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Alkusyksyä Kuorevedellä Savon tilalla

Elokuinen maisemakuva Savon tilasta ja Suinulan maamerkkinä toimivasta yli
100-vuotiaasta Savon kivinavetasta. Kuvan keskellä hieman taaempana näkyy
myös 1930-luvulla rakennettu Kuoreveden Vehnämylly. Lisää tietoa aiheesta ja
Savon tilan vaiheista löytyy Suinulan raitilta -kyläkirjasta. Kirjaa voi edelleen
hankkia Kyläyhdistykseltä tai Kuoreveden kirjastosta.
(Kuva: Jarno Lehtonen)

Pääkirjoitus syyskuu 2018
Aloitan varmalla aiheella: puhutaan säästä.
Viime kevään Suinulan Sanomissa Kari toivoi, että alkaneen kesän säätyyppi
vaikuttaisi mahdollisimman pitkään näillä nurkilla. Kylläpä toive tosiaan
toteutui, ennätyskuuma kesä. Melkoinen noita! Kun myös viime talvi oli
keskiarvoa leudompi, voidaankin pohtia, onko kyse ilmastonmuutoksesta vai
normaalista vuosittaisesta vaihtelusta? Kyse on tietenkin molemmista.

Yllä olevassa taulukossa on merkitty Jyväskylän tammikuut vuosilta 1961-2018
ja niiden lämpötilojen poikkeamat 1981-2010 keskiarvosta (-7.9C). Pakkaset
ovat vähentyneet selvästi verrattaessa ensimmäistä ja viimeistä 30 vuotta. Tämä
yksittäinen tilasto yhdeltä paikkakunnalta ei tietysti paljoa todista, mutta
tutkittaessa vaikkapa koko Etelä- ja Keski-Suomen mittauksia, on trendi selvä:
pitkällä aikavälillä (yli 30v) keskilämpötilat ovat nousussa, vaikka vuositasolla
vaihtelua tapahtuukin. Kyllä Suinulassakin vielä hiihdetään! Jos aihe kiinnostaa,
lisää vaikkapa Ilmatieteenlaitoksen nettisivuilta: ilmasto-opas.fi
Karia matkien, toivon kauniita syysilmoja ja kovia talvipakkasia!
Timo Ulmanen

Suinulan Sanomat
Tiedotuslehtinen ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa yhdessä Nysän Uutisten kanssa.
Lehti jaetaan ilmaisjakeluna Suinulan kylän talouksiin.
Toimituskunta:
Marja-Riitta Laukkarinen, p. 044 5224652 marja-riitta.laukkarinen@phpoint.fi
Timo Ulmanen, p.0503070112
timo.ulmanen@gmail.com
Kari Moisio, p. 0503370742
kari.ilari@gmail.com
Lehti luettavissa netissä osoiteessa http://suinula.jamsa.fi/lehti/SuinulanSanomat.htm
Suinulan kyläyhdistys on myös Facebookissa, osoite
https://www.facebook.com/SuinulanKylayhdistysRy

Meerin terveiset 21.6.2018 Suinutuvalta

On tullut aika jäähyväisten.
Kiitän teitä kaikkia jotka olette
käyneet Suinutuvalla tai
muuten kannattaneet.
Teitä kaikkia kiitollisena
muistaen.
Tapaamisiin muissa
merkeissä !
Meeri

