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KUOREVEDEN KIERROS 2021

- Timo Ulmanen
Tämän vuoden perinteinen 40 km Kuorevesi-pyöräily ajettiin sunnuntaina 30.5.
erinomaisessa säässä; aurinko paistoi ja linnut lauloivat. Pyöräilijät kiittelivät
Kuoreveden kotiseutumuseolla hyviä järjestelyitä ja kauniita maisemia!
98 osallistujan kesken arvottiin seuraavat palkinnot: Suinula-paita: Sanna Nieppola,
Nysän teatteriliput: Minna Suomela, lounas Suinutuvalla: Timo Tukia, leipä: Airi
Koskinen, Susan Humppi, villasukat: Paavo Jämsén.

Pääkirjoitus kesäkuu 2021

-Marja-Riitta Laukkarinen

puheenjohtajan kynästä
Kevät on edennyt jo alkukesään, olemme saaneet nauttia joistain lämpöisitäkin päivistä, joskin myös sadetta ja viileämpiä säitä
toukokuu on tuonut tullessaan. Tätä kesää odotamme taas hyvinkin toiveikkaina, paitsi säitä niin myös kesän tuomia mahdollisuuksia
toivottavasti hivenen vapaampaan kanssakäymiseen kylällä ja kylän ulkopuolellakin.
Tätä lukiessanne Kuorevesi -pyöräily on jo aloittanut perinteiset kesän tapahtumat kylällämme. Sitä ennen olemme porukalla
siivonneet tienvarret ja kylätalon pihan. Muutama kerta Halkoniemessä on kesäjoogailtu ja naisenergiakin on koronaturvallisesti
päässyt taas yhteistapaamisiinsa. Palataan siis täälläkin vähitellen touhuilemaan pienillä porukoilla pitkän koronatalven jälkeen.
Yksi isoimmista uusista ilon aiheesta tämän kesän alkaessa on, että OP:n kesäduuni 2021 tuella saamme kahdeksi kesäkuun viikoksi
palkattua nuoren kesätyöntekijän auttamaan kyläyhdistyksen puuhissa täällä Suinulassa. Oli hienoa huomata, että kylällämme on
edelleen aktiivista ja innokasta nuorta joukkoa runsain mitoin, vaikka valinta halukkaista ei siksi ollutkaan helppo. Valitettavasti vain
yhdelle nuorelle pystyimme tänä vuonna tämän tilaisuuden antamaan. Ehkä ensi vuonna sitten joku toinen saa saman
mahdollisuuden.
Toinen kevään aikana eteenpäin vietävä asia vauhdittui, kun maaliskuun lopulla Hallin Seutu ry otti yhteyttä meihin tieasiassa.
Päädyimme tekemään yhdessä Hallin seutu ry:n ja Pohjois-Kuoreveden kylien kanssa aloitteen Keski-Suomen ELY-keskukselle
maantien 343 kunnostamisesta välillä Leponummi – Runttimäki. Tie on monin paikoin hyvin huonossa kunnossa, siinä on halkeamia,
heittoja ja kuoppia yhä lisääntyvässä määrin. Lisäksi olemme huolissamme, siitä että ojien kaivamisen jäljiltä tie on entistä kapeampi,
kevyen liikenteen kannalta kulkeminen on todella vaarallista, koska oja alkaa monessa kohdin aivan valkoisen reunaviivan jälkeen,
väistämismahdollisuutta ei ole sen enempää jalan kuin pyörälläkään. Kylämme kohdalla kevyttä liikennettä on koko ajan, mutta
etenkin kesäaikaan tieosuus on erittäin suosittu myös kauempaa tuleville kuntoilijoille. Raskasta tavaraliikennettä kulkee tiellä
päivittäin ja muiden autoilijoiden vauhtia rajoituksen eivät useinkaan hiljennä. Muutaman pahan nyppylän kylämme tieosuudella on
todettu haittaavan todella paljon näkyvyyttä. Odotellaan ELY-keskuksen kannanottoja parasta toivoen, mutta toivottavasti me kaikki,
ja muutkin tielläliikkujat, muistamme noudattaa varovaisuutta, olemme sitten tiellä liikkeellä millä välineellä tahansa
Hyvää, sopivan lämmintä ja aurinkoista kesää teille kaikille! Tänä kesänä tapaamme toivottavasti torilla, juhannuskokolla,
raippaonkikisassa tai kesäseuroissa!
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Jatko- eli muutoshanke

