
 

Alkutalvi on ollut lupaava lumen suhteen
onneksi kaikkia lumia. Olisimmeko tänä vuonna onnekkaita ja voisimme järjestää
Teeriniemen päiväkodin vanhempaintoimikunnan kanssa
sunnuntaina 18. helmikuuta kaikki mukaa
tilanne. Ottakaa varmuudeksi sukset mukaan!

Jos tilanne on liian haasteellinen eli ei ole lunta tai pakkasta enemmän kuin 10
pohtineet, että vaihtoehtoisesti järjestä
ilmoittamaan Teeri-Kiilan kotisivulla ja facebookissa

Yhdistyksen sääntömääräinen 
päiväkodin tiloissa. Kokouksessa 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tässä yhteydessä on hyvä tuoda esiin myös toivomuksia 
johtokunnalle toiminnan suuntaamiseksi. 

Oheisohjelmana kiinteistöjen kunnostamiseen liittyvä teema jatkuu. Nyt on vuorossa 
remontointi ja siihen liittyvien asioiden huomioonottamin
tehdään? Uusitaanko kaikki putket ja kylpyhuone samalla kertaa vai onko
toteuttaa uusiminen vaiheittain? 
Tähän ja moneen muuhun putkien uu
LVIturvasta tulee esittämään näkökantoja ja 

Teeriniemen ja Kiilapalstan kiinteistöt 
myös osoittaneet kiinnostustaan aluetta
jokaiselle useita. Monet tilanteeseen tutustumaan tulleet toimijat
haluaisivat tehdä kaupat heti. Toivottavasti teillä on kuitenkin malttia pyytää
vertailukohteeksi. Hinnan lisäksi on hyvä vertailla
materiaaleja, aikatauluja ja laatukriteerejä.
ja kuluttajaviraston sivuilta 
riitatilanteissa voit kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen 
Putkiremontin toteutuksesta voi vinkkiä hakea esim. link
www.suomenputkiremontti.fi/putkiremontti

Aurinkosähköjärjestelmien 
Aurinkopaneelien avulla voi näppärästi kattaa osan sähköntarpeesta ja pienentää näin 
sähkölaskuaan. Kannattavaksi hankinnan tekee, jos itse voi kuluttaa lähes kaiken tuottamansa 
sähkön. Tämä onnistuu parhaiten, jos on tasaista, jatkuvaa kuormaa, jonka kuluttaman sähkön voi 
tuottaa aurinkopaneeleilla. 

Kuluvan vuoden osalta myös j
vuoden syyskokouksessa päätimme, että jäsenmaksu pidetään
Jäsenmaksun voit maksaa entiseen tapaan
merkitä maksulomakkeen tiedonanto

Meidän tiedotteemme julkaistaan melko harvoin ja mon
unohduksen poistamiseksi olemme käynnistäneet 
viesteillä muistutamme tulevista tapahtumista muutamaa päivää ennen tapahtumaa. Näin 
tiedotteessa kerrottu tapahtuma ei pääse
sähköpostiosoitteesi osoitteeseen:

Puuhakasta kevättä! 
Tapio Hakola, johtokunnan puheenjohtaja

 

Teeri

Alkutalvi on ollut lupaava lumen suhteen, eivätkä tammikuun lopun pienet vesisateet 
Olisimmeko tänä vuonna onnekkaita ja voisimme järjestää

Teeriniemen päiväkodin vanhempaintoimikunnan kanssa lapsille hiihtokilpailut
sunnuntaina 18. helmikuuta kaikki mukaan Huutoniemen kuntopolulle tarki

varmuudeksi sukset mukaan! 

inen eli ei ole lunta tai pakkasta enemmän kuin 10
vaihtoehtoisesti järjestäisimme ulkoilutapahtuman maaliskuun alussa. Tästä tule

Kiilan kotisivulla ja facebookissa, mikäli hiihtokisat joudutaan perumaan

ääntömääräinen kevätkokous on keskiviikkona maaliskuun 21
Kokouksessa käsittelemme sääntöjemme mukaisesti viime vuoden 

kertomuksen. Tässä yhteydessä on hyvä tuoda esiin myös toivomuksia 
johtokunnalle toiminnan suuntaamiseksi.  

