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Suinutuvan laajennus etenee

- Kari Moisio

Ely-keskus hyväksyi laajennushankehakemuksen 14.9.2020. Hakemuksen mukaisesti kyläyhdistys rakentaa laajennuksen
kokoontumistilaksi, joka on myös kioskiyrittäjän käytössä lounasaikaan. Uusi 9 m2 tila tulee olemaan kyläyhdistyksen hallinnassa
ja se voidaan erottaa lukittavalla paljeovella muusta rakennuksesta.
Rakentaminen aloitettiin 22.9. purku- ja runkotöillä. Talkootöissä on ollut mukana 4-6 hlöä kolmena viikonpäivänä usean viikon
ajan. Talkootyötunteja on jo kasassa noin 300. Paikallislehden toimittaja ihmetteli, että oletteko te tehneet tuon kaiken talkoilla.
Näin vaan on käynyt. Ainoa laskun kirjoittava ammattilainen työmaalla on ollut sähkömies. Vastaavana työnjohtajana toimii
eläkkeellä oleva rakennusalan ammattilainen Ari Karpeeki. Suinulan kyläyhdistys täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja sitä asiaa
juhlistetaan 9.-15.11.2020. Laajennusosan avajaisia on kaavailtu pidettävän lauantaina 14.11. ja näyttää vahvasti siltä, että
tavoitteeseen päästään. Hankkeen kirjanpitäjänä on mainittava, että budjetti näyttää alittuvan ja se johtuu mittavasta
talkoolaisten panoksesta, lahjoituksista sekä yhdistyksen sahatavaravarastosta, jota on jälleen hyödynnetty.
Suinutupa rakennettiin Leader-hankkeena vuosina 2001-2002. Kuinkahan moni uskoi tuolloin, että 18 vuoden päästä
rakennetaan lisätilaa? Kaiken kaikkiaan 40- vuotiaan kyläyhdistyksen nimissä on viety läpi viisi hanketta 20 viimeisen vuoden
aikana. Nämä hankkeet on hoidettu ”normaalin” toiminnan lisäksi. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että yhdistys on paikkansa
lunastanut!

Pääkirjoitus marraskuu 2020

-Jenni Kunnas

Ahkera ja aktiivinen kyläyhdistyksemme on saavuttanut kunniakkaan keski-iän, ainakin näin ihmiselämän vuosissa mitattuna.
Hurjan paljon onnea loistavalle yhdistyksellemme ja ennen kaikkea kaikille teille talkoolaisille, jotka olette omalla
työpanoksellanne, ideoinneillanne ja vaivannäöllänne tehneet kuluneiden vuosien ja vuosikymmenten aikana mahdollisiksi näin
hienon, aktiivisen ja aikaansaavan toiminnan! Olette kiitoksenne ansainneet! Tarkemmin kyläyhdistyksemme taivalta tässä
lehdessä avaa yhdistyksemme pitkäaikainen ja ahkera monitoiminainen Marja-Riitta.
Yhdistyksemme toiminnan ansioihin voidaan lukea myös uudet ja erittäin tarpeelliset pysäkkikatokset, joita olemme saaneet
syksyn aikana kolme kappaletta kylänraittiamme kaunistamaan. On mukava tietää, että pienet ja isommat koululaisemme
pääsevät aamuisin vesi- ja lumisateelta suojaan koulukyytiä odottamaan.
Syksy alkaa olla jo pitkällä, vaikkakin kuluvalle viikolle sääennuste povaakin jopa 13 asteen lämpötiloja. Lisäaikaa syystöiden
tekemiseen on siis myönnetty ja ainakin itselläni aika tulee tarpeeseen, jotta piha ja puutarha saadaan talvikuntoon ennen
lumen tuloa. Ensimmäiset kaamosvalot sain ripustettua ulos viime viikonloppuna iloa ja valoa tuomaan marraskuun harmauden
keskelle ja pian voikin alkaa jo suunnittelemaan ensi kuussa koittavaa joulun viettoa. Sitä ennen kalenterissa on kuitenkin
mahtava rivi hienoja tapahtumia Suinula-viikon ohjelman parissa ja itse odotan innolla Suinutuvan lisäosan avajaisia. On hienoa
nähdä, mitä ahkerat talkoolaisemme ovat siellä saaneet aikaiseksi. Nähdäänhän siis sankoin joukoin ensi viikon tapahtumissa!

