!

Mikä on Tälli-lehti?
Oulunsalon Nuorisoseurantalon peruskorjaus
Löytöjä vintin kätköistä
Seuran ryhmien kuulumisia?
Kiitos kaikille kannatusilmoituksen laittajille ja talkoolaisille
Tervehdys Oulunsalon Apteekista s. 8
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ÄÄKIRJOITUS
(Minna Närhi, Oulunsalon Nuorisoseuran puheenjohtaja)

Tälli on aina ”TÄLLI” ilmestyessään. Tälli ei tarvitse välttämättä erityistä syytä… olkoon tämänkertainen Tällimme tervehdys Oulunsalon Nuorisoseuran uudisteluta talolta
”Tullista tulleille” ja ikänsä Oulunsalossa asuneille. Tälli- lehti ilmestyy tarvittaessa ja
nyt on jälleen lehden julkaisuaika.
Niin on aika rientänyt, että edellisestä Tälli-lehden julkaisusta on kulunut jo 20-vuotta. Olimme silloin
vielä itsenäinen kunta ja liittyminen
osaksi Oulua oli varmistunut.
Vaikka olemme oululaisia, niin silti
me olemme oulunsalolaisia. Moni
asia on meistä itsestämme kiinni,
että saadaan pidettyä Oulunsalo
viihtyisänä ja virkeänä kaupunginosana. Huolehditaan toisistamme,
osallistutaan yhteisiin tapahtumiin,
talkoisiin ja käytetään oman alueen
palveluita, aina kun vain on mahdollista. Näin vältytään siltä, ettei Oulunsalosta tule Oulun ”nukkumalähiötä” ja palvelut säilyy pakkakunnalla. Ollaan ylpeitä juuriristamme
ja tehdään yhdessä Oulunsalosta
hyvä paikka elää ja asua!

Olo on tätä Tälliä tehdessä kuin
olisin ollut isoisää etsimässä. Niin
paljon vanhoista Tälleistä on tullut
kaivettua vanhoja hauskoja juttuja
Oulunsalosta ja oulunsalolaisista.
Tälli on aika iskevä sana, mutta
Tällin tarkoitus ei ole koskaan
satuttaa, vaan Tällin tarkoitus on
informoida kuntalaisia ja antaa
ajattelemisen aihetta.

Tälli on ollut aikoinaan se paikka,
jonne mm. Turun kauppiaat ovat
ankkuroituneet kun ovat tulleet Owlasalaan (Oulunsaloon) markkinoita pitämään.
Kaikki aiemmin julkaistut Tälli-lehdet
ovat luettavissa Oulunsalon Nuorisoseuran kotisivulla www.oulunsalonnuorisoseura.fi.

Mikä on Tälli ja miksi lehdelle
tällainen nimi?

Tällin toimitus haluaa myös kiittää
kaikkia seurantalon talkoisiin ja
varainkeruuseen
osallistuneita
henkilöitä ja yhteisöjä. Suuri kiitos
myös yrityksille, jotka ovat lähteneet
tukemaan seurantalon peruskorjausta ja Tälli-lehden tekoa kannatusilmoituksin.
Toivomme lukijoiltamme palautetta
Tälli-lehdestä
osalo.nuorisoseura@outlook.com
osoitteeseen.

Tälli on osuva nimi juuri Oulunsalolaiselle paikallislehdelle, sillä
Tälli on paikka, joka sijaitsee
Kempeleenlahdella ja on Oulunsalon eteläisin, merialueella sijaitseva kari/apajapaikka.

OULUNSALON NUORISOSEURAN TALON
VUOSISADAN PERUSKORJAUS
Tervetuloa talolle! Kuvassa uusittu aula.
Peruskorjauksen merkitys nuorisoseuralle ja
koko Oulunsalon väelle. Alla lisää tästä
”Hurjasta remontista”. (kuva Minna Närhi)
.

