
Teeri-ICli[n tf; edfi tfaa
Teerikiilan johtokunta on alkanut ahertaa eko-pisteen saamiseksi, Teeriniemelle

Sekä Stormossen että kaupunki näyttävät hankkeelle vihreää valoa.
Asiasta keskustellaan teerikiilan syvskokouksessa.

Teeri-kiilan perintei set j uoksukilpailut lap s ille
pidetäåin 6.10.2012 kello 11:00 alkaen.

Ilmoittautuminen I 0:30 alkaen.
Teinikuj an kentän ympäristössä

Tapahtumassa j uostaan yhdeksässä sarj assa.
1 .Taaperot alle 2 vuotiaat
2. Naperot alle 4 vuotiaat

3. Nappulat alle eskari-ikäiset
4 . eskarilaiset ja ekaluokkalaiset

5. toka- ja kolmasluokkalaiset
6 . neljäs- ja viidesluokkalaiset

7 . kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat
8. Äiskat & Mummot

9.Iskät &Paapat
Kaikki Kilpailij at palkitaan ! !

Lapset mitalilla ja pillimehulla
Äiskät, iskät, mummat japaapat

Mitalisijat palkitaan
kuumalla makkaralla j a pillimehulla.

Teeriniemen päiväkodin ja koulun
vanhemp ainyhdistys on j älleen j ärj e stelyi s s ä mukana

Kutsu Jumalanpalvelus Huutoniemen kirkossa 14.10 klo 1,0:00

Syyskokous pidetään 24.10.2012 Teeriniemenkoululla klo 19:00 alkaen,
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä keskustelaan mm em. eko-piste j

uudet jätteiden käsittely säännöt ja tietenkin ajankohtainen kaukolämpöasia.
Jätteenkäsittelystä ja uudesta jätteen polttolaitoksesta tulee kertomaan asiantuntija

Stormossenilta.



Informoi ilkivallasta kampanja käynnistyy. Tietoomme on kiirinyt ikäviä uutisia
ilkivaltatapauksista eri puolilta asuin aluettamme. Voit ilmoittaa ilkivallasta
Teerikiilan nettisivuille http://www.teerikiila.vaasassa.com/ tulevaan ilkivalta ilmoitukset
osioon. ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Tavoitteena on kartoittaa
mahdolliset ongelma-alueet ja mahdollisuuksien mukaan saada ilkivalta loppumaan.
Turvallinen ja viihtyisa asuinalue on kaikkien etu.

Kokouksissamme on keskusteltu laajasti vanhuksille suunnatuista palveluista.
Senioritoimintaa on Vaasassa tarjolla runsaasti, mutta asioista tiedottaminen ontuu
kaupungin taholta. Internetin kautta saa tietoa vanhuksille suunnatuista vapaa-ajan
palveluista ja aktiviteeteistä. http://seniorinetti.vaasa.fll Jos sinulla ei ole tietokonetta
käytössä ota yhteyttä Teerikiilan johtokunnan jäseniin puhelimella, niin etsimme
tarpeisiisi sopivat palvelut Vaasasta.

Syksyn teatteri-ilta vietetään hulvattoman komedian parissa 30. Il.2012 Yaasan
kaupunginteatterin Romeo-salissa. Lavalla silloin Joulun aikaan sijoittuva komedia

Yhtä juhlaa.

YHTÄ JUHLAA Komedia

Alan Ayckbourn : Yhtä juhlaa
Suomennos Leena Tamminen (vier.)

Ohjaus Kari Paukkunen (vier.)
Lavastus Erkki Saarainen (vier.)

Puvut Marja Uusitalo (vier.)

Joulun vietto voi alkaa - eikä mikään suju odotusten mukaa. Pinnan alla
kytevät pienet ja suuret perhesalaisuudet. Ilmassa on romantiikkaa,
riitoja ja mustasukkaisuutta. Kommellukset seuraavat toisiaan ja

tuottavat särkyviä leluja ja epäonnisia lemmenleikkejä joulukuusen alla...
Kun tapaninpäivän ilta taittuu aamuyöksi, onko mikään niin kuin ennen.
Rooleissa mm. Timo Luoma, Milla Kangas, Laura Hänninen, Ilkka Aro,

Allu Tuppurainen ja Jorma Tommila.

Teatterilippu 24€ sisältää kahvin ja narikkamaksun.

JOHTOKUNTA


