Teeri-Kiilatiedottaa
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 päätimmejiirjestää suksienhuoltotapahtuman.Holger Sved opastaa
lasten vanhempiaja muita kiinnostuneita suksien voitelun nikseihin Teeriniemen väestösuojan
tiloissatorstainahelmikuun 13.päivä kello 18.30alkaen.
Omat perinteiset lasten hiihtokisamme pidämme hiihtoloman jälkeen eli sunnuntaina,maaliskuun
9. päivä Huutoniemenkuntopolulla. Pienimmille järjestetäänladut viereisellejalkapallokentäIle.
Teeriniemen päiviikodin ja koulun vanhempaintoimikunta on lupautunut mukaan jåi{estelyihin.
Myös Aktia tukee kisoja. Odotettavissaovat hienot kisat! Sarjoja on kaikenikäisille lapsille ja
joudumme
kaikki osallistujat palkitaan. Toivottavasti silloin on vielä lunta, muussatapauksessa
perumaankisat. Kovin kovassapakkasessa
ei myöskäänhalutakisata,pakkasrajaon. -10 oC.
Maaliskuussa on myös säiintömäiiräinen kevätkokous keskiviikkona 19.03. kello 18.00.
Kokouksessa ovat esillä mm. viime vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Kokouksen
oheisohjelmassa
käsittelemmenuorten ongelmia.Monet nuoret ovat harrastustenparista löytäneet
itselleenkehittäväätoimintaa vapaa-ajaksi. SunHousesamoin kuin nuorisotaloRistikka 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 pääsemiseksitarvitaan oman halun lisåiksi myös muiden tukea ja
ammattiapua.Nuorissaon meidän tulevaisuusja 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
perhekeskuskeskustelussaovat myös kaupungin nuorisotoimenjohtajaTuula Ahonpää ja
koordinaattori Karita Mäkinen.
Alueellamme kaukoliimpöverkostoja muut lämmitysratkaisujen saneerauksetovat edenneetomalla
painollaan. Myös laajakaistaverkon asennuksetetenevät hyvää vauhtia. Moni on alkanut pohtia
tulisiko talon ilmastoinnille ja mahdolliselle ilmalämmitysjiirjestelmälletehdä 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 osaltamyös jäsenmaksujenkeruu on käynnistynyt.Viime vuoden syyskokouksessa
päätimme,ettäjäsenmaksupidetäänennallaaneli 10 € per talous. Jäsenmaksun
voi maksaaAktian
tilille FI70 4970 1520 0439 81. Muistathan merkitä maksulomakkeenviitetietoihin oman nimesi
sekätiedonjäsenmaksu2014.
Teeri-Kiilan ry:n perustamisestatulee tänä vuonna kuluneeksi 35 vuotta. Juhlavuosi aloitetaan
perinteisillätapahtumilla,mutta katsotaanmitä muutakeksitäänjuhlavuodenkunniaksi...

Kisaj ännitystöj a kauniita ulkoilusäitö!
Tapio Hakola, j ohtokunnanpuheenjohtaja

Suksien voitelun opastustilaisuus torstaina 13.2. kello 18.30
Teeriniemen väestösuojan eteistiloissa
Holger Svedopastaajanäyttää,miten suksetvoidellaanluistaviksija pitäviksi!
Omat suksetja voiteet voi ottaamukaanja soveltaaoppejakäyännössä.
!
Kaikki suksienvoitelustakiinnostuneetmukaantapahtumaan

