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”Teijolla eletään kesää 1930. Pirtun salakuljetus 
Eestistä, Värmsin saarelta on voimissaan. Pir-
tukeisari Einari Trygg on onnistunut liiketoi-
missaan, mutta yksityiselämän puolella on vas-
toinkäymisiä. Vaimo on kuollut tuberkuloosiin 
ja Einarin neljä lasta ovat heitteillä. Pirtukop-
lan nouseva tähti Aivar haluaa Einarin paikal-
le liigan johtoon. Valtataistelu on häikäilemä-
tön. Myös Ylikonstaapeli Blomin aktiivisuus 
ja Einarin runsas alkoholin käyttö vaikuttavat 
siihen, että hänen terveytensä romahtaa. Kun 
kaikki näyttää olevan menetetty löytyy pelasta-
ja yllättävältä taholta...”

Teijon Masuunissa puhaltavat saksalais-suomalai-
set kahvilakulttuurituulet. Kulttuurintutkija Petra 
Mallwitz-Sainio tuli aikoinaan Suomeen työhar-
joitteluun ja kieltä oppimaan – ja onnellisten sat-
tumien summana jäi sille tielleen. Mallen on aina 
ollut Petran lempinimi ja nyt se on siis myös hänen 
yrityksensä nimi; virallinen kirjoitusasu on Mallen 
– art food culture.
Petra on kiertänyt Suomea mm. projektikoordi-
naattorina ja opettajana, ainakin Turku ja Kemi 
vilahtavat puheissa. Lähes 15 vuoden jälkeen Pet-
ra sekä puhuu että kirjoittaa suomea erinomaises-
ti. Häntä kuunnellessa vakuuttuu, että Malleniin 
kannattaa tulla usein vierailulle. Mallenin kult-
tuurielämyksistä Petra kertoo:
”Kahvilassa myymme mm. perinteisiä suomalaisia 
herkkuja sekä saksalaisia ja itävaltalaisia kakkuja ja 
ruokia. Olen saksalainen, mutta minulla on pal-
jon sukulaisia ja ystäviä Itävallassa. Mallenin logo 
on brezel ja niitä löytyy sekä makeina että suolai-
sina. Lisäksi myymme fun food -herkkuja. Keitto-
lounasta, pitopalvelua sekä ruokaan ja ravitsemuk-
seen liittyviä workshopeja ja seminaareja on suun-
niteltu.”
Petra on suorittanut matkailualan tutkinnon sekä 
opiskellut baristataitoja. Kahvit valmistetaan itse. 
Kaikki reseptit ovat omia. Herkut saavat nimensä 
ihmisistä, jotka ovat reseptin kehitelleet tai jotka 
ovat erityisesti rakastuneet kyseiseen tuotteeseen. 
Saamme maistaa esimerkiksi yläitävaltalaista Agi-
tädin pinaattikakkua ja Petran saksalaista juusto-
kakkua. I can’t stop –sitruunakakun perheen au 
pair söi lähes viimeiseen muruseen, vaikka se oli 
varattu iltatilaisuuteen.
Petralle tärkeä kohderyhmä ovat myös lapset ja 
nuoret, siksi fun food. Petra mainitsi hiirisämpy-
lät ja esitteli pingviini-herkkupalan, mutta muu-
ten hän halusi säilyttää salaisuuden, mitä fun 
food Mallenissa tarkoittaa. Lapset eivät aina mal-
ta eivätkä jaksa kovin isoja annoksia syödä. Niin-
pä Mallenissa heille voi ostaa terveellisiä ja edullisia 

herkkuja, jotka virittävät mielikuvituksen lentoon. 
Salaperäisesti Petra jutteli myös siitä, että lapset ja 
nuoret voivat kahvilavierailun aikana tehdä taidet-
ta. Mitähän se tarkoittaa?
Niin, ja tiesittekö: Masuunissa asuu kummitus! 
Karl, ujo kummitus on ollut Masuunilla töissä yli 
sata vuotta sitten. Kuinka ollakaan, kuvaan astui 
suuri rakkaus, tapahtui jotain… eikä Karlin sielu 
ole vieläkään saanut rauhaa. Uskallatko sinä syödä 
Karlin sukulaisia eli haamuleivoksia?
Masuunin kahvilassa on alusta saakka voinut 
ihailla taidetta ja ostaa erilaisia kädentaitajien töi-
tä. Tämä linja jatkuu entistä vahvempana. Kahvi-
lan yhteydessä järjestetään taidenäyttelyitä ja -ta-
pahtumia.  Petran mies Kari Sainio on arkkitehti 

