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Valokuitukaapeli tuotiin Suinulan kylälle
Monenlaisia härvelit ja koneet tekivät kesän ja syksyn aikana töitä Suinulan teiden ja
tonttien varsilla, jotta valokuituyhteydet saatiin valmiiksi ja reitittimet kotien seinille
toimimaan (alimmainen kuva). Tarkemmin hankkeesta pääkirjoituksessa.

PÄÄKIRJOITUS MARRASKUUSSA 2013
Valokuitukaapelihanke Suinulan ja Huikurin kylällä on toteutettu menneen kesän ja
tämän syksyn aikana.
Alkuhankaluuksiin kuului liittymien kauppaaminen. Kuitenkin 31 rohkeaa lähti
mukaan. Samaan kategoriaan kuului ELY-keskuksen rahoituspäätöksen viipyminen.
Suinulan kyläyhdistyksen ja PHPOY:n urakkasopimus allekirjoitettiin helmikuussa,
vaikka lopullinen ELY-keskuksen päätös puuttui. Rakentamaan piti päästä kesäkuun
alussa, mutta päätöksen viivästyminen siirsi aloitusta kuukaudella. PHPOY oli
luonnollisesti jo talvella tehnyt sopimuksen urakoitsijan kanssa ja päätöksen
viipyminen aiheutti heillä kuten täällä kylälläkin kylmiä hikipisaroita.
Loppuhankaluuksiin kuuluu verkon käytön sisäänajo. Lukemattomia yhteydenottoja on
ollut PHPOY:n ja kyläläisten välillä, jotta tilaamamme tuote olisi sellainen kuin meille
luvattiin. Nettiosoite nopeustesti.com on ollut ainakin minulla ahkerassa käytössä.
Aivan näinä päivinä on mittari alkanut näyttämään sitä, mitä pitäisikin.
Sain puhutuksi vanhempanikin Huikurin kylällä tekemään kuituliittymäsopimuksen,
vaikka heillä ei tuolloin ollut tietokonetta. Nyt heillä on tabletti eli taulutietokone.
Äitini sai nuorisoseura-arvalla palkinnon ja kysyi, mitä nyt tehdä, että saisi palkinnon
kotiin. Yksi vaihtoehto oli täyttää netissä kaavake, johon täytettiin myös arvan koodi.
Ei tarvinnut kirjekuorta, postimerkkiä, kynää eikä matkaa postilaatikolle. Nyt hän
odottaa palkintoa postista. Samana päivänä hän tuskaili, miten saa Apu-lehden tilauksen lopetettua. Laskussa oli ohjeet ja osoite, miten se tehdään netissä. Näin myös
teimme. Hawk-onnettomuuspäivänä puhe siirtyi isäni kanssa ilmavoimien lentäjään
Mikko Järveen (s. 1935), joka kuoli aiemmin tänä syksynä. Hänen kanssaan isä oli ollut
tekemisissä Draken-hävittäjän aikoina Valmetissa. Lentäjän kuolema oli isälle uusi
asia. Kirjoitin Googleen Järven nimen ja sain Hesarissa olleen uutistekstin auki
tabletille. Sitten annoin koneen isälle ja sanoin, että lue siitä.
Vielä pari positiivista asiaa: Kuituliittymämaksu jäi viime talvena luvattuun haarukkaan
eli 2000-2200 euroon. Budjetissa siis pysyttiin eikä tarvinnut lähteä hakemaan
pankista lisärahoitusta ja takaajaa. Tällaisiakin uutisia olemme saaneet kuulla ja lukea
toisaalta, kun valokuitukaapelihankkeita on yritetty viedä läpi toisenlaisilla
rahoituskuviolla.
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Marjaleena Halme (os. Kaitala) kävi kylässä Suinulassa
Sain heinäkuussa puhelun Kalle ja Lyyli Kaitalan tyttäreltä Marjaleena
Halmeelta. Hän kertoi, että haluaisi tulla katsomaan Suinulaan
kansakouluaan, missä hän oli myös asunut. Järjestimme tapaamisen parin
viikon päähän. Hänen seurueeseensa kuuluivat miehensä Ilkka, poikansa
Pasi, tämän vaimo Titta ja heidän lapsensa Saara ja Anni. Tilat vanhalla
koululla toivat Marjaleenan mieleen monenlaisia muistoja, joista osa ei
ollut niin ruusuisia.
Pikkutyttönä ennen kouluikää Marjaleenaa ja naapurin samanikäistä tytärtä
harmitti suunnattomasti, kun kesä loppui ja melkein kaikki muut kylän
lapset, heidänkin kaverinsa menivät kouluun. He eivät vielä päässeet!
Niinpä tytöt suutuksissaan menivät toiseen luokkahuoneeseen ja vetelivät
koulutarvikkeita, kirjoja, vihkoja ym lattialle kasalle ja pissasivat niiden
päälle. Käryhän siitä kävi hyvin äkkiä. Naapurin tytär sai remmistä, mutta
Marjaleena selvisi äitinsä toruilla. Lapsenlapset kuuntelivat tätä juttua suu
auki ja totesivat, että eivät he koskaan ole tuollaista tehneet.
Eteisestä aukeaa ovi vintille vieviin portaisiin. Sota-aikana Marjaleena
kiipesi pitkiä portaita ylös useita kertoja hokien mielessä: ”Loppuis jo sota,
lopppuis jo sota.” Pitkä sota loppui, mutta isä Kalle ei tullut kotiin. Hänen
nimensä on luokan seinällä sankarivainajien taulussa.
50-luvulla äiti Lyyli asui yksin viimeisiä Suinula-vuosiaan koululla. Hän
kirjoitti poismuuttaneille lapsilleen, että oli hankkinut Vihtorin. Kehui vielä,
että se oli kiva. Lapset olivat kauhuissaan, että millaisen miehen se äiti on
kotiinsa päästänyt. Myöhemmin helpotus oli suuri, kun kävi ilmi, että se
Vihtori oli mopo. Kiva ja hyödyllinen kapine käydä kaupalla ja kylässä!
Edessä Marjaleena Halme (os. Kaitala)
juttelee Suinula-muistoja pojalleen
Pasille. Mukana Suinulaan tutustumassa
olivat myös Marjaleenan mies Ilkka,
miniä Titta sekä lapsenlapset Saara ja Anni