suinula-viikon TAPAHTUMAKALENTERI
•
•
•
•
•

Huomioithan, että kaikissa tapahtumissa koronatilanne voi tuoda muutoksia.
Ma 9.11. klo 18 Syyskokous kylätalolla
Ti 10.11. klo 15 Naisenergia kylätalolla. Tehdään joulukransseja Riihisen Marikan ohjauksella. Vieraana
diakoniatyöntekijä Marjo leppämäki
Ke 11.11. klo 10 Digitaitojen kertauskurssi kylätalolla, alkeita käydään läpi Moision Karin johdolla
Ke 11.11. klo 17.30 Taidepiiriä kaikenikäisille lapsista senioreihin Ulmasen Irmelin ohjaamana
To 12.11. klo 17.30 Jooga kylätalolla, Marianne Leppä ohjaa. Hinta 10€

• Pe 13.11. klo 17-20 Kimmo Virtasen sorvattujen esineiden näyttelyn avajaiset. Avoinna myös la ja su klo 12-16
• La klo 12-14 Suinutuvalla uuden osan avajaiset ja kyläyhdistyksen 40-vuotis kahvitarjoilu
kaikille. Joulutori, joulupukki mukana
• Su 14.11. klo 13-16 Koko perheen ulkoilupäivä Suinulan laavulla. Luontopolku, kilpailuja, nokipannukahvit,
makkaraa ym.

muita tulevia tapahtumia
• Su 6.12. klo 8:00 Itsenäisyyspäivän aamuhetki kylätalolla
• Ti 8.12. klo 17:00 Naisenergian joulunyyttärit kylätalolla

Suinulan kyläyhdistys viettää nelikymppisiä juhliaan marraskuussa

-Marja-Riitta Laukkarinen

Suinulan kyläyhdistyksen perustava kokous pidettiin 9.11.1980. Tällöin perustamisen syynä oli uhka kylän kaupan loppumisesta
ja kyläiset halusivat koota rivinsä, jotta tärkeä palvelu saataisiin kylällä säilymään. Toiminta alkoi heti muutenkin vilkkaana.
Alusta alkaen yhdistyksen tavoitteena on ollut koko kylän ja kyläläisten edun valvonta sekä asukkaiden viihtyvyyden
edistäminen luomalla ja ylläpitämällä palveluja ja harrastusmahdollisuuksia kylällä. Kaikki ovat tervetulleita kyläyhdistyksen
toimintaan ja tapahtumiin, myös muualta kuin omalta kylältä. Kyläyhdistys on halunnut luoda ilmapirin, jossa jokaiselle olisi
tarjolla jotakin ja tärkeänä on ollut myös seurata ajan henkeä, luoda uutta samalla säilyttäen vanhat perinteet.
Ensimmäinen ”iso urakka” vuonna 1981 oli kokoontumispaikan kunnostaminen vanhalle koululle opettajien asuntoon. Siitä
lähtien remontoivaa ja rakennettavaa on riittänyt sekä koululla, nykyinen kylätalo, että muuallakin Suinulan kylällä. Mm.
kaupparakennus kunnostettiin 1990 -luvulla uutta kauppiasta varten, talkoiltiin Soimarinteen laavu retkeilijöille sekä rakennettiin
Suinutupa, jota nyt tällä hetkellä laajennetaan nykyisten vaatimusten mukaiseksi. Tonttien ja ympäristön ylläpito vaatii myös
melkoisesti sekin talkoilua ympärivuoden. Kaksi uimarantaa, kylätalon ja Suinutuvan tontit, latupohjat ja jopa tienvarsien
siisteyden ylläpito vievät joka vuosi kyläläisiltä aikamoiset talkootuntimäärät.
Tärkeä osa kyläyhdistyksen toimintaa on tietenkin myös tapahtumien ja aktiviteettien luominen kylälle. Talvitapahtumat,
raippaonki- ja pilkkikisat, Kuorevesi –pyöräilyt, itsenäisyyspäiväjuhlat, kierrätyspäivät, yhteislauluhetket, juhannuskokot,
pihaseurat ym. ovat vuosia kuuluneet kyläyhdistyksen perinteiseen toimintaan. Mutta monenlaista muutakin on kokeiltu; on
ollut vaikka peräkärrytansseja, Suinulassa on soinut, venetsialaisia juhlittu, kahvakuulailtu, sauvakävelty jne. SuiPa,
kyläyhdistyksen liikuntaseura, on järjestänyt monenlaista urheilu- ja liikuntatoimintaa aina potkukelkkailusta jalkapalloon ja
kaukalopallosta tennikseen. Olipa urheilukentällä muutama vuonna pesäpallo-otteluita, joissa myös julkkisjoukkueen Zoomin
jäsenet ottivat mittaa SuiPan joukkueesta.
Kaupungin päättäjiin ja muihin päättäviin elimiin yhteydenpito ja mahdollinen vaikuttaminen on tietysti myös kyläyhdistyksen
prioriteetti. Kylätoimikunta on pyrkinyt ylläpitämään yhteyksiä säännöllisesti, on mm. järjestetty erilaisia tilaisuuksia, joihin on
pyydetty mukaan kaupungin edustajia, lähetetty kirjelmiä ja vetoomuksia ja kerätty erilaisia adresseja palvelujen säilyttämiseksi.
Kyläyhdistys on pystynyt elämään monella tapaa ajan kulloinkin vaatimassa hengessä. Digitalisaatiossa olemme jo aika pitkällä.
Valtakunnalliset viestintäleirit kylällä 1990 -luvun lopulla loivat tähän jo hyvää pohjaa, kyläläiset ovat jo siitä lähtien saaneet
hyvää oppia tietokonemaailmaan ja ElmoNetin kanssa valokuitukaapelihanke on tuonut meidät ison askeleen lähemmäs isoa
maailmaa. Tästä on hyvä jatkaa seuraavat vuosikymmenet!
Juhlimme marraskuun toisella viikolla Suinula-viikon merkeissä koko
viikon ajan 40 -vuotista taivaltamme. Osa viikon tilaisuuksista on
normaalia viikoittaista toimintaamme, osa juhlaviikolle erikseen
järjestettyä. Viikko on erityisesti kunnianosoitus teille kaikille, jotka
olette tuoneet ison työpanoksenne kylämme ylläpitoon ja
kehittämiseen. Ilman aktiivisia kyläläisiä ei olisi kyläyhdistystäkään!
Tervetuloa mukaan kaikki kylältä ja kauempaa!