MISTÄ KAIKKI ALKOI?
Oulunsalon nuorisoseuran talo on toiminut
nykyisellä paikallaan vuodesta 1901.
Vuonna 1955 taloa laajennettiin ja rakennettiin uusi sali sekä näyttämö. Vuosien aikana
on tehty useita korjauksia, mutta kun tultiin
2000-luvulle ei talon tekniikka ja kunto vastanneet enää tämän päivän vaatimuksia,
energiatehokkuuden ja ilmanvaihdon ym.
osalta. Vuonna 2018 johtokunta joutuin ison
asian eteen ja miettimään talon tulevaisuutta

TÄLLI 2020

ja sitä että joudutaanko jopa lopettamaan toiminta kokonaan?
Pitkän harkinnan jälkeen kuitenkin päätettiin
hakea EU hankerahoitusta. Työlään prosessin jälkeen rahoituspäätös saatiin ja työt
päästiin aloittamaan syksyllä 2018.
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Valkkari ennen ja jälkeen kuvia

Purkutyö alkoi

Sali juhlakunnossa

Uudet tukirakenteet

Sali konserttivalmiudessa

.
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Nuorisoseuran oma talo eli Valistustalo (“Valkkari”)
Lempilapsella on monta nimeä.
Alun perin toimitilaa kutsuttiin
”Nuorten Tuvaksi” ja myöhemmin
käyttöön otettiin Valistustalo.
Oulunsalon Nuorisoseura on toiminut Oulunsalossa vuodesta
1892 lähtien ja oma talo saatiin
rakennettua 1901, nykyiselle paikalleen ent. Särkelän tilalle. Vihdoinkin Oulun- salossa oli paikka,
missä saatiin kokoontua vapaasti.
Valistustalolle otettiin hoitaakseen
kunnan kirjasto v. 1903. Toiminta
oli muutenkin hyvin aktiivista ja
seuran toimihenkilöt olivat muutenkin mukana kehittämässä Oulunsalon kuntaa mm. meijeriosuuskunnan, koneosuuskunnan ja Oulunsalon
Telefooniyhdistyksen
perustamisessa.
Sähköosuuskunta perustettiin 1921. Sota katkaisi seuratoiminnan 1918 ja samalla perustettiin Lotta-Svärd yhdistys, jonka toimintaa pyöritettiin
Valistustalolla. Ennen sotaa talolla
oli runsaasti iltamia 1930–1940 luvulla. Sodan aikana oli tanssikielto
ja se peruttiin vasta v. 1945. Heti
sodan loputtua oli runsas tilaus ihmisten mielialan kohentamiselle
ja muun hyvinvoinnin edistämiselle.
Valistustalolla on vuosikymmenien aikana toiminut mitä erilaisempia kerhoja mm. ”Seuran tietäjät”, jotka harjoittelivat tietokilpailuja varten ja menestyivätkin
valtakunnallisella tasolla hyvin. 80luvulla Valistustalo toimi kansalaisopiston tiloina sekä nuorisotoimen pelikerho paikkana. 90-luivulla salibandy ryhmämme Trabant edusti meidän liikuntaosastoa. Näytelmäkerhoja, pelimanniryhmiä kuorokokoonpanoja oli
useampia. Iso Ilo on toiminut
näistä pisimpään meidän seurassa.

Valistustalo kouluna
kahteen eri otteeseen 1970
– 80- luvulla
Niinpä kirjoittaja on myös itse käynyt ala-asteen 2.lk Valistustalon
koulua. Kirkonkylälle oltiin juuri rakentamassa uutta koulurakennusta. Olihan se aika erikoista aikaa ja siitä on jäänyt hauska
muisto, kun talonmies toi kirkonkylän koulun keittiöltä päivittäisen
ruokamme maitokärryillä Valkkarille. Talvi oli erityisen kylmä (pakkasta -40oC) useita viikkoja.
Emme valittaneet, vaikka ruoka oli
kylmää. Hyvin maistui kaikille. Salin puoli oli joskus, niin vilpoinen,
että kirjoittaessa piti pitää hanskat
kädessä ja pipoa takapuolen alla.
Välitunnin merkiksi Pentti soitteli
lehmänkelloa.
1970–80-luvulla Valistustalolla oli
lähes joka viikko disco.
Nykyisin monille nuorille Valistustalo on varmaan hiukan vieraampi
paikka, sillä nuorisotapahtumia on
ollut niin harvoin.