Oheisohjelmana kiinteistöjen kunnostamiseen liittyvä teema jatkuu. Nyt on vuorossa 
ja siihen liittyvien asioiden huomioonottaminen. Miten putkistojen uusiminen 

kaikki putket ja kylpyhuone samalla kertaa vai onko 
toteuttaa uusiminen vaiheittain? Tämä on asia, joka pyörii monen uusimista miettivän mielessä. 
Tähän ja moneen muuhun putkien uusimiseen liittyvään seikkaan myyntipäällikkö Miik

näkökantoja ja ratkaisuja. 

a Kiilapalstan kiinteistöt ovat sen ikäisiä, että erilaiset remppojen toimittajat ovat 
ittaneet kiinnostustaan aluetta kohtaan. Soittoja näiltä yrittäjiltä on varmaan tullut 

Monet tilanteeseen tutustumaan tulleet toimijat antavat tarjouksen siltä istumalta ja 
haluaisivat tehdä kaupat heti. Toivottavasti teillä on kuitenkin malttia pyytää

Hinnan lisäksi on hyvä vertailla remontin toteutusmenetelmiä
, aikatauluja ja laatukriteerejä. Lisätietoa remonttien tarjouspyynnöistä löytyy Kilpailu

sivuilta www.kkv.fi ja hakusana remontti. Epäselvissä 
voit kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta

voi vinkkiä hakea esim. linkeistä www.lviturva.fi/putkiremonttiopas
www.suomenputkiremontti.fi/putkiremontti-opas. 

 kauppiaat ovat myös lähestyneet alueemme asukkaita. 
Aurinkopaneelien avulla voi näppärästi kattaa osan sähköntarpeesta ja pienentää näin 
sähkölaskuaan. Kannattavaksi hankinnan tekee, jos itse voi kuluttaa lähes kaiken tuottamansa 

nistuu parhaiten, jos on tasaista, jatkuvaa kuormaa, jonka kuluttaman sähkön voi 

jäsenmaksujen keruu tämän vuoden osalta on käynnistynyt. Viime 
vuoden syyskokouksessa päätimme, että jäsenmaksu pidetään ennallaan eli 10 

entiseen tapaan Aktian tilille FI70 4970 1520 0439 81. 
tiedonanto-osaan oman nimesi sekä tiedon jäsenmaksu 2018

Meidän tiedotteemme julkaistaan melko harvoin ja moni tapahtuma helposti unohtuu. Tämän 
unohduksen poistamiseksi olemme käynnistäneet muistutusviestitoiminnan
iesteillä muistutamme tulevista tapahtumista muutamaa päivää ennen tapahtumaa. Näin 

tiedotteessa kerrottu tapahtuma ei pääse unohtumaan. Jos haluat muistutusviestipalvelun, niin lähetä 
osoitteeseen: teerikiila@vaasassa.com ja otsikoksi ”muistutusviestipalvelu”.
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Lasten hiihtokilpailut Huutoniemen kuntopolulla ja pallokentällä  
sunnuntaina 18.2.2018 klo 11.00 

 
Ilmoittautumisia otetaan vastaan klo 10.30 lähtien  

 
Sarjoja on kaikenikäisille tytöille ja pojille! 

Koululaisten sarjoissa, 2. luokasta ja siitä ylöspäin vapaa hiihtotyyli. 
 

Kaikki osallistujat palkitaan. Joukolla mukaan! 
Osallistujille mehut. Makkaroita myynnissä. 

 
Säävaraus! 

 
 

Teeri-Kiila ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 21.3.2017  
Teeriniemen päiväkodilla klo 18.00 

 
Käsitellään sääntöjen 10 § mukaiset asiat. 

 
 

Lisäksi keskustelua aiheesta: 
 

Mitä seikkoja putkiremontissa tulee ottaa huomioon! 
Myyntipäällikkö Miikka Puoskari LVIturvasta alustaa aiheesta. 

Tule kuuntelemaan, kyselemään ja ottamaan kantaa. 

Tarjoilua ennen kokouksen alkua, kello 17.45 lähtien. 

Tervetuloa!   

Johtokunta 
 
 

Onko sinulla tarvetta kylätalkkarille? 