ja taitelija. Kerran viikossa, tiistaisin hän tekee pot-
retteja asiakkaista. Syksyllä viikonloppuisin Mal-
len järjestää teemapäiviä sekä retkiä Teijon ruukki-
kylien kulttuuriympäristöön ja luontoon.
Karin lisäksi Petran perheeseen kuuluu 6-vuotias 
Aaron sekä au pair. Perhe asuu Tarvasjoella. Ke-
säksi he ovat löytäneen vuokra-asunnon Teijolta. 
Petra on iloinen, että heidät toivotettiin heti ystä-
vällisesti tervetulleeksi. 
Mallen on kesäaikaan avoinna joka päivä klo 10-
18. Tiistai on Karin potrettipäivä. Muina päivinä 
asiakkaat saavatkin jännittää, mitä yllättävää Pet-
ra on nyt keksinyt!
Teksti: Marja-Sisko Ranta
Kuva: Ari Ranta

Matildan näytelmäkerho esittää vaikuttavan 
musiikkinäytelmän Pirturanta kesä-heinäkuus-
sa 2015. Kesän kaksitoista näytöstä esitetään 
säältä suojassa tunnelmallisessa venehallissa Tei-
jon satamarannassa. Kieltolain aikaan sijoittu-
va, salakuljettaja-aiheinen näytelmä on kymme-
nien aktiivisten kyläläisten ja vapaa-ajan asuk-
kaiden yhteinen taidon ja innokkuuden näy-
te. Käsikirjoitus (Jore Penttinen), ohjaus (Mar-
kus Linden), musiikki (Ville Witka) sekä ajan-
mukainen puvustus (Pirita Linden) ja lavastus 
(Henri Ollikainen) luovat kokonaisuuden, joka 
jokaisen on koettava!

Astu aikamatkalle vuosikymmenten taa yhdes-
sä Einarin, Aivarin ja kumppaneiden matkas-
sa ja hanki lippusi (20 €) osoitteesta www.lip-
pu.fi tai paikallisilta lipunmyyntipisteiltä Kylä-
ravintola Terhosta, Ravintola Marinasta, Teijon 
Kyläkaupasta tai Teijon Masuunista. Lisätietoa: 
www.pirturanta.fi   
Näytökset: 26.6, 27.6, 28.6, 1.7, 2.7, 3.7, 4.7,  
5.7,  8.7, 9.7, 10.7, 11.7.
Tervetuloa! 
Mona Lahtinen

Odotettavissa vilkas kesä
Teijon kansallispuiston perustamisen jälkeen on kiinnostus alueeseemme selvästi kasvanut. Tämä on jo nyt, ennen var-
sinaista sesonkia, nähtävissä kaikilla parkkipaikoilla ympäri ruukkikyliä. Kun kiinnostus on herännyt, jää meidän teh-
täväksemme vastata siihen ja luoda palveluja, joita kävijät tarvitsevat. Mukavasti onkin ollut pöhinää uusien ajatusten 
ympärillä ja kyliemme palvelutaso on selvästi parantumassa.
Erityismaininnan ansaitsee Mathildedalin uusi rakentuva satama. Vuosi vuodelta huonompaan kuntoon rapistuva sa-
tama ei ole houkutellut juuri ketään ja se on leimannut koko kylää. Nyt on syntymässä huippuluokan satama palvelui-
neen niin veneiden kotisatamaksi kuin vierailijoillekin. Hieno, että löytyy vielä näin ennakkoluulottomia perheyrittäjiä. 

