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Tuiskulan kesän upea päätös! 

Lämpimät kiitokset ihan jokaiselle kylän hyväksi talkoilleelle! Viikonlopun konsertti oli 

huikea päätös muutenkin jo hienolle kesälle. Tuure ja Karavaaninsa lunastivat kaikki 

lupaukset hienosta illasta ja ylittivätkin odotukset moninkertaisesti. Katsojien palaute on 

ollut ihanaa kuultavaa. Bändin jäsenten kiitokset järjestelyistä olivat myös vilpittömän 

sydämelliset. 

Huikean valoshow’n elokuun iltaan loi huippuammattilainen. Ylpeinä saimme nauttia 

Laineen Teron – kylän oman miehen työstä. 

Viikonlopun tapahtumaa tulee olemaan vaikea ylittää, mutta siinäpä haastetta meille kaikille! 

Kiitos. 

 

”..Ken yhtä ihmistä rakastaa, 

se kaikkia rakastaapi. 

Ken kerran itsensä unhoittaa, 

se unten onnen saapi. 

Ken kerran itse on onnellinen, 

se tahtoisi onnehen jokaisen 

ja antaa ja antaa ja antaa vaan, 

oman onnensa aarteistaan…” 

 

(Tuure ja Leinon Eino) 

 

 

Kesä kääntyy hiljalleen syksyyn. On aika kiitosten..SUURKIITOKSET Riippakoivun talkoolaisille; 

pystyttäjille, kukkien hoitajille, piha-alueen siistinä pitäjille, kahvinkeittäjille, kahvin/munkinmyyjille, pikku 

ohjureille, makkaranmyyjille, vessan siivoojalle, klappien toimittajalle, kauppa^pojalle^,munkin paistajalle. 

Erinäisiä tehtäväalueita on aika monta, joten kaikkien pieninkin talkoopanos on kullanarvoinen, jotta homma 

saadaan vuodesta toiseen pyörimään mutkattomasti.   Ennen oli rutistuksena ^vaan^ näytelmäviikot, mutta 

nyt mukaan on saatu lisäsuolana muutama konsertti. 

Jokainen talkookerta on ainutkertainen ja tärkeä! KIITOS SIIS VIELÄ KERRAN JOKAISELLE 

ERIKSEEN JA YHDESSÄ. Tästä on hyvä jatkaa! 

Kyläyhdistyksen puolesta 

Päivi, pj 

 

 

 

RIIPPAKOIVUN SIIVOUSTALKOOT eli talviteloille laitto  TORSTAINA 3.9.15 KLO 18. 

TERVETULOA! 

 
 

 

    Käännä*****Käännä***** Käännä*****Käännä 



 

Ruohonleikkuri hyvään kotiin: 

Minulla on työnnettävä leikkuri, jossa pyöräripustus on vähän vinksallaan mutta B&S:n moottorilla 

on ajettu varmaan alla 20 tuntia. Tarvitseeko joku?  Mikroautoon? johonkin muuhun? Pentti Laine 

050-525 4737 

 

 

Hei kaikki käsityön ja askartelun ystävät! 
Päätimme saada hiukan talvistakin aktiviteettia kylään ja kokoontua kerran kuukaudessa paloasemalle 

tekemään käsitöitä, askartelemaan tai vaikka vaan juttelemaan. Ovet ovat avoinna klo 18-21, tule silloin, kun 

sinulle sopii. Jos et ole vielä käsityöharrastusta aloittanut, niin nyt on hyvä aloittaa, mukana on ihmisiä, jotka 

neuvovat. Ota kalenteri mukaan, niin sovitaan kaikki talven tapaamiset saman tien. Ensimmäisen kerran 

kokoonnutaan su 6.9. Ikärajoja ei ole, kaikki tervetulleita! 

Terveisin idean äidit: Härkälän Lissu, Härkälän Päivi ja Valtosen Arja 

--------------- 

Köyliöstä on lähdössä porukkaa Tallinnaan pe-la 16.-17.10. Kyseessä on ns. käsityömatka, tarkempaa tietoa 

löytyy ao. sivulta: 

http://www.matkaviitala.fi/etusivu/ulkomaanmatkat/16_17_10_pe_la_tallinnan_kasityomatka0 

Koska Köyliöstä on useita lähtijöitä, bussi noutaa meidät Kepolan Salelta klo 6:40.  

Ilmoittaudu suoraan Matka-Viitalaan, mukaan voi tulla, vaikka ei käsityöt kiinnostakaan. 

 

 

Kuka tietää, onko Tuiskulan kylällä jollakin tavalla virallista hiekanottopaikkaa Ilmiissä, 

Ilmiinnummessa tai siellä jossain Raviradan lähimaastossa? Kylän yhteisissä hankkeissa olisi varsin 

usein tarvetta hiekalle. Pentti, 050-525 4737 

 
 

Tämä ilmoitus on julkaistu jo pariin kertaan ja tuloksetta. Seuratalo on meidän kaikkien kyläläisten 
yhteistä omaisuutta, josta huolehtiminen ja jonka hoitaminen voisi kuulua meille kaikille. Talo ei yksinään 

pysy kunnossa ja rahapalkkoihin ei seurataloyhdistyksellä ole tietysti mahdollisuutta. 
Pentti, yhdistyksen hallituksen pj 

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. 

 
 

PS 
Tuliko joen perkauksen yhteydessä missään vaiheessa tietoon, mikä on joen pohjamudan 
 ph-arvo? kyselee Pentti L. 

http://www.matkaviitala.fi/etusivu/ulkomaanmatkat/16_17_10_pe_la_tallinnan_kasityomatka0


 
PAKKO SAADA LAULAA! 
 
Tuiskulan Seuratalolla 11.10.2015 klo 16.00 
Edith Piafin syntymästä tulee 100 vuotta ensi joulukuussa. 
Kunnianosoituksena suurelle laulajalle Susanna Haavisto 
palaa lavoille ”Pakko saada laulaa!” musiikkiteatteri-
esityksellään. 
Yhden naisen musiikkidraamassa Susanna Haavisto käy 
laulujen lomassa vuoropuhelua Edith Piafin kanssa 
laulamisen pakosta ja rakkauden sammumattomasta janosta.  
Lavalla Susanna Haavistoa säestää haitaristi Merja Ikkelä. 
 
Liput 25€ sisältäen kahvit. 
Lippuvaraukset: Anneli Laine, 040 5167 455 tai 
onnelilaine@gmail.com 
 
Kuva Juha Reunanen 
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