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Köyliön Museoyhdistys ry:n vuosikokous 
 
Tuiskulan Torpparimuseolla 31.5.2022 klo 17:30. Ennen 
vuosikokousta on johtokunnan kokous klo 17:00 (sama paikka).  
 
 

Kesän 2022 ohjattu leikkikenttätoiminta 
 
Tervetuloa kaikki Kylän lapset leikkimään Tuiskupuistoon ohjattuun 
leikkikenttä toimintaan 6.6.-1.7. (ei 24.6.) klo 10-12:30. Toiminta on 
tänä vuonna maksutonta. 
 
Ohjaajina toimivat Jenny Ranta-Pere, Jesper Hämäläinen, Eevi Alanen, 
Mari Toikander sekä Elli Ala-Ristaniemi. Paikalla on aina kaksi 
ohjaajaa. Leikkikenttävastaavana toimii 6.-17.6. Jaana Järvinen 
p.040 701 7842 ja Päivi Helminen 20.6.-1.7. p.040 849 8703. 

 
Kesä on täällä - talkoilua ja yhdessä oloa 
 
Riippakoivun siivoustalkoot torstaina 2.6.2022 klo 17 alkaen. Oma 
harava mukaan! Kottikärryjä tarvitaan, museon lähellä asuvat vink 
vink… 
 
Paulan puiston siivoustalkoot tiistaina 7.6.2022 klo 17 alkaen. Oma 
harava mukaan! 
 
Edelleen tarvitaan kyläläisiä ja kylän ystäviä talkoilemaan 
näytelmäviikkojen ajaksi 1.-15.7.2022. Näytelmiä on kaikkina muina 
päivinä paitsi lauantaina, sunnuntaina on kaksi näytöstä.  
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Ilmoittauduthan mukaan, kaverinkin voi ottaa mukaan! Laita viestiä 
tai soittele Sannalle numeroon 044 547 2367. 
 
Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat jo talkookutsuun vastanneet 
myöntävästi! Neljästä talkookerrasta saa näytelmään vapaaliput 
kahvilippuineen sekä yhdessä tehtävän talkoomatkan. 
 
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. 
 
 

Avoimet kylät -tapahtuma lauantaina 11.6. 
 
Tuiskulassa kohteina Kotikolo, Härkälän tuorepuoti, Tuiskulan kioski 
ja Torpparimuseo.  
 
 

”Yhteislauluillat kylästä kylään” 
 
Kenellä on ikävä entisaikojen piipahtelua naapuriin ihan kutsumatta 
ja yllättäen? Sellaista matalan kynnyksen poikkeamista kahville tai 
vain hetkeksi rupattelemaan. Tulevana kesänä voi kyläillä sydämensä 
kyllyydestä ja samalla harrastaa kotiseuturetkeilyä, sillä kesän aikana 
Säkylän kylissä järjestetään kesä-torstaisin yhteislaulutilaisuuksia. 
Jokainen kylämme on erilainen ja kylä järjestää illasta oman 
näköisensä. Tuiskulalla on kunnia käynnistää yhteislauluillat ja 
meillehän vieraita mahtuu! 
 
Tervetuloa siis Tuiskulan Kesäteatterille torstaina 9.6.2022 klo 18 
laulamaan suvisessa illassa! Illan säestyksestä vastaa Perkon 
Johannes parin kaverin kanssa ja esilaulattajakin, Johanna, on 
lupautunut mukaan. Katsotaan, mitä kivaa keksitään! 
Kahviakin on tarjolla! Tuiskulan Kyläyhdistys tarjoaa kahvit klo 18 
alkaen ennen laulun viritystä.  
 
Kutsu kavereita kauempaakin, tarjoa naapurin mammalle kyyti ja 
lähde nauttimaan laulamisen riemusta. Ja seuraavana torstaina 
sitten kyläilemään toiseen kylään! 
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Tuiskulan Kulttuurikeskus-hanke 
 
Kahden hiljaisen kesän jälkeen on kylässä taas vähän enemmän 
sutinaa teatterin herätessä eloon. Hankkeen alku osui koronan 
pahimpaan aikaan ja isoja talkoita oli hankala järjestää. Jotakin 
näkyvää kuitenkin onnistuttiin saamaan aikaan ja esimerkiksi kylän 
vanha kuivuri kaunistui uuden katon ja maalauksen myötä niin, että 
Tuiskulassa on varmasti Suomen kaunein ja komein teatterin 
lippukoppi!  
 
Vanha Maantila saatiin hankituksi kylän omistukseen ja Seuratalo, 
Torpparimuseo/teatteri, Ravintola Riippakoivu ja Rauhala 
muodostavat nyt yhtenäisen alueen. Alueella on raivattu puustoa ja 
maastoa, tehty kaapelointeja ja yhdistetty sähköliittymiä näin  
saaden huomattavia säästöjä kylän yhteisiin kohteisiin. 
 
Paljon on vielä tehtävää ja tämä vuosi on toteuttamisaikaa. 
Käytännössä se kuitenkin tarkoittaa, että tavoitteena on saada 
mahdollisimman paljon valmista jo ennen heinäkuun 1. päivän ensi-
iltaa. Alue on kaunis ja arvokas ja koko kylän yhteinen aarre. 
 
Nyt olisi siis ihana tilaisuus tulla mukaan talkoilemaan. On 
rakentamista, maalaamista, kropsottamista ja raivaamista, siivousta 
ja suunnittelemista, jokaiselle jotakin. Jos hiukankin tuntuu siltä, että 
olisi kiva osallistua johonkin, vaikka pieneenkin hommaan, ota 
yhteyttä allekirjoittaneeseen. Tai uskalla vastata puhelimeen, jos 
soittelen. 😊 
 
Tuiskulan Kesäteatteri viettää parin vuoden kuluttua 50-
vuotisjuhliaan ja tämä aika on ollut alusta lähtien ihan mieletöntä 
yhteisöllisyyden juhlaa; jokainen mukana oleva taho on hoitanut 
oman ’tonttinsa’ ja kylään on saatu aikaiseksi paljon yhteistä hyvää, 
Seuratalo yhtenä isoimmista kohteista.  
 
Jokaisella on omat kiireensä, mutta näiden parin kotona vietetyn 
vuoden jälkeen ihmisten ilmoilla on vaihteeksi tosi kivaa. 
 
Kiitos tähänastisesta ja tervetuloa talkoisiin! 
Susanna p. 050 363 9050 
 
 
 