- Kari Moisio

Kirjoitan jälleen hankkeesta, kuinkas muuten. Tiistaina 18.5. yhdistyksen kaksi nimenkirjoittajaa painoivat Hyrrä-sovelluksessa
allekirjoituspainiketta. Suinutuvan laajennushankkeen muutoshakemus lähti eteenpäin Vesuri-ryhmän syyniin. Hanke sisältää
kylätalon pihaanajotien parannuksen, kylätalon takapihan kunnostuksen sekä puutyötilan purunpoistojärjestelmän rakentamisen.
Lisäksi Suinutuvan kaksi pihavalotolppaa uusitaan. Kolmesta noin 100 vuotta vanhasta, kolhuja
saaneesta koivusta luovutaan. Puut ovat onneksi uusiutuva luonnonvara. Tietä levitetään ja
nostetaan.
Kylätalon etupihalla on pidetty muutamia pihatilaisuuksia joka kesä. Tilaisuuksien pitoa on
häirinnyt päätieltä kuulunut melu sekä jätepisteen liikenne ja ajoittainen haju. Takapihalta
järven suuntaan avautuu upea maisema. Hankesuunnitelmaan kirjattiin,
että rinne maisemoidaan eli raivataan. Tämän lisäksi takapihalle rakennetaan grillipaikka, kuusi
kiinteää istuinta muurataan, sekä grillin ympärille tasataan alue irtopenkeille.
Kylätalolla on ollut luokkatila puutyöharrastajien käytössä siitä lähtien kun koulu hankittiin kyläyhdistykselle. Käytössä on laaja
valikoima puutyökoneita, jotka ovat yhdistyksen omia, lainaksi saatuja tai harrastajien mukanaan tuomia. Hankkeen tuella
puutyötilaan hankitaan purunpoistojärjestelmä. Tätä kirjoittaessani tiedämme, että Vesuri-ryhmä on puoltanut tätä muutoshanketta.
ELY-keskuksen päätös on luvassa lähiviikkoina.

Tämän talven hiihtokausi oli pitkä
Suinulassa saatiin pitkästä aikaa nauttia kunnon talvikeleistä aina maaliskuun loppuun
saakka. Kiitokset Markku Laukkariselle latujen ahkerasta ylläpidosta, oli ilo saada hiihtää sekä
vitosen että kympin lenkkiä monen huonolumisen talven jälkeen. Hiihtosuorituksia kirjattiin
Pärepuunsuolla olleeseen vihkoon 211. Osa hiihtäjistä tosin taisi kuitenkin suihkia ohi niin
vauhdilla, ettei kerennyt nimeään aina vihkoon laittaa. Kirjattujen suoritusten kesken
järjestettiin arvonta, Keijo Pitkäniemi voitti Suinula-paidan. Keijo olikin yksi ahkerimmista
ladun käyttäjistä tänä talvena, onnea Keijolle! Muut hiihtäjät toivottavasti saivat
palkinnokseen talven aikana kuntoa, iloa ja virkeyttä!

- Marja-Riitta Laukkarinen

KYLÄYHDISTYKSEN TAPAHTUMAKALENTERI
• Suinulan kyläyhdistys ry:n kevätkokous ti 8.6. klo 18 kylätalon piha-alueella. Kahvitarjoilu.
• Kesätori Suinutuvalla la 12.6. klo 11-14. Seuraavat toripäivät su 11.7. ja su 8.8. klo 11-14. Ilmaiset
myyntipaikat.
• Juhannuskokko Suinurannassa juhannusaattona klo 21 säävarauksella.

Ihanaa ja rentouttavaa kesää kaikille toivottaa Suinulan
kyläyhdistys ry

KESÄAAMUNA

– Immi Hellén

On hiljaista metsässä vielä,
puut, pensahat uinuaa,
ja Tapion tanhuilla siellä
ei valvone ainoakaan.
Myös kaislikko kallion alla
ja aaltoset uinuvat,
ja kukkaset kunnahalla
ja kankahan kanervat.

Ja päivän kultainen kerä
jo nousevi loistossaan,
koko luonto nyt herkkänä herää,
käy vastahan kuninkaan.
On laulua metsän humu,
soi kiitosta kiurun suu,
jo haihtuu rotkojen sumu,
ilolaulelot kajahuu.

Jopa koittaren vaalea juova
idän äärille ilmenee.
Se on enne, mi aamun on tuova
ja se kasvaa ja laajenee.
Jo kultiin ja purppuroihin
idän aavikko pukeuu,
ja virkuin viidakon lintu
sen hohteessa havahtuu.

Myös Ahtolan kannel helää
nyt vienointa säveltään,
ja kaikki mi henkii ja elää,
maan toukkakin nostaa pään.
Ne kiittävät aurinkoa,
joka nosti ne kuolleista,
joka heille on ilon ja onnen
ja elämän antaja.

Pian rannat on ruusuvöinä
ja kultina salmein suut.
Kuvun avaa jo leinikköinen
ja kumpuin kukkaset muut.
On kullassa latvat puiden,
ens’ käkönen kukahtaa.
Sen suloa päivyen uuden
maan uumenet aavistaa.

Ja ihminen? – Aamunkoissa
hän kulkevi kuunnellen,
ja luonnon juhlissa noissa
sois mukana olla myös hän.
Ja sävelmän hänkin liittää
siihen suurehen kuorohon.
Vaan ihminen – Häntä hän kiittää,
joka luonut on auringon.