Ensi viikon ulkoilutapahtumaa Soimarinteen laavulla ei
todennäköisesti vietetä vielä näin lumisissa tunnelmissa

kylätalon eli suinulan koulun pieni historiikki

(Lähde: museo24.fi)
Vuonna 1875 aloitti Kuorevedellä kiertokoulu Suinulan AlaMarttilassa. Pysyvän ns. seisovan kansakoulun saaminen
Kuorevedelle ja Suinulaan olikin sitten hankala prosessi.
Marraskuussa 1886 vuokrattiin Suinulan Ala-Nikkilän talosta
huoneet Kuoreveden ensimmäistä kansakoulua varten. Oppilaita oli
40 ja opettajana toimi Henrika Makkonen. Heti seuraavana vuonna
koulu kuitenkin siirtyi Lahdenkylän Mäkelään. Suinulan koulupiiri ja
koulu perustettiin vuonna 1914 koulun aloittaessa 29.8.1914
vuokrahuoneistossa Ala-Marttilassa. Ensimmäinen opettaja oli
Adrian Ekman ja kouluun ilmoittautui 30 oppilasta. Ensimmäinen
oma koulurakennus valmistui vuonna 1922 Savon Meijerinmäkeen.

Vuonna 2004 Suinulan koulu täytti 90 vuotta. Samana
talvena Jämsän kaupunki teki kouluverkkoselvityksen ja
päätyi lopettamaan alueeltaan mm. Suinulan koulun.
Koulun kohtaloksi koituivat huono lähitulevaisuuden
oppilasmääräennuste ja kuntaliitoksen porkkanarahoilla
Halliin rakennetun yhtenäiskoulun läheisyys. Koulun
toiminta loppui keväällä 2006. Elokuun 2006 alussa koko
koulun kiinteistö siirtyi Suinulan kyläyhdistyksen
omistukseen. Uudempi koulurakennus myytiin ja
vanhempi jätettiin kyläyhdistykselle kylätaloksi. Kaunis
kylätalomme toimiikin yhdistyksemme keskuspaikkana
sykkien toimintaa ja elämää kaikkien kyläläisten hyväksi.

SUINUTUPA/ LIILI VAHER
AVOINNA TI-LA KLO 10-15
OSOITEESSA ILOLANKUJA 1, 35630 KUOREVESI
PUHELIN 045-6480470
LOUNAS TI-LA 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/