Vaasan setlementtiyhdistyksen ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta Aura tarjoaa yhteistyötä 
kyläyhdistyksille avustavissa työtehtävissä, esim. lumenluonti, hiekoitus, nurmikon leikkuu. 

Ota yhteyttä Vaasan Setlementtiin Miia Kivimäkeen, puhelin: 040 628 0731 tai sähköpostilla: 
miia.kivimaki@vaasansetlementti.fi niin saat tarkempaa tietoa sinua kiinnostavasta avuntarpeesta. 

Vaasan Setlementin laajaan ja monipuoliseen toimintaan voit tutustua linkistä: 
www.vaasansetlementti.fi/  

Vaasan Setlementtiyhdistys 
Vireä 70-vuotias 

 
 

Jumppaa Teeriniemen väestönsuojan painisalissa Joutsenenkadulla 

Maanantaisin klo 10.00 - 11.00 on Niina Sinisalon ohjaama jumppa. Jumppa maksaa 4€ / kerta. Sen 
voi maksaa käteisellä tai pankkikortilla. Niina myy 10 kerran korttia 36 eurolla. Niinan 
puhelinnumero on 050 364 1517 ja sähköposti: niina.sinisalo@netti.fi 

Perjantaisin klo 9.30 – 10.30 on kaupungin järjestämä kuntojumppa senioreille. Ohjaajana toimii 
Tanja Karppi, puh. 040 485 1530.  Jumppa maksaa 40€ / kausi. Muita liikuntatapahtumia voi katsoa 
kaupungin sivuilta www.vaasa.fi/soveltava-liikunta 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Teeri-Kiila ry:n johtokunta vuonna 2018 
 
Tapio Hakola puheenjohtaja  040-131 2171 
Jukka Halonen varapuheenjohtaja  050-378 7748 
Matti Tikkaoja rahastonhoitaja  044-203 2006 
Jaakko Yliaho sihteeri   040-055 5104 
Arto Anttila     040-595 9216 
Hanna Huhtakangas    050-354 7643 
Reijo Koski    315 2627 tai  040-573 3003 
Matti Niemi     050-334 5226 
Ari Peltola     045-132 1750 
Esko Pastuhov   315 4772  
Pirjo Sved    315 4477 tai  050-354 6072 

 
 

Saajan 
tilinumero 
Mottagarens 
kontonummer 

IBAN 

 
FI70 4970 1520 0439 81 

BIC 

 
HELSFIHH 

Saaja 
Mottagare 

 
Teeri-Kiila ry / Matti Tikkaoja 

Jäsenmaksu 2018 

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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 #UlkonaKuinLumiukko 

Suomen Latu täyttää 80 vuotta 2018. Juhlimme koko sydäntalven ajan rakentamalla lumiukkoja 
erilaisissa tapahtumissa, puistoissa ja kotipihoilla. Haastamme lumiukkotalkoisiin mukaan kaikki: 
koululuokat, kaveriporukat, päiväkodit, yhdistykset. Paras syntymäpäivälahja meille on 
rakkaudella rakennettu lumiukko. 

Myös Vaasan Ladulla on juhlavuosi tänä vuonna. Täytämme 20 vuotta. 

Vaasan Latu järjestää paikallisen #UlkonaKuinLumiukko tapahtuman Pilvilammella.  
Päätapahtuma lauantaina 24.2.2018 klo 11 - 16, tapahtuman keskus järjestetään Pilvilammen 
rannalla. Ladun kotisivulla löytyy kartta. (www.vaasanlatu.fi). Ohjelmassa mm. Muumi-
hiihtokoulua, rekikuljetuksia moottorikelkalla, lumikenkäilyä, suksenhoito / -voiteluopastusta. 

”Tuunaa tapahtumassa oma lumiukko, saat halutessasi kuvan sinusta ja ukosta  
Vaasan Ladun kotisivulle”.  

Buffet- teltasta juotavaa ja syötävää, myös uusia talvi-/ kesäkarttoja. 

Liity sinäkin Vaasan Latuun www.vaasanlatu.fi sivulla. 

Lisätietoa: Pekka 040-520 0788 

 



 

 
 
 

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

Kotisivulta löytyvät yhdistyksen säännöt ja muuta yhdistyksen toimintaa koskevaa.  

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

 
 


