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Tuiskulan matonpesupaikka on kunnostettu ja
jälleen käytössä. Kiitokset tekijöille!
Tervemenoa nauttimaan kesästä!
Muistutus 8.-9.6. järjestettävästä kattokurssista
Torpparimuseolla. Talkooväelle tarjotaan ruoka molempina
päivinä ja sen vuoksi toivotaan ilmoittautumista Akuliina
Aartolahdelle (044 7011056) 31.5. mennessä.
Sunnuntaina 9.6 15.00 museossa ilmainen opastus,
oppaana Paula Härkälä.
TALKOOVÄKEÄ ETSITÄÄN RIIPPAKOIVUUN: Tänä vuonna tarvitaan talkooväkeä jo 13.6.2013 Juha Tapion
konserttiin 12 henkilöä vähintään. Ja tietenkin näytelmän ajaksi 28.6 – 12.7.13 , näytöksiä ei ole
maanantaisin eikä lauantaisin. Sunnuntaisin kaksi näytöstä. Kahvinkeittäjiä, kahvinkaatajia,
makkaranpaistajia. ILMOITTAUTUMISET: Minnalle 040-5239420 mieluiten iltaisin. Soitan takaisin, jos en
vastaa. 31.5.13 MENNESSÄ.
Ohjattua leikkikenttätoimintaa totuttuun tapaan Tuiskulan leikkiksellä 3.-28.6 (ei 21.6) KLO 9-12!
Lapsia leikittää yläkoululaisia koulutettuja nuoria. Paikalla heitä on aina 3 kerrallaan.
Kaikki yli 4v voi jättä kentälle yksin ,mutta sitä nuoremmat tarvitsevat aikuisen( tai verrattavan) mukaansa.
HINTA on tänä vuonna 12 e/ lapsi , sisarukset 5e/lapsi. Mahdollisuus myös 1 e/kerta maksuun. esim. jos
kesävieraita ja haluaa tulla mukaan !Leikkikentälle tarvitse mukaan EVÄÄT ja vaatetuksen niin ,että pärjäät
ulkona. KAIKKI SANKOIN JOUKOIN MUKAAN!! Lisätietoja antaa Päivi 040-8498703
KIRJA TUISKULAN TALOISTA, muistutus
Hyvät tuiskulalaiset,
Härkälän Paula on tehnyt valtavan työn ja kerännyt tiedot kaikista Tuiskulan taloista ja niiden asukkaista.
Tarkoitus on, että saamme kirjan julkaistuksi jouluksi, jolloin tulee 90 vuotta täyteen torppien
lunastuksesta. Tekstit on nyt puhtaaksikirjoitetut ja seuraava vaihe on niiden tarkastaminen ja
hyväksyminen.
Kaikki te, joilla on sähköposti, ottakaa yhteyttä minuun, niin lähetän taloanne koskevat tekstit
luettavaksenne. Jos teillä ei ole sähköpostia, soittakaa minulle, niin toimitan tekstin teille paperilla.
Kirjaan laitetaan myös kuvia, jotka pääasiassa valitsee Ojalan Jaakko, mutta jos teillä on kuva, jonka kirjaan
haluatte, niin sekin on mahdollista.
Asialla on tietenkin kiire, niin kuin aina, koska tekstit pitää saada taittoon ja painoon. Koko tämä tarkastusja hyväksymisprosessi täytyy saada tehdyksi kesäkuun puoliväliin mennessä. Jos tiedossanne on henkilöitä,
joita Tuiskulan Sanomat ei tavoita ja joille mielestänne tekstiä pitää lähettää, ilmoittakaa siitäkin minulle tai
pyytäkää heitä ottamaan yhteyttä minuun. terveisin Anneli onnelilaine@gmail.com 040 5167 455 tai 02
5546 211. Jos yhteydenottoa ei tule niin oletetaan, että julkaisulupa on annettu.

