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Kutojanaisten Ämmäin Taivas 

 

Tuiskulalaisittain legendaarinen Ämmäin Taivas sai aikanaan alkunsa kansalaisopiston kudontapiiristä, 

johon kylän naiset kokoontuivat kudonnan opettajana toimineen Rauhasen Raijan johdolla kutomaan 

kilometreittäin mattoja, poppanoita, kaitaliinoja, pöytäliinoja, pyyheliinakankaita, verhoja, huiveja… Taitoa 

kylän naisilta kudonnan saralla ei itseltäänkään puuttunut, mutta Raija pystyi tuomaan aina jotakin uuttakin 

tietoa piiriin. Kokoontumisten sosiaalinen puoli oli luonnollisesti alusta asti naisille myös ääritärkeää. 

Vuosien saatossa kudontapaikka vaihteli. Aluksi naiset kokoontuivat Tuiskulan koulun keittolassa, josta 

siirryttiin Nätsin Tuiskulaan muuton jälkeen Marttilan Aarnen Kassalaan. Sieltä kutojat muuttivat Rintalan 

Alatuvalle ja edelleen Myllykylään Myllärin tupaan. Seuratalon suurremontin jälkeen naiset saivat 

pysyvämmät tilat seuratalon vintiltä. Naisille tärkeää harrastuspaikkaa koiranleukaiset miehet alkoivat 

jossain vaiheessa kutsua Ämmäin Taivaaksi, mikä nimenä seurasikin paikasta riippumatta. 

Ämmäin Taivaan vetovastuu siirtyi Raijan jälkeen Kalmeenojan Meerille ja pikku hiljaa toimeliaiden 

naisten yhteisö toimi itseohjautuvasti ilman kansalaisopiston taustatukeakin. Naisten todellinen voima tuli 

esille kesäteatterin huippuvuosina, kun naiset muonittivat vuosittain neljäkin täysinäistä näytöstä 

klimppisopalla ja voileivillä. Talkoilla kerätyt varat antoivat naisille mahdollisuuden hankkia uusia 

työvälineitä, kuten kangaspuita ja löytyi Ämmäin Taivaasta jo varhain yhteiskäytössä ollut saumurikin. 

Kutojat olivat omalla panoksellaan mukana myös kylän erilaisissa projekteissa ihan rahoittajinakin. 

Toiminnan vilkkaus on vaihdellut viime vuosina. Kangaspuut kuitenkin odottelevat uusia käyttäjiä edelleen 

seuratalon vintillä, Ämmäin Taivaassa. 

 

 

Tuiskulan seurataloyhdistys kiittää lämpimästi Tuiskulan Kutojia 

saamastaan merkittävästä avustuksesta. Sen avulla tullaan mm. 

parantamaan talon lämmitys- ja jätevesijärjestelmiä, uusimaan 

loppuun palvellut aita ja niin edelleen. Kiitos! 
 

 

”Sisäpiiritietoa” kyläläisille! 
 
Kesän upeat konsertit ovat saaneet ihmiset hyvinkin kaukaa hankkimaan lippunsa 
pikavauhtia Tuiskulan tapahtumiin, joten nyt on ihan viimeinen aika varata oma lippunsa, 
mikäli haluaa vielä nähdä Samuli Edelmannin 10.7. Tuiskulan Kesäteatterilla. Lippuja on 
jäljellä todella vähän! Tuure Kilpeläisen konserttiin 29.8. on vielä enemmän lippuja jäljellä, 
mutta pian aloitamme markkinoinnin lehdissä, joten omansa kannattaa varmistaa sitä 
ennen. Teatterin puh. 02 5546 370. 

 

 

Tuiskula on ehdolla vuoden maakuntakyläksi. Loppusuoralla ovat lisäksemme Kodiksami, 

Luodonkylä Luvialla ja Sammi Siikaisissa. Tuomaristo kiertää ehdokaskylät 20.4.2015. 

 

 

      Käännä  



 

 

Kyläyhdistykset ( Tuiskula ja Voitoinen) tekee yhteisen kesäretken DUUDSONI ACTIVITY 

PARKIIN Seinäjoelle lauantaina 1.8.15. Paikka täyttää tuolloin 1v. Nyt on aika ilmoittautua 

mukaan, 50 mahtuu. Kyläläiset etusijalla ja tyhjät paikat markkinoidaan sitten muille 

halukkaille. 

Matkan hinta on 22.50e /lähtijä (sis. sisäänpääsyn ja ruuan). Ruokailuksi on varattu Jarpin 

sorminakit ja ranskalaiset Ravintola Pirttihirmusta. 

Linja-autossa syödään mennessä kyläyhdistysten sponsoroimat sämpylät ja mehut. 

Kyläyhdistykset maksavat matkakulut. 

Lähtö klo 9 Tuiskulan op:lta ja sen jälkeen kyytiin pääsee Voitoisten op:lta. 

ILMOTTAUTUMISET VIIMEISTÄÄN 10.5 mennessä Päiville 040-8498703 

 

 

Mölkkyä pelataan taas torstaisin TuiskuPuiston kaukalolla klo 18 alkaen. Lisätiedot 

Marttilan Jounilta p. 050-5523156 

 

 

MLL:n perhekahvila kokoontuu nykyisin Toikanderilla (Voitoistentie  55c) klo 9.30-11.30 

keskiviikkoisin , ei kuitenkaan 29.4 ja 6.5. jolloin kahvilaa ei ole ollenkaan. 

 

 

Hei!   Kesä lähestyy kovaa vauhtia ja taas olisi aika ruveta ilmoittautumaan Ravintola 

Riippakoivuun talkoolaiseksi. 26.6-9.7.15 välisenä aikana. Näytöksiä ei ole lauantaisin 

eikä maanantaina 29.6.15. 

 HUOM! Maanantai 6.7.15 on näytös. Konsertit ovat 10.7.15 klo19 Samuli Edelman ja 

29.8.15 klo19 Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Ilmoita itsesi jo nyt mukaan niin 

tarkennetaan päiviä myöhemmin. 

Ilmoittautumiset Minnalle 0405239420 mieluiten tekstiviestillä, soittoihin soitan takaisin jos 

en pysty vastaamaan. 

  

  

ÄITIENPÄIVÄ LÄHESTYY!  KOTI-JA HOIVAPALVELU MINNA JAAKKOLASTA 

VOI OSTAA ÄIDILLE LAHJAKORTIN VAIKKA IKKUNANPESUUN TAI MUUHUN 

SIIVOUKSEEN. SOITA JA KYSY LISÄÄ 040-5239420 

 


