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Kutsu kyläyhdistyksen vuosikokoukseen  
 

Kutsu koskee tuiskulalaisia 
AIKA 14.5.2022, klo 9 
PAIKKA Scandic Malmen, Tukholma 

 
 
Kyläläiset tervetuloa Tuiskulan kyläyhdistyksen vuosikokoukseen, 
kokous pidetään toukokuussa Tukholmassa.  
 
Lähtö 13.5.2022 klo 18:15 Tuiskulan kioskilta, A.Tuomisen bussilla 
Turun satamaan (bussi on mukana Tukholmassa). 
 
M/S Viking Glory lähtee kohti Tukholmaa klo 20:55 ja on perillä 
Tukholmassa lauantaina 14.5. klo 6:30. 
Siirrytään aamulla satamasta omalla bussilla hotelliaamiaiselle ja 
aamiaisen jälkeen kokoustilaan. Kokouksen jälkeen ohjelma on 
vapaa ja kuljetuksista sovitaan kuljettajan kanssa. 
 
Paluu, matkalippujen nouto Statsgårdenin terminaalista klo 19. 
Buffet-illallinen heti klo 20:00 ruokajuomineen laivalla. Sunnuntaina 
15.5. meriaamiainen klo 6:30. Laiva on Turussa klo 7:35, kotiinlähtö 
välittömästi, kun saadaan maata jalkojen alle. 
 
Ilmoittautumiset Harrille 30.3.2022 mennessä (ilmoita syntymäaika 
ja sinkut mahdollinen hyttikaveritoive) spostilla 
harri.valtonen@pp3.inet.fi tai Whats Appia / soittoa 0400 626756.  
Hytit ovat kahden hengen inside-hyttejä. Tiedustele Harrilta, jos 
toivetta 4 hengen hytille. 
 
Kylän ulkopuoliset ovat tervetulleita mukaan, kustannukset peritään. 
Pyydäthän tarkemmat tiedot Harrilta. 
 



 

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

 

  

 Kolmas kerta… 
 
Tiedottamisen ilo kyläläisille on vuosia ollut mukava vaihe teatterin 
vuodenkierrossa. Nyt samaa teatteriesitystä käynnistellään jo 
kolmatta kertaa, mutta silti uskoa ja luottamusta tulevaan pitää olla. 
Kylä on kovin hiljainen ilman sen elämään kohta 50 vuotta 
kuuluneita näytelmäviikkoja. Siksikin yritämme taas! 

Vuodenvaihteeseen suunniteltua Tuiskulan Iloisten Rouvien esitystä 
Seuratalolla suunniteltiin vielä tähän kevääseen, mutta sitä piti nyt 
siirtää vielä kerran. Kahden esityksen päällekkäisistä harjoituksista 
olisi tullut liian raskasta.  

Iloiset Rouvat ovat ensi-illassa 21.10.2022! 

Kun lesket empivät -näytelmä saa ensi-iltansa perinteiseen aikaan 
viikko juhannuksen jälkeen 1.7.2022. Jos hyvin käy, voimme ehkä 
toivottaa konserttivieraitakin jälleen tervetulleeksi ainutlaatuiselle 
estradillemme.  

Haluan uskoa, että vaikeuksien kautta päästään voittoon. Haasteita 
luonnollisesti on edessä, mutta yhteistyöllä niistä selvitään. Eli kun 
talkookutsu kuuluu, toivon runsasta osanottoa! Paluu ihmisten 
ilmoille on parin vuoden jälkeen niin toivottua ja mukavaa! 

-Susanna 

 
 

Leikkikenttätoimintaa Tuisku Puistossa 
 
Tämän hetken tiedon mukaan myös leikkikenttätoiminta alkaa 
kesäkuussa Tuisku Puistossa (aamupäivisin).  

 
 
 
 

 
 
 

 


