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kimallus kuoreveen

-Jenni Kunnas

Suinulan sijainti Kuoreveden rannoilla ja vesistön upeat maisemat luovat oman leimansa koko Suinulan kylämiljööseen ja
kautta aikojen järvet ja joet ovat muodostaneet elintärkeitä kulkureittejä paikasta toiseen. Suinulassa asuneet ovat
soutaneet kirkkoveneillä Kirkkosalmen yli järven toiselle puolelle jumalanpalvelukseen ja mm. tukkeja on uitettu laivalla
Mäntästä yli Kuoreveden ja lastattu järven eteläpäässä hevosten vetämiin kärryihin tukkien jatkaessa siitä matkansa
Länkipohjaan ja eteenpäin. Nykyään liikenne järvellä on varmastikin erimuotoista ja vähäisempää vuosikymmenten
takaiseen verrattuna, mutta mikä sen parempaa, kuin kauniina kesäpäivänä lähteä ihailemaan Suinulan rantoja järveltä
käsin, pulahtaa uimaan vilvoittamaan veteen, suppaillen seurata vesilintujen elämää tai virittää verkot tai virveli ja kokeilla
kalaonnea ilta-auringon painuessa järven ylitse. Vedessä elementtinä on jotakin äärimmäisen rauhoittavaa ja vesille
päästessä hartiat laskevat väkisinkin muutaman sentin ja on heti helpompi hengittää.
Järvet ovat olleet erottamattomana osana kansallistaidetta ja niin Akseli Gallen-Kallela kuin Eero Järnefelt hakivat niistä
innoitusta maalauksilleen. Me kuorevetiset tunnemme väistämättä kansallisylpeyttä aina, kun puheeksi tulee arkkitehti
Eliel Saarinen ikuistama Kuoreveden järvimaisema niemenkärkineen ja saarineen vanhaan 1000 markan seteliin. Onhan
se nyt sykähdyttävää, että oman järvemme maisema on koettu ikuistamisen arvoiseksi.
Vedenpinnan vaihtelu Kuorevedessä on huomattava ja ainakin meillä matalan Valkamanperän rannoilla asuvilla laituri on
viimeistään heinäkuun lopulla käynyt turhaksi, sillä vedenpinnan lasku yli metrillä keväisestä jättää kotilaiturin armotta
kuivalle maalle. Oman jännityksensä tuo veneen saaminen takaisin talviteloille, sillä tälläkin hetkellä purtemme ”Anna”
lepää osittain kiinni Kuoreveden pohjassa. No, eiköhän tästäkin selvitä edelliskesien tapaan… Nautitaan siis vielä
syyskuulle povatuista lämpimistä päivistä ja luonnon ja Kuoreveden kauneudesta.

Pääkirjoitus syyskuu 2020
Kaunis, valoisa kesä alkaa pian olla takanapäin ja jälleen kuin huomaamatta keltaiset lehdet ovat hiipineet pihapiirien
koivuihin. Aamulla kellon soidessa työpäivän merkiksi huomaa ulkona olevan vielä pilkkopimeää ja väistämättä kokee
halua vetää peiton syvemmälle pään yli ja jatkaa unia. Toisaalta hektisen kesän jälkeen on ihanaa myös palata arjen
rutiineihin ja antaa itselleen lupa myös vain olla. Mikä sen parempaa kuin kynttilän valossa tuijottaa ulos hämärtyvään
iltaan ja ihailla ympäröivien peltojen tai Kuorevesi-järven päällä leijailevaa sumua, joka taikoo tutun maiseman kiehtovan
erilaiseksi. Vaikka kesällä auringon helliessä ja luontoäidin antaessa parastaan toivoisikin kesän jatkuvan ikuisesti, ovat
Suomen neljä vuodenaikaa silti erilaisuudessaan korvaamattomia ja aina yhden lähentyessä loppuaan, huomaa
malttamattomana odottavansa seuraavan vuodenajan mukanaan tuomia asioita.
Kyläyhdistys ei kuitenkaan ole näin syksyn tullen vetämässä peittoa korviin ja kääntämässä kylkeä, vaan toiminta jatkuu
tuttuun tapaan aktiivisena ja uutta ideoiden ja suunnitellen. Tällä viikolla pyöräillään vielä perinteinen Kuorevesi-pyöräily
ja tapahtumakalenterista voit kurkistaa, mitä muuta yhdistyksellä on ohjelmassa. Varmasti suurimpana lähitulevaisuuden
voimanponnistuksena on suunniteltu Suinutuvan laajennus, joka toisi mukanaan kaivattua lisätilaa erilaisia toimintoja
varten. Maaseudun kehittämisyhdistys Vesuri on jo osaltaan hyväksynyt
hankehakemuksen ja nyt odotellaan vielä ELY-keskuksen lopullista päätöstä.
Toivon mukaan pääsemme talkoilemaan rakennustyön merkeissä jo nyt
syyskuussa.
Koronavirus jatkaa eloaan ja vaikuttamista meidän jokaisen elämäämme yhä
edelleen, mutta arki jatkuu ja katse on vahvasti sunnattuna tulevaan.
Tästä lehdestä löytyvä Kuorevedellä syntyneen Immi Hellénin runo
Syysmetsässä kuvaa mielestäni osuvasti ja koskettavasti syksyn olemusta.
Lempeitä pimeneviä iltoja ja syysvärien kirkkautta jokaisen arkeen!

