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Tuiskulan kyläyhdistys Edenissä 
 
 
Tuiskulan kyläyhdistyksen kevätkokous pidettiin tänä vuonna 13.4.19 
Nokian Edenissä. Paikalla olikin minun puheenjohtajuuskausien 
suurin osallistujamäärä. Suurkiitokset mukaan lähteneille. 
Hallitukseen valittiin yksimielisesti: Päivi Helminen puheenjohtaja, 
Harri Valtonen sihteeri/taloudenhoitaja, Minna Jaakkola 
varapuheenjohtaja, Sanna ja Tero Kinnunen hallituksen jäsen, Tiina 
Rahikka hallituksen jäsen ja Pentti Laine, hallituksen varajäsen.  
 
Muutama uusikin jäsen hallitukseen mahtuisi kyllä. Jos koet 
innostusta, mielenkiintoa toimia pienen kylämme hyväksi, ole 
yhteydessä johonkin yllä olevista henkilöistä. Kerromme mielellämme 
lisää. 
                                                                                           

Ilmoittaudu Riippakoivun talkoolaiseksi 
 
Kesä tekee tuloaan ja kesän talkoilut lähenee. Kesäteatterilla 
järjestetään konsertit sekä näytelmäviikko 28.6-12.7. (Näytöstä ei ole 
lauantaisin, näytökset ovat 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. 



 

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

 

 
 
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. 

 
Ilmijärven siivoustalkoot 
 
 

Ilmijärven uimarannan siivoustalkoot torstaina 16.5. klo 18 alkaen. 
Ota harava ja roskapusseja mukaan, jos on nurkis. Talkoiden jälkeen 
munkkikahvit ja Ilmiin metsästysmajan sauna on lämmin.  
 
 

Ploggaus-lenkillä kesäkuntoon 
 
Oletko kokeillut roskajuoksua? Myös kävellen tästä tulee hyvä fiilis! 
Luontokin kiittää, kun keräämme roskat tienvierustoilta. Tule 
nappaamaan roskienkeruutikku Ilmiintie 3 (Tiina&Antti) 
ulkorakennuksen takaa ja lähde kuntoilemaan ’aarteen’metsästyksen 
pariin. Palautathan roskatikun käytön jälkeen samaan paikkaan. 
 
 

Etsintäkuulutus 
 
Teatterilla kaivattaisiin muutamaa haravaa. Tuntomerkit: Wanha, 
Rautainen, Sota-aikaan sopiva! Löydöstään ja valmiudestaan lainata 
tarvekalua kesän ajaksi voisi soitella Sussulle p. 050 3639050. 
 
 

OSTETAAN  
Halutaan ostaa maitorattaat, kunnostettavatkin käy. 

Reijo Välilä, 040-5883283 

 
 


