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TÄRKEÄ TIEDOTE 

MOLEMPIEN KYLIEN 

ASUKKAILLE 

Tervehdys! 

Jokaiselle kiinteistönomistajalle on varmasti tullut 

selväksi, että kiinteistöjen on täytettävä uuden 

jätevesilain vaatimukset v. 2016 maaliskuusta 

alkaen. Määräaika on tulossa nopeasti vastaan, 

mutta hyvin harva on tehnyt konkreettisesti mitään 

asian eteen. Siellä missä se on teknisesti ja 

taloudellisesti järkevää, paras vaihtoehto on 

järjestää jätevesihuolto keskitetysti liittämällä 

mahdollisimman paljon kiinteistöjä yhteisen 

jätevesiviemäriverkon kautta kunnalliseen 

viemäriverkkoon ja siten saada asia kertaheitolla 

kaikin puolin kuntoon juomavesiverkoston tapaan. 

Kunta on luvannut vetää paineviemärin 

runkoputken Ristolasta Tuiskulaan asti, mutta 

varsinainen viemäriverkosto siitä eteenpäin olisi 

hoidettava ”paikallisin voimin” eli käytännössä 

perustamalla liittyjien kesken jätevesiosuuskunta 

hoitamaan kaikki käytännön vaatimat työt ja 

järjestelyt. Kenties asian suuruuden vuoksi itse 

kunkin on ollut helppo jättää tämä mahdollisuus 

unohduksiin tyyliin ”ei semmoista kukaan 

kuitenkaan rupea järjestämään” ja ”jos se ehkä 

Tuiskulassa olisi mahdollista, niin ei se ainakaan 

Voitoisiin saakka kummiskaan ulottuisi…”  

Vihdoin toukokuussa Tuiskulan kyläyhdistyksen 

alkuun panemana lähdettiin tosissaan selvittämään, 

olisiko tämä kuitenkin todellinen vaihtoehto ja 

missä ne järkevyyden rajat muihin vaihtoehtoihin 

nähden tulisivat vastaan. Osuuskunta oli tarpeen 

perustaa nopeasti, jotta olisi joku virallinen toimija 

hoitamaan asioita eri tahojen kanssa ja 

OSUUSKUNTA ON NYT SIIS PERUSTETTU! 
Alla muutama esimerkki oleellisimmista toimista: 

- Esiselvitys teknisistä mahdollisuuksista ja arvio 
kustannuksista sekä Tuiskulan että Voitoisten 
alueelle, kunnalta budjettivaraus 
runkoviemärille vuodelle 2015 (syyskuun 
alussa), anomus tuen saamiseksi ELY-
keskukselta (marraskuu), varsinainen 
suunnittelu käyntiin vuodenvaihteessa, 
liittymäsopimukset ja urakkatarjoukset 

keväällä, jotta kaivuu ja asennus olisivat 
mahdollisia syksyn/talven 2015–16 aikana. 

Esiselvitys on nyt saatu hyvällä laadulla tehdyksi 

ja lopputulos on positiivisempi kuin aluksi 

osasimme odottaakaan! Nyt nämä tulokset 

HALUTAAN ESITELLÄ MOLEMPIEN 

KYLIEN ASUKKAILLE MITÄ 

PIKIMMITEN ELI SE TAPAHTUU 

ESISELVITYKSEN TEHNEEN 

AMMATTILAISEN JOHDOLLA: 

 

LAUANTAINA 6.9 KLO 14 ALKAEN 

TUISKULAN SEURATALOLLA! 

 

Pari oleellista asiaa esille jo nyt, vaikka näistä 

tietenkin tarkemmin sitten paikan päällä: 

- Joitain voitoislaisia kyläyhdistyksen vetäjän 
Helinin Annen johdolla tutustui jo selvitykseen 
ja lopputulema oli, että tässä on kyllä kovasti 
järkeä ja mahdollisuuksia myös esimerkiksi 
kiinteistön arvonnousun muodossa. Mutta, 
jotta kustannukset saadaan pysymään 
edullisina muihin vaihtoehtoihin nähden 
(erityisesti Voitoisten alueella), niin tähän olisi 
saatava mukaan mahdollisimman moni eli 
periaatteella että ”jokainen mahdollinen 
torppa mukaan”! 

