
 

Mirja Sutinen 

Mirja on syntynyt Kannonkosken kunnan Palomäen kylässä Kismanniemessä. Nuorena 
tyttönä hän muutti Jyväskyään, jossa hän toimi myymälätehtävissä, yrittäjänä ja 
jääkiekkoseura JYP:n tehtävissä. Viitasaarelle hän muutti vajaa 10 vuotta sitten. 

Jyväskylässä asuvat hänen aikuisiässä olevat tytär ja poika. Mirja on aito 
keskisuomalainen. Hän tuntee Viitasaaren seudun hyvin. 

Viitasaarelle Mirjan toi taiteilija Rudolf Pajatie ateljee Kohtalo-kotiinsa Niinilahteen. Kohtalo 
on galleriataiteen miljöö, jota Mirja hoiti yhdessä Rudolfin kanssa. Nyt Mirja pitää miljöötä 
yksin yllä Viitasaaren ja Niinilahden vehmaissa luonnon maisemissa. Luonto, lapset ja 
lapsenlapset luovat hänelle hyviä elämän hetkiä. Mirjalla on motto elämälle: Elä ja nauti 

jokaisesta hetkestä. 

Mirja nauttii elämästään kirjoittelemalla runoja, lauluja ja kronikoita. Luonnossa hän 
marjastaa, sienestää, pyöräilee ja retkeilee. Mirja hoitaa vanhoja rakennuksia, esineistöä, 

taidetta ja tauluja ja koti-eläimiä ja esittelee niitä vierailleen ja yleisölle. Hän järjestää 
ateljee Kohtalossa konsertteja, musikaaleja, leirejä ja tapahtumia. Kullanhuuhdonta on 
Mirjalle mieluisin harrastus. 

Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. Mirjan aktiivisuus ja 
yhteistyökyky on erityisesti näkynyt juhlavuoden valmisteluissa Niinilahden 
kyläyhdistyksen useissa hankkeissa, kuten 1000 laulujen Joutsenen, kansallislintumme, 

ympäristötaideteoksessa Viitasaaren Niini-lahdella. Mirja on syntynyt Kannonkosken 
kunnan Palomäen kylässä Kismanniemessä. Nuorena tyttönä hän muutti Jyväskylään, 

jossa hän toimi myymälätehtävissä, yrittäjänä ja jääkiekkoseura JYP:n tehtävissä. 
Viitasaarelle hän muutti vajaa 10 vuotta sitten. Jyväskylässä asuvat hänen aikuisiässä 
olevat tytär ja poika. Mirja on aito keskisuomalainen. Hän tuntee Viitasaaren seudun hyvin. 

Viitasaarelle Mirjan toi taiteilija Rudolf Pajatie ateljee Kohtalo-kotiinsa Niinilahteen. Kohtalo 
on galleriataiteen miljöö, jota Mirja hoiti yhdessä Rudolfin kanssa. Nyt Mirja pitää miljöötä 

yksin yllä Viitasaaren ja Niinilahden vehmaissa luonnon maisemissa. Luonto, lapset ja 
lapsenlapset luovat hänelle hyviä elämän hetkiä. Mirjalla on motto elämälle: Elä ja nauti 
jokaisesta hetkestä. Mirja nauttii elämästään kirjoittelemalla runoja, lauluja ja kronikoita. 

Luonnossa hän marjastaa, sienestää, pyöräilee ja retkeilee. Mirja hoitaa vanhoja 
rakennuksia, esineistöä, taidetta ja tauluja ja koti-eläimiä ja esittelee niitä vierailleen ja 

yleisölle. Hän järjestää ateljee Kohtalossa konsertteja, musikaaleja, leirejä ja tapahtumia.  



Kullanhuuhdonta on Mirjalle mieluisin harrastus. Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden 

100-vuotisjuhlavuosi. Mirjan aktiivisuus ja yhteistyökyky on erityisesti näkynyt juhlavuoden 
valmisteluissa Niinilahden kyläyhdistyksen useissa hankkeissa, kuten 1000 laulujen 

Joutsenen, kansallislintumme, ympäristötaideteoksessa Viitasaaren Niini-lahdella. 
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