TUISKULAN SANOMAT
NRO 505

9.10.2014

Lallin Lammas Oy etsii työntekijää
Lallin Lammas on viidentoista vuoden aikana kehittynyt Suomen suurimmaksi
lampaisiin ja vuohiin keskittyneeksi liha-alan yritykseksi. Yritys työllistää
nykyisin 5 vakinaista työntekijää ja lisäksi lihantarkastuksen ja kuljetuksen
ammattilaisia.
Lähiruokatrendi ja suoramyynti lisääntyvät koko ajan. Entistä suurempi osuus
lihasta leikataan jo nyt yrityksessä patavalmiiksi, joka palautuu lampureiden
suoramyyntiin.
Vastataksemme palvelutarpeen kasvuun, etsimme leikkaamoon, lähinnä
pakkaustyöhön yhtä käsiparia lisää.
Jos olisit lähialueelta ja pystyisit joustaviin työaikoihin, voisit käydä
keskustelemassa paikan päällä Kati Kaisajoen kanssa, mitä Lallin Lammas Oy
pystyisi sinulle tarjoamaan. Liha-alan ammattilainen ei tarvitse olla, koulutamme
työn ohessa ja tositarkoituksella.
Jos kiinnostuit niin soita numeroon 02 5546273 ja sovi käynnistä.

Lallin Lammas Oy
Mikolanlenkki 80
27730 Tuiskula
(Katso myös netistä)
Välipalakurssi Tuiskulan Seuratalolla :
Opetellaan käsittelemään raaka-aineita, työvälineitä, ja valmistamaan maistuvia välipaloja.
Tiistaisin 14.10. - 11.11. (myös syyslomalla) klo 16.00 - 17.30.
Hinta 12 eur, 4H-jäs. 0 eur, ekaluokasta ylöspäin, yläikärajaa ei ole
Ilm. marja-liisa.lainepaa@4h.fi tai p. 040 5472221 13.10. mennessä

Kansalaisopiston järjestämää
KUNTOLIIKUNTAA NAISILLE JA MIEHILLE
TUISKULAN SEURATALO, Ilmiintie 34 Marja Helminen Kurssimaksu 37,00 €
ma 19.45-20.45 **** 16.9.2013-2.12.2013 **** 13.1.2014-7.4.2014,
Vaihtelevan musiikin tahdissa perusjumppaa sisältäen alkulämmittelyn, lihaskunnon kohottamista,
vaihtelevasti mm. keppi-, pallo- ja punttijumppaa ja lopuksi venyttelyä. Kokeillaan kahvakuulaa.

MLL:n PERHEKAHVILATOIMINTAA KESKIVIIKKOISIN KLO 9.30-11.30 PÄIVILÄSSÄ (vanha
kirjasto, Nurmenmäentie 4 as 1).
TERVETULOA MUKAAN !!

Käännä-

TUISKULAN-VOITOISTEN
JÄTEVESISANOMAT #3
7.10.2014
Tervehdys taas,
Tässä päivien aikana on noussut muutama asia esiin, jotka kenties askarruttavat monia muitakin ja
siksi on parempi selventää ne näin kaikille:
 JÄTEVESIPUTKI JOEN ALITSE: Joen alitus ei ole mikään ongelma; iso kaivinkone kauhaisee
joen pohjaan ”ojan”, jonne putki painoineen lasketaan ja vielä sopivasti peitetään. Putki siis
jää ”pohjamutiin” ja ei toisaalta haittaa onkijoita, ravustajia jne ja toisaalta ei ole herkkä
millekään ulkoisille tekijöille (pakkanen/jäätyminen). JOTEN, jätevesiputki voidaan vetää
myös ”toiselle puolelle”, jos vain muuten putken kaivuu osallistujien määrän suhteen on
järkevää. Eli Vähäjärventien, Eskonkalliontien, Myllykyläntien, Aholantien, Ernastentien ja
Koivusaarentien varrella asujien on mahdollista liittyä yhteiseen jätevesiviemäriin, kunhan
vain muuten liittyjiä on tarpeeksi.
 KUNNAN SITOUTUMINEN RUNKOPUTKEN RAKENTAMISEEN riippuen ympäristöministerin
”säätämisestä” jätevesiasetuksen toteuttamisen/aikataulun suhteen: Nämä kaksi asiaa eivät
ole mitenkään sidottu toisiinsa! Kunnan vesihuoltosuunnitelmissa tämä runkoputki on ollut
jo vuosikausia ja se on toteutettavissa, kunhan vähintään Tuiskulan alueelta on riittävästi
viemäriin liittyjiä osuuskunnan kautta. Eli kysymys nyt vain on se, että haluaako itse kukin
saada jätevesiasiansa kunnolla kuntoon vai haluaako vain seurata ihan minimiä, mitä
kulloinkin vaaditaan.
 MIKSI PITÄÄ TOIMIA NYT EIKÄ ODOTTAA EIKÄ KANNATA ODOTELLA? ELY-keskuksen
tukirahaa on näihin hankkeisiin ollut tarjolla aiempina vuosina, mutta tämän vuoden
marraskuussa haettavaan kauteen sitä on vielä saatavissa. Olemme saaneet ELY-keskuksen
suunnalta viitteitä, että tässä haussa tukea olisi vielä saatavissa n. 25 % toteutuneista
kustannuksista, mutta myöhemmin tätä tukea ei ole joko ollenkaan saatavissa tai ainakin
sen taso tulee hyvin voimakkaasti putoamaan. Tämän vuoksi meidän kannattaa tämä asia
hoitaa nyt eikä vain jäädä odottelemaan ja ihmettelemän esimerkiksi valtakunnan politiikan
käänteitä asiassa.

JÄRJESTETÄÄN ERILLINEN JÄTEVESIVIEMÄRIOSUUSKUNNAN

NEUVONTAILTA
VOITOISTEN KOULULLA TIISTAINA 14.10 KLO 18 ALKAEN.
Illan aikana voidaan keskustella tilanteesta tarkemmin, auttaa hakemuslomakkeen
täytössä (esim. kiinteistön/tilan rekisterinumero) ja tietenkin otetaan vastaan
hakemuslomakkeita.
Jätevesiterveisin Osuuskunnan puolesta,
Harri K, Puh 050 5262952

KÄÄNNÄ 