Onnea, Elina ja Daniel!
Maanteitse saapuvat näkevät kohta uudet opasteemme. Nykyiset pääteiden varrella olevat isot opastetaulumme uusitaan alkukesästä. Meri-Tei-
jon sijasta ne opastavat nyt Teijon Ruukkikyliin, jota ilmaisua olemme käyttäneet vihreissä soikio-opasteissa jo vuosia. Saman hankkeen osana 
tehdään Kirjakkalaan, Teijolle ja Mathildedaliin Metsähallituksen, Salon kaupungin ja Kyläyhdistyksen yhteistyönä uudet opastetaulut ja niihin 
ohjaavat lähiopasteet. Lähiopasteissa näkyy kunkin kylän nimi. Uudet opasteet ovat pari vuotta sitten voimaan tulleiden uusien säännösten mu-
kaiset. Toivottavaa olisi, että yrityksetkin vähitellen hankkisivat luvat ja uusisivat nykyiset opasteensa sääntöjen mukaisiksi. Kaikki vanhat opas-
teet alkavat olla jo poistamisvaarassa.
Tämän lehden liitteenä jaetaan kesän ohjelma. Sitä on taas paljon ja laadukasta. Kokemus on osoittanut, että lisää tulee vielä pitkin kesää. Teijo-
kin nousee takaisin kesäteatteripaikkakuntien joukkoon, jonne Matilda on jo vakiinnuttanut paikkansa. Edellinen kesäteatterinäytös taisi Tei-
jolla olla kavalkadi Teijo vuosisatojen saatossa kymmeniä vuosia sitten. Nyt Mathildedalin näytelmäkerho esittää Teijon rannassa uuden Pirtu-
ranta-musiikkinäytelmän kesä-heinäkuussa.
Näytökset Teijolla alkavat viikko perinteisten Teijon juhannusjuhlien jälkeen, joten toivoa on, että juhannusjuhlilla näemme näytteitä tulevasta 
tuotannosta. Joka tapauksessa juhlimme juhannusta vankasti Pirturanta-hengessä, koska lavasteet lienevät jo pystyssä venevajassa juhliemme ai-
kaan.
Juhannusjuhla toteutetaan perinteiseen malliin. Aurinko on ollut aina paikalla, mutta viime vuodesta poiketen toivomme hiukan enemmän 
lämmintä. Kokkomme kasvaa päivä päivältä, mutta ei riitä lämmittämän koko aluetta. Jos teille on vielä nurkissanne risuja ja rankoja, joille ette 
keksi käyttöä, ne voi tuoda juhannuskokkoon. Käytämme jonkin verran puutavaraa pidentämään kokon paloaikaa, mutta varsinaista rakennus-
jätettä emme enää kokkoon laita.
Juhannusjuhlien tuotto on tärkeä alueen yhdistyksille. Jo tulemalla paikalle ja käyttämällä palvelujamme tuet paikallista toimintaa. Vielä enem-
män voit sitä tukea antamalla ajastasi pari tuntia ja auttamalla meitä juhlien pyörittämisessä. Mikäli kiinnostaa, ota yhteyttä: pj@teijo.fi. 
Oikein hyvää kesää niin kesä- kuin vakituisillekin asukkaille. Juhannusjuhlissa nähdään.
Pauli Sarelius

Kesäteatteri Pirtunranta

Maukasta ja hauskaa Mallenissa

Kuva: Ari Ranta



Metallinkeräys jatkuu

Kyläyhdistyksen hallitus on päättänyt toistai-
seksi jatkaa metallinkeräystä Teijolla. Tuotol-
la on lähes pystytty kattamaan keräyksestä ai-
heutuneet kulut. Lava on viime aikoina täyt-
tynyt mukavasti ja pääosin ihan oikealla tava-
ralla. Kaikki metallit menevät kierrätykseen 
ja samalla tuet metallinkeräyksen jatkumista 
alueellamme. Mikäli lavan metallista saadaan 
yli lavan kuukausivuokran, ylijäämällä tue-
taan Kyläyhdistyksen toimintaa.     

Pauli Sarelius

Vieraslajeja tuhoamaan!

Vieraslaji ei kuulu Suomen luontoon. Lajille 
tyypillistä on, että se valtaa tilaa kotoperäi-
siltä lajeilta. Vieraslajien hävittäminen on 
hankalaa ja haasteellista: pääsääntö on, että 
ne pitäisi hävittää useana vuonna peräkkäin 
– ja sitten kuitenkin jonnekin jää jokin sie-
men, josta koko ongelma alkaa taas alusta.

