
Kuka oletKuka oletKuka oletKuka olet    ja miten hierojaksi?ja miten hierojaksi?ja miten hierojaksi?ja miten hierojaksi?    
Olen Viinosen Jani Teijolta, ja valmistuin 
joulukuussa 2014 yksityisestä Lahden 
hierojakoulusta. Virallinen titteli on 
koulutettu hieroja, lisänä urheiluhieronta. 

Teen sekä klassista että urheiluhierontaa: 
pääsääntöisesti lihaskalvokäsittelyä ja 
mobilisoivia otteita hyväksikäyttäen. 
Innostuin jo pikkupoikana hierojan 
työstä, kun näin ensimmäistä kertaa 
hierojan työssään, joten nyt olen 
toteuttanut lapsuuden unelma-ammattini. 

Milloin hierojalle?Milloin hierojalle?Milloin hierojalle?Milloin hierojalle?    
Hierontaan kannattaa mennä aina, 
ainoastaan terveysongelmat voivat olla 
sille esteenä. Hieronta on yksi monista 
tavoista hoitaa itseään, joten siitä on aina 
hyötyä. Valitettavasti nykyään on vallalla 
ajatus, että hieronta on harvojen 
ylellisyyttä, vaikka sen pitäisi olla kaikkien 
ulottuvilla. 

Jos ei kipuja, miksi hierojalle?Jos ei kipuja, miksi hierojalle?Jos ei kipuja, miksi hierojalle?Jos ei kipuja, miksi hierojalle?    
Sinun ei tarvitse tuntea kipua varataksesi 
ajan hierojalle. Pelkkä halu rentoutua tai 
unohtaa päivittäinen rutiini on riittävän  

hyvä syy mennä hierontaan. Hyvä hieroja 
osaa antaa oikeanlaisen hoidon eri 
tilanteissa. Ei nimittäin ole sama asia 
mennä hierontaan lihaskireyden vuoksi 
kuin etsiäkseen rentouttavaa hetkeä. 

Milloin ei hierontaa?Milloin ei hierontaa?Milloin ei hierontaa?Milloin ei hierontaa?    
Jos on kuumetta, aktiivisia iho-ongelmia 
(haavat, ruusu), tuoreita vammoja, 
kasvain tai sydän- ja verisuonisairaus. 

Ei siis tarvitse odottaa lihasten jumiu-
tumista, vaan aina on hyvä hetki mennä 
hierontaan. Hierojasi voi auttaa sinua 
saavuttamaan paremman elämänlaadun! 

Kuinka usein?Kuinka usein?Kuinka usein?Kuinka usein?    
Voi hyvin olla, että kolmen hieronnan 
jälkeen selkäsi tuntuu jo paremmalta ja 
kivut ovat hävinneet. Älä silti jätä hoitoa 
kokonaan, vaan keskustele hierojan 
kanssa kuinka usein hieronnassa 
kannattaa käydä, jotta kipu ei palaisi 
takaisin. 

On aina suositeltavaa saada hierontaa 
liikunnan jälkeen, paitsi jos kyseessä on 
urheiluhieronta ennen kilpailua. Silloin 
lämmitellään lihaksia suoritusta varten. 

Palvelen Teijon MasuunissaPalvelen Teijon MasuunissaPalvelen Teijon MasuunissaPalvelen Teijon Masuunissa    
Kotikäyntejä teen tarvittaessa. Ajanvaraus: 
www.hierojani.avoinna24.fi tai puhelin  
046 811 3268. 

Teksti: Mari Holopainen 

Kuva: Minni Katainen 

P.S. Myös Teijon kuntosaliasia etenee.  
Ota yhteyttää Viinosen Janiin. 

Teijon ja Mathildedalin vesialueiden 
hoitokunnat ovat sopineet, että myös 
vuonna 2015 osakaskuntien vesialueilla 
voidaan kalastaa yhteisillä pyydysmer-
keillä. Yhdellä pyydysmerkillä saa yhden 
pyydysyksikön kalastusoikeuden. Tällaisia 
pyydysyksiköitä ovat:  

• Verkko, pituus 30 m, silmäkoko 
kuhalle vähintään 45 mm  

• Katiska 

• Pikkurysä. Isorysästä sovitaan erikseen 
osakaskuntien kanssa. 

• Iskukoukku tai koukku, 5 kpl 

• Pitkäsiima, 100 koukkua 

• Heitto- tai vetouistin 

Pyydysmerkit oikeuttavat kalastukseen 
vain merialueilla. Sahajärvellä ei saa ka-
lastaa tai ravustaa merialueen merkeillä. 