Nykyisin talo on seuran tanssiryhmien, ja talon vuokraajien
käytössä. Valistustalolla kel-

paa nyt viettää häitä, syntymäpäiviä, kokouksia ym. tilaisuuksia.
Uusia ihmisiä uusia ideoita
Kaikki aktiiviset ja idearikkaat ihmiset ovat aina tervetulleita mukaan iloiseen harrastustoimintaan ja ennen
kaikkea ideoimaan uusia harrastusryhmiä ja tapahtumia oulunsalolaisten iloksi.
Tervetuloa
tutustumaan
toimintaamme ja uudistettuun taloon.
Talo on ihan teitä varten olemassa!

(Sutkautus vanhasta Tällistä)
Talon ikivanha sähköpääkeskus.
Kiitos Oulun Seudun Sähkölle,
uuden sähköpääkeskuksen
hankinnan avustamisesta!

TÄLLI 2020

Aktiivista toimintaa talolla

Tekisi taas mieli lähteä Afrikkaan
metsästämään Elefantteja.
Taas, oletko ollut siellä?
En, mutta mieli on tehnyt.
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OulunsaloTangon pyörteissä Nuorisoseuran
Valistustalolla
Oulunsalon nuorisoseuran alaisuudessa
toimiva OulunsaloTango juhlii 15-vuotissyntymäpäivää 17.4.2020! Juhlan kunniaksi järjestämme lauantaina 18.4. argentiinalaisen
tangon jatkotason viikonloppukurssin sekä
iltamilongan eli argentiinalaisen tangon tanssit. Kurssille saamme vierailevat opettajat
Niina Krookin ja Kari Kiisken. Niina on luottoopettajamme, jonka pätevästä ohjauksesta
saamme nauttia useammankin kerran vuoden aikana.
OulunsaloTangolla pyörii viikonloppukurssien lisäksi myös viikkotunnit, joissa omat
opettajamme Satu Salonen ja Ari Björnholm
jakavat oppejaan. Viikkotunteja on alkeis- ja
jatkoryhmille.

”Tangon taikaa jo vuodesta 2005”

OulunsaloTangolla on oma johtokuntansa,
joka suunnittelee ja toteuttaa vuoden tapahtumat. Tällä hetkellä johtokunnassa on yhdeksän henkilöä. Toiminta-ajatuksena on
järjestää ja koordinoida argentiinalaisen tangon, milongan ja tangovalssin opetusta ja
niihin liittyviä oheistapahtumia.
Tervetuloa uudetkin harrastajat hienon tanssin
pariin! Kokemusta ei tarvitse olla etukäteen,
innostus riittää.

Lisätietoa löydät nettisivuiltamme
https://oulunsalotango.webnode.fi/ ja facebookista.

TÄLLI 2020

4

Ennen

Jälkeen

Arina mukana Tällissä vuonna 1968
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Tanssiryhmä Kepposet

(kuva ja teksti Kepposet)

Olemme kansantassiryhmä Kepposet Oulunsalon Nuorisoseurasta. Ryhmän ikäjakauma on 14
ja 18 vuoden välillä. Ryhmämme
on toiminut jo useita vuosia. Näihin
vuosiin on mahtunut monta reissua, naurua, hauskoja hetkiä ja
tanssin iloa, mutta myös opettavaisia hetkiä. Tällä hetkellä olemme
kansallisella tasolla kultasarjan
tanssijoita. Keväällä osallistumme
viimeisen kerran nuorten katselmukseen, mutta ensi vuonna tanssimme aikuisten sarjassa.
Olimme Vaaran kakaroita Owlatanssiseikkailussa kiusaamassa
Franzia, Katrin munkeista tykkäävää toripolliisia. Owla ja Kadonnut
valkia – esityksessä olimme kasvaneet ja kepposlaiset olivat Merikosken neitoja.
Ryhmässämme tanssii tällä hetkellä yhdeksän tanssijaa. Vaikka
kokoonpano on muuttunut vuosien
varrella, yhteishenki on kuitenkin
aina säilynyt mukavana. Ryhmää
ohjaa tällä hetkellä tanssiopettaja
Anni Koponen.

