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Suinulan kyläyhdistyksen toimintaa vuoden varrelta
Kyläyhdistys on järjestänyt tänäkin vuonna yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
monenmoisia tapahtumia. Tässä muutama kuva tältä toimintavuodelta. Kiitokset mm. Ns.
Nysälle, Kuoreveden martoille, Suinutuvan Meerille sekä lukuisille talkoolaisille hyvästä
yhteistyöstä. Kyläyhdistys toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista vuotta 2016!

Pääkirjoitus marraskuu 2016
Tätä kirjoittaessa on ensimmäisen adventin aatto. Laitellessani kylätalolle
adventtikynttilöitä, ajatukset palailivat reilun kymmenen vuotta taaksepäin,
aikaan, jolloin ensimmäisiä kertoja kynttelikköjä sinne virittelimme.
Saimme Suinulan kylätalo hankittua kyläyhdistykselle ja samalla koko kylän
taloksi heti, kun koulunpito loppui täältä. Nyt yli kymmenen vuotta olemme
saaneet nauttia omasta talosta ja ilolla voitaneen todeta, että talo on joka vuosi
ollut hyvin käytössä, sitä ei siis hankittu turhaan. Jokaviikkoiset kyläyhdistyksen
omat tapahtumat pyörivät talvikausina, monet tapahtumat ovat sen pihapiirissä
tai sisätiloissa koko vuoden mittaan. Myös ympäri vuoden vuokraajia on sekä
viikottaisissa kuvioissa että yksittäisissä tapahtumissa, vuokraajina seurat,
yhdistykset ja yksityiset. Vuokraushinnat kyläyhdistys on koko ajan halunnut
pitää mahdollisimman matalina, jotta todella kylätalo olisi kylän oma talo.
Tietysti kylätalon hoitaminen vaatii myös paljon työtä ja talkoohenkeä.
Kiitollisin mielin ajattelin kynttilöitä sytyttäessäni teitä, jotka näiden vuosien
aikana olette olleet valmiita panostamaan myös tämän talon ylläpitoon.
Siivous, lämmitys, nurmikon ja pihan hoito, jääkaukalon jäädytys, rakennusten
kunnostus ym. ei tapahdu itsekseen, vaan tarvitaan sitä talkoohenkeä, jota tällä
kylällä on aina hienosti löytynyt. On ollut ilo saada aina uusiakin talkoohenkiä
mukaan, mutta vielä hienompaa, että monet ovat jaksaneet uurastaa vuodesta
toiseen. Parin viimeisen vuoden iso urakka on ollut ulkorakennuksen kunnostus,
nyt sekin alkaa olla jo loppusuoralla. Päärakennus lienee seuraava isompi
”ehostuksen” kohde.
Toivottavasti yhteinen talomme pysyy paikkana, jossa on edelleen aina mukava
kohdata kyläläisiä ja kauempaakin tulleita lämpimässä hengessä ja harrastaa
monenmoista. Se koulutonttu, jonka sinne olen kuvitellut, hymyilee varmaan
tyytyväisenä tälle koulun uudelle elämälle nyt kynttilöiden valossa.
Hyvää Joulua kaikille ja Onnea vuodelle 2017!
Marja-Riitta Laukkarinen
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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 2017
Syyskokous 20.11. valitsi seuraavan toimikunnan vuodelle 2017:
Puheenjohtaja: Annemari Leppä p. 0440 231407
Sähköpostiosoite: annemari.leppa@ luukku.com
Muut jäsenet: Leena Heikkilä, Paula Karpeeki, Riitta Kuivikko, Tiina
Myllykoski, Raili Nieminen, Marja-Leena Ovaska, Olavi Routti, Timo Ulmanen
Sihteerin, varapuheenjohtajan, emännät ja muut alatoimikunnat kylätoimikunta
valitsee tammikuussa.

Suinutupa
Elintarvikekioski-kahvio
Ilolankuja 1, 35630 Kuorevesi

AVOINNA

35630 Kuorevesi

ti-la klo 11.00-17.00

P. O45 8770400

Lounas ti-la klo 11.00 -14.00

040 7570434
Joulubuffee sunnuntaina 11.12. klo 12-16 välillä tarjolla
Seisovasta pöydästä perinteiset jouluruuat, hinta 20€. Lapsille 1€/ikävuosi 12
vuoteen saakka. Kattaukset klo 12 ja 14. Varaa ruokailu etukäteen, liput
myynnissä Suinutuvalla !
Tilauksesta makeat ja suolaiset leivonnaiset.Voileipäkakut, täytekakut ym.
Myös jouluiset laatikot ja leivonnaiset etukäteen tilattavissa viim. 14.12.
mennessä.
Kioski suljettu 23.12.2015 - 9.1.2015 välisen ajan! Avoinna taas normaaliin
tapaan tiistaista 10.1. alkaen.

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, 14.12. viimeinen kerta ennen
joulua. Tammikuulla jatkuu 11.1. alkaen.Teija Virtamo ohjaa edelleen,
kertamaksu 10€/osallistuja. Myös uudet kiinnostuneet tutustujat tervetuloa
kokeilemaan venyttelevää astangajoogaa!
 Torstaisin joka toinen viikko hieroja Tytti Hämäläinen (HierontAika)
kylätalolla. Ajanvaraukset Tytiltä p. 040 0409693 , jatkuu taas
kevätkaudella 12.1. 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!

Kello löi jo viisi, lapset herätkää!
Juhani ja Liisi, muuten matka jää!
Tässä vesimalja, silmät huuhtokaa.
Lämmin karhuntalja reessä odottaa.
Vasta ruunan reessä silmät aukeaa —
siin on silmäin eessä synkkä metsämaa.
Aisakello helkkää, loistaa tähdet, kuu.
Riemua on pelkkää, hymyyn käypi suu.
Tuossa mökin Miina kulkee kirkolle.
Taavetti ja Tiina, nouskaa kannoille!
Mäen rinteen alla talo törröttää,
joka ikkunalla kaksi kynttilää.
Ruuna, virsta vielä tepsuttele pois!
Tällä kirkkotiellä aina olla vois!
Immi Hellen