Pesäpalloilua Kirjakkalassa

Kesäkauden kunniaksi pesäpalloillaan! Paikka-
na on Alun talon kenttä Kirjakkalassa ja pelit 
alkavat sunnuntaina 7.6. klo 14. Tervetulleita 
ovat kaikki vauvasta vaariin!

Emme pelaa hampaat irvessä, vaan harrastus-
pohjalta ihan omaksi iloksi. Varusteet ovat 
paikan päällä käytettävissä ja ohjausta lajiin 
löytyy, mikäli laji on uusi tuttavuus tai sään-
nöt hiukan ruostuneet. Pesäpallossa pystyy 
kehittämään monia eri taitoja: muun muas-
sa heittotaito, pikajuoksu, lyöntitaito, pallon 
kiinnisaaminen sekä tarkkuus harjaantuvat 
pesäpallossa nopeasti. Tässä lajissa myös ystä-
vystyy helposti ja joukkue pitää aina yhtä.

Ilmoittautumisia ei tarvita. Tiedusteluihin 
vastaavat Lasse Kurppa, p. 044 278 2705 ja 
Tanja Falk, p. 0400 646 925.

teijo.fi-sivut uudistuivat

Kyläyhdistyksen kotisivut avattiin uudistet-
tuina maaliskuussa. Sisältö on pitkälti aikai-
semmasta tuttua: sivuilla esitellään alue, kylät, 
kyläyhdistys, muut yhdistykset sekä alueen 
palveluja. Teijon kansallispuisto sai oman osas-
tonsa. 

teijo.fi-sivusto on rakennettu WordPress-jul-
kaisualustan pohjalle. Erityistä huomiota kiin-
nitettiin siihen, että sivut toimivat mobiililait-
teilla. Sivuja ylläpitävän Kyläyhdistyksen Tie-
dotus ja markkinointi –tiimin näkökulmasta 
positiivista on myös helppo päivitettävyys.

Kyläyhdistyksen kotisivut ovat paitsi kyläläis-
ten tietolähde myös markkinointikanava alu-
eestamme kiinnostuneille ulkopuolisille. Niin-
pä tietty osa kotisivujen sisällöstä on varsin py-
syvää. Etusivulle saamme kuitenkin näyttäväs-
ti esimerkiksi ajankohtaiset tapahtumat. Tätä 
mahdollisuutta voivat hyödyntää muutkin 
kuin Kyläyhdistys. Esimerkiksi Kirjakkalan 
Alku on ollut ilahduttavan aktiivinen.

Palveluntarjoajilta toivomme omien tietojensa 
päivittämistä/lisäämistä sivuille. Palvelu-otsi-
kon alle tehdään tarvittaessa lisäsivuja.

Sähköposteja odotellen

Marja-Sisko Ranta, tiedottaja@teijo.fi

VPK:n nuoriso-osasto taas Teijolla

Edellisessä KyläKuulumisia-jäsenlehdessä pa-
lokunnan päällikkö Perniön VPK:sta, Hannes 
Aaltonen harmitteli sitä, että nuoriso-osaston 
toiminta Teijolla jouduttiin osallistujapulan 
takia lakkauttamaan. Taustasyynä oli myös 
monen kerhon osuminen samalle arki-illalle. 
Samassa lehdessä toisaalla kerrottiin, että Kou-
lu ja päiväkoti -tiimi saa vastuulleen kyliemme 
nuorison harrastusten koordinoinnin. Maalis-
kuussa palaset loksahtivat paikalleen ja VPK:n 
nuoriso-osasto aloitti toimintansa! Toki tämän 
lehden ilmestyessä kesätauko on jo alkanut, 
mutta harrastusmahdollisuus on jälleen tarjol-
la syksyllä.

Harrastuksen aloitusikäraja on seitsemän 
vuotta. Tavoitteena on oppia yleisesti kodin 
paloturvallisuutta ja omatoimisuutta. Lisää 

Kyläsaunaan!

Kyläsaunalla on tehty ylläpitäviä remontti-
hommia tänäkin keväänä, mm. lauteet on 
hiottu, seiniä maalattu, ikkunasyvennykset 
huollettu ja ovien karmit kunnostettu.

