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Räntäsade pysäytti suokukot Anianniemeen
Komea parvi suokukkoja jäi Valkamanperään miettimään Suomen
kevättä Äitienpäivän aattona useaksi vuorokaudeksi matkallaan etelästä
kohti pohjoista. Soidinasuisen koiraan kaulan ympärillä on tuuhea
kaulus, jonka väri vaihtelee mustasta ruskean kautta kokovalkoiseen.
Wikipedia: on keskikokoinen kurppien heimoon kuuluva kahlaaja, joka
herättää huomiota etenkin soidintanssillaan. Laji on Suomessa erittäin
uhanalainen.

Kuva ja teksti: Timo Ulmanen

Pääkirjoitus helmikuussa 2017
Hankkeita, hankkeita..
Leader-sanoma on uponnut hyvin Vesuri-ryhmän alueelle, ja mikä tärkeintä myös
tälle Suinulan kylälle. Olen kirjoittanut kahdesti aikaisemmin tähän lehteen koko
valtakunnan alueella harjoitettavasta Leader-toiminnasta, mikä on toimintaa,
neuvontaa ja rahoitusta maaseudun hyväksi.
Suinulassa on parhailla käynnissä Nysän kesäteatterin katsomon kattaminen tämän
rahoituksen turvin. Siitä on juttu Nysän Uutisten puolella. Kyläyhdistys ja Nysä
ovat saaneet myös rahoituspäätöksen pienempiin hankkeisiin. Nysä rakentaa tuen
avulla invarampin pääsisäänkäynnin yhteyteen. Kyläyhdistys hankkii tuen avulla
kylätalolle keittiölaitteita, pöytäsirkkelin ja saliin pöytiä taittuvilla jaloilla.
Käynnissä
on
myös
tutkimushanke
yrittäjien
ja
yhdistysten
yhteistyöhalukkuudesta matkailun alalla koko Jämsän alueella. Aloite tähän
hankkeeseen lähti Suinulasta. Unohtaa ei sovi kylätalon ulkorakennuksen
remontointia, minkä kyläyhdistys tekee Kotiseutuliiton tuella.
Edellämainitut ovat parhaillaan käynnissäolevia hankkeita ja tutkimushanketta
lukuun ottamatta yhdistysvetoisia. Lisäksi on käyty enemmän ja vähemmän
virallisia keskusteluja tulevista, mahdollisista muista hankkeista. EU natisee
liitoksissaan, mutta niin kauan kuin Leader-toimintaa valtakunnassa pyöritetään,
kannattaa yritysten ja yhdistysten hakea tukia sen kautta.
Kari Moisio
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Suinutupa

AVOINNA

Elintarvikekioski-kahvio

ti-la klo 11.00-17.00

Ilolankuja 1

Lounas ti-la klo 11.00-14.00

35630 Kuorevesi
P. O45 8770400, 040 7570434

Tilauksesta sekä makeat että suolaiset leivonnaiset.
Voileipäkakut, täytekakut, pikkuleivät ym. Myös maukkaita pizzoja!
Poikkeuksia kesän aukioloihin:
Suinulapäivänä 10.6. avoinna normaalisti klo 11-17 (keittolounas)
Suljettuna juhannuksen aikaan 23.6.- 26.6. ja myös lauantaina 8.7.
Avoinna myös kesätoripäivinä sunnuntaina 2.7. ja 6.8. klo 11-16!
Aurinkoista kesää, tapaamisiin kioskilla! tv. Meeri

