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Hyvä köyliöläinen 
 Jos sinulla on tavaraa, jonka 
haluaisit lahjoittaa, niin Suomen 
Punaisen Ristin 
kierrätystavaratalossa kaivataan 
lahjoituksia kasvaneen tarpeen 
vuoksi. 
Porin Kontissa on erityisesti tarvetta 
hyväkuntoisista vaatteista, astioista 
ja kodintekstiileistä. 
Köyliön osasto voi auttaa sinua 
viemään tavarasi Konttiin.  
Ota yhteyttä Köyliön 
osaston Minna Jaakkolaan 
040-5239420 
Mikäli en vastaa, soitan takaisin 
myöhemmin. 
Lahjoituksina saadut tavarat päätyvät 
joko myyntiin tai ne annetaan sotien 
ja luonnonkatastrofien uhreille. 
Suomen Punaisen Ristin Köyliön 
osasto 
 
 

 
   

Sydänlämpöiset kiitokset 
äänestäjillemme! 

Teemme parhaamme Köyliön ja 
köyliöläisten hyväksi. 

Merja, Helena ja Pentti 
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Seurataloyhdistys 

kiittää 
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täynnä ja tunnelma katossa! 
 

PS: TTT:lta on tulossa kevättalvella 2001 
uutta! Seuraa postiasi… 
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Myytävänä: 
Salon Merjalla on myytävänä 
kokopuinen valkoiseksi maalattu 
parvisänky koko 130x200. Korkeus 
lattiasta sängyn alareunaan 167 cm. 
Korkeus muunneltavissa. Patja tulee 
samaan hintaan. Hinta 60 e. 050 
3582864 
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                 KÄÄNNÄ!  
Toisella puolella on tärkeää 
asiaa Tuiskulan VPK:n 
suunnitelmista rakentaa 
harjoitusalue  



Kun Tuiskulan Seuratalo laajennettiin ja peruskorjattiin 1990-luvun alussa, esitettiin seuraava 
kysymys ns. yhteisten alueiden osakkaille: Onko kenelläkään mitään sitä vastaan, että näiltä alueilta 
otetaan puutavaraa Seuratalon tarpeisiin. Ei ollut. 
Nyt esitetään samantapainen kysymys: 
Onko kenelläkään mitään sitä vastaan, että Tuiskulan VPK saa toteuttaa alla olevan suunnitelman? 

 
Tuiskulan VPK:n harjoitusalue 

 
Tuiskulan VPK suunnittelee harjoitusaluetta, jossa olisi mahdollisuus harjoitella 
erilaisia onnettomuustilanteita ympäristöä häiritsemättä. Harjoitusalueen 
tarkoituksena on tarjota erilaisia harjoituskohteita, jotka tukevat tämän päivän 
pelastustoimintaa ja sen vaativaa harjoittelua. Yhtenä esimerkkinä vaativasta 
harjoituksesta on kuumien savusukellusten järjestäminen savusukeltajille vähintään 
kerran vuodessa, jossa harjoitellaan toimintaa oikeissa olosuhteissa. Tällä hetkellä ei 
Köyliössä ja lähikunnissa ole tällaista kunnollista harjoittelumahdollisuutta ja paikkaa 
olemassa.  
 
Tuiskulasta löytyy tällaiseen tarkoitukseen maa-alue, joka soveltuisi erinomaisesti 
tähän käyttötarkoitukseen. Maa-alue sijaitsee Hohkan yhteismetsän Kalmeen 
puoleisessa päädyssä keskellä suurta peltoaukeaa, kaukana asutuksesta ja tieyhteyden 
päässä.  
 
Harjoitusalueen mahdollisesta toteuttamisesta ja rahoittamisesta vastaisi Tuiskulan 
VPK ja tarvittavat työt tehtäisiin pääosin talkootyöllä. Harjoitusalue vaatii 
yhteismetsästä toisen päädyn, jotta harjoitusalueen reunoille voidaan jättää puustoa 
ympäristön näkösuojaksi. Alueen kooksi on suunniteltu noin 1000 neliömetriä ja se 
pohjustetaan murskeella ja sepelillä. Harjoitusalueen pohjasta kaadettavat puut 
lahjoitetaan Tuiskulan Seuratalon käyttöön. Alueen käytöstä ja kunnossapidosta 
vastaa VPK ja sen toimijat. 
 
Rakennelmia, joita harjoitusalueelle suunnitellaan, ovat merikonteista koostuva 
savusukellussimulaattori, korkealla työskentelyn mahdollistava kattotasanne sekä 
alkusammutusharjoitteluun soveltuva alue. Alueen rakennelmat pyritään toteuttamaan 
niin, etteivät ne ole kiinteitä ja ovat helposti purettavissa. 
 
Suunniteltu harjoitusalueen paikka sijaitsee alueella, joka on ns. yhteisiä alueita ja 
osakkaita yhteisalueella on monta. Tästä johtuen haluaisimme kuulla alueen 
osakkaiden mielipiteitä ja kommentteja asiasta sekä mahdollista lupaa rakentaa 
harjoitusalue kyseiseen paikkaan. 
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Lisätietoja antavat 
Jouni Ojala, 050 012 3698, jouni.ojala@agrimarket.fi 
Jari Yli-Hauta, 040 720 7457, jariyh@netti.fi 
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