Olemme reissanneet niin Suomessa kuin ulkomaillakin tanssin
merkeissä. Viime kesän Europeade Frankenbergissa, Saksassa oli todella mukava ja hieno
kokemus, meillä oli yksi lavaesitys,
katuesitys ja peruskulkue, johon
kaikki mukana olevat ryhmät osallistuivat. Keikat menivät hyvin ja
onnistuneesti.
Yksi mieliinpainuvimmista kohdista kuitenkin oli kulkueen aikana
alkanut vesi- ja raekuuro, jossa rakeet olivat 2-3 cm kokoisia. Kepposet olivat ainoa ryhmä, joka käveli
kulkuereitin kokonaan läpi. Kaikki
vaatteet olivat ihan märkinä, kun
pääsimme takaisin koululle, missä
majoituimme. Kaatelimme supikkaista vettä vähemmäksi ohi kulkiessa ja pukuja kuivattelimme
hiustenkuivaajalla kuivemmaksi.

Aloitimme uuden vuosikymmenen
uudella ilmeellä. Vuoden ensimmäinen keikka oli Folklandia -risteilyllä
uusilla hameilla, koreografialla sekä
uudella kokoonpanolla.
Ensi kesän suunnitelmissa on Pispalan Sottiisi Tampereella sekä
Kaustisen Kansanmusiikkifestivaalit. Harjoittelemme tämän kevään
ahkerasti, mutta hauskuutta unohtamatta. Kevään aikana haemme palautetta Supikas-tapahtumasta.

Meidän keppostelua voi seurata
instagram@kepposet.oulunsalo

Kepposet Saksassa
TÄLLI 2020
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Kikatus
(Teksti ja kuva Raija äiti)

Kikatus koostuu kahdeksasta tytöstä ja
kahdesta pojasta iältään 9 – 13 vuotta.
Jokunen on ehtinyt harrastaa kansantanssia nuoresta iästään huolimatta jo
10 vuotta. Ryhmää ohjaa tanssinopettaja (AMK) Anni Koponen.
Ryhmä on osallistunut Lasten Kalenoihin
Lappeenrannassa useampaan kertaan.
Pispalan Sottiisikin Tampereella on jo
tuttu tapahtuma, Kaustisen Kansanmusiikkijuhlista puhumattakaan. Oulussa
järjestetyssä Owla ja Kadonnut valkia –
tanssiesityksessä kikatuslaiset olivat
Vaaran kakaroita. Ryhmä on osallistunut
Supikas-tapahtumaan, joka on maakunnallinen katselmus- sekä palautetapahtuma. Valtakunnallisessa luokittelussa
ryhmä nousi hopeasarjaan. Entisajan
joulumarkkinoillakin ryhmä on käynyt
tonttuilemassa. Ryhmäläisten mielestä
hauskinta onkin Kikatus 😉, uusia ystäviä, esiintymiset ja reissut porukalla.
Vuoden 2020 suunnitelmiin kuuluu uudet
esiintymisasut, sekä tietysti esiintymisiä.
Kesäkuussa matkataan Tampereelle
Pispalan Sottiisiin, missä on myös luokittelut samaan aikaan. Heinäkuussa on
vuorossa reissu Kaustiselle.

Höpötys
Seuran tämän hetken nuorimmat tanssijat löytyvät Höpötys ryhmästä. Lasten ikä n. 5-6 vuotta.
Ryhmä harjoittelee ahkerasti erilaisia lastentansseja. Tekemisen riemu näkyy ja kuuluu.
Syksyllä starttaa uusia lastenryhmiä. Tervetuloa
mukaan!

