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Venetsialaiset päättivät kesäkauden Suinulassa
Elokuun viimeisenä
lauantai-iltana Suinurannassa vietetiin
venetsialaisia Seppo
Kanervon ja Marjo
Leppämäen laulaessa ja
laulattaessa runsaslukuista
yleisöä.

Hämärtyvässä illassa kynttilälyhdyt,
nuotiot ja juhannuksena polttamatta jäänyt
kokko valaisivat ja loivat mukavaa
tunnelmaa yhdessäoloon. Tapahtumassa
oli illan aikana mukana noin 80 henkeä.

Pääkirjoitus syyskuu 2019
Toukokuun alussa annettu Iltalehden sääennuste kesälle 2019 osui paikalleen, ikävä kyllä:
”Ennusteet povaavat normaalia lämpimämpää: Voi mennä 40 astetta rikki”. Onneksemme
Keski- ja Etelä-Euroopan hirmuhelteet eivät yltäneet Suomeen asti, osittain jopa päinvastoin.
”Heinäkuun alkupuoli oli huomattavan kolea, kun taas kuukauden loppupuolelle osui vähän
toista viikkoa kestänyt hellejakso. Etelä-Suomea lukuun ottamatta heinäkuu oli hyvin kuiva,
paikoin jopa mittaushistorian vähäsateisin.”
Mutta satoi taikka paistoi, Suinulan kyläyhdistyksessä oltiin ahkeria.
Kesäkuun alun Suinula-päivässä oli kylätalolla koulutaulunäyttely ja nukketeatteriesityksiä.
Myös Soilen alpakat olivat mukana ihasteltavina. Suinutuvalla kesän ensimmäinen toripäivä
keräsi mukavasti yleisöä, samoin Apilakosken tilan avoimet ovet. Myös kesä- ja heinäkuussa
pidettiin toripäivät Suinutuvalla.
Kyläyhdistys oli touko- kesä- ja heinäkuussa Mäntän vanhan meijerin peräkonttikirppiksellä
myymässä kahvia, hernekeittoa, makkaraa ja limpsaa.
Juhannuskokkoa ei poltettu viranomaisten kiellettyä avotulet kuivuuden vuoksi, mutta kokko
poltettiin venetsialaisillassa.
Neste Rallissa oltiin mukana elokuun alussa Kakariston erikoiskokeella yhdessä Hallin seutu
ry:n kanssa. Talkoolaisia oli mukana molemmat yhdistykset mukaan lukien parikymmentä
henkeä.
Halkoniemessä pidettiin Raippaonkikisa 18.8. Onkijoita ja yleisöä oli paikalla 25 henkeä.
Elokuun 28. päivä pidettiin Pihaseurat yhdessä seurakunnan kanssa kylätalon pihamaalla.
Väkeä mukana 32 henkeä.
Eikä tässä vielä kaikki! Elokuun lopulla järjestettiin aronia-omena -mehun keittotalkoot.
Kiitos talkoolaisille ja tilaisuuksiin osallistujille. Suinulassa tapahtuu ja paljon!
Timo Ulmanen
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Suinutupa/ Liili Vaher
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35630 Kuorevesi
P. 045 6480470

Tiistaista lauantaihin klo 10 - 16
Lounas päivittäin klo 11 – 14
Kahvia, suolaisia ja makeita leivonnaisia
Voit tilata edellisenä päivänä myös ruokaa kotiin,
hae vaikka töiden jälkeen, nouto-ajasta voidaan sopia myös aukioloaikojen ulkopuolella
Pizzaa mukaan, soita tilaus etukäteen
Pienimuotoisia yksityistilaisuuksia (juhlapäivät,kokoukset ym.) mahdollisuus järjestää aukioloaikojen
ulkopuolella Suinutuvalla, kahvitus makean ja suolaisen kanssa pitopalveluna. Kysy lisää!
ps. ruokalistat ja muuta ajankohtaista löydät facebook sivulta https://www.facebook.com/suinutupa/

