Suinulan Sanomat
Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 4/2013

Suinula -päivän satoa
Suinula -päivä 7.7. oli kylällä vilkas. Eri järjestäjien tapahtumissa liikkui kauniina
sunnuntaipäivänä vieraita kylältä ja kauempaakin. Kyläyhdistys järjesti ko.
päivänä Mäntän Taideseura ry:n taidenäyttelyn, Suinutuvalla Sarin kanssa
toripäivän myyjineen ja
musiikkiesityksineen sekä kalastuskunnan ja
kyläyhdistyksen yhteistyönä nuotanvetonäytöksen Suinurannassa.
Mäntän Taideseura ry:n näyttelyä
Suinulan koululla. 6.-7.7.2013.

Hypno&Angles viihdytti musiikilla
Suinutuvalla Toripäivänä.

Suinurannassa miesten
nuotanvetonäytöstä seurasi
iso joukko kiinnostuneita.
Saalis oli pienehkö ,reilu kuusi
kiloa tällä kertaa.

PÄÄKIRJOITUS
Kalareissu
Faktaa…
Vesi pärskyy veneen kokassa kun Terho soutelee ja juttelee niitä näitä. Olemme
menossa kokemaan verkkoja. Jäät ovat lähteneet Kuorevedestä viikko sitten.
Vaikka vesi on vielä kylmää, aurinko lämmittää selkääni mukavasti. On aivan
tyyntä. Puihin on jo puhjennut lehdet, ja joka puolella on heleän vihreää. Kevään
tuoksu on huumaavaa. Ilma on täynnä lintujen laulua. Näköpiiriini ilmestyy
valkoinen lintu, joka tulee suoraan kohti venettämme. Ennen kuin kohtaamme, se
alkaa kaartaa menosuunnastamme oikealle. Se on joutsen ja laskeutuu vesi
kohisten Savonniemen läheisyyteen. Hetken päästä samasta suunnasta ilmestyy
toinen joutsen, laskeutuen lähes samaa lentorataa noudattaen ja yhtä uljaasti
ensimmäisenä tulleen linnun viereen. Ne uivat toisiaan vastaan, alkavat
koukistella kaulaansa ja kaakatta toisilleen. Katselemme lumoutuneena tätä
näytelmää. Ei mikään muu lintu voisi symboloida luontomme puhtautta ja
koskemuutta niin täydellisesti kuin suuri, valkoinen, upea joutsen.
Vasemmalta puoleltamme Huikurinkylän suunnasta kuuluu kirkas, kuulas kuikan
tervehdys ja kauempaa salmen suulta , ei niin kaunis, mutta kuitenkin
ehdottomasti luontoon kuuluva härkälinnun mölähdys - ihmeelistä kuinka
linnusta voi lähteä niin vaikuttava ääni. Jossakin haukahtelee koira, sekin
varmaankin riemuissaan kevään koittamisesta.
Olemme usein Terhon kanssa jutelleet siitä, että millainen etuoikeus on asua
tällaisessa ympäristössä. Täällä sielu lepää kaukana kaupunkien ruuhkista,
kiireestä ja metelistä. Tälläisillä kevään ja kesän nautinnollisilla kokemuksilla
jaksaa yli pimeän ja kylmän syksyn ja talven. Ja onhan jokaisella vuodenajalla
myös omat hyvät ja kauniit puolensa. Varsinkin syksyn ruska-aika on upeaa.
Suinulan Sanomat

Olli Moisio

Tiedotuslehtinen ilmestyy 5-6 kertaa vuodessa.Lehti jaetaan ilmaisjakeluna Suinulan kylän
talouksiin.
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Onkikilpailut 11.8.2013 klo 13-15 Halkoniemessä
Tulokset:
Nuoret
1. Onni Raitio 260 g
2. Rasmus Häkkinen 160 g
3. Elmeri Savo 100 g
4. Einari Kunnas nyppy

