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Suuret kiitokset kaikista saamistani onnitteluista!
Myös tämän lehden sivulla minulle osoitetuista onnentoivotuksista ja kauniista sanoista
lämmin kiitos!
”Nyt heinä tehty ompi ja ruista leikataan.
Oi luoja, sä sato runsas saata!
työpäivän jälkeen viimein kun lepohetken saan,
ei kiitoslaulu soimasta voi laata.
Tääl kotikylän tanhuvilla leikit leikittiin.
Vain tänne kuuluu kulkuni,
ei maihin kaukaisiin.
Mä muistan polkua ja pihamaata.”
Paula

Kaunis kiitos kaikille näytelmäviikkojen ja konsertin tapahtumissa mukana
olleille!
Suurin osa tämän kesän Tuiskula-aktiviteeteista ovat onnistuneesti takanapäin ja voimme olla ylpeitä ja
tyytyväisiä siitä, mitä yhdessä saimme jälleen aikaan. Teatterin katsojamäärä nousi kaiken kaikkiaan yli
5000 katsojan ja Samuli Edelmannin konsertissa katsomon täysi joukko nautti sympaattisen tähden
vierailusta. Tähti itse ihastui kylään niin paljon, että lupasi palata – koska tahansa.
Teatteriviikot olivat jälleen huipennus puolen vuoden työrupeamalle ja palaute on ollut kaikin puolin
kiittävää. Työ tehtiin tuiskulalaiseen tapaan ”viimitten päälle”, paikat näyttivät kauniilta ja sääkin
suosi. Mitä muuta voimme olla kuin kiitollisia!
Kesäkausi päätetään vielä Tuuren ja karavaaninsa kanssa tunnelmallisessa elokuun illassa 29.8.. Vaikka
elokuun loppu meille onkin uusi tapahtumanjärjestämisaika, ei se välttämättä ole hassumpaa. Eikun
uutta kohti!
Seuratalon siivousrinki kaipaa nuorta väkeä mukaan
Tuiskulan seuratalon siivous on hoidettu jo kymmenen vuoden ajan talkoilla ns. siivousringin
toimesta. Nyt kaipaamme uusia tekijöitä mukaan osan jo alkaessa väsyä urakkaan. Mitä useampi
meitä on, sitä harvemmin vuoro osuu kohdalle.
Siivous tehdään pareittain ennen ja jälkeen tilaisuuksien. Muina aikoina talo vain käydään
tarkastamassa. Talvella siivousvuoro on kahden viikon mittainen ja kesällä yhden viikon mittainen.
Jos kiinnostuit kantamaan kortesi kekoon, ota yhteyttä
Sanna Kinnuseen 044 547 2367.
ps. siivoojan ei tarvitse olla nainen.
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KIITOS tänä kesänä Riippakoivun talkoihin osallistuneet. Ei kuitenkaan
unohdeta elokuun Tuure Kilpeläisen ja Kaihon karavaanin vierailua 29.8.15.

RIIPPAKOIVUN TALKOOLAISTEN KESÄRETKI
tehdään tällä kertaa Säpin majakkasaarelle 16.8.2015

Lähdetään Tuiskulasta (OP) klo 09.15 ja ajellaan Tourun bussilla Luvian Laitakariin,
josta jatketaan ms. Sympaatilla kohti Säppiä. Merimatka kestää pari tuntia.
Säpissä innokkaimmat pääsevät kiipeämään ylös majakkaan ihastelemaan
maisemia.
Saarella olemme n. kolme tuntia. Takaisin Tuiskulassa olemme yhdeksän jälkeen
illalla.
Retkellä meille tarjoillaan Lampoorin kalakeittoa. Lisäksi otamme muutaman
paketin grillimakkaraa nuotiolla paistettavaksi. Tarjolla on myös kahvia, limppaa jne.
Mukaan mahtuu talkooporukan lisäksi muutama lisähenkilö, etusijalla siipat. Heiltä
retki maksaa 45,00€
Ilmoitelkaa mukaantulostanne Harrille s-postiin: harri.valtonen@pp3.inet.fi tai puh.
0400 626756 VIIMEISTÄÄN 9.8-15

