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Vaaran vuosia ja hurmaavia herroja 
Tuiskulan kesässä 2019 
 
Lähdemme jälleen uuteen kesään innolla ja isolla joukolla osaavan 
ohjaaja-käsikirjoittaja Pekka Saariston myötävaikutuksella. Omasta 
historiastamme ovat tarinat aina kummunneet ja tulevana kesänä 
keskitymme sodan jälkeiseen aikaan, jolloin suomalaisten 
selviytymistä koeteltiin vielä raskaiden sotavuosien jälkeenkin.  
 
Ensi kesänä elämme näissä vaiheissa eläneiden ihmisten arjessa, 
saappaissa ja peloissa, mutta myös iloissa, riemuissa ja 
valonpilkahduksissa. Huumorilla ja positiivisella asenteella voi 
elämässä selviytyä vaikeissakin paikoissa ja siitä on kysymys 
Tuiskulan Kesäteatterin kesän 2019 näytelmässä ”Kotomaan 
vaaran vuaret”. Kotomaan tarina alkoi Pekka Saariston Kotomaan 
torpan balladista vuonna 2004. Tarina jatkui 2017 Entäs nyt 
Kotomaa!-näytelmällä ja nyt pääsemme parin vuosikymmenen 
jälkeiseen aikaan, jolloin ympäröivä yhteiskunta oli jälleen uuden 
edessä, mutta Kotomaan Viku ja väki entisensä. 
 
Suureksi iloksemme saamme myös vieraaksemme niitä hurmaavia 
herroja! Kesämme avaa huikea huippubaritoni Waltteri Torikka 
perjantaina 14.6.2019. Tällä kerralla Tuiskulan lavalla esiintyy 
Waltteri Torikka Trio, jonka ohjelmiston klassikkolaulut soivat täysin 
uusina sovituksina. Kuten Waltteri kuvailee, saamme kuulla musiikkia 
sielusta sieluun… Ja mikä olisikaan hienompaa kuin päättää ihana 
kesä lähes naapurinpojan, herrasmies Kyösti Mäkimattilan 
seurassa kauniissa elokuun perjantai-illassa 16.8.2019. 
 
Kesä työllistää taas ison joukon kyläläisiä. Iloisella yhteistyöllä kaikki 
kuitenkin sujuu ja vieraamme saavat elämyksiä jo 45. kerran!  



 

Päätoimittaja: Tiina Rahikka (tiina.rahikka@gmail.com) 

 

Nautitaan ja iloitaan myös itse upeista tapahtumista ihanassa 
kylässämme! 
  

 Ilmoittaudu Riippakoivun talkoolaiseksi 
 
Kesä tekee tuloaan ja kesän talkoilut lähenee. Kesäteatterilla 
järjestetään konsertit sekä näytelmäviikko 28.6-12.7. (Näytöstä ei ole 
lauantaisin, on arki-iltaisin klo 19 sekä sunnuntaisin klo 13 &19) 
 
Näihin kaikkiin tapahtumiin tarvitaan RIIPPAKOIVUUN tuttuun tapaan 
talkoolaisia. Kahvinkeittoonkin otetaan uutta väkeä, mutta tuttuun 
tapaan kahvi/munkkimyyntiin ja tietenkin makkaranpaistoon. 
Rahastajana voi toimia yli 18 vuotias. Päivi ottaa viime vuotiseen 
tapaan nimet/vuorot talteen.  

TÄNÄ VUONNA KYLÄYHDISTYS PALKITSEE VÄHINTÄÄN 4 
TALKOILUKERTAA OLLEET KAHDELLA LIPULLA 
(sis. kahviliput) tämän kesän NÄYTELMÄÄN. 

 
Toimi siis näin: katsot kalenteristasi päivät, jolloin voit tulla. Ilmoitat 
ne Päiville p 040 849 8703 soita/tekstaa tai paivi.helminen@sakyla.fi 
- Päivi kuittaa AINA. Jos kuitenkin jostain syystä et osaa vielä 
päivämääriä antaa, mutta olet tulossa niin ILMOITAT SELKEÄN 
PÄIVIEN LUKUMÄÄRÄN, JONKA OLET VALMIS OLEMAAN PAIKALLA. 
 

KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 
 

Nokia Eden lauantaina 13.4.2019 klo 12-13 
Tervetuloa kyläläiset!  

Lähtö Tuiskulan OP:lta klo 11.00  
Ohjelma: kokous klo 12-13, jonka jälkeen kylpylä ja 16:30 

buffetruokailu (em kustannukset kyläyhdistykselle). 
Ilmoittaudu 31.3. mennessä Harrille  

txt/whatsup 0400 626756 tai harri.valtonen@pp3.inet.fi 
 

KÖYLIÖN MUSEOYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS 
 

Seuratalolla tiistaina 12.3.2019 klo 19.30. 
Tervetuloa! 

Museoyhdistyksen vapaaehtoisen jäsenmaksun 
voi suorittaa tilille: FI89 5476 0640 0009 92 