TÄLLI 2020

7

Terveisiä Oulunsalon apteekista!
Haluatko hoitaa apteekkiasioinnin
helposti ja nopeasti – omaishoitajat,
pienten lasten vanhemmat ja muut?
Saimme marraskuussa Oulunsalon
apteekkiin käyttöön Remomedi Videoapteekki-sovelluksen,
jonka
kautta teet apteekkiostokset helposti etänä ja noudat toimituksen
joko apteekista tai apteekin noutoautomaatista sinulle sopivana ajankohtana. Lataa valmiiksi puhelimeesi Remomedi-sovellus Google
Play –kaupasta tai App Storesta ja
rekisteröidy. Näin voit tarpeen tullen
soittaa sovelluksella Oulunsalon apteekkiin ja tilata haluamasi apteekkituotteet.
Oulunsalon apteekki on Liikkujan
apteekki. Kannustamme asiakkait
amme arkiliikunnan pariin. Haluatko
seurata hyvinvointiasi kevään aikana? Oulunsalon apteekissa on
tarjolla kehonkoostumus- ja puristusvoimamittauksia (klo 11-13) sekä
yhteinen Apteekin kävelylenkki (klo
13-14) neljänä torstaina: 23.1.,
20.2., 2.4. ja 30.4.2020. Tervetuloa
reippailemaan
iloiseen
joukkoomme!
Seuraavassa tulet tutuksi Oulunsalon apteekin henkilökunnan kanssa.
Apteekkari on yrittäjä, joka on henkilökohtaisesti vastuussa alueensa
lääkehuollosta. Olen koulutukseltani proviisori ja farmasian tohtori.
Toimin aiemmin apteekkarina Ylikiimingissä ja aloitin apteekkarina Oulunsalossa marraskuussa 2018. Apteekkarin vastuulla on henkilökunnan ammatillisen osaamisen ja
asiakaspalvelun kehittäminen sekä
yrityksen talous ja johtaminen.

Proviisori on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija. Proviisori toimii apteekissa esimiehenä sekä palvelee
asiakkaita yhdessä farmaseuttien
kanssa. Proviisori on apteekkarin työpari, joka kehittää yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja vie
uudistuksia käytäntöön. Apteekissamme työskentelee neljä farmaseuttia.
Farmaseutti on apteekin asiakaspalvelija ja lääkkeiden asiantuntija.
Sinua palvelee mitä todennäköisemmin farmaseutti, kun asioit apteekissamme. Farmaseutin tehtäviin kuuluu myös erilaisten lääkehoitoja tukevien palvelujen tarjoaminen ja niissä opastaminen.
Lääketeknikko on apteekin moniosaaja. Lääketeknikko ottaa vastaan
tukkuliikkeiden tilaukset ja hoitaa apteekin varastonhallintaa.
Lääketeknikko tekee myös laskutusta, asiakirjojen arkistointia, lääkejätteen lajittelua ja erilaisia tietoteknisiä tehtäviä. Saatat kohdata lääketeknikon myös kassalla tai ihastella hänen somistamiaan esillepanoja. Yksi
työntekijämme opiskelee lääketeknikoksi oppisopimuksella. Hän käy apteekissa töissä ja pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Koulutus
kestää n. 2,5 vuotta. Lääketeknikkoopiskelija tekee lääketeknikon töitä
yhdessä lääketeknikon ja muun henkilökunnan opastuksella. Opiskelijan
saatat tavata myös kassalla.

Kosmetologi vastaa apteekkimme
kosmetiikkavalikoimasta ja kouluttaa muuta henkilökuntaa esim.
uutuustuotteiden osalta. Teknisen
apulaisen töiden ohella hän opastaa asiakkaitamme apteekkikosmetiikan ja ihonhoitotuotteiden
valinnassa ja käytössä. Apteekissamme on aloittanut kosmetologi,
jonka juttusille pääset ilman ajanvarausta. Häneltä saat asiantuntevaa neuvoa kaikkeen ihonhoitoon
liittyviin kysymyksiin!
Tekninen apulainen työskentelee
apteekissa usein kassalla. Hän
avustaa apteekin henkilökuntaa
erilaisissa tehtävissä kuten tukkuliikkeiden tilausten vastaanotossa,
tavaroiden esillepanossa ja somistuksessa sekä asiakaspalvelussa
.

