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Jäteasiaa muistin virkistykseksi
Suinulan kylätalon
ulkorakennuksen pihalla
jätteenkeräyspiste
näyttää päällisin puolin hyvin
mallikkalta. Poltettavan
jätteen keräysastian ja
keräyspaperin kontin ympärys
on hyvinkin siistissä kunnossa.

Ulkorakennuksen oven takaa
löytyvät astiat energiajätteelle,
pienmetalleille, lasille sekä
pahville ja kartongille.

Mutta… mitä
löytyykään joka viikko
nurkasta?
Huonekaluja,
kodinkoneita, astioita,
maaleja, spraypulloja
ja jos mitä romua,
joiden paikka ei ole
täällä.
Tässä kuvassa nurkka on aika ”siisti”vapaaehtoisten järjestelyn jäljiltä, mutta
muistathan tarkistaa vaikkapa viitossivun ohjeiden avulla, minne mikin jäte
kuuluu. Lisää voit tulla kyselemään vaikka kierrätyspäivänä 15.10. kylätalolle.

Pääkirjoitus lokakuussa
Syksyn hehku on parhaimmillaan Suinulassakin. Olemme saaneet nauttia todella aurinkoisen
lämpimistä syyspäivistä ja nyt ensimmäisten kylmien öiden jälkeen puut, pensaat ja kasvien
lehdet loistavat kaikissa kirkkaissa väreissään. Terminen syksy on kuitenkin suurinpiirtein
normaalissa aikataulussaan. Tällainen syksy antaa uskoa vielä siihen, että meillä edelleen on
vahvat neljä vuodenaikaa niiden ominaisine piirteineen. Vaikka viime vuosina välillä on
tuntunut, etä ilmastomuutosten mukanaan tuomat säiden vaihtelut ovat hävittännet selkeät
vuodenajat, nyt ainakin saamme kokea ihan kunnon syksyä luonnossamme.
Toivottavasti myös talvi on tänä vuonna kunnon vanhan ajan mallinen. Ennusteiden
mukaanhan Suomen lämpötila nousee viidellä kuudella asteella vuosisadan loppuun
mennessä ja koko ajan nimenomaan talvet lämpenevät ja muuttuvat pimeimmiksi eli
vähälumisiksi. Ja samalla Suomen luonto menettäisi paljon omaleimaisuuttaan, eri kasvi- ja
eläinlajeja ja ekosysteemiään. Puhumattakaan siitä, miten paljon me ihmiset menettäisimme
luonnon mahdollisuuksista.
Olemme täällä perinteisesti hyvin lähellä luontoa. Kun aamulla ennen seitsemää suuntaa
sumuisen kirpeään syysaamuun koiraa lenkittämään, ei voi kuin olla kiitollinen, siitä että saa
nauttia raikkaasta ja kirpeästä ilmasta ja herätä hapen täyttämässä ilmassa. Tai kun
illansuussa voi kuljeskella tällaisina kauniina syysiltoina vielä kirkkaassa auringonvalossa
ruskaa hehkuvassa luonnossa ja samalla tyhjentää mieltään päivän kiireistä, ei parempaa
rentoutumiskeinoa voisi löytää.
Toivotaan, että myös tulevat sukupolvet saavat nauttia neljän vuodenajan rikkaudesta. Ja
ehkäpä meistä jokainen voi pienillä teoillaan, vaikka kierrättämällä oikein, vaikuttaa omalla
panoksellaan tässäkin.
Nyt vain saappaat jalkaan – ja nauttimaan syksyn väriloistosta!
Marja-Riitta Laukkarinen
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Maaseudun kehittämisestä Leader- toiminnan avulla
Olen nyt toista vuotta Vesuri ry hallituksen jäsen. Tässä lehdessä 2/2015 kirjoitin Leadertoiminnasta, jota Suomessa pyörittää 54 toimintaryhmää, joista Vesuri ry on yksi. Leader on
toimintaa, rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. Ideat tulevat kylillä toimivilta asukkailta,
yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Leader-ryhmien käytössä ohjelmakaudella 2014-2020 koko
valtakunnassa on 300 milj euroa, josta Vesurin osuus on 3 600 000 euroa.
12.9.2016 järjestettiin Suinulan kylätalolla tilaisuus yrittäjien ja yhdistysten
yhteistyöhankkeen käynnistämiseksi Suinulassa. Tilaisuudessa nousi esiin mm. kysymyksiä
yhdistyksille suunnatusta hankerahoituksesta ja yritysrahoituksesta. Niihin löytyy vastauksia
internetistä osoitteesta www.keskisuomenmaaseutu.fi sekä Vesurin toimistosta Jämsästä
osoitteesta Mottilantie 11. Jos syntyy ajatus kehittämishankkeesta, jota voisi mahdollisesti
rahoittaa Leader-rahoituksella, kannattaa silloinkin tutkia nettisivut ja ottaa sen jälkeen
yhteys Vesurin toimistoon. Jos idea yhteydenoton jälkeen tuntuu toteuttamiskelpoiselta,
täytetään hakemus. Vesurin hallitus käsittelee hakemuksen tarkoituksenmukaisuuden
kannalta. Toinen käsittelijä on Ely-keskus, joka tutkii hankkeen laillisuuden.
Edellämainitun tehtävän lisäksi toimintaryhmä Vesuri ry kantaa huolta siitä, että kaikki
ohjelmakaudelle myönnetyt rahat tulevat käytetyksi. Siksi tämä kirjoitus.
Kari Moisio

Kuva 12.9. palaverista Suinulan kylätalolla. Osanottajia oli kaikkiaan 13 henkilöä.

