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SUINULA NOUSUUN

- Timo Ulmanen

Suinutupaa ympäröinyt perinneriukuaita
veteli jo viimeisiään koronaviruksen
koputtaessa ovelle. Suomen ravintolat
suljettiin. Vaikea paikka. Kyläyhdistyksen
nikkaripiiri suoristi selkänsä, suunnitteli ja
rakensi talven aikana uuden upean aidan.
Hienoa!
Suinutuvan Liili puri hammasta ja siirsi
liiketoiminnan notkeasti nettiin ja take
away- ulosmyyntiin. Hetken ihmettelyn
jälkeen vakiasiakkaat palasivat tuoden mukanaan uusiakin aterioitsijoita. Mahtavaa!!
Kyläyhdistyksen toimikuntakaan ei jäänyt toimettomaksi. Monet kevään vakio-ohjelmaan kuuluneet tapahtumat –
Talvipäivä, Kuorevesi-pyöräily,
erilaiset myyjäiset, Kevätkokous
– jouduttiin perumaan tai
siirrettiin myöhempään
ajankohtaan, mutta kokoukset
ja päätökset hoituivat
puhelimen ja sähköpostin
välityksellä. Yksi kevään
virkistävä väriläiskä oli Suinulapaitojen suunnittelu, kuvassa
kyläyhdistyksen ”hallitus”
esittelemässä paitojaan ennen kesäkuun kokouksen alkua. Kyllä se siitä, kuten edesmennyt presidentti Koivistokin usein
optimistisesti totesi.

Pääkirjoitus kesäkuu 2020
Kyläyhdistyksemme 40 v. juhlavuoden alkupuoli muuttui koronaviruksen myötä juhlallisuuksien suunnittelusta
sosiaalisten kontaktien välttämiseen ja poikkeustilan myötä uusien rajoitusten ja toimintatapojen omaksumiseen.
Kyläyhdistys reagoi mahdolliseen kyläläisten avuntarpeeseen perustamalla nk. kauppa-apupalvelun, mutta oli ilo huomata,
että tarvetta tälle oli yllättävän vähän. Tämä toivon mukaan kertoo siitä, että meillä kyläläisillä on omassa lähipiirissä
ihminen, jonka puoleen kääntyä, kun apua tarvitaan. Kyläyhdistyksen apurinki toimii toki edelleen eli apua saa varmasti,
jos sitä kokee tarvitsevansa.
Uutiset maailmalta ovat herättäneet varmasti paljon huolta ja hämmennystä itse kussakin, mutta omaan arkeeni
koronakevät on tuonut paljon hyvääkin. Koti-ihmisenä olen nauttinut suunnattomasti vapaa-ajan lisääntymisestä ja
lapsiperheeseen kuuluvan hektisyyden ja menojen yhteensovittamisen vähenemisestä. Kuluneet kuukaudet ovat olleet
jollakin lailla perusasioiden äärelle palaamista ja perheestä, kodista, läheisistä, omasta kylästä ja ympäröivästä luonnosta on
tullut entistä tärkeämpiä ja korvaamattomampia. Kuluneina kuukausina silmät ovat paremmin avautuneet huomaamaan ja
arvostamaan läheltä löytyviä hyviä ja kauniita asioita ja tajuamaan sen, kuinka hyvin meillä täällä Suomessa ja omassa
kylässämme asiat ovat. On onni syntyä Suomeen yhä edelleen. Kahden muun kyläläisemme, Katariinan ja Marittan,
mietteitä kuluneista kuukausista voit lukea seuraavalta sivulta.
Kauniit ja kuumat kesäpäivät ovat hemmotelleet meitä viime aikoina ja usean vuoden tauon jälkeen sääennuste povaa
helteitä keskikesän juhlaamme hyväilemään. Nähtäväksi jää, toteutuuko ennuste, mutta joka tapauksessa juhannus on jo
ovella ja ympäröivä luonto tarjoaa parastaan. Nyt kannattaa siis nauttia luonnon vehreydestä ja Kuoreveden välkkeestä ja
suunnata vaikkapa Halkoniemen tai Suinurannan maisemien äärelle ja sen jälkeen herkuttelemaan Liilin leipomuksilla
Suinutuvan uudistetulle piha-alueelle. Juhannuskokko poltetaan Suinurannassa juhannusaattona, jos sää suinkin sallii.
Nautitaan siis tänäkin kesänä lähialueiden tarjonnasta, suositaan paikallisia yrittäjiä, pysytään terveinä ja ennen kaikkea
nautitaan upeasta Suomen kesästä!
- Jenni Kunnas