Kyläyhdistys kiittää lämpimästi Meeriä näistä reilusta neljästä vuodesta!
Meerin nyt jäätyä viettämään hyvin ansaittuja eläkepäiviään etsimme edelleen
uutta, yhtä innostunutta ja yhteistyökykyistä yrittäjää vetämään kioski-kahvila
Suinutupaa . Jos tunnet kiinnostusta, ota yhteyttä joko Kari Moisioon p. 050
3370742, s-posti kari.ilari@gmail.com tai Marja-Riitta Laukkariseen p. 044
5224652, s-posti marja-riitta.laukkarinen@phpoint.fi Vastaamme miellämme
kysymyksiin ja autamme kaikessa suunnittelussa ja järjestelyissä.
Jämsän jätehuollon tiedote: VAARALLINEN JÄTE
Ongelmajätteen nimitys on muuttunut vaaralliseksi jätteeksi. Terminä vaarallinen jäte kertoo
paremmin, mistä on kyse. Se vastaa myös kansainvälistä termistöä.
Yleisempiä kodin vaarallisia jätteitä ovat:
. Käytetyt öljyt ja öljyiset jätteet esim. trasselit ja öljynsuodattimet
. Romuakut ja akkunesteet
. Jarru-, kytkin- ja jäähdytinnesteet yms. autokemikaalit
. Maali-, hartsi-, liima- ja lakkajätteet
lisäksi niitä sisältävät pakkaukset ja puhdistusvälineet. HUOM! Kuivat ja tyhjät maaliastiat
metallinkeräykseen (kansi erilleen)
. Liuotinaineet kuten tärpätti, tinneri, asetoni, teollisuusbensiini
. Lääkkeet ja elohopeakuumemittarit (apteekkiin)
. Neulat, ruiskut pistonkestävään pakkaukseen pakattuina (apteekkiin)
. Emäksiset pesu- ja puhdistusaineet, syövyttävät, esim. lipeä
. Rikki-, suola- ja muut hapot
. Loisteputket, -lamput ja laavalamput, myös energiaa säästävät pienoislamput.
Älä riko, elohopea karkaa ilmaan!
. Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet ja niitä sisältäneet pakkaukset
. Desinfioinitaineet
. Paristot ja ladattavat akut teipattuina Kaikki paristot on hyvä toimittaa
paristojenkeräyspisteisiin merkinnöistä riippumatta. Kodin pienkoneet, mm sähköhammasharjat,
parranajokoneet ja matkapuhelimet voivat sisältää ladattavan akun, joka on vaarallista jätettä
. Puunsuoja- ja kyllästysaineet
. Painekyllästetty puu vihreä CCA/C ja ruskea kreosoottikyllästetty puu
. Asbesti
. Aerosolitölkit, jossa painetta

TAPAHTUMAKALENTERI
 Tiistaisin klo 16 puutyö- ja nikkarointipiiri
jatkuu kylätalolla, kyläyhdistyksen välineet ja laitteet
nikkaroijien käytössä
 Tiistaina 18.9. klo 18 naisenergia kylätalolla. Syksyn toiminnan
suunnittelua.
 Keskiviikkoisin klo 18 jooga kylätalolla. Ohjaajana edelleen Teija
Virtamo, kertamaksu 10€. Tervetuloa uudet ja vanhat joogaajat, voit
tulla myös vain kokeilemaan vaikka sinulla ei ole aiempaa
joogakokemusta!
 Torstaisin parittomina viikkoina hieroja Tytti Hämäläinen
(HierontAika) pitää vastaanottoaan kylätalolla alkaen 13.9.
Ajanvaraukset Tytti Hämäläinen p. 0400 409693. Edullisesti hierontaan
omalla kylällä!
 Lauantaina 29.9. kierrätyspäivä klo 10-14 Suinulan kylätalolla.
Keräys vaaralliselle jätteelle (esim. öljyt, maalit, loisteputket, akut,
myrkyt ym.) kylätalon pihalla klo 10-12, Tiina Haapalahti neuvomassa
jäteasioista. Puffetissa myynnissä makkaraa ja nokipannukahvia ym.
Kirpputori.
 Lauantai - sunnuntai 17.- 18.11. kylätalolla Jämsän työväenopiston
järjestämä joulukorttikurssi. Ilmoittautumiset ja lisätiedot sivuilla
https://opistopalvelut.fi/jamsa/
Kylätoimikunnan puheenjohtaja kehoitti
edellisessä lehdessä vieraslajien
torjuntaan.
Kuvassa kuuliainen kyläläinen hävittää
jättiputkeä Mäkelän talon lähistöllä.
Vieraslajien hävittäminen ei ole ihan
yksinkertaista. Siksi ehdotan tuleville
kesille kyläyhdistuksen johdolla
tehtävää tempausta, missä talkoillaan
vieraslajien hävittämisen merkeissä
suuremmalla porukalla.
Kuva ja teksti: Kari Moisio