TERVETULOA OULUNSALON
APTEEKKIIN!
Laura-apteekkari ja Ulla-proviisori

Avoinna ma-pe 8.30 – 19
la 9-16
P. 010 324 4200
TÄLLI 2020
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Vintinkätköistä löytynyttä
Tässä teille kotikokeille ihania isoisoäitien reseptejä
Koulun keittokirja vuodelta 1938 Olkaa hyvät!
Eturuuaksi kallaa:
Keitetyt silakat
½ kg tuor. silakoita
4 dl vettä
Kastike:
1 rkl. margariinia
1 ½ rkl vehnäjauhoja
1 rkl. kermaa

½ rkl. suolaa
8 maustepippuria

kalaliemi, dilliä, persiljaa ja
ruohosipulia (1/2 rkl. kutakin)

Peratut, huuhdotut kalat pannaan kiehuvaan maustettuun veteen ja
saavat hiljaa kiehua kypsiksi. Margariini ja jauhot käristetään, kalaliemi
lisätään vähitellen. Kastike saa kiehua hetken ja maustetaan hienonnetulla
dillillä, persiljalla ja ruohosipulilla (sekä kermalla).
Silakat tarjotaan keitettyjen perunoiden kera.
Liharuokia:
Keitetty kana
1 nuori kana
vettä, suolaa
6 valkopippuria
(inkivääripalanen)

Kastike:
1 rkl. margariinia
2 rkl vehnäjauhoja
5 dl lientä
½ tl sokeria
etikkaa

Vatkuli
400-500 g lapaa tai muita
halvempia, lihaisia paloja
1½ rkl. rasvaa paistamiseen
1 sipuli
6 dl kiehuvaa vettä

6 maustepippuria
1 laakerinlehti
½ rkl. suolaa
2½ rkl vehnäjauhoja

Puhdistettu kana keitetään pehmeäksi vähässä vedessä,
joka maustetaan suolalla, valkopippurilla (ja inkiväärillä).
Ennen kuin kana leikellään vadille, poistetaan siltä nahka.
Kastike: Margariini ja vehnäjauhot käristetään, siivilöity ja
ja kuorittu liemi kaadetaan sekaan. Kastike saa kiehua 10 min.
Se maustetaan sokerilla ja etikalla.

Liha pestään kuumaan veteen kastetulla pyyhkeellä, leikataan
poikittain viipaleiksi ja nuijitaan hyvin. Nämä ruskistetaan
äkkiä rasvassa, sitten pannu huuhdotaan vedellä.
Kuumennettuun, voideltuun pataan asetellaan kerroksittain
ruskeutettu liha ja sipuliviipaleet, mausteet ja vehnäjauhot;
huuhdeliemi kaadetaan päälle. Kaiken tämän annetaan
hiljalleen kiehua kannen alla, kunnes liha on mureata. Sen
jälkeen liha asetetaan vadille, kastike vispilöidään ja
kaadetaan lihan päälle.

Kasvisruokia
Pinaattimuhennos
400 g tuoretta tai 2 rkl. kuivattua
hienonnettua pinaattia
3 rkl. vehnäjauhoja
½ rkl margariinia

4 dl maitoa tai pinaattilientä
1 tl. suolaa
½ rkl sokeria

Tuoreet pinaatin lehdet perataan, huuhdotaan ja hienonnetaan
vehnäjauhojen kera.
Margariini sulatetaan, kiehuva maito sekoitetaan joukkoon
vähitellen ja hienonnettu pinaatti
lisätään; saa kiehua 10 min. ja maustetaan. Kovaksi keitetty
muna käytetään muhennoksen koristamiseen.
Raparperin ja mangoldin lehtiä, nuoria nokkosia, suolaheinää ja nuoria punajuuren lehtiä muhennetaan edellä mainitulla tavalla.

