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Tuiskulan ja Voitoisten tilojen yhteiset alueet 
Isojaon peruina osalla kylän tiloista on ns. oikeus yhteisiin eli oikeus käyttää yhteisiä alueita. Nämä 

yhteiset alueet ovat 
MUTAPALSTAT SAUSUO JA TUISKULA 319-401-878-3 

SORAPALSTAT SARIMÄKI JA KAO 319-401-878-4 

SAVENOTTOPAIKKA TUISKULASSA 319-401-878-5 

JUOTTOPAIKKA TUISKULASSA 319-401-878-6 
 

 
Alueet ovat olleet vuosikymmeniä käyttämättä paitsi 1990-luvun alussa, kun yhteisellä, tosin epävirallisella 
päätöksellä päätettiin ottaa osa Seuratalon peruskorjaukseen ja laajennukseen tarvittavasta puutavarasta 
näiltä alueilta. Lisäksi alueilla on tehty ns. metsänhoidollisia töitä harventamalla puustoa ja käyttämällä näin 
syntynyt tavara Kiitos kutsusta! Olen kuitenkin tuolloin matkalla SM-kisoihin! 
onnea uudelle talolle! 

Seuratalon lämmitykseen. 

 

Tuiskulan VPK on viime aikoina kehitellyt oivan suunnitelman rakentaa oman VPK:n ja 

lähialueiden palokuntien tarpeisiin harjoitusalue. Seuraavana alku VPK:n suunnitelmasta: 

 
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 yhteisen alueen (319-401-878-5) Kalmeen puoleisessa päädyssä keskellä suurta peltoaukeaa, kaukana 

asutuksesta ja tieyhteyden päässä.  

…………… 

 (koko teksti oli Tuiskulan Sanomissa nro 439 16.12.2010) 

 

Koska hanke on VPK:n ja kylän tulevaisuuden kannalta mitä kannatettavin ja kun toisaalta ko. 

harjoitusalueen rakentaminen vaatii virallisesti maanomistajan luvan, olemme me muutamat 

kyläläiset ryhtyneet selvittämään ns. Yhteisten alueitten osakaskunnan perustamista. Työ on nyt 

siinä vaiheessa, että kaikkien tilojen omistajat, joilla on oikeus yhteisiin, on selvitetty osoitteineen, 

säännöt ja kokouskutsu on suunniteltu ja varmistus viranomaisilta on työn alla. Kokouskutsu tullaan 

postittamaan lähipäivinä -viikkoina kaikille. 

Jos asiassa on jollakin kysyttävää, voitte kääntyä puoleemme: 

Pentti Laine 050-525 4737, Jaakko Härkälä 040-5281546, Jari Yli-Hauta 040-720 7457, Reijo 

Välilä 040-5883283 

 
 

Satakunnan Oma Syöpäkeräys on 15.4.-31.5.2011 

Tuiskulan alueella kiertävät Anna-Liisa Saari, Ritva Saha ja Minna Jaakkola. 

Keräyksen tuotto käytetään Satakunnan Syöpäyhdistys r.y:n alueelliseen syöpäneuvontaan ja 

tukipalveluihin 30.06.2012 mennessä. 
 

 
 

Seuratalon keittiöremontti on loppusuoralla. Tietääkö joku, mistä voisi saada / ostaa 
käytetyn suurkeittiöjääkaapin/-kylmäkaapin? Saa olla kolhuinenkin, kunhan toimii 
(maalataan). Lasiovinen käy. Ja kätisyyden pitäisi olla vasen. Pentti Laine, 050-525 4737 


