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SUURKIITOKSET KAIKILLE KESÄN TALKOILIJOILLE RIIPPAKOIVUSSA. OLIT SITTEN 
PYSTYTYS- TAI SIIVOUSTALKOISSA, KONSERTEISSA JA/TAI NÄYTELMÄVIIKOILLE MUKANA, 
NIIN PANOKSESI OLI KORVAAMATON.  
Kyläyhdistys järjestää kiitosmatkan v 2017-18 talkoolaisille, josta tarkemmin näissä sanomissa. 
Mukaan mahtuu myös muitakin.  

 

Välikiitosten aika ennen seuraavia projekteja… 

Tuiskulan kesä voidaan katsoa tältä vuodelta kauniisti paketoiduksi. Kaikki sujui jälleen juuri niin kuin 

Tuiskulassa vain pruukataan. Kiitosta siitä on saatu sekä yleisöltämme että kylässämme vierailleilta 

esiintyjiltämme. Jarkko Aholan tekniikka totesi jälleen lähtiessään viimeisenä onnistuneen konsertin 

jälkeen, ettei tällaista paikkaa ole toista. Kylämme ainutlaatuisuutta ihastelivat myöskin 

syyskonserttimme oululaiset muusikot. 

Tämänvuotinen konseptimme oli vähän erilainen viime vuosiin verrattuna, kun jälkimmäisen konsertin 

järjestimme itse. Kokemuksena prosessi oli hieno ja erityisen ihanaa oli huomata, että väki jaksoi 

lähteä kesän jälkeenkin vielä niin innolla tekemään uutta. Samoilla höyryillä nuoriso edusti vielä 

Säkylän Taiteiden Yössäkin. 

Olen ennenkin todennut, mutta syytä on jälleen todeta, että tuottajan kannalta on superhienoa, kun 

tietää kaiken hoituvan aina ilman suurempia huolia. Jokainen tietää hommansa ja myöskin hoitaa ne 

suurella huolella ja ystävällisyydellä. Juuri siitä meitä kiitetään. 

Kaunis kiitos siis jälleen ihan jokaiselle Tuiskulan kesän tapahtumien onnistumiseen 

myötävaikuttaneelle! Hyvä me! 

Susanna        
 

Kyläyhdistys järjestää kuljetuksen Poriin Keski-Porin kirkkoon 29.11 klo 19  

Porin PTS puhallinorkesteri ja Suvi Teräsniska - konserttiin. Lippu 25e, jonka osallistuja 

maksaa itse. Liput tilataan ryhmänä eli ilmoittautuminen Päiville 040-849 8703 viim. 3.10. 
mennessä.  

 

Sanokaas mun sanonee- blogi 
Kylämme nettisivuilla osoitteessa www.tuiskula.info on huhtikuussa aloitettu pitämään Sanokaas 
mun sanonee -blogia. Kirjoitamme yhdentoista kirjoittajan voimin ja juttuja on syntynyt jo toista 
kymmentä. Aiheet koskettavat aina jotenkin Tuiskulaa ja tuiskulalaisuutta. Oletko käynyt lukemassa? 
Ilmoitan uudesta kirjoituksesta aina Facebookissa Tuiskulan kyläyhdistys -ryhmässä. Tähän ryhmään 
kannattaa muutenkin liittyä, ellet jo ole jäsen, sitä kautta tulee myös tiedotusta kylän muista asioista.  
Jos olet kiinnostunut itsekin kirjoittamaan juttuja blogiin, ota yhteyttä minuun. Aiheina voisi olla 
luonto, eläimet, harrastukset, työpaikka-esittelyt, vanhojen muistelu, matkakertomukset, teatteri, 
talkootyöt… Tällä hetkellä kaipaisin erityisesti maatalous-yrittäjää kertomaan omasta työstään.   
Terveisin Sanna Kinnunen, 044 547 2367. 

 

Sunnuntaina tavataan Tuiskulan paloasemalla 2.9.18 alkaen klo 18.00- 21.00!  
Luokkatila varattu: 
2.9. 23.9. 14.10. 4.11. ja 25.11.2018 
13.1. 3.2. 24.2. 17.3. ja 7.4.2019 
Keitetään kahvia ja/tai teetä ja jutellaan mukavia! 
Tule käsityön tai askartelun kanssa tai ilman, tervetuloa!   
 

      KÄÄNNÄ! 

http://www.tuiskula.info/


 
 

TUISKULAN KYLÄYHDISTYS ORKANIISEERAA 
 
VIIKONLOPPUMATKAN TALLINNAN JOULUTORILLE 1.-2.12.2018 
 
MATKA ON SAMALLA RIIPPAKOIVUN TALKOOLAISTEN 2017- 2018 TALKOOMATKA 
JOULUTORI AVOINNA PÄIVITTÄIN 10.00 – 19.00 
 
Matkan ohjelma: 
Lähtö Tuiskulan OP:n edestä lauantaina 1.12. klo 06.00 
Bussi ajaa Linjatietä, pysähtyy Sianojan kohdalla. Seuraava pysähdys Ristolan 
pikavuoropysäkillä. 
Matkalla aamiaistauko Forssan Autokeitaalla n. 30 min.  
 
Helsingissä 9.30, josta M/S Megastar Tallinnaan klo. 10.30 ja perillä 12.30 
 
Kiertoajelua Tallinnassa tai omatoimista kulkemista.  Majoittuminen hotelli Radisson Blue 
Olümpiaan n. klo 15.00 alkaen.  Koko ryhmälle on varattu Superior- huoneet.  Huoneeseen 
saa lisävuoteen.  Hotellissa on saunaosasto ja uima-allas kerroksessa 24. 
Muuta ohjelmaa tälle päivälle ei ole järjestetty. 
 
Sunnuntaina aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus klo. 12.00, jonka jälkeen 
kiertoajelua tai omatoimista kulkemista.  SuperAlkossa käynti jossain vaiheessa, ostokset 
saa laittaa bussiin.  Tupakit täytyy itse viedä tullin läpi. 
 
Paluulaiva M/S Star klo. 16.30 – 18.30.  Satamassa oltava tuntia ennen. 
Tuiskulaan välittömästi laivan saavuttua Helsinkiin.  Tauko pidetään Autokeitaalla. 
 
OK-BUSSIT KULJETTAJAA JA ANTAA TARKEMPIA OHJEITA. 
 
Hintoja: 
Lapset alle 6v. ilmaiseksi lisävuoteessa, jos huoneessa kaksi aikuista. 
6 – 15 v. 109,00 € 
Yli 15 v. 149,00 € + aamiainen 8,20 € 
 
Talkoolaiselle matkan hinta muodostuu seuraavanlaisesti: 
Kaikille, jotka ovat talkoilleet vuosina 2017 ja 2018 vähitään 11 kertaa, matka on ilmainen. 
Muuten yhden talkookerran arvo 14,00 €, eli esim. jos Sinulla on kahdeksan talkookertaa, 
niin omavastuu on 45,00 €, sis. aamiaisen menomatkalla. 
 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 25.10.2018 Päivi Helmiselle joko puh. 040-8498 703 tai 
s-posti: paivi.helminen@sakyla.fi 
Muista ilmoittaa syntymäaikasi! 
 
TOIVOTAMME KAIKKI TUISKULALAISET SEKÄ VOITOISLAISET TERVETULLEEKSI 
MATKALLE MUKAAN! 
 
Terveisin Tuiskulan kyläyhdistys ry 
Hallitus, T: Päivi 

mailto:paivi.helminen@sakyla.fi