Karhuojantie 2, Oulunsalo
ma–la 7–21, su 12–18

R
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Iso Ilo
Iso Ilo on vuodesta 1962 Oulunsalon Nuorisoseurassa toiminut sekakuoro, jonka esiintymisessä yhdistyy laulu, tanssi ja dialogi. Kuoro
muodostuu noin 45 laulajasta, sekä viiden hengen pelimannibändistä. Ryhmän lavailmaisussa
näkyy yhdessä tekemisen riemu ja aito ilo. Iso Ilo
liikkuu ja liikuttaa! Iso Ilon toiminta huipentuu
aina vapun aikaan esitettäviin, noin tunnin mittaisiin revyytyylisiin esityksiin. Vappukeikkojen lisäksi Iso Ilo keikkailee aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa, sekä muun muassa Kaustisen Folk
Music Festivaaleilla.
Elokuussa 2018 kuoron musiikillisena johtajana
aloitti Atte Kekkonen. Atte on koulutukseltaan
laulaja, pianisti ja musiikkipedagogi. Hän on urallaan työskennellyt monipuolisesti musiikkiteatterin parissa. Kekkonen on sovittanut kaikki upeat
vappuohjelmiston kappaleet juuri Iso Iloa varten.
Iso Ilon esitysten käsikirjoittajana on useiden
vuosien ajan toiminut tanssitaiteen moniottelija,
tanssija, tanssinopettaja ja koreografi Petri
Kauppinen. Ohjaajana ja koreografina Iso Ilossa
toimii Oamkin tanssinopettajakoulutuksessa
työskentelevä Milla Korja. Tämän kolmikon taiteellinen näkemys yhdistettynä kuoron ja bändin
tulkintaan saa aikaan tunteikkaan tykityksen,
jonka ilolla tarjoilemme vappuyleisölle!
Tänäkin vuonna Iso Ilo on tuomassa Pohjankartanon saliin uuden kokonaisuuden, jota kuoro
jo ahkerasti ja innokkaasti valmistelee. Esitykset
ovat vappua edeltävänä viikonloppuna, sekä
vappuaattona. Vappuesityksen teema on perinteisesti salaisuus markkinoinnin alkuun saakka.
Vuosi toisensa jälkeen kokonaisuudet ovat olleet
suuri menestys – esitykset on esitetty lähes loppuunmyydyille katsomoille!

S
euraa meitä www.isoilo.fi, sekä facebook ja
instagram isoilo. Nähdään vappuna!

IsoIlo Oulunsalon kirkonraitilla

www.neontyo.fi/
petteri.narhi@neontyo.fi
Puh. 0400 633 042
TÄLLI 2020
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HÄÄT, SUKUJUHLAT, SYNTYMÄPÄIVÄT,
YRITYSJUHLAT, KONSERTIT
TILAVARAUKSET:
https://www.oulunsalonnuorisoseura.fi/
Osoite: Neuvoksenkuja 2 (kylänpuoli)
osalo.nuorisoseura@outlook.com
p. 050 546 7290

Lippuvarukset:
osalo,nuorisoseura@outlook.com

Linkki vanhoihin Tälli-lehtiin v. 1967https://www.oulunsalonnuorisoseura.fi

(Lausahdus vanhasta Tällistä)
Suurimpia tämän päivän työtä säästäviä keksintöjä
on huominen päivä
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Oulunsalon nuorisoseurantalon peruskorjaus jatkuu!

”VALKKARI” KUNTOON!
OULUNSALON NUORISOSEURANTALON VARAINKERUUKAMPANJA
JATKUU!
Kutsumme kaikki oulunsalolaiset ja yrityksen mukaan tähän
”Valkkari kuntoon” varainkeruukampanjaan.
Iso kiitos jo kampanjaan osallistuneille!

Varainkeruutili FI15 5741 4020 1111 88
Saaja: Oulunsalon Nuorisoseura ry
(Keräyslupa nro RA/2019/1162)
(Leader-rahoitus hankkeesta n. 50 %)

Oulunsalon Nuorisoseuran johtokunta ja talotoimikunta kiittää arvokkaasta tuestanne!
TÄLLI 2020
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