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KULTTUURIKALENTERI
>>Taidepolku Liisan Ihmemaahan
Kansalaisopiston lasten kuvataideryhmien näyttelyyn johtava polku Euran pääkirjastossa kirjaston aukioloaikoina Lasten tammikuun
kunniaksi 17. helmikuuta asti.
>>Elämäni ensimmäinen juhla – Kaste
Kasteaiheinen näyttely, jonka Säkylän kirjasto on koonnut yhteistyössä
Ohrantähkän, Kelloliike Kankareen, seurakunnan, Pappilan puikkojen,
Kerttu Satolan, Sirkka Salon ja Teija Kourujärven kanssa. Esillä Säkylän
kirjaston näyttelytilassa kirjaston aukioloaikoina 17. helmikuuta asti.
>>Kirjaihmisiä
Annette Juuselan kirjojen kansiin tehtyjä ihmismaalauksia Euran pääkirjaston vitriinissä kirjaston aukioloaikoina helmikuun loppuun asti.
>>Vihreää voimaa -valokuvanäyttely
Euran kirjaston näyttelytilassa helmikuun ajan Mia Heikkilän valokuvanäyttely Vihreää voimaa – kuvia luonnosta, eläimistä ja taivaan ilmiöistä.

saapuu Euran koulukeskuksen auditorioon ystävänpäivänä ti 14.2.2017 klo 18.
Tässä sirkuksessa pallot putoavat, leijonat katoavat ja trapetsi on liian korkealla!
Suositusikä: yli 3-vuotiaat. Kesto: n. 40 min.
Liput: 5 €, maksetaan paikan päällä käteisellä. Ilm. ja lisätiedot: www.eura.fi, ilmoittautumiset tai p. 044 422 4903.
TERVETULOA!
Järj. Euran kunta, kulttuuripalvelut

Muuttuvat viljelymenetelmät -hanke järjestää luennon

MAAN FYSIKAALINEN KASVUKUNTO vesitalous ja maan tiivistymisen välttäminen
perjantaina 10.2.2017 klo 8.30
ravintola Myllynkivessä (Kivenhakkaajantie, Säkylä)
Luennoitsijana toimii viljelijä, tiede- ja maamies Tuomas Mattila,
Kilpiän tutkimus- ja opetustila, www.kilpiantila.net, luonnonkoneisto.fi
8.30

Kahvi

9.00

Tuomas Mattila

10.30

Keskustelua aiheesta
Tervetuloa!

Ilmoittautumiset viimeistään 8.2. toimisto@pji.fi tai puh. 044 034 4054

Muista ystävää 14.2.
– tilaa lahjaksi
paikallislehti
Kahden kuukauden
lahjatilaus

20 €
Soita asiakaspalveluumme 02 8387 9200
tai lähetä sähköpostia tilaukset@alasatakunta.fi

Tuiskulan kesäteatterilaisiin kuuluvat Juha Kulmala, Eila Laine, Veikko Salo, Merja Mäkelä ja Susanna Salo-Kimppa odottavat kesää innostunein mielin. Koossa on jälleen iso, lähes 40 harrastajanäyttelijän kaarti.

Hersyvästi omalla
murteella
KESÄTEATTERI # Entäs nyt Kotomaa! on näytelmä
1920-luvusta Köyliön Tuiskulassa.
Säkylä, Köyliö
Emma Suominen
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> Tuiskulan kesäteatterin lavalla nähdään ensi kesänä
Pekka Saariston käsikirjoittama ja ohjaama näytelmä Entäs
nyt Kotomaa!.
Saaristo kuvailee näytelmää lämminhenkiseksi kansankomediaksi, joka kertoo
fiktiivisen Kotomaan torpan
vaiheista 1920-luvun alun
Tuiskulassa, kun torppien vapautuminen oli ajankohtaista
koko maassa.
Saaristo on työskennellyt Tuiskulan kesäteatterissa
vuosien varrella noin kymmenen näytelmän parissa. Alkujaan hän kaavaili ensi kesäksi Tuiskulaan sovitusta Täällä Pohjantähden alla -trilogian
kolmannesta osasta. Tuiskulalaiset eivät ajatukselle kuitenkaan lämmenneet.
– Haluamme pitäytyä omassa historiassamme. Täällä oli
hyvä isäntä, johon torpparit
olivat tyytyväisiä. Sen ajan tapahtumat menivät täällä siksi
rauhallisesti, Tuiskulan kesäteatterin tuottaja Susanna Salo-Kimppa luonnehtii.

Murre ja musiikki
olennainen osa

Keskeisessä osassa näytelmässä ovat Saariston sanoit-

””

tama ja Jari Levyn säveltämä
musiikki sekä köyliöläinen
murre.
Vaikka Paimiosta lähtöisin
olevalle Saaristolle paikallinen
murre tuottaakin yhä päänvaivaa, köyliöläisapuvoimin se on
hiottu viimeisen päälle uskottavaksi. Kirjakieltä hän ei missään vaiheessa edes harkinnut
käyttävänsä.
– Jos näytelmässä tavalliset kansalaiset puhuisivat kirjakieltä, se tuntuisi yhtä luonnottomalta kuin heidät olisi
puettu uimapukuihin, ohjaaja-käsikirjoittaja vertaa nauraen.
Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlavuotta on haluttu lähestyä Tuiskulassa ilon
kautta. Saaristo lupaakin, et-

Kirjoittaessani
olen hihitellyt
ajoittain vedet
silmissä.

Pekka Saaristo

Mistä kyse?

Teatteri Rollon HUPSIS!
-sirkusseurue

Tuiskulan
teatterikesä
>> Tuiskulan kesäteatterin Entäs nyt Kotomaa! -näytelmän ensi-ilta on 30. kesäkuuta, minkä jälkeen
sitä esitetään kahden
viikon ajan.
>> 15 esityksestä kaksi loppuunmyytiin jo
ennen näytelmän julkistamista.

tä paikallisuuteen kietoutuvan
historian lisäksi näytelmä tarjoaa aimo annoksen hersyvää
huumoria.
– Kirjoittaessani olen hihitellyt ajoittain vedet silmissä. #

>> Viimekesäinen
Silkkikivi-näytelmä
oli yleisömenestys,
jonka näki yli 6 000
katsojaa.

Vain elämää -artistien
tähdittämät
|

Säkylä, Köyliö Emma Suominen

KONSERTIT # Suvi Teräsniskan esiintyminen avaa Tuiskulan kesän.
> Tuiskulan jo totutusti nimekäs artistikattaus
saa jatkoa myös tulevana kesänä. Susanna Salo-Kimppa kertoo, että luvassa on todellinen
Vain elämää -kesä, sillä molemmat Tuiskulas-

sa esiintyvät laulajatähdet nähtiin viime kauden Vain elämää -ohjelmassa.
Kesän avausta vietetään torstaina 8. kesäkuuta Suvi Teräsniskan musiikista nauttien. Perjantaina 18. elokuuta lavan ottaa puolestaan haltuun Mikko Kuustonen.
– Olen tosi onnellinen, että he esiintyvät
Tuiskulassa. Mielestäni meillä on nyt kiva kattaus, Salo-Kimppa kiittelee.

