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Kuorevesi-pyöräily 2022

- Timo Ulmanen ja Marja-Riitta Laukkarinen

Tämänkin vuoden perinteinen 40 km Kuorevesi-pyöräily ajettiin
erinomaisessa säässä; aurinko paistoi ja pyöräilijät kiittelivät
Kuoreveden kotiseutumuseolla hyviä järjestelyitä ja kauniita
maisemia!
93 osallistujan kesken arvottiin seuraavat palkinnot:
Nysän kesäteatteriliput 2 kpl: Tuija Hakala
Tuija Hyytiäisen ruisleivät: Seppo Nieminen ja Tarmo Humppi
Suinula-paidat: Minna Suomela ja Anne Kumpulainen
Kananmunia Apilakosken tilalta: Mirja Humppi ja Maija Rikkonen
Parin vuoden tauon jälkeen saatiin taas juomapiste
Kotkansalmen sillan levikkeelle. Pohjois-Kuoreveden
kyläyhdistyksen ylläpitämällä taukopaikalla lähes
kaikki pysähtyivät mehulle ja hetken huilaamaan.
Kotiseutumuseolla Suinulan kyläyhdistyksen naiset
huolehtivat pyöräilijöiden jaksamisesta tarjoillen
mehua ja pitämällä kahvipuffettia. Lämmin kiitos
taas kerran Raili, Riitta, Ulla ja Paula. Kiitokset
myös muille yhteistyökumppaneille: Nuorisoseura
Nysälle, Kuorevesi-seuralle sekä palkintoja
lahjoittaneille kylän yrityksille onnistuneesta
tapahtumasta.

pääkirjoitus kesäkuu 2022

-Marja-Riitta Laukkarinen

Vaikka kesä on tänä vuonna tullutkin vähän ”keikkuen” pitkän ja todella runsaslumisen talven jälkeen,
niin nyt taidetaan jo voida alkaa nauttimaan hyvinkin kesäisestä vehreydestä ja alkukesän upeasta
valosta täysillä. Kesän ensimmäinen merkki kylällämme on jo takana - jokavuotinen alkukesän Kuorevesi
-pyöräily kokosi taas mukavasti porukkaa läheltä ja kauempaa polkemaan upeissa maisemissa järvemme
ympäri. Seuraava toivottavasti myös paljon porukkaa liikkeelle saava tapahtuma, Suinula-päivä, on
koronan takia ollut pari vuotta tauolla, mutta kesäkuussa taas kylällä tapahtuu valtakunnallisena Avoimet
kylät -päivänä.
Tänä vuonna olemme saaneet kyläyhdistyksen lisäksi päivää järjestämään Suinutuvan, Nuorisoseura
Nysän sekä Kuoreveden Martat. Kyläyhdistyksen ”päätapahtuma” on tällä kertaa keskitetty kylätalolle,
entinen koulurakennus täyttää syksyllä 100-vuotta ja on sopiva hetki esitellä sekä sen historiaa että
nykypäivää kyläläisille ja kaikille muillekin kiinnostuneille.
Koulu, nykyinen kylätalo, valmistui siis syksyllä 1922 Savon Meijerimäkeen ja koulun vihkijäiset pidettiin
lokakuussa, aiemmin koulu oli toiminut vuokrahuoneistoissa. Vuoteen 1952 saakka tässä
koulurakennuksessa annettiin kaikki Suinulan koulupiirin kansakoulun opetus, sen jälkeen uusi koulu
valmistui ja vanhaan kouluun jäi lähinnä puutyöluokka ja liikuntasali. Rakennuksen toisessa päädyssä
asui vuosien varrella useita koulun eri opettajia ja välillä myös ulkopuolisia. Suinulan kyläyhdistys sai
käyttöönsä nämä tilat vuonna 1981 ja talkoilla ne kunnostettiin kylän tarpeisiin. Vuosina 1990–2006
tiloissa toimi myös päiväsaikaan Suinulan ryhmis. Koulun lakkauttamisen jälkeen 2006 kyläyhdistys sai
ostaa koulurakennukset ja vanhasta koulusta alkoi kehkeytyä nykyinen kylätalo, joka on kylän ja
kyläyhdistyksen toiminnan keskus ja tarjoaa monenlaista mahdollisuutta harrastaa, juhlia ja tavata
kyläläisiä.
Avoimissa ovissa Suinula -päivänä voi siis
tarkemmin tutustua talon historiaan, muistella
menneitä ja saada tietoa kylätalon nykyisistä
mahdollisuuksista. Mielellämme kuulemme myös
muistoja koulurakennuksesta ja toiveita tulevista
käyttömahdollisuuksista. Toivomme, että jatkossakin
vielä vuosikymmeniä talo saa palvella Suinulan
kyläläisten tarpeita – vaikkei enää kouluna, mutta
edelleen toimivana kylän sydämenä.

