että hauki oli koko
Suomessa suurin vuonna 2015 aktiivivälineellä (virvelillä) saatu hauki.
Sillä tuli kultamitali Vapaa-ajan
kalastajilta.
Näin kertoili Inkeri Oksanen.

Englannin opiskelu oli herkullista
English language cafe –toimintaa virittelimme kylätalolla kevätkauden.
Leppoisassa ilmapiirissä oli hauskaa opetella käyttämään kieltä rohkeammin.
Viimeisellä kerralla herkuteltiin suomalaisin perinneruokien kera ja kerrottiin
niiden reseptit koko porukalle – tietysti englanniksi. Kiitos Barbara ja Olavi
hyvistä hetkistä!

Pääkirjoitus toukokuussa
Kolmatta kertaa järjestämme yhteistyössä Suinulan muiden yhdistysten ja yrittäjien kanssa
Suinula -päivän kesäkuun alussa. Viime kesänä päivä oli jo osana valtakunnallista Avoimet
kylät –tapahtumaa, niin kuin tänä vuonnakin. Ideana on, että kylät ympäri Suomea kutsuvat
kaikki liikkeelle ja tutustumaan elämäänsä. Tarkoituksena on järjestää tapahtumia niin
pienissä kuin isoissakin kylissä mukavan yhdessä olemisen ja kylien elämänmenoon
tutustumisen merkeissä. Jokaisella kylällä on omat juttunsa ja ominaispiirteensä, joita kylillä
tuodaan esille.
Suinulassa tänä vuonna on tarjolla monenlaista kulttuuria. Suinutuvalla on laadukasta
musiikkia ja Nuorisoseura Nysä esittelee kesäteatteritoimintaansa. Kylätalolla voi tutustua
kahteen erilaiseen valokuvanäyttelyyn. Alpakkakartanolla on tarjolla nukketetteria ja
nallenäyttelyä. Ja herkkuja löytyy Savontilan jäätelömyymälässä, Suinutuvalla ja
Alpakkakartanolla. Lisäksi ostettavaa löytyy toreilta ja alpakkakutsuilta. Eläimiä voi käydä
paijailemassa ja katselemassa. Ohjelmaa on kylällä kaikille ja kaikenikäisille.
On hieno juttu, että Suinula -päivä kokoaa kylän eri toimijoita yhteistyöhön. ”Voimaa kuin
pienessä kylässä” -sanonta saa uuden merkityksn ja pitää ainakin Suinulassa hyvin
paikkansa, täällä on voimaa!
Nautitaan yhdessä alkukesän Suinula -päivästä, tervetuloa kaikki tapahtumiin!
Marja-Riitta Laukkarinen
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Jäteasiaa
Jäteillassa ja kyläyhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä on esille noussut mahdollinen
tarve yhteisestä kyläkompostorista.
Jätehuoltomääräyksien mukaisesti biojäte
(kompostoituva jäte) eli biologisesti hajoava elintarvike- ja keittiöjäte tulee käsitellä
kompostorissa tai sopia jätehuoltofirman kanssa erillisen biojäteastian tyhjentämisestä
maksullisesti. Elintarvikejätteen ja kuivakäymäläjätteen kompostointi on sallittu vain
tarkoitukseen sopivassa haittaeläimiltä suojatussa kannellisessa kompostisäiliössä eli
kompostorissa, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty.
Suinulassa monissa talouksissa on omat kompostorit jo hankittuna. Kuitenkin joissain yhden
tai kahden hengen talouksissa on koettu asia hankalana hoitaa omatoimisesti. Kotovainion
rivitaloilla on toiminut jo useamman vuoden yhteiskompostori hyvin kokemuksin.
Tiedustelemme nyt, onko kyläläisillä halukkuutta/tarvetta yhteiskompostoriin? Jos koette
tarvetta uusien jätemääräyksien takia useamman talouden yhteiskompostoriin ja halukkaita
on riittävästi, kyläyhdistys alkaa selvittämään, minkälaiset kustannukset kompostoriin
liittyviltä kotitalouksilta perustamisesta ja ylläpidosta seuraisi, mihin kompostori voitaisiin
sijoittaa sekä löytyykö halukasta/halukkaita ylläpitämään kompostia. Kaikki on tietysti
kiinni mahdollisten tarvitsijoiden määrästä eikä tässä vaiheessa voi vielä sanoa mitään
esimerkiksi kustannusten suuruudesta. Asiaa pitää siis selvitellä vielä ilman sitoumuksia.
Pyydämme asiasta kiinnostuneita olemaan yhteydessä kyläyhdistyksen sihteeriin Annemari
Leppään, p. 0440 231407 tai s-posti annemari.leppa@luukku.com kesäkuun aikana.

