
Teeri-Kiila tiedottaa

Talvi 2014

Pakkaset hieman hellittivät ja saatiin lisää lunta. Hiihtokelit alkavat olla parhaimmillaan. Sot5in
talviolympialaiset toki jumittavat monen television ääreen, mutta eiköhän siinä välillä ole hyvä
itsekunkin käväistä kokeilemassa, miten suksi kulkee. Mikä on hiihdellä, jos sukset luistaa ja
välineet ovat kunnossa! Siksi päätimme jiirjestää suksien huoltotapahtuman. Holger Sved opastaa
lasten vanhempia ja muita kiinnostuneita suksien voitelun nikseihin Teeriniemen väestösuojan
tiloissa torstaina helmikuun 13. päivä kello 18.30 alkaen.

Omat perinteiset lasten hiihtokisamme pidämme hiihtoloman jälkeen eli sunnuntaina, maaliskuun
9. päivä Huutoniemen kuntopolulla. Pienimmille järjestetään ladut viereiselle jalkapallokentäIle.
Teeriniemen päiviikodin ja koulun vanhempaintoimikunta on lupautunut mukaan jåi{estelyihin.
Myös Aktia tukee kisoja. Odotettavissa ovat hienot kisat! Sarjoja on kaikenikäisille lapsille ja
kaikki osallistujat palkitaan. Toivottavasti silloin on vielä lunta, muussa tapauksessa joudumme
perumaan kisat. Kovin kovassa pakkasessa ei myöskään haluta kisata, pakkasraja on. -10 oC.

Maaliskuussa on myös säiintömäiiräinen kevätkokous keskiviikkona 19.03. kello 18.00.
Kokouksessa ovat esillä mm. viime vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Kokouksen
oheisohjelmassa käsittelemme nuorten ongelmia. Monet nuoret ovat harrastusten parista löytäneet
itselleen kehittävää toimintaa vapaa-ajaksi. SunHouse samoin kuin nuorisotalo Ristikka on ollut
monen nuoren kohtaamispaikka. Valitettavasti näin ei ole kaikkien nuorten kohdalla vaan tarve
toimia on purkautunut ilkivaltana. Kohteena on milloin ollut koulu, lasten leikkivälineet,
kierrätysastiat tai jokin muu kohde. Moni nuori on myös kokeillut huumeita ja jäänyt niistä
riippuvaiseksi. Näistä eroon pääsemiseksi tarvitaan oman halun lisåiksi myös muiden tukea ja
ammattiapua. Nuorissa on meidän tulevaisuus ja siksi asia on meitä kaikkia koskettava. Miten me
vanhempina voimme auttaa ja olla mukana nuorten elämässä tukemassa heitä oman polkunsa
löytämisessä? Niiistä aiheista kevätkokouksen yhteydessä on tarkoitus keskustella.
Kokemusasiantuntija tulee alustamaan ja kertomaan oman selviytymistarinansa. Mukana
keskustelussa ovat myös kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tuula Ahonpää ja perhekeskus-
koordinaattori Karita Mäkinen.

Alueellamme kaukoliimpöverkosto ja muut lämmitysratkaisujen saneeraukset ovat edenneet omalla
painollaan. Myös laajakaistaverkon asennukset etenevät hyvää vauhtia. Moni on alkanut pohtia
tulisiko talon ilmastoinnille ja mahdolliselle ilmalämmitysjiirjestelmälle tehdä jotain. Yleisesti
ottaen jlirjestelmät ovat hyvin luotettavia ja pitkäikäisiä, mutta huoltoa nekin vaativat ajoittain.
Ilmastointi ja Pelti Lehtiö Oy on lähestynyt Teeri-Kiilaa ja ilmoittanut olevansa halukas
yhteistyöhön.

Tämän vuoden osalta myös jäsenmaksujen keruu on käynnistynyt. Viime vuoden syyskokouksessa
päätimme, että jäsenmaksu pidetään ennallaan eli 10 € per talous. Jäsenmaksun voi maksaa Aktian
tilille FI70 4970 1520 0439 81. Muistathan merkitä maksulomakkeen viitetietoihin oman nimesi
sekä tiedon jäsenmaksu 2014.

Teeri-Kiilan ry:n perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 35 vuotta. Juhlavuosi aloitetaan
perinteisillä tapahtumilla, mutta katsotaan mitä muuta keksitään juhlavuoden kunniaksi...

Kis aj ännity stö j a kauniita ulkoilus äitö!
Tapio Hakola, j ohtokunnan puheenj ohtaj a



Suksien voitelun opastustilaisuus torstaina 13.2. kello 18.30
Teeriniemen väestösuojan eteistiloissa

Holger Sved opastaa janäyttää, miten sukset voidellaan luistaviksi ja pitäviksi!
Omat sukset ja voiteet voi ottaa mukaan ja soveltaa oppeja käyännössä.