Kalastusoikeus Kalastusoikeus Kalastusoikeus Kalastusoikeus     
Kalastusoikeus määräytyy vakituisen 
asuinpaikan tai omistuksessa olevan loma-
kiinteistön perusteella. Teijon ja Mathil-
dedalin merialueen pyydysmerkkejä 
voivat ostaa:   

• Vesialueen osakkaat 

• Teijolla, Hauenkuonossa, Lankkerissa 
ja Talonpojan Teijossa sekä Mathilde-
dalissa vakituisesti asuvat tai loma-
kiinteistön omistavat 

Länsi-Suomen läänikohtaisella viehe-
kalastusluvalla voi kuka hyvänsä kalastaa 
heitto- tai vetouistimella ilman 
pyydysmerkkejäkin ja asuinpaikasta 
riippumatta. Jokamiehen oikeuksiin 
kuuluu myös oikeus onkia ja pilkkiä. 
Lisätietoja: www.mmm.fi 

Pyydysmerkkien ostopaikatPyydysmerkkien ostopaikatPyydysmerkkien ostopaikatPyydysmerkkien ostopaikat    
Jokaisella ruokakunnalla tai kiinteistön 
omistajalla on oikeus ostaa 8 pyydys-
merkkiä. Lohen kalastukseen tarkoite-
tuille pintaverkoille on omat pyydys-
merkkinsä, joita myydään max 2 kpl/ 
ruokakunta. Pyydysmerkin hinta on 5 € 
ja lohimerkin 10 €/kpl. Vuokrattaville 
lomamökeille kiinteistön omistaja voi 
ostaa lyhytaikaisten vuokralaisten 
käyttöön pyydysmerkkejä, jolloin niiden 
hinta on 20 €/kpl. 

Pyydysmerkkejä myyvät  

• Teijon KyläTeijon KyläTeijon KyläTeijon Kyläkauppakauppakauppakauppa, p. 02 7366 160 

• Mathildedalissa RavRavRavRavintolaintolaintolaintola    TerhoTerhoTerhoTerho,  
p. 02 736 3801. 

Pyydysmerkit maksetaan käteisrahalla – ei 
kortilla. Myyntipisteistä on saatavana vesi-
alueiden karttoja. Kartat ovat myös esillä 
kylien ilmoitustauluilla.  

 

Noudata kalastussääntöjä Noudata kalastussääntöjä Noudata kalastussääntöjä Noudata kalastussääntöjä     
Kalastuksenhoitomaksu eli ”valtion kalas-
tuskortti” maksetaan ennen kalastuksen 
aloittamista. Merkitse pyydykset selvästi 
lipuin. Verkoissa merkitään pyydyksen 
molemmat päät. Pyydysmerkit kiinni-
tetään verkkolinjan ulkopäähän. Poista 
seipäät, ankkurit ja kohot heti, kun 
lopetat kalastuksen, jotta et hankaloita 
muiden kalastamista.  

Lain mukaan pyydyksiin merkitään 
pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot 
sekä kalastusoikeuden osoittava merkki 
siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että 
pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. Kirjoita 
tiedot vedenkestävällä tussikynällä 
pyydysmerkkiin, jossa on tiedoille valmis 
paikka.  

Uusien sääntöjen mukaan säädettyä 
vähimmäismittaa pienempi kala on 
välittömästi laskettava takaisin veteen 
elävänä tai kuolleena. Täysimittainen kala 
on laskettava takaisin veteen elävänä tai 
kuolleena, jos se on pyydetty rauhoitus-
aikana, kielletyllä pyydyksellä tai kielle-
tyllä kalastustavalla. 

Ari Ranta ja Juhani Toivonen 

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry ���� Jäsenlehti 1/2015 ���� www.teijo.fi 

Yritysesittelyssä HieroJani  

 

    

    

Uusi vuosi alkaa vauhdillaUusi vuosi alkaa vauhdillaUusi vuosi alkaa vauhdillaUusi vuosi alkaa vauhdilla    
Tätä kirjoittaessani edessä on hiihtolomaviikko ja uuden TeijonTeijonTeijonTeijon kansallispuiston avajaisetkansallispuiston avajaisetkansallispuiston avajaisetkansallispuiston avajaiset. Alue näyttää avajaisten jälkeen aivan samalta 
kuin ennenkin, mutta sen saama julkisuus varmasti tuo kylille lisää väkeä jo nyt talvella. Hieno juttu. Alueen yrittäjät ovat yhdessä 
miettineet kuinka parhaiten palveltaisiin hiihtolomalaisia. Tämän mietinnän tuloksen syntyi hieno lomaviikon ohjelma, joka julkaistaan 
tässä lehdessä. Siitä löytyy kaikille jotain tekemistä viikon aikana. Käyttäkää hyväksenne ja tutustukaa alueen yrityksiin ja aktiviteetteihin. 