Digisti kylässä -hanke
Digitalisaatio on tullut elämäämme halusimme sitä tai emme. Sillä tarkoitetaan tietotekniikan
yleistymistä kaikkialla arkielämän toiminnoissa.
Monet kauhistelevat, ihan aiheellisesti, tätä uuden tekniikan vallankumousta. KeskiSuomessakin on herätty vaativaan koulutustarpeeseen. Niinpä on käynnistetty Digisti kylässä
-hanke, jonka tavoitteena on parantaa Keski-Suomen maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja
elämänlaatua, sekä lisätä kylien ja pienten taajamien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tietotekniikkaa hyödyntäen. Hankkeessa vahvistetaan asukkaiden digitaitoja, edistetään heidän terveyttään ja hyvinvointiaan sähköisiä palveluita ja sovelluksia hyödyntäen.
Hankkeessa kannustetaan ikäihmisten lisäksi erityisesti lapsia ja nuoria mukaan kylien
toimintaan. Hanke saa rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja sitä
hallinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Suinulan kyläyhdistys on päättänyt lähteä mukaan hankeeseen järjestämällä digikoulutusta
Suinulan kylätalolla. Ensimmäinen koulutus järjestetään tiistai-iltoina 12.11. ja 19.11. klo
18-20. Tämä kurssi sopii kaikenikäisille jos olet vasta hankkinut tietokoneen/tabletin/
älypuhelimen, tai haluat harjoitella laitteen peruskäyttöä. Aiempaa osaamista ei tarvitse olla
ja koulutuksen sisällöissä otetaan huomioon myös osallistujien toiveet. On myös sovittu
kurssi keskiviikolle 11.12. klo 18-20, minkä aiheena on älylaitteiden siivous sekä jatkokurssi
keskiviikkona 12.2. klo 17-20, minkä toiseksi aiheeksi on kaavailtu kuvankäsittelyohjelmaa
Canva. Näiden maksuttomien kurssien kouluttajana toimii Tuukka Kivioja Jyväskylän
ammattikorkeakoulusta.
Kari Moisio

TAPAHTUMAKALENTERI
 Tiistaisin klo 16 puutyö- ja nikkarointipiiri
jatkuu kylätalolla, kyläyhdistyksen välineet ja laitteet
nikkaroijien käytössä
 Torstaisin 19.9. alkaen joka parillinen viikko hierontaa. HierontAika/
Tytti Hämäläinen jatkaa totuttuun tapaan. Ajanvaraukset ja tiedustelut
Tytiltä, p. 0400 409693
 Tiistaisin 24.9. alkaen klo 18 joka pariton viikko naisenergiaa
kylätalolla. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla suunnitellaan syksyn
ohjelmaa. Tervetuloa entiset ja uudet ryhmäläiset mukaan!
 Sunnuntaina 29.9. naisenergia järjestää retken Jyväskylään:
Nykysirkus- ja tanssiteos Häpeä/ Tanssi, akrobatia ja koreografia
Marianne Leppä. Kimppakyydit, tiedustelut ja ilmoittautumiset
Annemari Lepälle p. 0440 231407
 Lauantaina 26.10. kierrätyspäivä klo 11-14 Suinulan kylätalolla.
Keräys vaaralliselle jätteelle (esim. öljyt, maalit, loisteputket, akut,
myrkyt ym.) sekä sähkö/elektroniikka jätteelle kylätalon pihalla klo 1113, Tiina Haapalahti neuvomassa jäteasioista. Kierrätystori, tuo tullessas,
vie mennessäs -periaatteella. Kyläyhdistys toimittaa jäljellejäävät
käyttötavarat Jämsän seurakunnan diakoniatyölle avustuksiin. Huom: Ei
huonekaluja eikä muita isompia tavaroita! Puffetissa myynnissä
makkaraa ja kahvia ym.
 Tiistaina 12.11. ja 19.11. klo 18-20 Digisti kylässä/ Digitaidot haltuun
-peruskurssi kylätalolla. Kurssilla lähdetään alkeista, aiempaa
kokemusta ei vältttämättä tarvita. Ilmainen koulutus. Ilmoittautumiset ja
lisätiedot 5.11. mennessä: Kari Moisio, p. 050 3370742 tai sähköposti
kari.ilari@gmail.com
 Keskiviikkona 11.12. klo 18-20 Älylaitteen siivous/Digitaidot
haltuun -kurssi kylätalolla. Kurssista tiedotetaan myöhemmin
tarkemmin, lisätietoja voi kysyä Karilta

