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Kolmas Perinteinen Paulan Puiston Picnic 6.6.2015 klo 14-17 
Tuiskulan kesäolohuone – Paulan Puisto – kokoaa jälleen tuiskulalaiset ystävineen 
viettämään mukavaa retkipäivää idyllisen kauniiseen ympäristöön. Tänä vuonna 
retkeilemme Avoimet kylät -päivän merkeissä ja toivotamme sydämellisesti tervetulleiksi 
niin kyläläiset kuin kylään tutustuvat vieraatkin. Tämän vuoksi retkipäivä on tänä vuonna 
viikon verran aikaistettu. 
Paulan Puisto on täksi kesäksi saamassa uusia ihanuuksia. Puistoon tulee kauniita penkkejä 
ja puiston puut saavat oksilleen kyltit lajistaan ja lahjoittajistaan. Puiston retkeiltävyyttä 
täydentämään raivataan puiston ja torpparimuseon välille Liinan Polku, ahkeran 
käyttäjänsä, Paulan lapsenlapsen, mukaan nimetty. Toiveissa olisi, että Paula jaksaisi toimia 
esittelijänä päivän puistokierroksella. 
Ota mukaan iloinen mieli, retkieväät ja säähän sopiva varustus, muuta ei tarvita. Kaikki 
muu löytyy Paulan Puistosta; nuotiopaikka makkaratulille, Pentin paistamia lettuja 
’kylälliselle ihmisiä’ ja ennen kaikkea loistavaa seuraa! Kahden ihmisen kohdatessa 
molemmat yleensä saavat jotakin. Mitä enemmän meitä on, sitä mukavampaa! 
 

Ohjattua leikkikenttätoimintaa TuiskuPuistossa ( leikkikenttä) arkisin 1.-26.6 (ei 19.6) klo 9-12.  Mukaan 
voivat tulla kaikki yli 4v yksin ja nuoremmat huoltajan kanssa. Mukaan eväät ( jos otat juomapullon mukaan 
niin vettä saa tankattua toiminnan aikana) ja tietenkin ulkoiluvarustus. 
Ohjaajina ovat 1-12.6. Aliina Hiljanen ja Ellinoora Viskari sekä 15.-26.6. Aino Tuomola ja Niko Salonius. 
 Osallistumismaksu on 12 e ja sisarukset 5 e. Maksu ja ilmoittautuminen paikan päällä. 
 Lisätietoja asiasta antaa Tuiskulan leikkikenttävastaava Päivi Toikander 040-8498703. 
 
 

Riippakoivun miljöön siivoustalkoot 4.6.2015 klo18 alkaen. Mukaan harava, hanskat ja reipas 
mieli. Myrskyn jälkiä raivataan.. 
 
 

Kyläyhdistys on hankkinut Paulan Puistoon neljä penkkiä, käykäähän koeistumassa! 
 
 

 

Tuiskulan Kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään Tuiskulan Seuratalolla 24.5.2015 
klo 18.00 alkaen. 
Reetta Hulmi on lupautunut puhumaan kokousväelle vierasperäisten haittakasvien 
hävittämisestä. 
Kahvia ja kastamista tarjotaan. 
puheenjohtaja Päivi Toikander 
 

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 klo 19 Samuli Edelmann ja 29.8.15 klo 19 

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Ilmoita itsesi jo nyt mukaan niin tarkennetaan päiviä myöhemmin. 

Ilmoittautumiset Minnalle 040-5239 420 mieluiten tekstiviestillä, soittoihin soitan takaisin jos en pysty 

vastaamaan. 