- Koska ensimmäisillä syksyn toimilla on jo kiire ja 
jotta osuuskunnasta tulee uskottava toimija, 
niin halukkaiden pitäisi valmistautua liittymään 
osuuskunnan jäseneksi syys-lokakuun aikana 
(selkeän A4-paperin täyttö ja allekirjoitus). 
Tulemme järjestämään vielä, vaikka 
aluekohtaisia, pienempiä liittymistilaisuuksia. 
Ymmärrettävästi jokaista taloa ei välttämättä 
pystytä erikseen kiertämään, joten olisi hienoa, 
että ”selvät tapaukset” olisivat itse aktiivisia ja 
liittyisivät jo vaikka lauantain tilaisuudessa. 
Näin säästettäisiin aikaa ja voitaisiin paremmin 
palvella niitä, jotka tarvitsevat tarkempaa 
kiinteistökohtaista tilanteen selvitystä. 
 

KÄÄNNÄ 



Syysterveisin ja kiireisistä syystöistä huolimatta 

runsaslukuista osallistujajoukkoa odotellen, 

Harri Kimppa, 

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja 

”kortteeraten” Tuiskulassa ”pluttanatorin” nurkilla 

PS: Lisätietoa tulee löytymään myös: 

www.tuiskula.info/jatevesiosuuskunta 

 
 
 
 

Kuntoliikuntaa naisille ja miehille 2 

Aika: maanantaisin klo 20.00 - 21.00 
Ajankohta: 15.9. - 24.11.2014 ja 12.1. - 
13.4.2015 
Paikka: Tuiskulan Seuratalo, Ilmiintie 34. 
Tuiskula 
Opettaja: Marja Helminen 
Järjestäjä: Pyhäjärviseudun aikuisopisto 
Kurssinumero: 830131SS 
Kurssimaksu: 40 euroa 
Ilmoittautuminen: alkaen ke 27.8.2014 klo 
16.30 puhelimitse 02 - 8328446 tai 
netissä: www.opistopalvelut.fi/pyhajarviseutu 

Opiskelijaminimi on tänä vuonna nostettu 15 
henkeen entisestä kymmenestä. Tarvitaan siis 
muutama uusi innokas jumppaaja, jotta 
saamme pidettyä jumppamahdollisuuden 
omassa kylässä.  

 

TERVETULOA! 
Kyläyhdistys kutsuu kaikki Paulan puiston 
SYYSPIKNIKKIIN LA 30.8 KLO 17 alkaen 
iltamyöhään. Ohjelmassa on mm. lättyjen 
paistoa, makkaran grillausta ja yhdessä oloa sekä 
jotain pientä ajanvietettä. 
Varaudu mukaan PALOTURVALLISELLA lampulla ( 
esim. lyhty ) niin saadaan tunnelmavalaistusta 
elokuiseen iltaan....!                                
Kyläyhdistys 

 
 
 
 
 
 
 

Tuiskula-Voitoisten Seniorikerho aloittaa jälleen 
toimintansa. Ensimmäinen kerho ja ruokailu on to 
4.9. klo 11.30 Tuiskulan paloasemalla. 
Kerhoon ovat tervetulleita kaikki 65-vuotta 
täyttäneet köyliöläiset eläkeläiset. 
Ruokailun takia ilmoitathan osallistumisestasi 
Hakalan Maikille muutamaa päivää aikaisemmin, 
puh työ 044-0631 421 tai oma 050-350 4468. 
Levittäkää puskaradion kautta tietoa myös 
naapurikyliin (esim. Ristola, Lähteenkylä ym.)tilaa 
on heillekin.Kiitos! t: Marja 

 

Talvi tulee! Tarvitseeko joku suksiboxia? 
Nähtävillä meidän pihalla. Pentti Laine 050-525 
4737 

 
 

Etsintäkuulutus: Seuratalon viimeisen 
keittiöremontin yhteydessä sinne hankittiin mm. 
kaksi lasikuitukaasupulloa. Nyt toinen on 
vaihtunut/vaihdettu pienempään ja teräksiseen. 
Tietääkö joku tästä jotain ja missä on Seuratalon 
oma pullo? Vastaukset Pentti Laine, 050-525 
4737 

http://www.opistopalvelut.fi/pyhajarviseutu