Kyläsauna on kesällä avoinna sekä perjantaisin 
että lauantaisin. Perjantaina naiset saunovat 
klo 17-19 ja miehet 19-21. Kyliltä tulleiden 
toiveiden rohkaisemana Sauna ja pajat –tiimi 
päätti avata saunan ovet myös lauantaisin: yh-
teinen uimapukuvuoro on pitkä eli klo 15-20. 
Tervetuloa!

Huom. teijo.fi-sivuilta löytyy Tatu Gustafsso-
nin kuvia kyläsaunan sisätiloista. Niiden avul-
la saunaa on helppo esitellä ja tarjota vaikka 
morsiussaunaksi.

Kai Siltala 

Kuvien iloa! 

Keramiikkapajalla ja sen ympäristössä järjeste-
tään lasten ja nuorten kesäinen sarjakuvakurssi 
ma-pe 13.-17.7. klo 10-14.

Haluan toivottaa Teijon alueen 7-15-vuotiaat 
nuoret asukkaat ja kesävieraat tervetulleeksi 
iloiselle kesäiselle sarjakuvakurssille. Viikon 
mittaisella kurssilla tutustumme sarjakuvaan 
vapaana ja monipuolisena ilmaisumuotona. 
Kerromme tarinoita yhden kuvan, strippisar-
jakuvien ja hieman pidempienkin tarinoiden 
avulla. Kuvan tekemiseen kuuluu leikkimieli-
syys, yhdessäolon hauskuus kuvien äärellä ja 
kesäisessä luonnossa. Kurssi ottaa huomioon 
eri-ikäisten osallistujien kiinnostukset kuviin 
ja tarinoihin. 

Kurssiaikatauluun kuuluu lounastauko, joten 
pyydän varaamaan mukaan omat eväät. Mate-
riaalit kuuluvat kurssin hintaan.

Kurssin hinta on 100 € / oppilas. Ilmoittau-
tumiset minulle 17.6. mennessä, p. 050 466 
7483 tai sähköpostilla anna.tahkola@gmail.
com

Terveisin kurssin opettaja  
Anna Tahkola 
kuvataiteilija, kuvataideopettaja TaM

Teijon juhannusjuhla

Perinteinen, koko perheen juhannusjuhla 
järjestetään Teijon satamarannassa tuttuun, 
turvalliseen tyyliin juhannusaattona 19.6. klo 
18-23.30.

Kyläyhdistyksessä juhlaa on valmisteltu koko 
hallituksen voimin. Päävastuun julista kanta-
vat hallituksen uusista kasvoista Tanja Falk ja 
Liisa Vahlsten. Itse tilaisuuden talkoovoimak-
si ovat tulossa kyläyhdistyksen lisäksi monet 
muutkin yhdistykset – ja niiden takana olevat 
kyläläiset. Ja kuten Pauli pääkirjoituksessa to-
teaa, vielä ehtii mukaan. 

Ohjelmassa tälläkin kertaa jokaiselle jotakin: 

• Buffetissa kahvia, pullaa, pientä suo-
laista 
• Grillissä ainakin makkaraa 
• Arpajaiset – uskomattoman paljon voit-
tomahdollisuuksia 
• Saappaanheittoa monessa sarjassa 
• Monon tarkkuusheitto 
• Työntöautokilpailu 
• Pomppulinna 
• Pirturanta-näytelmän makupaloja

Upea kokko sytytetään klo 21. Saunan lähet-
tyvillä sijaitsee anniskelualue, jossa on mah-
dollisuus ostaa mm. omaa kyläjuomaa. Illan 
tanssittajana ja bilevastaavana toimii Lauri & 
Pehmeät vävyt Salosta!

Turvallisuudesta ja järjestyksestä vastaa Perni-
ön VPK.

Liput 8 €. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi.

Lämpimästi tervetuloa!

Tanja Falk ja Liisa Vahlsten

tietoa VPK:n nuoriso-osaston toiminnan aloi-
tuksesta teijo.fi-svuilla. 

Perniön VPK on monessa alueemme tapahtu-
massa mukana, mm. juhannusjuhlassa ja uu-
denvuoden ilotulituksessa. Lisätietoa – myös 
Teijon osaston - toiminnasta löytyy osoitteesta 
http://pernionvpk.liekit.fi.

