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NRO 442       24.3.2011 
 
Ravintola Riippakoivulaisten talkooretki la 16.4 Turkuun 
 
Menemme katsomaan Logomoon Tuli on irti -näyttelyä ja sen jälkeen Raisioon Krookilan 
Wanhat Kupit myymälään sekä syömään.  
 
Kulttuuripääkaupunki vuoden nimikkonäyttely Tuli on irti! tuo tulen lähellesi. 
Arjessa tuli on etääntynyt monen elämästä, mutta sen kiehtova voima ei katoa. Tuli 
on irti! -näyttely ottaa isännyyden tulesta ja hallitsee renkiään tuomalla teeman 
kävijälle vuorovaikutteisten ja elämyksellisten kohteiden kautta koettavaksi. 
(www.logomo.fi) 
 
Kahvila-Myymälä Krookilan Wanhat Kupit, on wanhan ajan talonpoikais- ja 
antiikkihuonekaluilla sisustettu viihtyisä pikku kahvila, jossa voit kahvin lomassa 
ihastella mm. Arabian vanhoja astioita, kahvikuppeja, lautasia, entisajan 
kahvipannuja ja lukuisia muita vanhan ajan astioita sekä lahjatavaroita. Kaikki 
näytillä oleva on myös myynnissä! (www.krookila.fi) 
 
Bussi lähtee 9.30 Tuiskulan pankilta ja paluu kello 18 mennessä 
 
Ilmoittautumiset 1.4 mennessä Raunille  
p 044 555 9605 tai rauni.halonen@gmail.com 
 
Tervetuloa mukaan! 
 
 

 

Tuiskulan TalviTeatterin esitys  
VAMPULA POP/Tapio Liinoja (tarinat) + Esa Pulliainen (maaginen kitara)  

veti jälleen Seuratalon täpötäyteen. 
.Seurataloyhdistys kiittää kaikkia kyläläisiä ja muita vieraitamme. 

Syksyllä taas uudet kujeet! 
PS olisiko ehdotuksia? soita Pentti 050-5254737 

 
 

muistutus…… 
LAN@Tuiskula 1-2.4.2011 Liput 25€ 

(Liput vain ennakkoon tai varaamalla!) 
Konepaja järjestää Tuiskulan Seuratalolla LAN partyt. Luvassa on hyviä matseja sekä hauskoja haastepelejä, joista voittaa ihan oikeita 
palkintojakin! 
Aikaisemmista kömmähdyksistä oppineina on laitteistoa uusittu tarpeiden mukaan. Tällä kertaa on 36 konepaikkaa, kiinteä internet yhteys 
sekä mahdollisuus useampaan peliin samanaikaisesti. 
Paikanpäällä on ruokailutilat sekä iso keittiö. 
Kyseessä on LAN partyt joten viikonlopun tarkoituksena on pelaamisen lisäksi pitää myös iltaohjelmaa! 

 
Pe alkuillasta klo 16:00-18:00 Avoimet ovet nuoremmille, jotka tykkäävät tulla katsomaan laitteita ja ylipäätään koko tapahtumaa. 
Varsinaiset Lanit alkavat  klo 18:00 ja sen jälkeen ikäraja 18 vuotta! 
Laneilla pelataan mm. 
PC: 
– Call of Duty 1-2    -Counter-Strike    --Grid  -- Age of empires 
 
PS3: Guitar hero Worldtour (omat palkinnot eri vaikeusasteille.) 

Ilmoittautumiset, varaukset sekä tarkemmat tiedot sähköpostilla tai puhelimitse! 
Joonas.Marttila@pp.inet.fi 040-1410345 

(Kaikki hinnat on laskettu tapahtuman kulujen kattamiseksi!) 
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