Syksyn Tapahtumakalenteri
Tiistaisin puutyö- ja nikkarointipiiri klo 16 kylätalolla jatkuu
Kesän ajan on kunnostettu aamupäivisin ulkorakennusta, mutta syksyn tullen
siirrytään enemmän iltapuuhasteluun. Koulun puutyövälineet ja -koneet käytössä
myös omiin töihin
Keskiviikkoisin jooga jatkuu klo 18 kylätalolla
Vetäjänä joogaohjaaja Teija Virtamo. Tervetuloa myös uudet joogaajat
kokeilemaan. 10€/kerta
Torstaisin parittomina viikkoina hieroja Tytti Hämäläinen (HierontAika)
pitää vastaanottoaan kylätalolla. Seuraava hierontapäivä 13.10.
Ajanvaraukset Tytti Hämäläinen p. 0400 409693. Edullisesti hierontaan omalla
kylällä!
Lauantaina 15.10. Kierrätyspäivä klo 10-12 Suinulan kylätalolla. Keräys
vaaralliselle jätteelle (esim. öljyt, maalit, loisteputket, akut, myrkyt ym.) sekä
metalli/rauta/sähkö/elektroniikka jätteelle kylätalon pihalla ko. aikana. Puffetissa
myynnissä makkaraa ja kahvia ym.
Sunnuntaina 20.11. klo 14 Syyskokous Suinulan kylätalolla. Sääntöjen
määräämät asiat. Keskustellaan myös kylätalon remontoimisesta, mm.
lämpöjärjestelmän uusimisesta. Kahvitarjoilu.

Suinutupa
Elintarvikekioski-kahvio
Ilolankuja 1, 35630 Kuorevesi AVOINNA
P. O45 8770400
040 7570434

ti-la klo 11.00-17.00
Lounas ti-la klo 11.00 -14.00

Tilauksesta makeat ja suolaiset leivonnaiset.Voileipäkakut, täytekakut ym.

Kuulakkaita syyspäiviä, tervetuloa Suinutuvalle!
tv. Meeri

Jätteiden lajitteluohjeet lyhyesti
Keräyslasi: Lasinkeräysastioihin saa laittaa: lasipurkit, lasipullot
Keräyslasiin ei saa laittaa (vietävä jäteasemalle ) : autonlasia, ikkunalasia,
lasiesineitä joissa metalliosia,keramiikkaa, posliinia, kristallia, kuumuuden kestävä
lasia, lämpölasia, hehkulamppuja, loistelamppuja, energiansäästölamppuja,peiliä.
Pienmetallijäte:Pienmetallin keräysastioihin käyvät pienet metallipakkaukset
Keräykseen eivät kelpaa: metalli- tai elektroniikkaromut (jääkaapit, pesukoneet,
polkupyörät, kiukaat yms.), tuubit, vaaralliset jätteet, paristot, suuret metalliesineet.
Energiajäte: Energiajätteen keräysastiaan voi laittaa poltettavaksi kelpaavat
muoviastiat, -esineet, muovikelmut, muovikannet ja –korkit , pienehköt puutavarat ja
–esineet, likainen / märkä pahvi ja paperi
Energiajätteen keräykseen eivät kelpaa: PVC-muovit (muovitunnus 3) mm.
putket, letkut, sähköjohdot, muoviritilät ja muoviset lattiapäällysteet, sadetakit,
kerniliinat ja puhallettavat lelut, kasetit, CD-levyt, ns. syvävedetyt myyntipakkaukset,
muovimapit, kumi, nahka, tekstiilit, vaipat ja siteet, pölynimurinpussit ja
tupakantumpit, painekyllästetty puu, alumiinipaperit, huonekalut, sähkö- ja
elektroniikkaromu, rakennusjäte, purkujäte.
Poltettava jäte = aikaisemmin Kaatopaikkajäte: muovit, styroksi, lelut, kengät,
kumi, nahka, hygieniatuotteet, siteet, vaipat, meikit, pölynimuripussit, purukumi,
tupakantumpit, PVC-muovi (kierrätysmerkki 3, esim. putket, letkut, sähköjohdot,
muoviset lattiapäällysteet), kierrätykseen kelpaamattomat tekstiilit, kahvipussit,
sipsipakkaukset, tuhka jäähtyneenä, pakattuna tiiviisti pussiin, vaahtomuovi, likainen
/ märkä pahvi ja paperi
Palamaton jäte: (vietävä jäteasemalle). Palamatonta jätettä ovat:juomalasit,
lasiastiat, tasolasi, kristalli, kuumuuden kestävä lasi (lasiset uunivuoat, kahvipannut), posliini, keramiikka, peilit, hehkulamput, halogeenilamput
Keräyspaperi: sanoma- ja aikakauslehdet, mainospaperit, kirjekuoret
Keräyspaperiin eivät kelpaa: vaha- ja muovipintaiset paperit, alumiini- ja folioidut
paperit, märät tai likaiset paperit ja pahvit, kääre- ja pehmopaperit,
kananmunakennot ,maito-, mehu- yms. kartonkitölkit, styroksit, muovit.
Keräyskartonki: maito-, mehu-, kerma-, piimä-, jogurtti- ja viinitölkit (myös
alumiinivuoratut), muro- ja keksipakkaukset, sokeri-, jauho-, leipä- ym. paperipussit,
pahvilaatikot, pizzalaatikot, munakennot ja kartonkiset kertakäyttöastiat.
Biojäte: ruokajäte, hedelmien, juuresten ja vihannesten kuoret, kahvin ja teen porot
suodatinpusseineen, kananmunankuoret, kalanperkeet, luut, talouspaperi,
lautasliinat, kukkamulta ja kasvinjätteet ,sanomalehden aukeama tai paperipussi.
Suurempia määriä paperia ei pidä kompostiin laittaa.

Huom! Hallin jäteasema on avoinna maantaisin klo 16.00 -18.00

