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Kevätkokous, Tuiskulan kyläyhdistys 
 
Tervetuloa Tuiskulan kyläyhdistyksen kevätkokoukseen  
Cafe Onniin Euraan (Rahtitie 2), keskiviikkona 27.4.2022 klo 18:00 . 
Kaikki kyläläiset ovat lämpimästi tervetulleita, pientä iltapalaa 
tarjolla. Kokouksessa käsitellään kevätkokousasiat, muita 
käsiteltäviä asioita voi ilmoittaa 20.4.2022 mennessä 
puheenjohtajalle ptoikander@gmail.com 
 

Vuosikokous, Tuiskulan Seuratalo ry 
 
Tervetuloa Tuiskulan Seuratalo ry:n vuosikokoukseen  
Cafe Onniin Euraan (Rahtitie 2), keskiviikkona 27.4.2022 klo 18:00 
Pientä iltapalaa tarjolla aluksi, kokousasioilla jatketaan 
kyläyhdistyksen kokouksen jälkeen - käsitellään tilinpäätös ja muut 
säännöissä mainitut asiat. 

 
Haku päällä – tulethan mukaan 
talkoilemaan 
 
Tulevana kesänä tarvitaan taas kyläläisiä talkoilemaan 
näytelmäviikkojen ajaksi 1.-15.7.2022. Näytelmiä on kaikkina muina 
päivinä paitsi lauantaina, sunnuntaina on kaksi näytöstä.  
 
Ilmoittauduthan mukaan! Laita viestiä tai soittele Sannalle numeroon 
044 547 2367. 
 
Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat jo talkookutsuun vastanneet 
myöntävästi!  



 

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

 

Näytelmäviikkojen ajaksi tarvitaan myös vessojen siistijää. 
Riippakoivun alueella on 4 vessaa, jotka siivotaan päivittäin ennen 
näytöstä ja sunnuntaisin näytösten välissä.  
 
Haemme nyt kylältä tekijää, joka korvausta vastaan sitoutuisi 
siistimistehtävään näytelmien ajaksi. Ikävaatimuksena vähintään 17-
vuotias. Lisätietoja antaa Päivi p. 040 849 8703. 
 
 

Leikkikenttätoimintaa TuiskuPuistossa 
 
Tänä kesänä TuiskuPuistossa leikitään koko kesäkuun ajan. 
Leikkiaika on klo 10-12:30. Seuraathan ilmoittelua kevään aikana 
Sanomissa ja Facebookissa. 
Kyläyhdistyksellä oli viime vuonna 30. toimintavuosi, jonka johdosta 
kylän lapsille tarjotaan ilmainen mahdollisuus leikkiä ohjatusti. 
 
 

Kesäretki Rauman kesäteatteriin 
 
Tuiskulan ja Voitoisten kyläyhdistykset tekevät kesäretken Rauman 
kesäteatteriin lauantaina 16.7.2022 klo 14:00 alkavaan DINGO 
näytelmään. Hinta kuljetuksineen 32 euroa. Käymme porukalla myös 
syömässä - paikka ja ruokailun hinta ilmoitetaan myöhemmin.  
 
Sitovat ilmoittautumiset 0400 937 553/Hannele tai 040 849 
8703/Päivi tai FB Voitoinen tai Tuiskula. Kerro, mistä tulet bussin 
kyytiin (reitti Voitoinen-Tuiskula-Ehtamo-Rauma) ja mahdolliset 
ruokarajoitteet. 
 

Uusia tuulia Tuiskulassa 
 
Valokuvaamo Hulppee Studio on saanut naapuriinsa Kioskin ja 
kampaamon. Kioski on avoinna näin keväänkorvalla sunnuntaisin klo 
15-18, aukiolot laajenevat mahdollisesti kesemmällä. Käykäähän 
tutustumassa valikoimiin! Kioskilta kannattaa kysellä myös Sadun 
herkullisia kakkuja…  
 
Kampaamo Los Manosin sisäänkäynti takapihan puolelta, avoinna 
sopimuksen mukaan. 
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Mikä ihme on kyläyhdistys? 
 
Kyläyhdistyksen (=Tuiskulan kylän vakiasukkaat sekä kesäasukkaat) 
tarkoituksena on oman kylän asukkaiden etujen ajaminen,  
viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä 
kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen kylässä.  
 
Jotta kyläyhdistyksellä olisi mahdollisuus toteuttaa edellä mainittuja 
asioita tarvitaan kaikkien panostusta ja yhteen hiileen puhaltamista. 
Kesäteatterin näytelmäviikkojen väliaikakahvitus on ollut jo vuosia 
helppo tapa ansaita kassaan varoja, joita sitten eri muodoissa 
hyödynnetään kaikkien hyväksi. Toki tämä on myös vuoden suurin ja 
vaativin ponnistus, vaikka onkin lyhytkestoinen vuosikalenterissa. 
 
Kyläyhdistys järjestää ohjattua leikkikenttätoimintaa kylän lapsille, 
työllistäen siinä samalla 4-5 oman kylän nuorta. Kyläyhdistys huoltaa 
joka kesä sekä leikkikenttää että matonpesupaikkaa kyläläisten 
vapaasti käytettäviksi. 
 
Kesäisin hommataan istutuksia silmäniloksi kylällä liikkujille. Keväisin 
annetaan stipendi Kepolan koulun oppilaalle ja muistetaan uusia 
ekaluokkalaisia pyöräilykypärällä. PaulanPuistoa hoidetaan ja sinne 
hommataan polttopuita, jotta kyläläinen voi käydä vaikka 
grillaamassa makkaraa.  
 
Menneinä vuosina kyläyhdistyksellä on ollut erilaisia hankkeita. 
Viimeisin on Tuiskulan Kulttuurikeskus, jossa kyläyhdistys on 
mukana. Hanke saadaan loppuun tänä vuonna. 
 
Kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä Päivi Helminen 
pj, Harri Valtonen sihteeri ja taloudenhoitaja, Tiina Rahikka Sanomien 
päätoimittaja ja jäseninä Sanna ja Tero Kinnunen, Riitta Sianoja sekä 
Pentti Laine. Mukaan mahtuu vielä porukkaa.  
 
Jos kiinnostuit pyyteettömästi toimimaan oman kyläsi eduksi/ 
puolesta niin ilmoita toki innokkuutesi jollekin hallituksen jäsenelle. 
Mielellämme kerromme lisää! 
 
  

 


