Teeri-Kiila tiedottaa
Syksy 2015
Syyskausi käynnistyi perinteisillä lasten juoksukisoilla syyskuisena sunnuntaina Huutoniemen
kuntopolulla. Perheiden yhteinen tapahtuma saatiin viettää aurinkoisessa säässä. Kisaan osallistujia
oli yhteensä 45 ja jokainen sai mitalin palkinnoksi. Tulokset kisoista ovat löydettävissä Teeri-Kiilan
kotisivulta. Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille!
Marraskuun alussa, torstaina 5.11. kello 19.00 pidetään sääntömääräinen syyskokous Teeriniemen
koululla. Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja johtokuntaan uudet jäsenet
erovuoroisten tilalle. Tule mukaan monipuoliseen asukasyhdistystoimintaan!
Syyskokouksen oheisohjelma liittyy teemaan ”Hometalkoot, Terveiden talojen puolesta”. Kosteusja homevauriot ovat yksi suurimmista syistä huonoon sisäilman laatuun. Arviolta jopa 600 000 - 800
000 suomalaista altistuu homeesta aiheutuville sisäilman epäpuhtauksille päivittäin.
Syyskokouksessa Teppo Tervo tulee esittämään, miten homevauriot voidaan käytännössä paikantaa
homekoiran avulla. Hän kertoo myös käytännön tilanteita homevaurioiden esiintymisestä sekä mihin
seikkoihin rakentamisessa ja rakenteissa tulee kiinnittää huomiota, jotta kosteus- ja homevaurioilta
vältyttäisiin. Asiaan voi perehtyä ennakkoon Vaasa-opiston järjestämillä luennoilla tiistaina 27.10. ja
tiistaina 03.11. Käyttökelpoista tietoa kosteusvaurioiden välttämiseen ja poistamiseen sekä runsaasti
muita hyviä vinkkejä on Hometalkoot -sivuilla internetissä http://hometalkoot.fi/
Kaukolämpöverkkoa on rakennettu Kiilapalstan ja Teeriniemen alueelle usean vuoden ajan.
Nykyisin kaukolämpöverkko kattaa lähes koko alueen. Håkan Bodö Vaasan Sähköstä toteaa, että
alueelta on 145 omakotitaloa jo liittynyt kaukolämpöön. Alueelle rakennetun runkoverkon
läheisyydessä olevilla omakotitaloilla, on lähes kaikilla mahdollisuus vielä halutessaan liittyä
kaukolämpöön samalla liittymismaksulla 3 300 € (toistaiseksi voimassa).
Alueella moni on päätynyt lämmitysratkaisussa maalämpöön eli tarkemmin kalliolämpöön, jonka
vuosittaiset käyttökulut ovat pienemmät kuin kaukolämmön. Tosin kalliolämpö on investoinniltaan
huomattavasti kalliimpi kuin kaukolämpö. Reijo Koski on lupautunut kertomaan käyttökokemuksistaan kalliolämpöä harkitseville, puh. 040-573 3003.
Muutama vuosi sitten todettiin Kiilapalstalla ja Teeriniemellä vesijohtojen tonttiliittymissä
saneeraustarvetta. Valurautaisen SG-liittimen kierteet ovat saattaneet syöpyä pahasti liittimen ja
kupariputken välillä syntyvän sähköparin vuoksi. Myös putken sisään muodostuu kivettymää ja
putken poikkipinta voi merkittävästi pienentyä ja tästä aiheutuvan virtausvastuksen vuoksi myös
paine vesijohdossa pienenee. Vaasan Vedeltä saamani tiedon mukaan 60 -70 % liittymistä on jo toki
saneerattu. Toivottavaa olisi, että myös loputkin omakotitalojen omistajat ryhtyisivät
toimenpiteisiin. Teeri-Kiilan kotisivulla on piirros ja ohje, miten asiassa tulee menetellä.
Kutsujumalanpalvelus alueen asukkaille on tänä syksynä 25.10. Seurakunnalla on runsaasti myös
muuta ohjelmaa ja siihen voi tutustua koteihin jaetussa Luotsi –lehdessä tai kirkon kotisivuilla
http://www.vaasansuomalainenseurakunta.fi/.
Pienenä muistutuksena, että Teeri-Kiilalla on edelleen lainattavissa koneita, vaikka osa on jo
loppuunkulutettuina jouduttu romuttamaan. Erityisesti kuomulliselle peräkärrylle on ollut käyttöä ja
sitä voi kysellä lainaan Pekka Mäkelältä puh 040-593 0846. Peräkärryn vuokra on 10 €/vrk. Muista
lainatavaroista on lista Teeri-Kiilan kotisivulla.
Hyvää alkanutta syksyä!
Tapio Hakola, johtokunnan puheenjohtaja

Teeri-Kiilan sääntömääräinen syyskokous torstaina 5.11.2014
Teeriniemen koululla klo 19:00
Käsitellään sääntöjen 10 § mukaiset asiat
Tule valitsemaan Teeri-Kiilalle puheenjohtaja ja johtokuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
sekä evästämään uutta johtokuntaa!
Syyskokouksen ajankohtaisteema on: Hometalkoot, Terveiden talojen puolesta
Teppo Tervo alustaa aiheesta: ”Miten homevauriot voidaan käytännössä tunnistaa eli
miten homekoira toimii.”
Kahvi- ja teetarjoilu alkaa klo 18:45
Tervetuloa!
Johtokunta
Vaasa-opisto järjestää seuraavat korjausrakentamiseen liittyvät yleisötilaisuudet
Tiistai 27.10 klo 17.30 -20.00
Omat laatutavoitteet – energiatehokkuus, kosteudenhallinta
Energiatehokkuus: Mikko Tapojärvi, Energiainsinööri, Vaasan kaupunki
Kosteudenhallinta: Tapani Hahtokari, TkL, VAMK
Tiistai 03.11 klo 17.30-19.30
Omat laatutavoitteet – sisäilman laatu, tilasuunnittelu
Sisäilman laatu: Mika Korpi, insinööri, VAMK
Tilasuunnittelu: Juha Jääskeläinen, lupa-arkkitehti
Tilaisuudet pidetään Vaasa-opiston tiloissa , Opistokatu 1, auditorio ot 310
Arto Anttila, asukasyhdistysaktiivi
Teeriniemi asuinpaikkana on täyttänyt omakotialueelta toivomani odotukset. Rakensimme
omakotitalon vuonna 1981. Taloja Teeriniemellä on noin 300. Kalliopohjainen, sopivasti
kumpareinen ja hyvä rakennusalue. Itäpuolella peltoja sekä Ämmänmäki pururatoineen. Lännessä
kylää Kaarlenkenttä ja kaupunki merenrannalla. Kesällä on mukava pyöräillä urheilutapahtumiin ja
vaikka merenrantaan uimaan.
Teeriniemellä alkavat asukkaat pikkuhiljaa vaihtua. Vanhemmat muuttavat kuka mistäkin syystä
pois ja nuoria perheitä tulee onneksi tilalle. Kylään tulee enemmän elämää ja lapset täyttävät
päiväkodin ja kyläkoulun. Toivotaan että kauppa, koulu ja päiväkoti pysyvät Teeriniemellä
jatkossakin. Maalla kasvaneena arvostan kovasti noita viljely- ja metsäalueita, jotka ovat lähellä.
Sieltä saan sitä elämän eliksiiriä, äänien ja tuoksujen muodossa, jokaisena vuodenaikana erilaista.
Ne ovat ihan kävelymatkan päässä. Ei täältä varmaankaan tule lähivuosina minnekään muutettua.
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