”Vierivä kivi ei sammaloidu”
Ala-Ajoksen Tero halusi kertoa uudesta äänimajakasta, joka saattaa herättää
ihmetystä kyläläisissä. Äänimajakka on Teron apuväline, joka pitää pientä ääntä ja
sen kuuluvuus on noin 20 metriä. Kaikkiaan siinä on 20 erilaista ohjelmoitavaa
ääntä vaikkapa käen kukunnasta sumusireeniin. Tero voi näin käydä paremmin
yksin lenkillä, sen voi laittaa vaikka Suinuraitin risteykseen postilaatikoille, jotta
hänen on helpompi löytää oma risteys ilman tienhaarojen laskemista. Talvella sitä
voisi kokeilla myös jääladulla osoittamaan kodin kohtaa järven rannalla.
Toinen asia, mitä Tero mietiskeli, oli morjestaminen tiellä, kun hän
siellä yksin kepin kanssa kulkee. Paljonhan hän meitä kyläläisiä äänestäkin
tunnistaa, mutta aina olisi hyvä sanoa oma nimi kun moikataan. Sosiaalisena
kaverina Tero mielellään muutaman sanan jokaisen kanssa vaihtaa, mutta mukava
on tietty tunnistaa juttukumppani.
Juteltiin Teron kanssa vähän enemmänkin liikkumisesta, tämä herra kun
on aina liikkeellä. Pyöräily kesäisin on viikottaista, Särkikankaan ”peruslenkki”
on noin 35 km. Pyörällä suunnataan välillä Jämsään tai Lylyyn. Keurusselkä
kierretään kerran kesässä, n. 80 km. Pirkanpyöräily (135km) on tänä vuonna 25.
kerta touko-kesäkuun vaihteessa. Talvella luistelu sekä järven jäällä että hallissa.
Luistelu kaaroksineen eteen ja taakse sujuu kepin kanssa niin hyvin, että
suunnitteilla on ”Tero on ice” -jääshow, Tero hymyillen kertoo. Hiihtäminen on
myös yksi lempilaji, tänäkin vuonna mies kävi Levillä hiihtelemässä. Lisäksi uinti,
sukellus,ratsastus ja kävely kuuluvat ohjelmistoon. Ja tietty hyötyliikunta puiden
kannosta alkaen. ”Sohvalle ei pidä jäädä makaamaan”, toteaa Tero juttelumme
lopuksi. Kyläyhdistys haluaa tässä samalla onnitella tätä 60 -vuotis synttäreitään
juuri viettänyttä ikiliikkujaa!
Marja-Riitta Laukkarinen

TAPAHTUMAKALENTERI
 Tiistaina 23.5. klo 18 Uuden virsikirjan lauluilta.
Opetellaan uusia virsiä kanttori Laura Laineen johdolla. Kahvitarjoilu.
 Helatorstaina 25.5. klo 9-14 Kuorevesi pyöräily. Perinteisesti
kierretään Kuorevesi -järvi, suositeltava kiertosuunta myötäpäivään.
Juomapisteet Kavalassa ja Kotkansalmen sillalla. Kirjaukset ja puffetti
Kotiseutu-museolla. Osanottajien kesken arvotaan palkintoja. Järjestäjinä
Suinulan kyläyhdistys ja nuorisoseura Nysä.
 Tiistaisin klo 16 puutyö- ja nikkarointipiiri kylätalolla
 Lauantaina 10.6. Suinulapäivä klo 11-17
Avoimet Kylät –päivän tapahtuma
 Klo11-17 Suinutupa avoinna, klo 11-14 Suinutuvan piha-aluella
kesätori
 Klo 11-17 Kylätalolla Taidenäyttelyssä Kuoreveden taideseuran
teoksia sekä Peräkonttikirppis
 Klo 11-17 Savon jäätelötilan myymälä avoinna
Suinulapäivästä tarkemmin Suinulan kyläyhdistyksen facebook sivuilla
 Kesätorit sunnuntaina 2.7. ja 6.8. klo 11-14 Suinutuvalla
 Muuta ajankohtaista:
Kursseja ja toimintaa? Syksyksi 2017 on kyselyjen jälkeen haettu Jämsän
työväenopistolta paperinaru-, joulukortti- sekä asahi -kursseja. Mitä muita
kursseja ja/tai muuta toimintaa toivoisitte? Joko työväenopiston kautta tai
kyläyhdistyksen järjestämänä? Mm. linnunpönttökurssista on ollut puhetta
ky:n omin voimin. Toiveita voitte esittää koko toimikunnalle, mutta Timo
Ulmanen on luvannut olla yhteyshenkilönä eli hänelle voi laittaa viestiä,
soittaa tai vetää hihasta. Timon yhteystiedot löytyvät kakkossivulta.
Ja kylätalohan on edelleen vuokrattavissa edulliseen hintaan vaikkapa
kesäjuhliin! Koko talo 70€ päiväksi, yksi luokkahuone tai ryhmis 30€.
Koko päivän vuokrauksiin kuuluu myös mahdollisuus valmistella edellisenä
päivänä ja siivota seuraavana, jos se ei muuta talon toimintaa häiritse. Myös
lyhyemmät/pidemmät vuokraukset mahdollisia, näistä tarkemmin tietoa ky:n
kotisivuilla https://www.facebook.com/SuinulanKylayhdistysRy

