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Seuratalon historiaa ja tarjontaa
Tuiskulan seurataloyhdistys ry perustettiin 1990 alkupuolella, kun
talo peruskorjattiin ja laajennettiin kyläläisten mittavan talkootyön,
Kesäteatterin tuottojen ja Opetusministeriön avustuksen avulla. Talon
ylläpitokulut, (sähkö, vakuutukset, kalusto, huolto..) kasvoivat silloin
merkittävästi, ja välttämättömiin menoihin tarvittiin kyläyhdistyksen ja
Kesäteatterin apua.

Kun talon vuokratulot eivät riittäneet vuosittaiseen ylläpitoon, syntyi
ajatus omasta varainhankinnasta. Perustettiin Tuiskulan TalviTeatteri
(TTT) ja vuonna 2003 järjestettiin ensimmäinen, Jaana Pölläsen ja
Risto Hiltusen tähdittämä kahvikonsertti.

Sitä ovat seuranneet mm Martti Suosalo, Ritva Oksanen, Seela Sella
(4 kertaa!), Jukka Kuoppamäki, Ulla Tapaninen, Minttu Mustakallio ja
Ville Virtanen, Jukka Puotila, Ilmari Saarelainen jne.

Sääntöjen mukaan ”yhdistyksen jäsenenä voi olla kuka tahansa
Tuiskulan kylän nykyinen tai entinen asukas”. Normaaliin
yhdistystoimintaan yleensä kuuluvaa jäsenmaksua yhdistys ei
kuitenkaan ole kerännyt kuin kerran, vuonna 2004.

Kyläläisillä on nyt oiva tilaisuus ”jäsenmaksun” suorittamiseen.

Lippuvaraukset Laineen Annelilta, 040-5167 455 tai s-posti
onnelilaine@gmail.com.

2.4.2023 kello 17 Seuratalolla on upea konsertti
Susanna Haavisto/Mari Kätkä: Piaf - Pakko saada
laulaa!



TTT päämarkkinointikanava on sähköposti, voit varauksesi
yhteydessä jättää Annelille myös oman s-postisi. Näin pääset heti
varaamaan, kun uusi esitys julkistetaan.

Terveisin seurataloyhdistyksen hallitus
Pentti Laine pj, Henna Ryömä, Mirva Saha, Sanna Kinnunen,
Tero Kinnunen, Merja Mäkelä, Kari Krusberg, Jukka Sarin ja
Anneli Laine

Kesää kohti
Vielä saadaan nauttia ihanista kevättalven ulkoiluilmoista. Kevät
kuitenkin etenee vauhdilla, muuttolinnut saapuvat ja teatterilaisetkin
alkavat harjoituksensa.

Kesän koittaessa Riippakoivu kunnostautuu vastaanottamaan
talkoolaiset uuden kesän touhuihin. Tarkemmat kesän aikataulut ja
esitykset tiedotetaan seuraavassa julkaisussa.

Tekemistä Tuiskulassa
Liikunta ja yhteinen tekeminen ovat hyvinvoinnin a ja o. Ota tästä
omaan kalenteriisi sopivia aikatauluja:

Seniorien liikuntatuokiot, Nurmenmäentien rivitalolla klo 10-11:15.
Kevään 2023 sovitut päivämäärät ovat

- 21.3.
- 5.4. ja 20.4.
- 2.5., 16.5. ja 31.5.

Ämmäintaivas kokoontuu Tuiskulan Paloasemalla käsitöiden ja
kahvittelun merkeissä keväällä seuraavasti (klo 18 alkaen).

- 12.3.
- 2.4.
- 30.4.