Halkoniemi ja Suinuranta ilta-auringossa 14.6.2020

Kyläläisten mietteitä koronakeväästä
KATARIINA KORTEOJA, SUINURAITTI
Koin kevättalven ja koronapandemian alun raskaana, sillä koko perhe joutui nopeasti uusien tilanteiden äärelle. Meidät
vanhemmat määrättiin etätöihin ja lapset siirtyivät etäopetukseen ja kotihoitoon päiväkodin sijaan. Pienet oppilaat
joutuivat etäopetuksen myötä oppimaan ja omaksumaan nopeasti uusia digitaitoja ja sekä meille aikuisille että lapsille tuli
nopeasti järjestää toimivat etätyön edellytykset. Haasteita toivat tietokoneiden ja omien rauhallisten työpisteiden
löytyminen kotoa, kun yhtäkkiä perheessämme hoidettiin rinnakkain kahden aikuisen työt, lasten koulunkäynti, päiväkotiikäisen toiminnalliset aktiviteetit sekä koko perheen ruokahuolto. Työ- ja koulutehtävät, jotka aiemmin tapahtuivat klo 816 välillä, venyivät nyt iltaan asti. Tämä oli rankkaa, mutta arki onneksi helpottui, kun koulut ja päiväkoti avautuivat
jälleen toukokuun puolessa välissä ja omien etätöiden jatkuessa yhä edelleen, pystyy omiin työtehtäviin päivän aikana
keskittymään paremmin. Vieläkin 40% asiantuntijatyötä tekevistä on etätöissä ja itsekin teen töitä kotoa käsin vielä
kesän ajan.
Keväästä ja alkukesästä on löytynyt kaikesta huolimatta paljon positiivista, kun normaali työmatka Tampereelle ja takaisin
on säästynyt ja tätä kautta mm. kotitöille on löytynyt normaalia enemmän aikaa. Luonnon heräämistä on saanut seurata
ja ihastella erilailla ja mieheni, jolla on tähän aikaan vuodesta paljon ulkomaan komennuksia, on ensimmäistä kertaa
viiteen vuoteen saanut nähdä omenapuiden kukkivan kotipihassa. Myös lasten kanssa olemiseen on jäänyt enemmän
aikaa ja arki on rauhoittunut kalenterin tyhjentyessä harrastuksista ja muista ylimääräisistä menoista. Lapset ovat
sopeutuneet muutoksiin hyvin ja he ovat hienosti ymmärtäneet koronan mukanaan tuomat muutokset ja rajoitukset. Toki
kavereita on toisinaan ollut ikävä.
Kaupoissa on ihan konkreettisesti huomannut sen, että ihmiset ovat keskittäneet huomiotaan enemmän kotiin ja kotona
oleviin asioihin, sillä monissa kaupoissa osa taimista, kukista ja remonttitarvikkeista on loppunut. Keväälle meille osui
myös kahdet hautajaiset, joissa huomasi konkreettisesti kokoontumisrajoitusten vaikutukset, kun vieraat eivät päässeet
saapumaan paikalle itse, vaan sen sijaan pöydät täyttyivät adresseista ja kukkalähetyksistä.
MARITTA PAAJANEN, VUORENPÄÄNTIE
Uutiset koronatilanteesta ja viruksen leviämisestä hermostuttivat ja herättivät huolta ja mietitytti, miten selviän, kun asun
yksin ja jos satun sairastumaan. Jo keväällä sovin ystävän kanssa kauppa-asioiden hoitamisesta koronan mahdollisesti
iskiessä. Onneksi olen pysynyt terveenä eikä tuttavilla tai sukulaisillakaan ole ollut hätää eli kenenkään vuoksi ei ole
tarvinnut murehtia. Se tosin harmittaa, että poikani ei pääse kesällä tulemaan suunnitellusti luokseni Kanadasta, mutta
tapaamme sitten, kun matkustaminen on taas mahdollista ja turvallista.
Tässä ajassa on toki myös paljon hyvää, sillä nyt saa ihan luvan kanssa olla vain kotona. Koira pakottaa ulos ja liikkumaan,
niin että pelkästään sisällä ei ole tullut oltua. Kasvimaan hoitoon on ollut aikaa ja intoa keskittyä ja uutena
käsityöharrastuksena olen kevään aikana löytänyt makrameetyöt. Myös ihan konkreettisesti rahaa on säästynyt
ylimääräisten menojen ja kulujen karsiutuessa minimiin, sillä kauppa-asiat olen hoitanut kerran viikossa autolla ja
muutoin olen liikkunut kävellen.
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Kevätkokous ti 16.6. klo 18 Kylätalon pihalla. Sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu.
Juhannuskokko juhannusaattona 19.6. klo 20 Suinurannassa. Säävaraus.
Kesätorit Suinutuvalla sunnuntaisin 28.6., 19.7. ja 9.8. klo 11-14.
Kuorevesi-pyöräily su 6.9. klo 9-14.
Pihaseurat Kylätalolla 9.9. klo18. Kahvitarjoilu.

SUINUTUPA/ LIILI VAHER
AVOINNA TI-LA KLO 10-16 SEKÄ TORISUNNUNTAISIN KLO 10-16
OSOITEESSA ILOLANKUJA 1, 35630 KUOREVESI
PUHELIN 045-6480470
LOUNAS PÄIVITTÄIN 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
MAHDOLLISUUS JÄRJESTÄÄ PIENIMUOTOISIA
YKSITYISTILAISUUKSIA (JUHLAPÄIVÄT, KOKOUKSET YM.)
RUOKALISTAT JA MUUTA AJANKOHTAISTA:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SUINUTUPA/

