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1   Hallitus  
Kyläkokouksessa 17.2.2016 hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Marja-Sisko Ranta. Hallituksen muiksi jäseniksi 
valittiin Mari Holopainen, Marja-Maria Bäckmand*, Kai 
Siltala, Liisa Vahlsten, Rebekka Ruutikainen, Heidi Pallas-
vuori*, Tanja Falk, Tero Pelto-Knuutila*, Pauli Sarelius, 
Elmo Blomqvist*, Tommi Loimovuori*, Tiina Vaarapuro* ja 
Petteri Elo*.  (*uusi)  

Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Elmo 
Blomqvistin ja sihteeriksi Rebekka Ruutikaisen. Pauli Sare-
lius valittiin jatkamaan yhdistyksen rahastonhoitajana. 

Vuoden 2016 tilinpäätöksen teki Pauli Sarelius ja sen tar-
kasti yhdistyksen vuosikokouksen valitsema toiminnantar-
kastaja Marjatta Tolvanen-Ojutkangas. 

2   Hallitustyöskentely  
Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui 12 kertaa, joista 
yksi (1) kokous keskittyi pelkästään Kyläkokouksen sekä 
budjetin ja toimintasuunnitelman valmisteluun. Kokousten 
keskimääräinen pituus oli 1 h 30 min. Kuluneella kaudella 
hallitus on kokoontunut yhden (1) kerran täysimääräisenä. 
Yhdeksässä (9) kokouksessa on ollut läsnä yli puolet halli-
tuksen jäsenistä. 

Kokouksissa hallitus on käsitellyt tiimien toiminnan lisäksi 
talousasioita, jäsenasioita sekä merkittävän määrän ns. 
muita asioita. Toimintasuunnitelman ulkopuoliset asiat 
ovat liittyneet erityisesti EU-hankkeisiin sekä yhteistyöhön 
kaupungin, alueen yhdistysten ja muiden tahojen kanssa. 

3   Tiimityö 
Kauden 2016-2017 käytännön työtä on tehty viidessä tii-
missä: Sauna & pajat, Asuinympäristö, Tapahtuma, Koulu 
& päiväkoti sekä Tiedotus & markkinointi.  

Hallituksen jäsenten lisäksi tiimitoiminnassa on mukana 
noin 40 kyläläistä, muutamat useammassa tiimissä. Tiimit 
ovat kokoontuneet tilanteensa ja tarpeensa mukaan. 

Hallitus vastaa tiimitoiminnasta ja käy kokouksissaan läpi 
tiimien tulevia ja tehtyjä toimenpiteitä. Kaikki tiimien raha-
asioihin liittyvät päätökset tekee hallitus. 

3.1 Sauna ja pajat  
Kai Siltala (tiiminvetäjä) 

Viime kevättalvella otetuissa vesinäytteissä kyläsaunan 

uimavesi todettiin puhtaaksi. Tulokset löytyvät saunalta. 

Kyläsaunalle laadittiin myös saunasäännöt. Lisäksi tehtiin 

ryhmävarauksia varten saunavarauslomake Kyläyhdistyk-

sen kotisivuille. Kesällä Teijon Kyläsauna ilmoitettiin Suo-

men Saunaseuran yli 100-vuotiaiden saunojen luetteloon. 

Kesäkauden alussa Kyläsaunan pihassa tehtiin kaivin-
konetöitä: maanpinnan viettosuunnat oikaistiin, parkki-
paikkaa muotoiltiin, nurmialueita uudistettiin ajoleikkurille 

sopiviksi ja piha-alueelle ajettiin soraa. Näin saunan ja 
kolavarastojen välisen alueen pintavedet saatiin ohjattua 
pois rakennuksista. Samoihin aikoihin pidettiin palaveri 
kaupungin edustajien kanssa saunan kattoremontista. 
Sovittiin, että kaupunki varaa remonttirahat vuoden 2017 
budjettiin. 