Kyläjuhla

-Kari Moisio

Viime syksynä kylätoimikunta päätti hakea Keski-Suomen vuoden kylä-titteliä. Sen saamiseksi piti
täyttää hakemus, johon kului useita työ- ei kun harrastustunteja. Kun hakemus oli valmis, ehdotuksen
tittelin hakemiseksi tehnyt Jenni sanoi toimikunnan kokouksessa, että ”läpihuutojuttu”. Täytin osaltani
hakemusta. Samalla tuli tunne, että jos joku paremmaksi pistää, niin hyvä täytyy olla. Hyvinhän siinä
kävi. Jälleen oli tiedossa harrastustunteja, nyt järjestettiin kyläjuhlaa Nysän talolle.
20.3. Nuorisoseura Nysän, Kuoreveden Marttojen ja Suinulan kyläyhdistyksen edustajat järjestivät
yhdessä rintamassa tilaisuuden, missä otimme vastaan Keski-Suomen kyliltä kunniakirjan sekä
tienvarsikyltit ja Oltermannin sauvan Länkipohjan kyläyhdistykseltä. Nysän sali oli täynnä ja osa jäi
ulkopuolelle, varmaankin pandemian pelosta. Yleisöä perehdytettiin vuoden kylään Suinula-aiheisella
tietokilpailulla, Esko Rissanen esiintyi Mielensäpahoittajana ja trubaduurina. Nysän toimintaa esittelivät
mm. viime kesän kesäteatterin ”Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu” näyttelijät. Lapsille tehtiin
kasvomaalauksia. Ulkona aurinkoisessa säässä yleisö pääsi tutustumaan mm. nykyaikaisiin
maataloustraktoreihin ja syömään grillimakkaroita. Dronekin pörräsi taivaalla. Sisällä oli tarjolla
kakkukahvit. Kaikki valmistetut 150 kakkupalaa tekivät kauppansa.
Julkinen huomionosoitus on kiva juttu. Täältä pikkukylältä sanomalehtien palstoille pääseminen vaatii
aina melkoisen suorituksen, mutta nyt niin kävi, sillä vuoden kylä-tittelin saavuttaminen on melkoinen
suoritus!

Juhlayleisön Suinula-tietoja mitattiin tietokilpailulla.
Kuva: Veijo Pietiläinen

Nysä ilmasta käsin. Ahdasta oli.
Kuva: Yrjö Laatikainen

naisenergiassa tekemistä riittää

Aurinkoista tunnelmaa pihalla.
Kuva: Veijo Pietiläinen
-Raili Nieminen

Naisenergia on kokoontunut kevätkaudella joka toinen tiistai. Tapaamisissa on mm. leikitty perinne- ja
seuraleikkejä, laulettu kansakoululauluja ja tehty koivunrisuaskarteluja. Kevätkauden päätteeksi tehtiin
retki Mäntänvuoreen. Toiminta jatkuu syksyllä uusin ideoin!

VIIME TALVI SUOSI HIIHTÄJIÄ
Hieno hiihtotalvi ja hyvät ladut saivat myös Suinulassa paljon hiihtäjiä ladulle, Pärepuunsuon
hiihtovihkoon oli kirjattu 208 suoritusta. Kyläyhdistys arpoi kaikkien kesken lounaan Suinutuvalla, voittaja
oli Kimmo Anttonen. Kiitokset Markulle loistavista laduista ja Kerte-Palsinan porukalle yhdysladusta. Jos
olet jatkossa seuraavina talvina kiinnostunut auttamaan latujen ajoissa, ota yhteyttä Markku Laukkariseen.

KYLÄYHDISTYKSEN TAPAHTUMAKALENTERI
•

Tiistaisin puutyö- ja nikkarointipiiri jatkuu kylätalolla klo 16

• Lauantaina 11.6. Avoimet kylät päivänä vietämme Suinulapäivää:
✓ Klo 11–14 Suinutupa avoinna, klo 11–14 Suinutuvan piha-alueella kesätori (Ilolankuja 2). Mukana
torilla myös Kuoreveden Martat
✓ Klo 10–15 Kylätalolla Avoimet ovet. Tervetuloa tutustumaan kylätaloon ja kyläyhdistyksen
toimintaan. Kylätalo 100 vuotta -juhlanäyttelyssä talon ja koulun historiaa esillä. (Kuorevedentie
796). Näyttely avoinna vielä sunnuntaina 12.6. klo 12–14
✓ Klo 10–14 Nuorisoseura Nysällä lasten päivä, kaikkea kivaa lapsille
ja lapsenmielisille. (Kuorevedentie 921)

• Juhannusaattona 24.6. klo 21 juhannuskokko Suinurannassa. Perinteinen aattoillan tapahtuma
rantamaisemissa (Suinuraitti 60)
• Sunnuntaina 10.7. ja 7.8. Suinutuvalla torisunnuntait klo 11–14. Ilmaisia myyntipaikkoja voi
tiedustella Suinutuvalta. Tarjolla kesän antimia, käsitöitä, leivonnaisia ym. Suinutupa avoinna.
• Tiistaina 26.7. klo 17.30 Pihaseurat kylätalolla. Kuoreveden-Längelmäen aluepappi Pekka Ikonen
Jämsän seurakunnasta mukana. Suinulan kyläyhdistys tarjoaa kahvit. Sateella seurat kylätalon
sisätiloissa.
• Sunnuntaina 14.8. klo 13 Raippaonkikisa Halkoniemessä (Isoniementie) Sarjat miehille, naisille,
lapsille/nuorille. Ei osallistumismaksua.
Tiedoksi: Suinulan uudet kotisivut ovat muuttaneet osoitteeseen www.suinula.fi. Vanha osoite poistuu
kaupungin tehtyä muutoksia kotisivuihinsa.

