Yhdistys toimii yhteiseksi eduksi
Kyläyhdistys Terälahden Seutu ry on jo vuodesta 1995
toiminut Terälahden seudun asukkaiden hyväksi. Tule
mukaan toimintaan sinulle sopivalla tavalla.
Hallitus vuonna 2016 – 2017
Puheenjohtaja: Hannes Tuohiniitty, 050 409 5779 /
hannestuohiniitty@gmail.com
Sihteeri: Antti Järvinen, antti.i.jarvinen@gmail.com
Jäsenet: Matti Järvinen, Pasi Mäkinen, Miia Tuulenkari,
Pankkitalon kerhotilassa pidettävät hallituksen
kokoukset ovat kaikille avoimia, tiedon seuraavasta
kokouksesta saa seuraamalla www.teralahti.fi sivua
tai kysymällä puheenjohtajalta.
Seuraava vuosikokous järjestetään huhti-kesäkuussa
2017.
Tuethan toimintaa maksamalla
kannatusjäsenmaksun 10 €/talous. Kääntöpuolella
tilitiedot.

Kysely alueen asukkaille
Yhdistys toteutti loppukesästä nettipohjaisen
Terälahden kyläkyselyn. Kyselyssä pyrittiin
selvittämään mitkä asiat kylällä toimivat ja mitkä
vaativat kehittämistä. Kyselyyn saatiin noin 30
vastausta.
Parhaiksi asioiksi Terälahdessa koetaan
olemassa olevat palvelut kuten kauppa, koulu,
päiväkoti ja kirjasto. Myös kylän yhteisöllisyyttä
arvostettiin ja nostettiin esimerkkinä Kylä
kasvattaa -ajatus siinä, että katsotaan myös
muiden lapsien tekemisten perään.
Tärkeimpinä kehittämiskohteina nähtiin
liikennejärjestelyt, jätepisteet ja liikuntapaikat.
Liikennejärjestelyistä esille nousi
joukkoliikenteen vyöhykeuudistuksen lisäksi
erityisesti turvallisuus, jota toivottiin
parannettavan esimerkiksi
kevyenliikenteenväylin ja nopeushidastein.
Jätepisteen kerättävien jakeiden väheneminen ja
epäsiisteys varsinkin kesäaikaan harmittivat
vastaajia. Kuntopolkua, uimarantaa ja yleisesti
liikuntapaikkoja koettiin vaivaavan
hoitamattomuus ja niiden käyttömahdollisuuksia
toivottiin parannettavan.
Kyselyn lopuksi kysyttiin vielä vastaajien
talkoohalukkuudesta ja useimmat vastaajat olivatkin
halukkaita osallistumaan talkoilla kylän tekemiseen
viihtyisämmäksi.
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Urheilukentän tienoon talkoot 8.10.2016
klo 11 – 14

Terälahden ja kirkonkylän vesihuolto ja
kaavoitus

Laitetaanhan porukalla Terälahden kentän tienoot
siistiksi! Silloin kenttää ja kuntopolkua on taas
mukavampi kaikkien käyttää.

Vesihuoltoratkaisut eivät ole edenneet Teiskon
Vesihuolto Osuuskunnan alueella. Suurimpana jarruna
on liittymien kalleus. Kaupunki vähensi avustustaan
alkuperäisestä suunnitelmasta, jolloin Ely-keskus totesi
hinnan liian korkeaksi, eikä myöskään voinut myöntää
avustusta.

Tavoitteena on muun muassa perata kuntopolun
reunoja heinistä ja risuista, hävittää rikkimenneitä
puurakenteita ja siivota kentän koppeja.
Voit ottaa mukaasi viikatteen, raivaussahan
(siimaleikkurilla tai katkaisuterällä), haravan,
kottikärryt tms.

Terälahden suunniteltu osayleiskaavan tarkistus
laitettiin "jäihin" vesihuoltoratkaisun kariuduttua.
Vanhat osayleiskaavat Terälahdessa ja Kirkonseudulla
ovat siten voimassa.

Talkoolaisille tarjolla Mara-rokkaa, leipää, juomaa ja
kahvia kastettavineen.
Talkoisiin mukaan tulevia pyydetään ilmoittautumaan
etukäteen tekstiviestillä nroon 050 409 5779 tai
Facebook-tapahtumassa http://tinyurl.com/talkoot2016
Talkoolaiset on vakuutettu LähiTapiolassa.
Lisätiedot talkoista: Hannes Tuohiniitty
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