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Tuiskulan kesä 2020 
 
Nyt on tullut aika nostaa kädet pystyyn mahdottoman edessä. 
Hallituksen linjaukset vahvistivat sen, mikä meillekin oli jo 
kirkastumassa. Toiveet ja tahto eivät nyt riitä vaan murheellisina 
joudumme ilmoittamaan, että kesämme tapahtumat ovat 
peruuntuneet. Uskomme linjausten olevan oikeita ja haluamme 
päätöksellämme tukea valittua linjaa. 
 
Teatterin osalta tämä tarkoittaa sitä, että näytelmän ”Kun lesket… 
empivät” kantaesityksemme siirtyy seuraavaan kesään 2021. 
Konserttimme luonnollisesti myös peruuntuvat ja niiden 
mahdollisesta siirrosta seuraavaan kesään tiedotamme myöhemmin. 
Etukäteen lippunsa lunastaneisiin otetaan yhteyttä ja lippurahat 
palautetaan. 
 
Joskus teatterin on väistyttävä tosi elämän edessä ja nyt tuli sen aika. 
Tuiskulan kesä on nyt erilainen, mutta uskotaan, että siitäkin tulee 
hyvä kesä. 
 
 

Tuiskulan kulttuurikeskus-hanke 
 
Tänä erikoisena keväänä kylässämme tapahtuu kaikesta huolimatta 
myös hienoja asioita. Leader Pyhäjärviseutu on nimittäin myöntänyt 
avustusta kylällemme Tuiskulan kulttuurikeskus-hankkeelle. 
Hankkeen hakijana on ollut Tuiskulan kyläyhdistys, mutta mukana 
hankkeessa ovat vahvasti myös seurataloyhdistys, kesäteatteri ja 
torpparimuseo. 
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Hankkeen pääasiasiallisena tarkoituksena on vahvistaa ja tukea 
toimintoja seuratalon, museon ja teatterin alueella. Ravintola 
Riippakoivu on tähän asti toiminut vuokramaalla Koskelan 
omistaman kiinteistön alueella, mutta hankkeen myötä tämä alue 
liitetään osaksi yhtenäistä kokonaisuutta. Hankkeella on iso merkitys 
palveluiden sujuvuuden parantamisessa ja kyläkuvan 
kaunistamisessa. 
 
Välittömästi kyläkuvassa näkyvänä osana on Tuiskulan PVY:n vanhan 
kuivurin julkisivun kunnostus. Hankkeen kuvaukseen voi tutustua 
yksityiskohtaisemmin kylän omilla sivuilla 
(https://tuiskula.info/tuiskulan-kyla/kulttuurikeskus/ ), jonne 
Kulttuurikeskukselle on perustettu oma alasivu. Sieltäkin voi seurata 
hankkeen etenemistä. Toinen tapa on lähteä kävelylle tai osallistua 
hankkeen talkoisiin. 
 
Hanke piti alkujaan toteuttaa suurimmalta osin jo ennen kesän 
tapahtumia, mutta nykyisessä tilanteessa aikatauluissa on 
joustettava. Koskelan eli monille kyläläisille tutumman Maantilan 
alueella on pihan ja puiden raivaus jo aloitettu ja kuivurin kunnostus 
on alkamassa. Hankkeelle on suunniteltu paljon myös talkoo-osuutta 
ja tätä tullaan tekemään tämänhetkiset rajoitukset ja suositukset 
tarkasti huomioiden. Kyläläisiltä toivotaankin talkoiluintoa lähteä 
mukaan hankkeen eri vaiheisiin, mikäli kutsu hommiin tulee. 
 
Ilmiintien varrelle on vuosien myötä kehittynyt hieno kokonaisuus 
toisiaan täydentävää infraa ja tulevilla parannuksilla alue vain 
kaunistuu ja toiminnallisuus paranee. Kylämme vieraille siisti ja 
kaunis kyläkuva on mitä hienoin tervetulotoivotus, mutta ennen 
kaikkea se on meidän kyläläisten jokapäiväinen ilo ja etuoikeus. 
 
Hankkeen työryhmä on koottu kylässä toimivista yhdistyksistä, ja 
näiden yhdistysten puheenjohtajilta ja aktiivisilta toimijoilta voi 
halutessaan kysellä lisää hankkeen yksityiskohdista. 

 
Myynnissä Potila-äes 
 
Salon Veikolla on ylimääräinen Potila-äes (3m). Jos kiinnostaa, ota 
yhteyttä p. 040 5409639. Hinta sopimuksen mukaan. 
  

 


