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Uskolliset TuiskulanTalviTeatterin ystävät!
TuiskulanTalviTeatterissa on yli kymmenen vuoden aikana ollut hienoja esiintyjiä ja esityksiä.
Teatteri Jurkka, Jaana Pölläsen ja Risto Hiltusen Kahvikonsertti, Juha Suominen & Pietarin
Balalaikat, luontokuva-musiikkikonsertti Laulujoutsenten maa, Hormoonihurmio, Martti
Suosalon Luolamies, Ritva Oksanen ja Janus Hanski, Mikko Alatalo, Seela Sella,
Liinoja&Pulliainen, Rakas Lurjus...

Sunnuntaina 11.11.2012 kello 16 TuiskulanTalviTeatterin näyttämöllä esitetään

HETI VAPAA
Taitava näyttelijäpariskunta SARI MÄLLINEN ja ERKKI SAARELA ovat tehneet ensimmäistä kertaa
yhteisen näytelmän. “Heti vapaa” on komedia kiinteistövälittäjästä ja hänen asiakkaastaan, joiden
elämä menee sekaisin heidän kohdattuaan toisensa. Näytelmässä hierotaan kauppaakin, mutta
myös tunteet käyvät kuumina. Myytävän asunnon kohtalo ratkeaa monen mutkan kautta, mutta
ratkaisu on… no, se on kyllä nähtävä.
Nauruhermojen lepuuttamiseen tarvittavine väliaikoineen n. 1,5 t kestävän komedian on
kirjoittanut Eeva-Kaarina Kolsi.
Lipun hinta on 20 euroa ja siihen sisältyy, kuten ennenkin, kakkukahvit ja pieni yllätysarvonta.

Tiedustelut ja Varaukset: Anneli Laine 040-5167 455
Tervetuloa! TTT/Tuiskulan Seurataloyhdistys ry

*****************************************
Mikä on TuiskulanTalviTeatteri?
Tuiskulan kylässä on 85-vuotias, monia vaiheita
läpikäynyt Seuratalo, jonka nykyään omistaa
kyläläisten oman yhdistys. Kylän tärkeän sydämen
ylläpito, lämmitys ja hoito vaativat varoja, joiden
keräämiseksi on luotu TTT, tavoitteenaan tuoda
lähelle nautittavaksi korkeatasoisia konsertteja ja
teatteriesityksiä.
Voidaksemme jatkossakin tuottaa näitä elämyksiä meillä on yksi toivomus:
Teillä on varmasti lähialueilla ja lähikunnissa sukulaisia, ystäviä, työtovereita, tuttavia, jotka
osaavat arvostaa tarjontaamme. Lähettäkää tämä posti edelleen heille ja
pyytäkää ottamaan meihin yhteyttä, onnelilaine@gmail.com , joko lipputilauksen muodossa tai
tällä kerralla vain jättämään sähköpostiosoitteensa seuraavaa tilaisuutta varten ko.
osoitteeseen.

Kotikampaamo Manos auki sopimuksen mukaan ma-la! Muista myös
kotikäyntipalvelu! Leikkaukset: miehet 15-18e, lapset 14e ja naiset 18-20e.
Värit ja leikkaukset alk.48e. Varaa aikasi ja tule uudistumaan!
Hiuskuvia facebook, Heidi Rokka. puh.0445889919. Tervetuloa!
***************************************************************************************
Jätevesineuvontaa Satakunnassa (JÄNES)
Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood Kehittämisyhdistys ry tarjoavat ilmaista ja puolueetonta
kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa haja-asutusalueella sijaitsevien vakituisten ja vapaa-ajan
kiinteistöjen omistajille.
Tilatessasi neuvontakäynnin, hankkeen neuvojat tulevat kiinteistölle paikan päälle kertomaan
jätevesilainsäädännön vaatimuksista, kunnan määräyksistä ja siitä, minkälaisia vaihtoehtoja jätevesien
käsittelemiseksi on. Neuvontakäynnillä tutustutaan nykyiseen järjestelmään, kurkataan olemassa oleviin
sakokaivoihin ja keskustellaan kunnostustarpeesta. Neuvoja kertoo kiinteistölle sopivista
järjestelmävaihtoehdoista ja yhdessä kiinteistön omistajan kanssa pohditaan eri menetelmien hyötyjä ja
haittoja.
Neuvojan käynnistä kiinteistölle jää paperi, jonka kanssa on hyvä lähestyä suunnittelijaa ja kuntaa.
Neuvontakäynneiltä saatuja kiinteistöjen tietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolelle ilman
kiinteistönomistajan lupaa. Neuvontaa annetaan henkilökohtaisten käyntien lisäksi puhelimitse ja
sähköpostitse.
JÄNES-hankkeen varsinainen toiminta-alue vuonna 2012 on Harjavallan, Kokemäen, Huittisten, Lavian ja
Kiikoisten kuntien alue. Koska resursseja on neuvoa laajemminkin, tarjoamme neuvontaa myös muuhun
Satakuntaan. Tuiskulan kylän alue on kunnan suunnitelmissa merkitty mahdolliseksi jätevesiosuuskuntaalueeksi. Syksylle onkin suunnitteilla jätevesiosuuskuntailta, jossa keskusteltaisiin tästä vaihtoehdosta.
Lisätietoja ja neuvontakäynnin tilaus:
Suunnittelija Henna Ryömä Pyhäjärvi-instituutti puhelin: 0440 344 058 sähköposti: henna.ryoma@pji.fi

Tuiskulan seurataloyhdistys ry:n vuosikokous
pidetään Seuratalolla maanantaina 8.10.2012
kello 18. Tervetuloa!

