Teeri-Kiila tiedottaa
Talvi 2011
Jälleen meillä on kunnon talvi vanhanajan helmikuun pakkasineen. Lunta on riittämiin ja ladut
ovat olleet hiihdettävässä kunnossa koko alkuvuoden. Ristinummen pururadan latu-uraa on
levennetty. Nyt sekä perinteiselle hiihdolle että luistelulle on riittävästi tilaa.
Perinteiset lasten hiihtokilpailut järjestetään tänä vuonna maaliskuussa. Viime vuodesta otettiin
opiksi ja siirrettiin kisat kuukautta myöhemmäksi. Ensimmäisen kerran yritämme hiihtää kilpaa
sunnuntaina 13.3. Jos ilmat eivät tällöin ole suosiollisia, niin varapäivä on viikkoa myöhemmin
eli 20.3. Pakkasraja on -15 °C. Mahdollisen varapäivän käytöstä ilmoitetaan Teeri-Kiilan
verkkosivuilla, Siwan ilmoitustaululla, Teeriniemen koulussa ja päiväkodissa sekä Teerenpesän päiväkodissa. Sarjoja on perinteisesti kaikenikäisille. Teeriniemen päiväkodin ja koulun
vanhempaintoimikunta on lupautunut mukaan järjestelytoimiin, joten järjestelyjen osalta uskon
kisojen sujuvan sutjakkaasti.
Kevääseen kuuluu myös Teeri-Kiila ry:n sääntömääräinen kevätkokous, jossa käydään läpi
vuoden 2010 toiminta ja tilit. Kokouksessa on mahdollisuus myös tuoda esiin uusia ideoita ja
ajatuksia Teeriniemen ja Kiilapalstan asumisen ja alueiden viihtyvyyden lisäämiseksi. Näitä
ehdotuksia Teeri-Kiilan johtokunta pyrkii parhaansa mukaan edistämään. Kokous pidetään
keskiviikkona 16.3. Teeriniemen koululla.
Teeriniemelle on tulossa uusia kerrostaloja kaksin kappalein. Uudet asukkaat ovat tervetulleita,
mutta itse kerrostalot uhkaavat lohkaista ison osan Teeriniemen koulun ja päiväkodin
ympäristön metsästä, joka on saanut kuvaavan nimen Taikametsä. Tämän Taikametsän
säilyttämisen puolesta Teeriniemen päiväkerhon ja koulun vanhempaintoimikunta käynnisti
Teeri-Kiilan tukemana adressikeräyksen. Nettiadressi sai runsaasti huomiota ja kaikkiaan
adresseihin kertyi nimiä noin 600. Kiitos kaikille adressien allekirjoittaneille ja asian omakseen
tunteneille! Toivottavasti näiden adressien avulla saadaan virkamiehet ja kerrostalon
rakentajayhtiö ottamaan huomioon myös rakentamisen vaikutukset ympäristöön.
Kerrostalojen rakentaminen on esillä myös kevätkokouksessa. Vaasan kaupungilta on
lupauduttu tulla kertomaan Teeriniemen asemakaavasta, kerrostalojen rakentamiseen liittyvistä
suunnitelmista, vaikutuksista alueeseen ja sen käyttöön. Toivottavasti mahdollisimman moni
pääsee paikalle kuulemaan ja antamaan evästyksiä virkamiehille!
Alueen kehittämiseen ja epäkohtien poistamiseen voi antaa ideoita, mielipiteitä ja kannanottoja myös Vaasan kaupungin verkkosivuilla ”Sinun Vaasasi” PEHMOGIS -verkkopalvelun
kautta. Linkki tähän palveluun löytyy kaavoituksen verkkosivuilta tai sitten suoraan osoitteesta
http://pehmo.tkk.fi/soft/main. Tämä saattaa olla hidas tapa vaikuttaa asioihin, mutta usean
vaikutustavan käyttäminen rinnan toivottavasti vie asioita tehokkaasti eteenpäin.
Teeri-Kiilan jäsenmaksujen keruu on alkanut. Jäsenmaksu vuodelle 2011 on 10 € ja sen voi
maksaa Aktiaan tilille 497015-243981. Maksuun merkintä ”Jäsenmaksu 2011”. Muistathan
merkitä maksulappuun myös oman nimesi!
Tervetuloa runsain joukoin kevätkokoukseen vaikuttamaan!
Tapio Hakola, johtokunnan puheenjohtaja

Lasten hiihtokilpailut Huutoniemen pururadalla sunnuntaina 13. 3. klo 11.00
Sarjoja on kaikenikäisille tytöille ja pojille!
Minisarja 2 vuotta, 4 vuotta, 6 vuotta, 8 vuotta, 10 vuotta ja 12 vuotta
Ilmoittautumisia otetaan vastaan klo 10.30 lähtien
Kaikki palkitaan! Joukolla mukaan!
Tarjoilua luvassa!
Säävaraus!
Aktia, Huutoniemen konttori tukee kilpailujamme!
http://www.aktia.fi/konttorit/aktian_konttorit/pohjanmaa/vaasa_huutoniemi

Teeri-Kiila ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 16.3.
Teeriniemen koululla klo 19.00
Käsitellään sääntöjen 10 § mukaiset asiat
Lisäksi keskustelua aiheesta:
”Kerrostalot ja Taikametsä”
Ajankohtaista tietoa Teeriniemen asemakaavasta ja toteutussuunnitelmista
Alustaa Vaasan kaupungin kaavoituksen edustaja
Tarjoilua ennen tilaisuuden alkua!
Tervetuloa!
Johtokunta

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
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