Lasten hiihtokilpailut Huutoniemenpururadalla sunnuntaina9.3.klo 11.00
Sarjojaon kaikenikäisilletytöille ja pojille!
Taaperot,naperot,nappulatsekä
ja
eskarilaiset 1. luokkalaiset,2. ja3.luokkalaiset,4.ja 5. luokkalaisetsekä
6. luokkalaisetja vanhemmat
Ilmoittautumisiaotetaanvastaanklo 10.30 lähtien
Kaikki palkitaan! Joukollamukaan!
Tarjoilualuvassa!
-10 "C
Pakkasraja

kevätkokouspidetäänkeskiviikkona19.3.
Teeri-Kiila ry:n sääntömääräinen
Teeriniemenkoululla klo 18.00
Käsitelläänsääntöjen10 $ mukaisetasiat
Lisäksi keskusteluaaiheista:
"Toimintaa nuorilleja nuortenhyvinvointi Teeriniemellä!
Miten me nuortenvanhempinavoimme tukeanuoria?"
Ajankohtaistatietoa nuoristaja nuorille.
alustaakeskusteluaja kertoo oman tarinansa.
Kokemusasiantuntija
Tuula Ahonpääja
Keskustelussaovat mukanakaupunginnuorisotoimenjohtaja
Mäkinen.
perhekeskuskoordinaattoriKarita
Tarjoilua ennentilaisuudenalkua,kello 17.45lähtien!
Tervetuloa!
Johtokunta

Teeri-Kiila ry:n johtokunta vuonna20L4
Tapio Hakola
Jukka Halonen
Reijo Koski
Eeva Järvi
Arto Anttila
SeppoAro
Elina Filppula
Pekka Mäkelä
Ari Peltola
Esko Pastuhov
Pirjo Sved

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
rahastonhoitaja
sihteeri

2llr
315 4559tai 040- 131
050-3787148
3152627tai 040-5733003
3154797
040-5959216
3154095tai 050-5811192
0400-934
581
040-5930846
045-132n50
3r5 4772
3154477tai 050-3546072

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

Kotisivulta löytyvät yhdistyksensäännötja muuta yhdistyksentoimintaakoskevaa,
teerikiila@vaasassa.com
PostiaTeeri-Kiilalle voitte lähettääosoitteeseen:
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Euro

10,00
Maksu viilitetiiän saajalle maksujenviilityksen ehtojen
mukaisestija vain maksajanilmoittaman tilinumeron
perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren
för betalningsförmedling och endast till det
kontonummersom 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,
pientalojaja rivitaloja. Moni näistäon Valmet Kotilämpö tai MUH Ilmava. Olemme asentaneetyli
200 Kotilämpöä ja huomattavanmääränLTO (lämmön talteenotto) -laitteita. Jeo-Vent ilmanvaihtolaitteita on vaihdettu toimivampaan koneeseenyli 80 kpl. Ilmanvaihtopuhdistuksiaja erilaisia
muutostöitäon tehty lukuisiin asuntoihin.
koneitten/kanaviston
Energiamäåiräystenkiristyessä myös poistoilmasta talteen otettavan energian tarve kasvaa.
Laitevalmistajatkehittävät LTO-laitteitaan, mm. takavuosienyleisimmän mallin MUH-Ilmavan
tilalle (va1m.1983- 2004) on valmistettu A-energialuokanilmanvaihtokone,jossa on jopa 8O Vo
hyötysuhde.Puhaltimien sähkönkulutuson 50 7o pienempl
Olemme saneeranneet muutamia ilmalämmityskoneiden lämmöntalteenottoja A-energialuokkaiseksi
Huonoimpia LTO-hyötysuhteiltaanovat koneet, joista raitisilmapuhallin puuttuu (Ila - Parma Kotilämpö C1000 - Himabloc)
Vaikeimpia huollettavia ovat koneet jotka on sijoitettu ullakolle, yleensä Rexovent tai Låimpölisäksi erittäin epähygieeninen.
Sampo(Metsä-Ketelä).Lämpö-Sampoon toimintaperiaatteeltaan
Teemme ilmanvaihtopuhdistuksia, huoltoja, koneitten vaihtoja ja saneerauksia.Myymme
ilmalämpöpumppujauseaamerkkiä. Varastostammeon suodattimiayleisimpiin lV-koneisiin.
Ilmastointija Pelti
LEHTIÖ OY
66440Tervajoki, Olkitie 10
Markku 0400 565 940ja Janne0400 954 655
www.ihnastointilehtio.fi
j anne.lehtio@ilmastointilehtio.fi

