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Tämä julkaisu on luettavissa myös verkossa osoitteessa: tuiskula.info/tuiskulan-sanomat

Tuiskulan Sanomien päätoimittaja on
vaihtunut
Tuiskulan Sanomien pitkäaikainen päätoimittaja Pentti Laine jää tästä
hommastaan ansaitulle eläkkeelle. Pentin jälkeen sanomien
päätoimittajan pestin aloittaa Tiina Rahikka. Jatkossa jutut voi toimittaa
Tiinalle sähköpostiin: tiina.rahikka@gmail.com.
Onnea Tiinalle uuteen pestiin!

Tarjoamme Tuiskulan Sanomien jakotyötä
reippaalle tekijälle
Kyläyhdistys etsii Tuiskulan Sanomille jakajaa. Lehti ilmestyy noin 1012 kertaa vuodessa ja jakomatkaa tulee noin 25 km/kerta Tuiskulassa.
Maksamme pienen palkkion työstä.
Yhteydenotot ja tiedustelut: Päivi Helminen 040 8498703.

Kuntojumppa Seuratalolla maanantaisin
aikaistuu
Kansalaisopiston kuntojumppa miehille ja naisille Seuratalolla
maanantaisin siirtyy aikaisempaan aloitusaikaan.
Uusi aloitusaika on tästä lähtien klo 19.30.
Mukaan mahtuu vielä!
Käännä
Päätoimittaja: Tiina Rahikka (tiina.rahikka@gmail.com )

”Elokuvia” ja iltateetä Seuratalolla
Tuiskulaan on yli 40 vuoden aikana kertynyt valtava määrä taltioitua
materiaalia näytelmistä ja muustakin täällä touhutusta. Susanna pääsi
tutustumaan näihin aarteisiin kirjoittaessaan teatterin historiikkia ja jo
silloin heräsi ajatus siitä, että nämä tallenteet saattaisivat ilahduttaa
yhtä lailla muitakin kyläläisiä. Sen lisäksi, että näytelmät ovat olleet
näin jälkikäteen katsottuna hämmästyttävän hienoja, on kerta
kaikkiaan ihanaa nähdä tuttuja menneisyydestä, maiseman
muuttumista ja jo unohdettuja hetkiä.
Tämä paluu menneisyyteen on nyt tarjolla kaikille kyläläisille
aloittaessamme säännöllisen epäsäännöllisesti elokuvaillat, joihin
kaikki ovat tervetulleita. Homma toimii siten, että tulet paikalle
kivaan joukkoon, katsomme jonkin aarteen menneisyydestä,
kahvittelemme väliajalla ja lopuksi voimme vaikka jutellakin, jos siltä
tuntuu. Eli tarjolla on kivaa yhdessäoloa ilmaiseksi.
Tarjoilut olemme ajatelleet hoitaa talkoosysteemillä siten, että
leivomme vapaaehtoisella vuoroperiaatteella jotakin kivaa ja helppoa
kaikille ja kahvit keittelemme yhdessä. Vapaaehtoisen kahvimaksun voi
halutessaan tipauttaa seuratalon pohjattoman lämmityskassan
hyväksi. Hauskaa ja helppoa siis kaikille!
Aloitamme katsomalla YLE:n vuonna 1981 taltioiman näytelmän
”Sanokaas mun sanonee” ja Tänään teatterissa sarjan ”Harrastuksena
teatteri”-ohjelman vuodelta 1980.

Tervetuloa siis Seuratalolle sunnuntaina 10.2.2019 klo 18!

Kysely koskien Tuiskulan Sanomia
1. Onko Tuiskulan Sanomat tarpeellinen? Kyllä Ei
2. Onko Tuiskulan Sanomien paperiversio tarpeellinen? Kyllä Ei
3. Onko Tuiskulan Sanomien digiversio tarpeellinen? Kyllä Ei
4. Vapaa sana - kommentteja Tuiskulan Sanomiin liittyen:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Kyselyyn voi vastata sähköpostitse: paivi.helminen@sakyla.fi tai
lähettämällä viestin verkkosivun alalaidan lomakkeella osoitteesta:
https://tuiskula.info/tuiskulan-kyla/kylayhdistys/
tai anonyymisti jättämällä tämä sanomat-lehti täytettynä Pentti Laineen
postilaatikkoon (Ilmiintie 15) helmikuun loppuun mennessä.
Päätoimittaja: Tiina Rahikka (tiina.rahikka@gmail.com )

