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Jouluntunnelmaa kransseja tehden Suinulan koululla
Marraskuisena tiistai-iltana koululla Leena Ahti opasti havukranssien tekoa
piparien, glögin ja joulumusiikin luodessa joulutunnelmaa. Viisitoista innokasta
kranssin tekijää ahersi illan havujen ja pajunoksien parissa. Taitava Leena kertoi
jo vuosia tehneensä kransseja yhdessä tyttärensä kanssa. ”Yhdessä tekeminen on
osa tätä juttua. Kun tänä vuonna en voinut kransseja tyttären kanssa tehdä, niin
tässä on nyt hyvä tunnelmoida yhdessä tämän joukon kanssa” , hän kertoi.
Suinulan naiset kiittävät Leenaa tästä ihanasta joulunaloitustunnelmasta!

Näitä havukransseja- ja tietysti paljon
muuta - on myynnissä myös Suinutuvan
torilla lauantaina 22.11. Tervetuloa
ihastelemaan ja hankkimaan sieltä
omasi, jos et askarteluiltaan kerennyt!

PÄÄKIRJOITUS MARRASKUUSSA 2014
Alkuvuoden mittavien esivalmistelujen jälkeen on päästy itse asiaan eli koulun
ulkovaraston remontointiin. Keväällä sahattiin puutavaraa ja kesällä varasto
tyhjennettiin tarpeettomasta roinasta kansainvälisten leiriläisten kanssa. Valmista
syntyy sillä vauhdilla, kun kerran viikossa kokoontuvilta harrastajilta voidaan
odottaa. Puulattia lankuista vanhojen vessojen alla on viimeistelyä vaille valmis.
Avustusta varastoremonttiin myönsi Kotiseutuliitto ja se edellyttää, että vanhan
navetan ilmanvaihtotorvi pitää säilyttää, koska se kuuluu rakennuksen imagoon.
Niinpä se rakennettiin kokonaan uudestaan. Loppukesällä kyläyhdistys sai
tarjouksen maksuttomasta esteettömyysarvioinnista koulun alueella. Se otettiin
vastaan ja nyt 30 sivuinen raportti on mapissa sekä tietokoneen levyllä.
Ihmettelin ensin, mitä se esteettömyys oikein on. Fyysisellä esteettömyydellä
tarkoitetaan tässä kyläyhdistyksen tapauksessa rakennusten ja piha-alueiden
soveltuvuutta kaikille käyttäjille.
Raportti sisältää korjaus- ja parannusehdotuksia melkoisen määrän. Toisaalta
moni asia on ihan hyvin ja viimeaikoina tehdyt parannukset pihassa ovat
oikeansuuntaisia, ihan vahingossa. Toimikunta on ottanut kannan, että raportin
takia ei ryhdytä toimenpiteiteisiin, mutta pidetään asia mielessä muiden
mahdollisten remonttien yhteydessä. Syksy on yhdistyksissä uuden suunnnittelun
ja henkilövaihdosten aikaa. Vuosi sitten kyläyhdistyksen kaikki erovuoroiset
jatkoivat kylätoimikunnassa, mutta kun tämä lehti kolisee laatikoihin on
vaihdoksista päätetty. Voimaan ne astuvat vuoden vaihteessa. Vapaaehtoisessa
toiminnassa on hyvä, kun välillä vaihdetaan henkilöitä. Roolit vaihtuvat, mutta
harrastaminen jatkuu ja karavaani kulkee.
Kari Moisio
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Uutta ja vanhaa ulkorakennuksesta…

Vanha torvi on otettu alas. Pellin paloja katossa oli yli kymmenen kappaletta.
Varaston uusi ilmanvaihtotorvi on pellitystä ja maalausta vaille valmiina.

Kylätoimikunta vuodella 2015
Syyskokous 16.11. valitsi seuraavan toimikunnan vuodelle 2015:
Puheenjohtaja: Markku Laukkarinen
Jäsenet: Leena Heikkilä, Paula Karpeeki, Virpi Korjonen, Riitta Kuivikko, Eero
Lehtinen, Annemari Leppä, Olli Moisio, Tiina Myllykoski, Marja-Leena Ovaska
Sihteerin, varapuheenjohtajan, emännät ja muut alatoimikunnat toimikunta
valitsee tammikuussa.

KALASTUSASIAA
Kalastukseen olennaisesti liittyvä asia on kalastuksen hallinto. Suinulan
kalastuskunnan kokouksessa oli 3 osanottajaa.Vuosikokousasioiden lisäksi
keskusteltiin Suinulan, Kavalan ja Joensuun kalastuskuntien yhtymisestä
Kuorevesijärven kalastusyhtymäksi. Kaikilla on ongelmana toimivien
henkilöiden vähyys. Asiat hoituu yhdellä hallituksella ja saadaan toiminnot
yhtenäistettyä.Sama linja on muissakin vesistöissä. Asiaa jatketaan tulevan
vuoden puolella yhteisessä kokouksessa. Mahdollisesti 2016 aloitetaan
yhtymänä.
Eero Lehtinen

TAPAHTUMAKALENTERI
 Tiistaisin klo 16 puutyö- ja nikkarointipiiri koululla
 Keskiviikkoisin klo 18 jooga koululla.Teija Virtamo ohjaa.
 Torstaisin joka toinen viikko hieroja Erkka Lehmuksen vastaanotto
koululla Ajanvaraukset Erkalta p. 050 3550084 . Viim. 11.12. tänä vuonna,
jatkuu kevätkaudella 8.1. alk.
 Lauantaina 22.11. klo 12-15 Joulunavaus Suinutuvalla. Joulutori.
Joulupukki. Pipari- ja glögitarjoilu. Jouluvalot syttyvät.
 Lauantaina 29.11. kylpylämatka Ikaalisiin.
Aik. vesitropiikki sis. ruokailun 40 e, lapset 4-14 v.17 e. Alle 4 v. ilm. Ilm.
Annemarille 0440231407 20.11. mennessä. Bussi Tynnyrisuolta 9.30
Mäntän suuntaan, pysäkeiltä kyytiin. Paluu lähtee Ikaalisista klo 16.30.
 Itsenäisyyspäivän aamutilaisuus Suinulan koululla klo 8. Lipunnosto,
kynttilät sanakarivainajille, ohjelmallinen aamupala. Kyläyhdistys ja Nysä
järjestävät yhteistyössä aamuhetken.

Suinutupa
Elintarvikekioski-kahvio
Ilolankuja 1, 35630 Kuorevesi

AVOINNA

35630 Kuorevesi
P. O45 8770400

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

Joulubuffee sunnuntaina 14.12. klo 11-15 välillä tarjolla
Seisovasta pöydästä perinteiset jouluruuat, hinta 20€. Varaa ruokailu etukäteen,
liput myynnissä Suinutuvalla tai kyläyhdistyksen tilaisuuksissa 29.11. ja 6.12.!
Tilauksesta makeat ja suolaiset leivonnaiset.Voileipäkakut, täytekakut ym.
Kioski suljettu 22.12.2014 - 2.1.2015 välisen ajan!

Kaikille Hyvää Joulun Odotusta! Tervetuloa myös Joulunavaukseen lauantaina
22.11., glögi- ja piparitarjoilu!
Suinutupa/Tellen Tupa Tmi Meeri Heilimo
PS. Facebook sivut osoiteessa https://www.facebook.com/suinutupa