Miehet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rauno Suhonen 1080 g
Ossi Rantanen 220 g
Ari Karpeeki 180 g
Eero Lehtinen 180 g
KaleviLahti 60 g
Pekka Rämö 40 g
Markku Laukkarinen 20 g

Naiset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sirkka Lötjönen 1140 g
Paula Syvänen 900 g
Birgitta Rantanen 140 g
Irja Rämö 120 g
Seija Lehtinen 100 g
Merja Mäkelä 100 g
Marja-Riitta Laukkarinen
100 g
8. Minna Savo 40 g
9. Helvi Vuori 80 g
10. Liisa Murtovaara 5 g

Nuottauksen saalis oli 4,4 kg.
Lähimmäksi arvasi Markku
Laukkarinen. Pessimisti ei pety!

Kiitos kuluneesta kesästä kaikille Suinutuvan asiakkaille!
Nyt on aika hengähtää...

Suinutupa suljettu 8. -16.9.
Tervetuloa jälleen tiistaina 17.9.
Seuraa ilmoittelua myös Facebookissa!
Suinutupa/ Sari Kalliojärvi
Ilolankuja 1 Kuorevesi
p. 045 877 0400

Syksyn tapahtumakalenteri
Tiistaisin Puutyö- ja nikkarointipiiri jatkuu kolululla klo 16
Tiistaisin käsityöpiiri jatkuu koululla klo 17
Keskiviikkoisin Jooga koululla klo 18. Teija Virtamo ohjaa edelleen. 10€/kerta.
12.9. alkaen torstaisin jatkuu työväenopiston järjestämä englannin
alkeisryhmä, English for You, too, koululla klo 15.15-16.45 . Ilmoittautumiset
kts. https://www.opistopalvelut.fi/jamsa/index.asp
20.9. perjantaina hieroja Erkka Lehmuksen vastaanotto koululla
Muut hierontapäivät torstaisin 3.10., 17.10., 31.10., 14.11. ja 28.11. Aikoja voi
varata suoraan hieroja Erkka Lehmukselta, p.050 355 0084 tai s-postilla
erkka.lehmus@iki.fi
24.9. tiistaina klo 14.00 Vesuri-ryhmän väki on tavattavissa Suinulan koululla.
Kaikille avoin tilaisuus on tarkoitettu yrityksille ja yhdistyksille, joilla on
kehittämis- tai investointitarpeita.

TIEDOKSI:

 Suinulan Sanomat ja Nysän uutiset ilmestyvät mahdollisuuksien mukaan
yhteislehtenä jatkossakin.Olemme hankkinneet myös yhteisen monitoimitulostimen, eli värillisen tulostin/ skanneri/ kopiokoneen. Sijoituspaikkana
on koulu ja tulostin on myös kyläläisten käytössä. Tulosteiden hinta 50
senttiä per sivu. Kysyä voi Karilta tai Marja-Riitalta.
 Suinulan kyläyhdistys on nyt myös facebookissa, missä on myös
ajankohtaista tietoa tapahtumista, kuvia ym. Osoite
https://www.facebook.com/SuinulanKylayhdistysRy
 Kyläyhdistyksen kotisivuilla mm. kalenteri kylän tapahtumista ja paljon
muuta tietoa , osoite http://suinula.jamsa.fi/ Kalenteriin voivat myös muut
tapahtumien järjestäjät ilmoitttaa tapahtumistaan kylällä!
 Koulu on edelleen vuokrattavissa edullisesti erilaisiin tilaisuuksiin. Esim.
juhlasali alle 4 h 20€, koko päivä 40€ tai koko koulu alle 4 h 30€, koko
päivä 60€. Kts. tarkemmin kotisivuiltamme. Vuokraamme myös astioita,
grilliä, kahvinkeittimiä, oksasilppuria ym.

Hyvää ja toimeliasta syksyä lukijoillemme!