Kaikki suksien voitelusta kiinnostuneet mukaan tapahtumaan !

Lasten hiihtokilpailut Huutoniemen pururadalla sunnuntaina 9.3. klo 11.00

Sarjoja on kaikenikäisille tytöille ja pojille!

Taaperot, naperot, nappulat sekä
eskarilaiset ja 1. luokkalaiset, 2. ja3.luokkalaiset,4. ja 5. luokkalaiset sekä

6. luokkalaiset ja vanhemmat

Ilmoittautumisia otetaan vastaan klo 1 0. 30 lähtien

Kaikki palkitaan ! Joukolla mukaan!

Tarjoilua luvassa!

Pakkasraja -10 "C

Teeri-Kiila ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 19.3.
Teeriniemen koululla klo 18.00

Käsitellään sääntöjen 10 $ mukaiset asiat

Lisäksi keskustelua aiheista:

"Toimintaa nuorille ja nuorten hyvinvointi Teeriniemellä!
Miten me nuorten vanhempina voimme tukea nuoria?"

Ajankohtaista tietoa nuorista ja nuorille.
Kokemusasiantuntija alustaa keskustelua ja kertoo oman tarinansa.

Keskustelussa ovat mukana kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tuula Ahonpää ja

perhekeskuskoordinaattori Karita Mäkinen.

Tarjoilua ennen tilaisuuden alkua, kello 17.45 lähtien!

Tervetuloa!
Johtokunta



Teeri-Kiila ry:n johtokunta vuonna 20L4

Tapio Hakola
Jukka Halonen
Reijo Koski
Eeva Järvi
Arto Anttila
Seppo Aro
Elina Filppula
Pekka Mäkelä
Ari Peltola
Esko Pastuhov
Pirjo Sved

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
rahastonhoitaja
sihteeri

315 4559 tai

315 2627 tai
315 4797

040-595 9216
315 4095 tai 050-581 1192

0400-934 581
040-593 0846
045-132 n50

3r5 4772
315 4477 tai 050-354 6072

040-131 2l l r
050-378 7148
040-573 3003

Teeri-Kiilan kotisivu :
http ://www.teeri ki ila. vaasassa.com

Kotisivulta löytyvät yhdi styksen

Postia Teeri-Kiilalle voitte

säännöt ja muuta yhdistyksen toimintaa koskevaa,

lähettää osoitteeseen: teerikiil a @ vaasassa.com
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Maksu viilitetiiän saajalle maksujenviilityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.
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kontonummer som betalilen



Olemme Tervajoella 46 vuotta toiminut ilmanvaihtoalan yritys. Olemme Valloxin valtuuttama
asennus- j a j älleenmyyntiliike

Olemme urakoineet Teeriniemelle sen rakentamisen aikana lukuisan määrän erilaisia kohteita,
pientaloja ja rivitaloja. Moni näistä on Valmet Kotilämpö tai MUH Ilmava. Olemme asentaneet yli

200 Kotilämpöä ja huomattavan määrän LTO (lämmön talteenotto) -laitteita. Jeo-Vent ilmanvaihto-
laitteita on vaihdettu toimivampaan koneeseen yli 80 kpl. Ilmanvaihtopuhdistuksia ja erilaisia
koneitten/kanaviston muutostöitä on tehty lukuisiin asuntoihin.

Energiamäåiräysten kiristyessä myös poistoilmasta talteen otettavan energian tarve kasvaa.
Laitevalmistajat kehittävät LTO-laitteitaan, mm. takavuosien yleisimmän mallin MUH-Ilmavan
tilalle (va1m.1983 - 2004) on valmistettu A-energialuokan ilmanvaihtokone, jossa on jopa 8O Vo

hyötysuhde. Puhaltimien sähkönkulutus on 50 7o pienempl

Olemme saneeranneet muutamia ilmalämmityskoneiden lämmöntalteenottoja A-energia-
luokkaiseksi

Huonoimpia LTO-hyötysuhteiltaan ovat koneet, joista raitisilmapuhallin puuttuu (Ila - Parma -

Kotilämpö C1000 - Himabloc)

Vaikeimpia huollettavia ovat koneet jotka on sijoitettu ullakolle, yleensä Rexovent tai Låimpö-

Sampo (Metsä-Ketelä). Lämpö-Sampo on toimintaperiaatteeltaan lisäksi erittäin epähygieeninen.

Teemme ilmanvaihtopuhdistuksia, huoltoja, koneitten vaihtoja ja saneerauksia. Myymme

ilmalämpöpumppuja useaa merkkiä. Varastostamme on suodattimia yleisimpiin lV-koneisiin.

Ilmastointi ja Pelti
LEHTIÖ OY

66440 Tervajoki, Olkitie 10
Markku 0400 565 940 ja Janne 0400 954 655

www. ihnastointi lehtio.f i
j anne.lehtio @ ilmastointilehtio. fi