KyläkokousKyläkokousKyläkokousKyläkokouskin lähestyy ja pidetään tällä kertaa viikolla eli torstainatorstainatorstainatorstaina 26.2. klo 17 Ravintola Brukinrannassa26.2. klo 17 Ravintola Brukinrannassa26.2. klo 17 Ravintola Brukinrannassa26.2. klo 17 Ravintola Brukinrannassa. Tervetuloa mukaan 
vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan! Parin viime vuoden aikana on syntynyt ajatus, että nykyinen tiimirakenteemme kaipaa pientä 
kehittämistä. Kyläyhdistyshän on jakautunut tiimeihin, joilla jokaisella on oma vastuualueensa ja tiimin vetäjät kuuluvat yhdistyksen 
hallitukseen. Tiimejä on ollut seitsemän. Hallitus ehdottaa Kyläkokoukselle muutamien tiimien yhdistämistä ja niiden tehtävien uudelleen 
miettimistä. 

Ehdotettu tiimirakenne ja työnjako on seuraava: 

TiedotusTiedotusTiedotusTiedotus----    ja markkinoja markkinoja markkinoja markkinointitiimiintitiimiintitiimiintitiimi vastaa mm. tästä KyläKuulumisia-lehdestä ja muutakin tiedottamisesta sekä sen lisäksi eri tapahtumien ja 
alueen markkinoinnista. TapahtumatiimiTapahtumatiimiTapahtumatiimiTapahtumatiimi vastaa Kyläyhdistyksen järjestämien tapahtumien kasaamisesta. Tällaisia ovat mm. 
juhannusjuhlat ja uuden vuoden ilotulitus sekä kirkkoon liittyvät tapahtumat. KouluKouluKouluKoulu----    ja päiväkotitiimija päiväkotitiimija päiväkotitiimija päiväkotitiimi jatkaa koulun ja päiväkodin 
toiminnan tukemista ja lasten harrastustoiminnan kehittämistä. SaunaSaunaSaunaSauna----    ja pajatiimija pajatiimija pajatiimija pajatiimi vastaa Kyläsaunan toiminnasta sekä Sepän pajan ja 
Keramiikkapajan ylläpidosta. AsuinympäristötiimiAsuinympäristötiimiAsuinympäristötiimiAsuinympäristötiimi vastaa yhteyksistä kaupunkiin, tuotemyynnistä ja yhdistyksen hoidossa olevien alueiden 
kunnossapidosta. Kaikki tiimit pyrkivät kattamaan kulunsa varainhankinnalla, mutta suurimman panoksen kassaan tuo Tapahtumatiimi. 
Sen tuloksesta jaetaan avustuksia myös muille alueen toimijoille. 

Samalla kun Kyläkokous valitsee hallituksen, se valitsee näille tiimeille vetäjät. He sitten taas puolestaan kokoavat avukseen juuri tiimin 
asioista kiinnostuneet kyläläiset. Kylätoiminta on tärkeää ja hauskaa. Moni asia jäisi toteutumatta ilman Kyläyhdistyksen vapaaehtoisten 
työtä. Tulkaa mukaan kehittämään kylää ja verkostoitumaan alueen ihmisten kanssa. 

Kyläyhdistyksen toiminta on jo vakiintunutta eikä siihen tänäkään vuonna suunnitella suuria muutoksia. 
Monenmoista ajatusta toki syntyy matkan varrella siitä, mitä voitaisiin tehdä. Valitettavasti on kuitenkin 
todettava, että nykyisenkin vuosiohjelman toteuttaminen on nykyisten vapaa-ehtoisten määrällä erittäin 
haasteellista. Jokavuotinen toivomukseni on, että useampi kiinnostuisi yhteisestä tekemisestä. Näin tekeminen ei 
jäisi liian harvoille hartioille ja kaikille jäisi aikaa muuhunkin harrastamiseen riittävästi. 

Hallituskauden päättyessä haluan kiittää nykyistä hallitusta hienosta toiminnasta ja kaikkia Kyläyhdistyksen 
toimintaan osallistuneita avusta. Teidän ansiostanne meillä on jälleen takana mainio toimikausi. 

 

Hyvää talvea toivottaen 

Pauli Sarelius 

Julkaisija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry � Toimitus: Marja-Sisko Ranta, 044 596 9300, tiedottaja@teijo.fi � Taitto: Opintie 

Jakelu: Teijon alueen taloudet � Painosmäärä: 900 kpl 

Kuva: Hannu Paunila 

Kalastaminen Teijon ja Matildan vesialueilla 

KyläKuulumisia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry 

Kyläkokous 
to 26.2.2015 klo 17 

ravintola Brukinrannassa. 

Esillä sääntömääräiset asiat. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Hallitus 

Hannula Shop 