Tapahtumakalenteri
Lauantaina 23.11. klo 13-17 Joulunavaus Suinutuvalla. Joulutori alkaen klo
13, torilla leivonnaisia, käsitöitä, koruja, kosmetiikkaa, arpoja,
jätkänkynttilöitä ym. Grillistä makkaraa. Joulupukki jakaa karkkeja.
Jouluvalot syttyvät hämärissä. Tervetuloa joulutunnelmaan!
Sunnuntaina 24.11. klo 14 syyskokous koululla. Sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Maanantaina 25.11. klo 18.00 alkaen Suinulan koululla Jämsän Vesi
liikelaitos järjestää tiedotustilaisuuden Suinulan kylän jätevesiverkoston
rakentamisesta. Tervetuloa!
Lauantaina 30.11. retki Ikaalisten kylpylään. Lähtö klo 9 Tynnyrisuolta
Mänttään påin, kyytiin pysäkeiltä. Hinnat (kuljetus, vesitropiikki, ruokailu)
aikuisilta 35€, lapset 19€. Ilmoittautumiset Annemarille p. 0440231407
Itsenäisyyspäivänä 6.12. aamuhetki Suinulan koululla, järjestelyt
kyläyhdistyksen ja Ns. Nysän yhteistyönä. Kynttilät sankarivainajille.
Lipunnosto. Puuro- ja kahviaamiainen. Seurakunnan tervehdys.

Hyvää Joulunalusaikaa kaikille!
Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2014!
Kiitokset kaikille Suinutuvan asiakkaille kuluneesta vuodesta!!
Tervetuloa Joulunavaustapahtumaan Suinutuvalle
lauantaina 23.11. 2013 alkaen klo 13.00! Mehu- ja piparitarjoilu
-Joulutori
-Joulupukki
-Grillimakkaraa, arpoja
-Jouluvalot syttyvät hämärän saavuttua
Suinutupa avoinna ti-la klo 11.00-17.00
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