Rebekka Ruutikainen

Muuan aktiivinen kyläläinen otti aiheesta 
kyläyhdistykseen yhteyttä. Kansallispuisto-
statuksen saaneelle alueellemme huoli vie-
raslajien leviämisestä on hyvin aiheellinen. 
Merikulmantien ja Teijontien varrella rehot-
tavat niin jättipalsamit, lupiinit kuin uusin 
ongelmakin eli rehuvuohenherne. Seassa on 
iso määrä myös pujoa, jolle moni on aller-
ginen. 

Voisimmeko porukalla tarttua härkää sarvis-
ta eli rehuvuohenhernettä kurkusta?

Kyläyhdistys kokoaa teijo.fi-sivuille pienen 
tietopaketin vieraslajien hävittämisestä. Jos 
jokainen kiskoisi oman kotinsa kohdalta on-
gelmia pois, olisi tilanne jo paljon parempi. 
Kyläyhdistyksen kesätyöntekijä Santtu tekee 
tuhoamishommia sen verran kuin muilta 
töiltään ehtii. Hänenkin seuraansa voi mai-
niosti liittyä.

Ennen kesäkuun hallituksen kokousta 
Asuinympäristötiimi selvittää ELY-keskuk-
sesta, miten vieraslajiongelman kanssa toi-
mitaan. Olemme alustavasti suunnitelleet, 
että jos ja kun talkoita tarvitaan, kyläyhdis-
tys lahjoittaa pienen kannustuspalkinnon 
jokaiselle talkoolaiselle. Tarkemmat ohjeet 
ilmaantuvat teijo.fi-sivuille viimeistään 
15.6.
Lisätietoa sekä kuvia muistakin kuin 
kasvikunnan vieraslajeista löytyy osoitteesta 
vieraslajit.fi.

Asuinympäristötiimi

PERNIÖN VPK SUORITTAA
Ongelmapuunkaadot, 

poltot/kulotukset, koulutukset, 
telttavuokraus, työpalvelut, 

vesisukellukset
www.pernionvpk.fi
p. 044 586 4112

Teijon Seudun Eläkkeensaajat

Teatteri Hockey Night 6.6.  

Salon Eläkkeensaajien kutsu Vuohensaareen 
11.6.

Teatteri Onnen Päivät 14.7. 

Punaportissa Teijon Eläkkeensaajien oma 
tilaisuus 11.8.

Kiskon Eläkkeensaajien kutsu Orijärven 
Tanhumäelle 12.8.

Lisätiedot: Marjatta Munter, p. 0400 559 552

Koululaisten kevätkirkko

Teijon kirkossa la 30.5. klo 9-9.30. Vapaa 
pääsy. Tervetuloa lasten vanhemmat ja 
muutkin kyläläiset. 

Kouluratsastuksen aluekilpailut

Teijon tallilla su 31.5. klo 9-. Vapaa pääsy, 
buffet. http://merry.sporttisaitti.com

Avoimet kylät 6.6.

Avoimet kylät on tapahtumapäivä, jonka 
aikana vierailla on mahdollisuus tutustua 
kylien elämään, asumiseen ja käyntikohteisiin. 
Kokemuksen mukaan ihmiset lähtevät 
liikkeelle, kurkistelevat innokkaasti ikkunoista 
ja ovista – ja käyvät mielellään peremmälle. 

Teijon alue osallistuu tapahtumaan toista 
kertaa. teijo.fi-sivuille päivitämme tietoja 
päivän paikallisista erityispiirteistä. Ovet ovat 
avoinna paitsi kahviloissa, ravintoloissa ja 
putiikeissa, myös ainakin kirkossa, koululla, 
pajalla ja saunalla.

Kylillä tapahtuu

Oman kylän olutta & leipää!

Mathildedalin kylässä toimii oma panimo ja leipomo.
Kyläpuodista voit ostaa suoraan tekijöiltä Kyläpanimon 
käsityöläisoluita ja Mathildedalin Kyläleipurin juureen 

leivottua leipää ja pullaa. Palvelemme 15.6.-15.8.

ke-to 12-17, pe 12-19, la&su 11-15

Kuva: Ari Ranta

Kuva: Tatu Gustafsson


