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     Tämä julkaisu on luettavissa myös verkossa osoitteessa: tuiskula.info/tuiskulan-sanomat 

 
Kiitos ja iso hali! 
 
Iso kiitos kyläläisille ja kylän ystäville jo tässä vaiheessa 
talkoopanoksesta näytelmäviikkojen aikana! Kahden välivuoden 
jälkeen tapahtuman aikaansaaminen ei ollut ollenkaan itsestään 
selvää ja esimerkiksi teatterin talous romahti vuoteen 2020 tehtyjen 
panostusten vuoksi eikä uusi omarahoitus entiseen tapaan olisi ollut 
mahdollista ilman Kulttuurirahaston tukea. 
 
Ihmiset kuitenkin tekevät viimekädessä lopullisen tapahtuman 
uhraamalla vapaa-aikaansa ja sitoutumalla projektiin. Siitä siis 
kaunein kiitos ihan jokaiselle teatterinmäellä toimineelle 
talkoopanoksen suuruudesta riippumatta! Jokaista teistä tarvittiin ja 
lopputulos on jälleen kerran saanut kaikilta osin ihanaa palautetta. 
 
Vielä on syksyssämme odotettavissa hieno tapahtuma, kun saamme 
Kyösti Mäkimattilan ja 20-vuotisjuhliaan viettävän Varjokuvan 
vieraaksemme torstaina 18.8.2022.  
 
Talkoolaisia kaivataan jälleen ja loput voivat kansoittaa oman 
kylämme upean katsomon sankoin joukoin. Kukaan ei ole profeetta 
omalla maallaan, sanotaan, mutta meillä on oikeasti upeat puitteet 
konserttitoimintaan, mitä jokainen kylässämme vieraillut tähtiartisti 
on silmät ymmyrkäisinä ihmetellyt.  
 
Tervetuloa siis Tuiskulan Kesäteatteriin niin oman kylän väki kuin 
vieraatkin! 
 

-Susanna (jolta niitä lippuja voi varata numerosta 02 5546370) 

 
 



 

 

 

Riippakoivun talkoomatka 14.8. 
 
Tämän vuoden Riippakoivun talkoomatka suuntautuu Turun 
saaristoon, Seilin saarelle, jossa asutusta on ollut jo keskiajalla. 
Saaren kauniit maisemat kätkevät synkän menneisyyden lepran ja 
mielisairauden hoidossa.  
 
Tälle ulkoilmaretkelle mukaan säänmukainen varustus.  
 
Linja-autokuljetuksen lähtö aamulla Köyliöstä (Tuiskulan kioski) 
tarkennetaan ilmoittautuneille.  

- Turusta aluksemme M/s Norrskär lähtee klo 9:30 
- Seilissä klo 11:15 – 16:30 
- Paluu Turkuun klo 18:15 

 
Seilissä meille on varattuna opastus ja lounas, matkalla kahvit. 
 
Ulkopuolisille matkan kustannus on 50 eur. Paikkoja on rajoitettu 
määrä. 
 
Sitovat ilmoittautumiset Tiinalle torstaihin 28.7. mennessä, joko 
spostilla tiina.rahikka@gmail.com tai puhelimitse 040 7191 353 (jätä 
viesti, jos en pääse vastaamaan niin otan yhteyttä).  

- osallistujan nimi ja puhelin/sposti lähtöajan varmistamiseen 
- mahdolliset allergiat 

 
                                                                                                    
  

Pihakirppis lauantaina 6.8. 
 
Vielä kerran PAIMENENMÄESSÄ (Voitoistentie 207A) pidämme 
PIHAKIRPPISPÄIVÄN lauantaina 6.8. 12:00-17:00   
 
Tervetuloa ! 
 
Jos haluat mukaan myymään tavaroitasi ja varata pöydän/paikan 
(ilmainen) laita viestiä meille.  

Sirpa 040 5257165  
Jukka 0400 365674 

 
 


