
 

Jäiset kelit eivät juuri houkuta liikkumaan, hiihtämisestä puhumattakaan! Me Teeri-Kiilassa 
olemme kuitenkin luottavaisia, että lunta vielä tulee ja päästään hiihtämään. Niinpä olemme 
varautuneet pitämään lapsille perinteiset hiihtokilpailut sunnuntaina 19. helmikuuta. Sarjoja on 
taaperoista lähtien, joten jokaiselle löytyy oma sarja. Toki jos lunta ei kaikesta huolimatta tule niin 
rullasuksikisaan emme ole valmistautuneet. Seuratkaa siis Teeri-Kiilan kotisivua ja facebook-sivua, 
joilla ilmoittelemme tilanteesta kisoja edeltävällä viikolla. 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on keskiviikkona maaliskuun 15. päivä Teeriniemen 
päiväkodin tiloissa. Kokouksessa käsittelemme sääntöjemme mukaisesti viime vuoden 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tässä yhteydessä on hyvä tuoda esiin myös toivomuksia 
johtokunnalle toiminnan suuntaamiseksi.  

Meillä on aikaisempien kokousten yhteydessä oheisohjelmana käsitelty erilaisia kiinteistön hoitoon 
ja erityisesti kunnon tarkkailuun liittyviä esityksiä. On ollut rakenteissa piilevän homeen 
paikantamista homekoiran avulla, kuntotarkastajan kokemuksia kiinteistöissä yleisesti esiintyvistä 
rakennepuutteista sekä kotiin ja asumiseen liittyvistä riski- ja turvallisuustekijöistä. Kaikki ovat 
niitä asioita, joita kiinteistöjen ikääntyminen tuo mukanaan.  
Monet ovat jo alkaneet uusia kattoja, ikkunoita ja lämmitysjärjestelmiä. Myös putkistojen 
uusimisista on joillekin tullut puhelinsoittoja ja ehdotuksia kartoituksista. Mitä nyt pitäisi tehdä ja 
missä järjestyksessä työt kannattaa tehdä tai teettää? Mihin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota, 
ovatko muutokset luvanvaraisia, onko asbestitöitä? Miten hoidan tarjousten kilpailuttamisen ja 
töiden valvonnan? Näistä asioista rakennusinsinööri Teppo Tervo Investigo Oy:stä on luvannut 
tulla kertomaan meille kevätkokouksen yhteydessä. Hän on luvannut myös esitellä laitteistojen 
elinkaaria ja niiden pituuteen vaikuttavia asioita. Niin kuin kaikessa tekemisessä suunnittelulla on 
tärkeä rooli ja myös tästä Teppo Tervo on luvannut jakaa ohjeita. Tilaisuudessa keskustellaan myös 
siitä, tulisiko jostain keskeisestä asiasta järjestää yksityiskohtaisempi kurssi. Tulkaa joukolla 
kuulemaan, kyselemään ja esittämään mielipiteitä! 
Jäsenistössämme on henkilöitä, joilla alkaa olla vaikeuksia selvitä arjen toimista. Tällöin pienikin 
naapuriapu on paikallaan! Rohkeasti vain pyytämään ja tarjoamaan apua naapurustoon! Olemme 
myös pohtineet talkooringin perustamista eli olisi joukko henkilöitä, jotka voisivat tarvittaessa 
auttaa arjen pienissä askareissa. Jos sinulla on kiinnostusta ryhtyä tällaiseen toimintaan mukaan, 
niin ota yhteyttä johtokunnan jäseniin! Pienillä teoilla suuria asioita! 

Kuluvan vuoden osalta myös jäsenmaksujen keruu on käynnistynyt. Viime vuoden 
syyskokouksessa päätimme, että jäsenmaksu pidetään ennallaan eli 10 € per talous. Jäsenmaksun 
voit maksaa Aktian  tilille  FI70 4970 1520 0439 81. Muistathan merkitä maksulomakkeen 
tiedonanto-osaan oman nimesi sekä tiedon jäsenmaksu 2017.  

Tiedottamisen parantamiseksi käynnistämme paperisten tiedotteiden lisäksi sähköisen 
muistutusviestitoiminnan. Viesteillä muistutamme tulevista tapahtumista muutamaa päivää ennen 
tapahtumaa. Näin tiedotteessa kerrottu tapahtuma ei pääse unohtumaan. Jos haluat 
muistutusviestipalvelun, niin lähetä sähköpostiosoitteesi Teeri-Kiilalle osoitteeseen: 
teerikiila@vaasassa.com. Otsikoksi viestiin ”muistutusviestipalvelu”. 
 