- Jenni Kunnas
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Tämän kesäiset kissanpennut ” Raitasen
veljekset” nauttivat lämpimästä loppukesän
päivästä Rajansivun tilan pihamaalla.
Kuva: Reetta Tikander

Kuorevesi-järven kalastusyhdistys

- Kari Moisio

Vuonna 2016 perustettuun Kuorevesi-järven kalastusyhdistykseen
on nyt liittynyt 14 osakaskuntaa. Yhdistyksen alue kattaa lähes
koko Kuorevesi-järven alueen Suinujoelta Mäntän tehtaan
alapuolelle, missä rajanaapurina on Vitsakosken osakaskunta.
Kuorevesi-järven lisäksi kalastusyhdistyksen alueeseen kuuluu
useita pieniä järviä ja lampia.
Pyydyslupia myyvät Taipaleen tavaratalo, Suinutupa, R-kioski
Mänttä ja Paavo Oksala. Pyydysyksikkö maksaa 5 e.
Lupia voi ostaa myös netistä osoitteesta
https://www.kalapassi.fi/selaus/67 .
Yhdistyksen kalastusmääräykset löytyvät osoitteesta
http://suinula.jamsa.fi/yhdistyksia/osakaskunta/2020_kalastusmaaraykset.pdf
Yhdistyksen pyydyslupa-alue löytyy osoitteesta http://suinula.jamsa.fi/img/kalajuttuja/aluekartta.jpg
Yhdistys päätti myöntää vuosikokouksessa Jani Niemiselle, Kangasalan villikala, ammattikalastusluvan vuoden
koeajalle Kuorevesi-järven alueelle.
Yhdistyksen kokouksissa on viritelty keskustelua, mitä muuta kertyvillä varoilla voi tehdä kuin istuttaa joka
vuosi kalanpoikasia. Hyviä ideoita otetaan vastaa, ja niitä voi vaikka tulla kertomaan yhdistyksen kokouksiin. Sitten on
mainittava vielä, että Pohjois-Kuoreveden kylät järjestää kalansoutukisan Kuokkalan perinnemaisemassa 12.9.2020.
Tarkempi tiedottelu Pohjois-Kuoreveden nettisivuilla. Kireitä siimoja kisaajille ja kaikille muillekin alueen kalastuksen
harrastajille!

KYLÄYHDISTYKSEN TAPAHTUMAKALENTERI
• Sunnuntaina 6.9. klo 9-14 Kuorevesi-pyöräily. Kierretään Kuorevesi-järvi perinteisesti myötäpäivään.
Juomapiste vain Kuoreveden kotiseutumuseolla, myös puffetti ja osanottajien kirjaaminen museolla.
• Keskiviikkona 9.9. klo 18 pihaseurat kylätalolla.
• Tiistaisin klo 16 nikkarointipiiri kylätalolla.
• Tiistaina 15.9.klo 18 naisenergia kylätalolla, suunnitellaan syksyn ohjelmaa. 29.9. Nosh-vaatekutsut
sovittuna.
• Tiistaina 22.9. klo 18 digikurssi kylätalolla. Aiheena mm. sähköiset palvelut

SUINUTUPA/ LIILI VAHER
AVOINNA TI-LA KLO 10-16
OSOITEESSA ILOLANKUJA 1, 35630 KUOREVESI
PUHELIN 045-6480470
LOUNAS PÄIVITTÄIN KLO 11-14. MYÖS TAKE AWAY.
KAHVIA JA SUOLAISIA SEKÄ MAKEITA LEIVONNAISIA
VOIT TILATA EDELLISENÄ PÄIVÄNÄ RUOKAA KOTIIN, HAE VAIKKA
TÖIDEN JÄLKEEN. NOUTOAJASTA VOIDAAN SOPIA MYÖS
AUKIOLOAIKOJEN ULKOPUOLELLA.
MYÖS PITSAA MUKAAN, SOITA TILAUS ETUKÄTEEN
MAHDOLLISUUS JÄRJESTÄÄ PIENIMUOTOISIA
YKSITYISTILAISUUKSIA (JUHLAPÄIVÄT, KOKOUKSET YM.)
RUOKALISTAT JA MUUTA AJANKOHTAISTA:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SUINUTUPA/

SYYSMETSÄSSÄ -Immi Hellén
Niin kirjavata, kaunista on täällä,
niin punakeltaista ja hohtavaa.
Tää Tapiolan sali syksysäällä
kuin kultakoristeissa kahajaa.
Tääll’ on niin hiljaa tummain kuusten alla,
ah, miss’ on raikkaat suvensäveleet?
On kukkakumpareilla käynyt halla,
on lehvät vienot multiin varisseet.
Tää väriloisto – talven tää on aatto,
ja vaikk’ on puissa kultaa, purppuraa,
niin on kuin kulkis täällä ruumissaatto,
kuin tanner Tapion ois hautuumaa.
Kun kellastunut maahan liitää lehti,
kun tuuli tummaa syksyvirttään soi,
ne kieltä kummaa kuiskaella ehtii,
ne sadun kauniin meille tarinoi:
– Vain päivän kuuman tää on tyyni ilta,
tää lepoon lauhaan vain on valmistus.
Ei kuole luonto, vaikka näyttää siltä,
on näennäistä vain sen turtumus.
Se riisuu yltään kalman käärinliinat,
se elinvoimaisena nostaa pään,
kun koittaa kevään riemulliset tiimat,
se virkoo ehompana entistään.

