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Uudesta vuodesta on kulunut jo vähän aikaa mutta silti tähän yksi lämmin kiitos:
Suurkiitos Kyläyhdistykselle komeasta ilotulituksesta, jota mekin
saimme ihailla aitiopaikalta kamarin ikkunasta!
Paula ja Erkki
HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA KAIKILLE !
Uudenvuoden vastaanottajaiset onnistui taas yli odotusten. Paikalla oli varmaan lähemmäs
kaksi sataa ihmistä. Loppuvuodesta taas uudelleen. Nyt kun uusi vuosi on saatu käyntiin on
aika miettiä tulevaa.
Kyläyhdistys järjestää
LASKIAISRIEHAN LEIKKIKENTÄLLÄ SUNNUNTAINA 15.2.2015 KLO 15 ALKAEN. ALUEELLA ON
NUOTIO , JOSSA VOIT PAISTAA OMIA MAKKAROITA. TAPAHTUMASSA EI OLE PUFFETTIA,
JOTEN VARUSTAUDU OMILLA EVÄILLÄ =). MAHDOLLISUUS ON LUISTELUUN JA
MÄENLASKUUN (jos sääolosuhteet sallii). KAIKKI JOUKOLLA MUKAVAA ILTAPÄIVÄÄ
VIETTÄMÄÄN !
MLL:n järjestämään PERHEKAHVILAAN on kaikki tervetulleita. Kahvila kokoontuu Päivilässä
(ent. kirjasto) KESKIVIIKKOISIN klo 9.30-11.30.(ei viikolla 8) Päivi keittää kahvit ja jotain
kastamistakin löytyy. Vapaaehtoinen kahvimaksu . Mukaan voi tulla myös mummot ja
vaarit!!!
Tuiskula- Voitoinen SENIORINKERHO aloitti toimintansa taas Tuiskulan paloasemalla kerran
kuukaudessa torstaisin. Seuraava kokoontuminen on poikkeuksellisesti keskiviikkona
11.2.15 klo 11.30 alkaen. Vetäjänä toimii Marja Hakala ja mukaan mahtuu vielä uusiakin
kävijöitä. Ilmoittautumiset p. 0440631421 tai 0503504468.
Teatterilaiset tekevät matkan Valkeakosken kaupunginteatteriin 14.2. Kulmalan Juhan
tähdittämään Niin kuin taivaassa- näytelmää katsomaan. Esitys alkaa klo 15 ja sen jälkeen
menemme syömään Rusticheria Stellaan.
MUKAAN MAHTUU MUITAKIN, teatteri maksaa kyydin. Vapaita lippuja on 23 kpl:tta. Liput
28 euroa + ruokailu.
Ilmoittautumiset Susannalle 050-3639050. Ilmoittakaa samalla, mitä haluatte syödä ja
mahdolliset erikoisruokavaliot. Vaihtoehdot maissikananrinta 23 euroa, jäämerenlohi 25
euroa ja naudanlihapyörykät 19 euroa. Susannalta lisätietoja.

ULLA TAPANINEN: HÄMMENNYSTÄ
Tuiskulan Seuratalolla su 1.3.2015 klo 17
Tällä kertaa Tapaninen ihmettelee kokovartalopeilinsä edessä kuka on, missä menee vai onko jo perille
tullut! Hämmennys maailmanmenosta lienee yhteinen sekä
yleisöllä että esittäjällä ja juttua riittää koko illaksi. Ollaankin tärkeän äärellä, kun mietitään miten
Tapanisen ja muiden kelkasta pudonneiden elämää voisi helpottaa.
Käsikirjoitus: Raila Leppäkoski & Ulla Tapaninen
Ohjaus: Raila Leppäkoski
Lavalla: Ulla Tapaninen
Esityksen kesto: Noin 1 tunti 50 minuuttia väliaikoineen
Lipun hinta: 25€ sisältäen väliaikakahvit.
Lippuvaraukset: Anneli 040 5167 455 tai onnelilaine@gmail.com
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Syksyllä julistetun leikkikentän nimikilpailun tulos on nyt (jo) julkaistavissa. Raati valitsi 9 nimiehdotuksen
joukosta TuiskuPuiston. Nimen keksi Miina Härkälä. Kyläyhdistys palkitsi hänen kunniakirjalla ja kahdella
lipulla ensi kesän teatteriesitykseen.
Kunta on hankkinut kentälle kyltin jossa nimeä (ja kentän muita tietoja) voi käydä Ihailemassa!
Kiitos kaikille osallistujille.
-kyläyhdistys-