Aktiivista kevättä! 

Tapio Hakola, johtokunnan puheenjohtaja 
 
 
 

Teeri-Kiila tiedottaa 

Talvi 2017 
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Lasten hiihtokilpailut Huutoniemen kuntopolulla ja pallokentällä  
sunnuntaina 19.2.2017 klo 11.00 

 
Ilmoittautumisia otetaan vastaan klo 10.30 lähtien  

 
Sarjoja on kaikenikäisille tytöille ja pojille! 

 
Kaikki osallistujat palkitaan! Joukolla mukaan! 

 
Osallistujille mehut! 

Makkaroita myynnissä! 
 

Säävaraus! 
 
 
 

 
Teeri-Kiila ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 15.3.2017  

Teeriniemen päiväkodilla klo 19.00 
 

Käsitellään sääntöjen 10 § mukaiset asiat 
 

 

Lisäksi keskustelua aiheesta: 
 

Mitä seikkoja kiinteistön saneerauksessa tulee ottaa huomioon? 
 

Rakennusinsinööri Teppo Tervo Investigo Oy:stä alustaa aiheesta. 
 

Tule kuuntelemaan, kyselemään ja ottamaan kantaa! 
 

Tarjoilua ennen kokouksen alkua, kello 18.45 lähtien! 
 

Tervetuloa!   
Johtokunta 

 
 
 
 

Oletko kiinnostunut toimimaan Vaeltavissa Vanhemmissa! 
 

Toimintaan ovat tervetulleita kaikki vapaaehtoiset vanhemmat, isovanhemmat, kummit, opiskelijat, 
ylipäänsä kaikki täysi-ikäiset, jotka haluavat olla läsnä ja tarvittaessa nuorisolle apuna. Roolina 
katukuvassa on olla turvallisuuden tunnetta lisäävä elementti kaikille iltayössä liikkuville.  
Vaeltavien Vanhempien toiminta on monipuolista, vieläpä ilman jäsenmaksuja. Ennen kaikkea 
saamme lisää ystäviä ja koemme auttamisen iloa. Vaeltavat Vanhemmat tunnistaa katukuvasta 
vihreistä liivistä.  Mieli virkistyy ja kroppakin saa terveellistä liikuntaa, kun patikoimme pitkin 
katuja.  

TULE MUKAAN!  
                                               

Yhteystiedot: paivi.vauto@vaasansetlementti.net / karita.makinen@vaasa.fi   
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Teeri-Kiila ry:n johtokunta vuonna 2017 

 
Tapio Hakola   puheenjohtaja  040-131 2171 
Jukka Halonen   varapuheenjohtaja  050-378 7748 
Reijo Koski   rahastonhoitaja 315 2627 tai  040-573 3003 
Eeva Järvi   sihteeri  315 4797  
Arto Anttila      040-595 9216 
Elina Filppula      0400-934 581 
Pekka Mäkelä      040-593 0846  
Ari Peltola     045-132 1750 
Esko Pastuhov     315 4772  
Pirjo Sved     315 4477 tai  050-354 6072 
Matti Tikkaoja    044-203 2006 
 
 

 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 

Saajan 
tilinumero 
Mottagarens 
kontonummer 

IBAN 

 
FI70 4970 1520 0439 81 

BIC 

 
HELSFIHH 

Saaja 
Mottagare 

 
Teeri-Kiila ry / Reijo Koski  

Jäsenmaksu 2017 
Nimi: 

 

Maksajan               
nimi ja osoite 
Betalarens 
namn och 
adress 

 

Allekirjoitus 
Underskrift 

Viitenumero 
Ref. nr  

Tililtä nro 
Från konto nr 

 Eräpäivä 
Förfallodag  

Euro 

10,00 

 
Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen 
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron 
perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren 
för betalningsförmedling och endast till det 
kontonummer som betalaren 
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    Olkitie 1 66440 Tervajoki 
  
    Markku Lehtiö 0400 565 940   
    Janne Lehtiö 0400 954 655 
    janne.lehtio@ilmastointilehtio.fi 
 
 

 
Ilmastointi Lehtiö on asentanut 
kotilämpöjä yli 200 kpl. Kotilämpöjen 
asennukset aloitettiin laitteen 
markkinoilletulovuonna eli vuonna 1978.  
 
Tuhansien asuntojen ilmanvaihdon tekijä. 
Vuodesta 1968 alkaen. 
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