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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
kaikille kyläisille ja muille lehden lukijoille!
tv. Suinulan kyläyhdistys ry

Pääkirjoitus joulukuu 2015
Uutsiotsikoissa oli muutama viikko sitten facebookin maailmankäsitystä
muuttavasta vaikutuksesta. Itsekin tähän ihmeelliseen maailmaan sukelsin joitain
vuosia sitten ja kylänkin sivut sieltä löytyvät. Ja ihmettelemistä on riittänyt sekä
hyvässä että pahassa. Somemaailma on aikamoinen, tosin fb alkaa jo monelle
olla mennyttä maailmaa, mutta tunnustan, että tarinoita vielä ihmeellisemmistä
somemuodoista, kuten twitter tai periscope, vielä vain kuuntelen huuli pyöreänä.
Facebookissa on kuitenkin myös paljon hyvää. Alkusyksystä ”liityin” Ei valiteta
viikkoon -tapahtumaan. Siinä huomasi kieltämättä itsestään muutamia asioita.
Monta kertaa olin sekä kirjoittamassa nettiin jotain nasevaa ajankohtaisiin
asioihin tai melkein sortui päivittelemään jonkun ideoita tai mielipiteitä. Kieltä
purren, sormea näppäimillä hilliten ja harkiten piti edetä.
Tässä tavallisessa elämässä moinen viikko voisi olla myös laajemmin tarpeen.
Ainahan tulee liian helposti purnattua jos jostakin. Sää on synkkää, sataa lunta
liian vähän tai liikaa, tuulee tai on liian kylmä tai kuuma. Tiet hoidetaan
huonosti, koirankakkaa on joka puolella, tietoyhdeydet ei pelaa, polittikot
hoitavat asiat huonosti, maahanmuuttopolitiikka on päin prinkkalaa, byrokratia
kukoistaa. Ja sitten tietysti valittaa voi siitäkin, että muuta ajattelevat/toimivat/
tekevät ihan väärin jos jossakin asiassa. Läheiset, naapurit, kylänmiehet/naiset,
ystävät, päättäjät, valtionjohto…
Tämähän ei tietty tarkoita sitä, että pitää sulkea silmänsä epäkohdilta, ei toki!
Mutta turha valittaminen luo negatiivisuuden kehää ja syö voimavaroja. Se
viisas tyyneysrukous: ” opeta minut hyväksymään ne asiat, joita en voi muuttaa,
rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan”
voisi olla edelleen hyvä ohjenuora. On nimittäin useinkin mielipiteitä ei
tosiasioita, näkökulmia ei totuutta. Tämä viimeinkin lause sen parjatun
naamakirjan ajatuksena viimeksi nähtynä, vaikka Marcus Aureliuksen viisautta
jo olikin. Leppoisaa, rauhaisaa ja sopuisaa joulunaikaa!
Marja-Riitta Laukkarinen

Suinulan Sanomat Tiedotuslehtinen

4-6 kertaa vuodessa yhdessä Nysän Uutisten kanssa
ilmaisjakeluna Suinulan kylän talouksiin.
Toimituskunta: Marja-Riitta Laukkarinen, p. 044 5224652,
marja-riitta.laukkarinen@phpoint.fi
Olli Moisio, p. 0407416315 olli.moisio@jamsa.fi
Kari Moisio, p. 0503370742 ki.moisio@netti.fi
Lehti luettavissa netissä osoiteessa http://suinula.jamsa.fi/sanomat/Suinulan kyläyhdistys on
myös Facebookissa, osoite https://www.facebook.com/SuinulanKylayhdistysRy

Kylätoimikunta vuodella 2016
Syyskokous 15.11. valitsi seuraavan toimikunnan vuodelle 2016:
Puheenjohtaja: Markku Laukkarinen p. 040 7769939 . Sähköpostiosoite:
markku.laukkarinen@gmail.com
Muut jäsenet: Leena Heikkilä, Paula Karpeeki, Virpi Korjonen, Riitta Kuivikko,
Annemari Leppä, Olli Moisio, Tiina Myllykoski, Marja-Leena Ovaska, Olavi
Routti
Sihteerin, varapuheenjohtajan, emännät ja muut alatoimikunnat kylätoimikunta
valitsee tammikuussa.

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 13.12. klo 11-15 välillä tarjolla
Seisovasta pöydästä perinteiset jouluruuat, hinta 20€. Lapsille 1€/ikävuosi 12
vuoteen saakka. Varaa ruokailu etukäteen, liput myynnissä Suinutuvalla !
Tilauksesta makeat ja suolaiset leivonnaiset.Voileipäkakut, täytekakut ym.
Myös jouluiset laatikot ja leivonnaiset etukäteen tilattavissa.
Kioski suljettu 23.12.2015 - 6.1.2015 välisen ajan! Avoinna taas normaaliin
tapaan torstaista 7.1. alkaen.

Kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Suinutupa / Tellen Tupa T:mi Meeri Heilimo
PS. Facebook sivut osoiteessa https://www.facebook.com/suinutupa

TAPAHTUMAKALENTERI
 Tiistaisin klo 16 puutyö- ja nikkarointipiiri kylätalolla jatkuu
 Keskiviikkoisin klo 18 jooga kylätalolla, 16.12. viimeinen kerta ennen
joulua. Tammikuulla jatkuu 13.1. alkaen.Teija Virtamo ohjaa edelleen,
kertamaksu 10€/osallistuja. Myös uudet kiinnostuneet tutustujat tervetuloa
kokeilemaan asahijoogaa!
 Torstaisin joka toinen viikko hieroja Tytti Hämäläinen (HierontAika)
kylätalolla. Ajanvaraukset Tytiltä p. 040 0409693. Viimeinen kerta 3.12.
tänä vuonna, jatkuu taas kevätkaudella 14.1. alkaen.
 Itsenäisyyspäivän aamutilaisuus 6.12. Suinulan kylätalolla klo 8.
Lipunnosto, kynttilät sankarivainajille, ohjelmallinen aamupala. Mukana
myös alueseurakunnan tervehdys. Kyläyhdistys ja Nysä järjestävät
yhteistyössä perinteisen aamuhetken. Vapaa tilaisuus kaikille!
 Suunnitteilla English language cafe -toimintaa kevätkaudelle 2016.
Tarkoituksena opetella leppoisissa merkeissä käyttämään kielitaitoa
keskustellen Suinulan kylätalolla. Vetäjänä Barbara Routti. Mahdollinen
aloitus tammikuulla 2016, seuraa ilmoittelua nettivulla, Facebookissa sekä
KMV:n seurapalstalla.
 Suunnitteilla myös kahvakuulailua mahdolliseti tammikuulta alkaen.
Haettu Kunnossa kaikenikää -projeketin kautta rahoitusta. Seuraa em.
ilmoittelua. Tiedustella voi tarkemmin Marja-Riitalta.
 Muista kevätkauden toiminnoissa ilmoittelemme ensi vuoden puolella!

