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Sateisen elokuun jälkeen aurinko taas paistaa! Toivottavasti säät suosivat myös lokakuun alussa eli sunnuntaina 2.10. järjestettäviä perinteisiä lasten juoksukisoja. Ja vaikka sää ei suosisi, niin silti kisataan toki ehkä pienemmin kuvioin! Sarjoja on kaikenikäisille lapsille, ja kaikille osallistujille on luvassa palkinto. Koko perhe innolla mukaan kisailemaan ja ulkoilemaan Huutoniemen kuntopolulle!
Lokakuun alussa eli lauantaina 1.10. järjestetään koko alueen Syyskirppistapahtuma. Jokainen voi järjestää omalla pihallaan pihakirppiksen tai tuoda myyntipöytänsä Teeriniemen päiväkodin takaiselle hiekkakentälle. Tapahtuman koordinoinnista vastaa Matti Tikkaoja, ja hänelle voi ilmoittaa oman myyntipisteensä sijainnin. Matti laatii myyntipisteistä kartan, jonka avulla voi suunnistaa myyntipisteille. Myyntipisteet myös viitoitetaan Teeri-Kiila -ilmapalloilla. Tapahtuman keskuspaikka on päiväkodin kenttä, jossa on myös grilli lämpimänä ja makkaroita myytävänä. Yllätysohjelmaa on myös luvassa! Ulkoillaan, shoppaillaan ja vietetään yhdessä syksyinen Teeri-Kiila -päivä! 
Marraskuun alussa on vuorossa sääntömääräinen syyskokous, joka pidetään keskiviikkona 9.11. kello 19.00 Teeriniemen päiväkodissa. Tulkaa mukaan valitsemaan yhdistykselle puheenjohtaja ja uusia jäseniä johtokuntaan! Tulkaa myös evästämään uutta johtokuntaa ja kertomaan, mitä asioita, toimintoja tai tapahtumia toivoisitte saatavan Teeriniemelle ja Kiilapalstalle. 
Syyskokouksen oheisohjelman aiheena on Kodin ja arjen turvallisuus. Riskipäällikkö Seppo Nurmikoski vakuutusyhtiö OP-Pohjolasta tulee kertomaan, miten kodissa ja arjen toimissa esiintyviin vaara- ja riskitekijöihin voi ennalta varautua ja mihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Asioita valotetaan käytännön esimerkein. Tämä on jatkoa viime keväällä esillä olleille kiinteistöjen rakenteiden riskitekijöiden tunnistamiselle ja ennakoinnille. Viime syksynähän oli aiheena homevaurioiden paikantaminen homekoiran avulla. Tule keskustelemaan ja kyselemään itseäsi kiinnostavista turvatoimista!
Olettehan panneet merkille, että Huutoniemen kirjastotilat ovat monipuolistuneet. Toistaiseksi Hutskin kellari -nimeä kantavasta tilasta on tavoitteena tehdä koko kansan olohuone. Nuorille on raivattu tilaa poistamalla aikuisille tarkoitettuja kirjojen lainaushyllyjä. Iltaisin tila on nuorten käytössä, mutta myös muut voivat hyödyntää tilaa ja käydä vaikkapa haastamassa nuoret biljardinpeluussa. Lapset ja nuoret voivat edelleen lainata kirjoja kuten ennenkin. Kellari toimii myös etälainoja noutopaikkana. Sanoma- ja aikakauslehtien lukusalitoiminta samoin kuin lainaus toimii entiseen tapaan. Tilassa on myös tietokoneita digilehtien lukemiseen. Kellarin kokoustiloissa voivat kerhot ja järjestöt kokoontua. Toiminta on hakemassa muotojaan, ja nyt on oikea hetki käydä tutustumassa tilaan ja kertoa uusista ideoista paikan hyödyntämiseksi. Toivomuksia voi jättää esim. teemailloista, vierailuista, opastusilloista yms. Tavataan Hutskin kellarissa!
Seurakunta järjestää syksyn aikana kolmena torstaina Perheiden toimintaillan Huutoniemen seurakuntakeskuksessa. Käykää tutustumassa, miten monipuolista toimintaa seurakuntakeskuksen tiloissa voidaan toteuttaa!
Joku vuosi sitten saatiin Teeriniemelle oma ekopiste metallien, lasin ja paperin kierrätykseen. Nyt Teeriniemen yhteissuojan/väestösuojan läheisyydessä oleva ekopiste on saanut seurakseen kartonkien kierrätykseen tarkoitetun oman konttinsa. Tällä tavoin myös kartonki saadaan uusiokäyttöön polttamisen sijasta. 

Aurinkoista ja aktiivista syksyä!
Tapio Hakola, johtokunnan puheenjohtaja


Syyskirppis Teeriniemellä lauantaina 1.10. kello 11.00 - 16.00

Kirppiksen pitäjät
Kirppis omalla pihalla tai Teeriniemen päiväkodin takaisella kentällä
Ilmoitukset: Matti Tikkaoja puh. 044 203 2006 tai email: tikkis@saunalahti.fi
Kirppiksien asiakkaat
Kirppiskarttoja Matti Tikkaojalta, Punarinnankatu 20 ja Päiväkodin takaiselta kentältä
Kirppiskadut on merkitty Teeri-Kiila -ilmapalloilla
Päiväkodin kentällä makkaroita myynnissä
Päiväkodin kentällä yllätyksiä
Tervetuloa kiertelemään myyntipöytiä ja tekemään löytöjä!


Lasten juoksukilpailut Huutoniemen kuntopolulla sunnuntaina 2.10. klo 11:00

Sarjoja kaikenikäisille tytöille ja pojille!
Taaperoille, naperoille, nappuloille, esikoululaisille ja koululaisille 1. luokasta 7. luokkaan saakka
Ilmoittautumisia otetaan vastaan klo 10:30 lähtien

Kaikki palkitaan! Joukolla mukaan!
Tarjoilua ja iloista mieltä!


Teeri-Kiilan sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 9.11.2016
Teeriniemen päiväkodissa klo 19:00

Käsitellään sääntöjen 10 § mukaiset asiat

Tule valitsemaan Teeri-Kiilalle puheenjohtaja ja johtokuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle sekä evästämään uutta johtokuntaa!

Syyskokouksen ajankohtaisaihe on: ”Kodin ja arjen turvallisuus”.
Seppo Nurmikoski OP Pohjolasta alustaa aiheesta

Kahvi- ja teetarjoilu alkaa klo 18:45
Tervetuloa! 
Johtokunta


Perheiden toimintaillat torstaisin 6.10., 3.11. ja 1.12. klo 17:30 – 19:30 Huutoniemen seurakuntakeskuksen alakerrassa, Kuninkaantie 1

Pienoissähkörata-ajelua, pingistä, pöytäjalkapalloa, ilmakiekkoa, biljardia, askartelua
Iltapala ja hartaus 
Vapaa pääsy

Tiedustelut: Lotta Fredman puh. 044 480 8243 tai lotta.fredman@evl.fi


Teeri-Kiilan kotisivu:  
http://www.teerikiila.vaasassa.com

Kotisivulta löytyvät yhdistyksen säännöt ja muuta yhdistyksen toimintaa koskevaa. 

Postia Teeri-Kiilalle voitte lähettää osoitteeseen: teerikiila@vaasassa.com

