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TUISKULAN SANOMAT 
NRO 536         6.6.2017 
 

Ohjattu leikkikenttätoiminta alkaa taas TuiskuPuistossa 5.- 30.6 (ei juhannusaattoa) klo 9-

12. Hinta 12 €/ kk, saman perheen MUUT lapset 5€/kk. Voit myös maksaa 1€/pv. Maksu 

sisältää vakuutuksen. Mukaan omat eväät, juomavettä on paikan päällä. Leikkikentälle voivat 

4 vuotta täyttäneet jäädä yksin, nuoremmat huoltajan tms. kanssa. Ohjaajina tänä vuonna 

ovat kaksi ensimmäistä viikkoa Minttu Salonius ja Salla Tuominen sekä kaksi viimeistä 

viikkoa Meeri Kimppa ja Lauri Jaakkola. Kaikki ovat olleet meidän kentällä 

ennenkin. Toiminnan aikaan tulee joka ma ja ti klo 9.00 -10.15 Säkylän urheilijoiden 

Liikkuvat kylät- hankeen kautta Sanni Ääri pitämään yleisurheilutuokioita. Tuokiot on 

pääsääntöisesti tarkoitettu 7-11-vuotiaille. Leikkikenttämaksu kattaa tähän osallistumisen, 

mutta jos osallistut vain YU-tuokioon, niin keräämme 1€ maksun vakuutuksen takia.  

 

 
Matonpesupaikka on toiminnassa jo. Pesupaikalla on entisten vuosien tapaan roskis tyhjille  
pesuainepulloille ja muulle roskalle. Huomatessasi mahdollisia epäkohtia/puutteita ota yhteys 
Päiviin 040-849 8703 tai muihin hallituksen jäseniin. 
 

 
Avoimet kylät- tapahtuma oma kylässä taas 10.6.  Avoinna on museo klo 12-15 ja  
Paulanpuistossa on piknik klo 13- 16, jossa Pentti paistaa lettuja Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy:n valmistamalla valurautapannulla.  
Päivä on koko maakunnan laajuinen ja kylän ilmoitustaululta löytyy esite/kartta muista 
kohteista. Karttoja on myös Kotikolossa. Lähtekäähän tutustumaan omaan tai naapurikylään. 
 

 
Riippakoivuun näytelmäviikoille mahtuu vielä innokkaita talkoolaisia. Homma on siis 
väliaikakahvitukseen osallistumista, kahvin/munkin antamista tai halutessasi (yli 
18v)rahastamista. Ja jo ilmoittautuneita pyydetään ilmoittamaan päivänsä Minnalle pikapikaa. 
Ota yhteys P.040-523 9420 tai laita tekstari niin Minna soittaa takaisin. 
 

 
RIIPPAKOIVUN SIIVOUS - JA PYSTYTYSTALKOOT TIISTAINA 6.6 klo 18 alkaen. Ota 
mukaasi harava.  

 

 
Kaikille kylän yhdistyksille, harrastuspiireille ja muille tarvitsijoille tiedoksi: 
Minulle tuli huutokaupasta vähän ylimääräistä(taas kerran!) eli kymmenkunta sinistä A4-
arkistomappia, jotka mielelläni lahjoitan pois. 
Pentti L, 050-525 737 
 

 
Jätepaperikeräys: TuiskuPuistossa olevan vihreän jätesäiliön jätepaperi menee suoraan 
Seuratalon hyväksi. Viiimeisin tilitys noin 3 vuodelta oli 600 euroa! Tällä hetkellä säiliö on 
täynnä ja hetken aikaa tyhjennys on ”paitsiossa” jätevesijärjestelmäasennusmateriaalin 
johdosta, joten paperia varten on vieressä Molok, mutta häiriö ei kestä pitkään joten 
kestetään tämä ja loppukesästä palataan taas normaaliin päiväjärjestykseen. 



 
Terveisin Pentti L, seurataloyhdistyksen pj. 

MUSEOTAKSVÄRKKI TIEDOTTAA 

 

Edellisessä Tuiskulan Sanomassa oli hanketyöntekijä Hanna Jaakolan  

puhelinnumero väärin, tässä oikea:  044 2439 633.  

Sähköposti museotaksvarkkihanke@gmail.com ja  

blogista voit seurata hankkeen edistymistä:    https://museotaksvarkki.wordpress.com/ 

 

RIUKUAITATAKSVÄRKKI TUISKULASSA: 

Ilmoittautumiset yhteystiedoin Hanna Jaakola museotaksvarkki@gmail.com puh. 044 2439633  

pe 9.6. klo 12 mennessä.  

Kurssin vetäjänä Veikko Salo. Kurssi on ilmainen ja kaikille avoin. Omat työvaatteet, vesuri ja/tai 

kirves ja reipas työmieli mukaan. Seuran talkoovakuutus on voimassa alle 80-vuotiaille. 

Kurssipäivät:  

sunnuntai 11.6. klo 10-15, aloitus Torpparimuseolla, josta siirrytään metsään kaatamaan ja karsimaan 

riukuja. Metsässä nautitaan Tuiskulan Kotikolon kahvit ja eväsleivät. 

tiistaina 13.6. klo 18-22, Torpparimuseolla vanhan aidan purkua ja uuden tekoa. Talkookahvit. 

torstaina 15.6. klo 18-22, Torpparimuseolla vanhan purkua ja uuden tekoa. Talkookahvit. 

Kurssilaisten määrästä ja innostuksesta riippuen voidaan talkoita pitää muinakin ajankohtina. 

Esimerkiksi aitatolpat olisi hyvä hiiltää sunnuntai-illalla tai maanantaina. Talkoisiin tarvittaisiin myös 

yksi talkootraktori ja peräkärry riukujen siirtoon. 

 

MUSEOTAKSVÄRKIN KUVAUSPÄIVÄT TORPPARIMUSEOLLA KESÄKUUSSA: 

Pe       2.6.           klo 09 - 15  OK 

Ma      5.6.           klo 09 - 15  OK 

Ke       7.6.           klo 09 - 15  OK 

Pe       9.6.           klo 09 - 15 

Ma      12.6.        klo 09 - 15 

Pe       16.6.         klo 09 - 15 

Ma      19.6.         klo 09 - 13.30 

Ke       21.6.         klo 09 - 13.30 

Ma      26.6.         klo 09 - 13.30 OK 

Ke       28.6.         klo 09 - 13.30               

Ojalan Jaakko kuvaa esineet ja jokaiselle päivälle tarvitaan kaksi vapaaehtoista avustamaan 

kuvauksessa, eli tuomaan esine kuvattavaksi ja viemään se takaisin paikalleen. Hanketyöntekijä Hanna 

on myös paikalla inventoimassa. 

Ilmoittautumiset talkoisiin: Hanna Jaakola museotaksvarkki@gmail.com puh. 044 2439633, 

soittamalla tai tekstiviestillä työaikaan tai WhatsApp myös työajan ulkopuolella tai Lainen Annelille, 

p.040-5167455 tai onnelilaine@gmail.com 

Loppukuun talkoopäiviin voitaneen ottaa useampikin talkoolainen. Talkoissa tarjolla ainakin pientä 

purtavaa ja kahvia, jonka keittäminenkin kartuttaa hankkeeseen sisältyviä talkootunteja. 
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