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Tuiskulan kesä 2021
Eri yhteyksistä on varmasti jo tullut tietoon, että Tuiskulan
Kesäteatterilla ei tänäkään kesänä valitettavasti voida näytellä.
Kesäkuulle sovittu konsertti on peruutettu ja elokuun konsertti
odottaa vielä toistaiseksi tilanteen huomattavaa parantumista ja
viranomaismääräysten hellittämistä.
Meillä on kuitenkin kylässä upea areena monenlaiselle toiminnalle ja
siksi on tarkoitus teatterin kate nostaa ylös, jotta turvallinen paikka
kokoontumisille olisi tarjolla eri toimijoille. Lisäksi Tuiskulan
Kulttuurikeskus-hanke viedään loppuun erilaisten talkoiden
merkeissä ja näin saamme kylään entistä hienommat puitteet.
Viime kesänä kunnostettiin jo ’Suomen kaunein lippukoppi’ eli
kuivurirakennus, ja tänä kesänä on tarkoitus laittaa Maantilan ja
Ravintola Riippakoivun alue kuntoon. Talkoista ilmoittelemme kylän
Facebook-ryhmässä. Sen lisäksi toivomme kyläläisiltä
puskapuhelimen runsasta käyttöä, jotta kaikki talkoohaluiset saisivat
tiedon ja mahdollisuuden osallistua kylän yhteiseen hankkeeseen ja
ehostustyöhön.
Kaunis kyläkuva on koko kylän ylpeys ja sen hienosäätöön meillä on
tällä hetkellä aikaa ja hyvä tilaisuus. Kaunista ja puuhakasta kesää
Tuiskulaan!

Leikkikenttätoiminta tauolla
Tänäkään vuonna kyläyhdistys ei järjestä ohjattua
leikkikenttätoimintaa TuiskuPuistossa vallitsevan tilanteen ja
puuttuvan käsienpesumahdollisuuden takia. Lähin ohjattu toiminta
tapahtuu Kepolan koulun pihalla 7.-18.6.2021
Päätoimittaja: Tiina Rahikka (tiina.rahikka@gmail.com)

Käännä

Kesäteatterimatka 3.7.2021 Raumalle
Järjestämme teatterimatkan yhdessä Voitoisen kyläyhdistyksen
kanssa. Lähde mukaan katsomaan lauantaina 3.7.2021 klo 14
Rauman kesäteatteriin Mitä kuuluu Marja-Leena –musiikkikomediaa
(käsikirjoitus Mikko Kivinen ja Otto Kanerva).
Esityksen jälkeen ruokailu Villa Tallbossa.
Tuiskulan kyläyhdistys tarjoaa omille kyläläisilleen koko reissun
Kyläyhdistyksen 30v. toimintavuoden kunniaksi.
Muut kuin Tuiskulalaiset maksavat lipun ja ruuan itse. Kylien
ulkopuolisilta kerätään 5€ bussiraha.
Ilmoittautumiset Päiville 1.6. mennessä puh. 040 849 8703 klo 15
jälkeen (ilmoitathan mahd.allergiat, kun ilmoittaudut viestillä).
Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä ilmoittautunutta.
Lipun hinta 30,50 eur (kun väh. 30 lähtijää, muutoin 33,50 eur),
Eläkeläiset 28,50 eur, Ruokailu seisova pöytä 24 eur.

Kannustusta pihatiekoristeluun
Köyliö-seura järjestää 15.6. - 15.9. Silmäniloa ohikulkijoillekannustekisan, jossa jokainen voittaa. Kaikki saavat silmäniloa ja
Köyliö-seuran valitsema arvosteluraati arpoo osallistuneiden kesken
tuotepalkintoja ja palkitsee Kuninkaanmäntykilvin sekä kunniakirjoin
raadin valitsemat kauneimmat, idearikkaimmat ja taiteellisimmat ja
hienoimmin valaistut pihatiet.
Komeimmalle linnunpelättimelle ja kauneimmalle maisemapellolle on
luvassa myös palkinto. Kilpailuun ja arvontaan voi osallistua
lähettämällä kuvan omasta silmäniloa ohikulkijalle tuottamasta
luomuksesta, istutuksista, valaisusta, maisemapellosta tai
linnunpelättimestä. Pihatien varteen tai portille tehdyt istutukset
muuttavat muotoaan koko kasvukauden tai taide elää,
linnunpelätinkin voi vaihtaa asuaan. Elokuun pimenevät illat tuovat
mukaan valaistuksen.
Tarkempaa tietoa löytyy Köyliö-seuran jaettavasta infosta.
Päätoimittaja: Tiina Rahikka (tiina.rahikka@gmail.com)