Suinutupa
Elintarvikekioski-kahvio
Ilolankuja 1

AVOINNA
35630 Kuorevesi
ti-la klo 11.00-17.00 ja
P. O45 8770400
ajalla 12.6.-14.8. myös
040 7570434
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:
Suinulapäivänä 11.6. avoinna normaalisti klo 11-17 (keittolounas)
Kioski on suljettuna juhannuksen aikaan 24.6.- 27.6.

Aurinkoista kesää, tapaamisiin kioskilla! tv. Meeri

TAPAHTUMAKALENTERI
 Sunnuntaina 21.5. klo 9-14 Kuorevesi pyöräily. Perinteisesti kierretään
Kuorevesi -järvi, suositeltava kiertosuunta myötäpäivään. Juomapisteet
Kavalassa ja Kotkansalmen sillalla. Kirjaukset ja puffetti Kotiseutumuseolla. Järjestäjinä Suinulan kyläyhdistys ja nuorisoseura Nysä.
 Tiistaisin klo 16 puutyö- ja nikkarointipiiri kylätalolla
 Tiistaisin 3.5 -7.6. klo 18 kylätalon pihalla ohjattua
kahvakuulaharjoittelua. Ohjaajana Minna Taipalus, ohjaajalla kuulia,
omatkin saa ottaa mukaan. Osallistumismaksu 2€ per kerta. Tervetuloa
kokeilemaan!
 Lauantaina 11.6. 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
 Klo 12 Väinö Korsu ja Kalevi Suntila esiintyvät Suinutuvalla
 Klo 11-17 Kylätalolla Valokuvanäyttelyt: Vanhaa Suinulaa ja
suinulalaisia Pertti Aapron kuva-arkistosta. Suinulan
kyläyhdistyksen toimintaa neljällä vuosikymmennellä Näyttelyt
avoinna myös sunnuntaina 12.6. klo 11-17.
 Klo 11-17 Savon jäätelötilan myymälä avoinna
 Klo 12-16 Alpakkakartanolla tapahtuu: klo 12 ALPAKAT
aitauksessaan ja porkkanabileet, klo 13 NUKKETEATTERI Kolme
alpakkaa, klo 14 PEHMOLELUBINGO lapsille ja lapsenmielisille, klo
15 ALPAKKA-KUTSUT - TOISENLAISET KOTIKUTSUT: alpakkaja tuote-esittely 15. Kahvio. Alpakkalankaa ja –tuotteita. KANAT
kevättipuineen ja kukkoineen – KISSAT, jos ovat kotosalla.
NALLENÄYTTELY ja NIMIKILPAILU 100 NALLEA – 100 NIMEÄ
 Tiistaina 14.6. ja 21.6. klo 18 Asahia kylätalon pihalla. Ohjaajana
Hanneli Hiiri. Osallistumismaksu 2€/kerta. Tervetuloa tutustumaan lajiin!
 Juhannusaattona 24.6. klo 21 kokko Suinurannassa. Tervetuloa kokolle
rantamaisemiin!
 Kesätorit sunnuntaina 10.7. ja 14.8. klo 11-14 Suinutuvalla , toripäivinä
myös pihapelejä (mm. tikkaa, mölkkyä, petankkia…)