Syyskauden aluksi havahduttiin saunomistuottoihin näh-
den liian suuriin sähkökuluihin. Sähkökulujen pienentämi-
seksi vaihdettiin pääsulakkeen koko pienemmäksi. Säh-
könkulutusta seurattiin syksyllä ja seurataan jatkossa aktii-
visesti. Lisäksi sähkönmyynti kilpailutettiin, mikä johti säh-
köyhtiön vaihtoon vuodenvaihteessa. 

Hyvän loppuvuoden ansiosta saunan kävijämäärä kasvoi 
hiukan edellisestä vuodesta; myös ryhmämyyntejä oli ai-
kaisempaa enemmän. 

Kyläsepän pajassa vuokralaisena jatkaa Jari Heino. Hänen 
ulkomaan komennuksensa aikana kyläseppänä on toimi-
nut Ari Karhu. 

Keramiikkapajan kurssitoiminta on jatkunut viikoittaisena, 
kesätaukoa lukuun ottamatta. Keväällä 2016 oli pientä 
osanottajavajausta, mutta syksyllä ryhmä on taas ollut 
täysi. Kurssin vetäjänä on jatkanut Aila Salmivaara. 

3.2 Asuinympäristö 
Elmo Blomqvist (tiiminvetäjä) 

Perinteisillä Teijon, Mathildedalin ja Vilniemen kevättal-
koilla kunnostettiin alueen ranta-alueita kesäkuntoon. 
Lisäksi vilniemeläiset rakensivat syksyllä Vilniemen kodan 
yhteyteen käymälän. 

Teemu Pulli oli työharjoittelijana kaksi kuukautta. Hän teki 
siistimis- ja raivaustöitä pääasiallisesti kaupungin maa-
alueilla. Työstä Kyläyhdistys sai kaupungilta korvausta. 

Kyläyhdistyksen kesätyöntekijäksi (”OP:n piikkiin” eli 
osuuspankin palkkatuella) valittiin Aleksi Bragge. Myös hän 
teki siistimis- ja nurmikonhoitotöitä. Lisäksi Aleksi osallistui 
vieraslajien kitkentätalkoisiin Teijolla. 

Kyläyhdistys päätti lähteä mukaan ProAgria Länsi-Suomi 
ry:n kaksivuotiseen Avaimet maisemaan -hankkeeseen, 
jonka toteutuksesta vastaa Maa- ja kotitalousnaiset. Han-
ke työllisti etenkin Asuinympäristötiimiä. Hanke järjesti 
toukokuussa Teijolla kyläkävelyn, jonka pohjalta päätettiin 
käynnistää Teijon osaprojekti, ”Lemmenpolun” raivaustal-
koot satamarannassa. Maisemasuunnitelman saimme 
valmiina hankkeen puolesta. Sen pohjalta kylärannassa 
toteutettiin syksyllä mittava maisemanhoitotalkoo: kaa-
dettiin kuusiaita ja muita puita sekä raivattiin aluetta niin 
koneellisesti kuin miestyövoimalla. Talkoot ovat osa hank-
keen omarahoitusosuutta. 

Metallinkeräyslava on tyhjennetty puolenkymmentä ker-
taa. Lavalla on edelleen paljon sinne kuulumatonta tava-
raa, jonka takia metallinkeräys on käytännössä +/-0-
toimintaa. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että kyläläisillä on 
mahdollisuus tuoda metallijätteet oman kylän keräykseen. 
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Tiimi käynnisti Mathildedalin leikkipuiston suunnittelun ja 
alustavan yhteistyön kaupungin kanssa. Tiimissä on poh-
dittu myös Teijon pienvenesataman ja jalkapallokentän 
läheiseen rantaan suunnitelmia uimapaikan toteutuksesta.  

3.3 Koulu ja päiväkoti  
Tiina Vaarapuro (tiiminvetäjä) 

Koulu- ja päiväkotitiiminkin toimikautta leimasi positiivisel-
la tavalla Teijon Luontokoulu –projekti. Osa normaaleista 
tiimin rutiineista liitettiin nyt osaksi TLK-projektia. 

Kevätkaudella toteutettiin Teijo+ -lehti yhdessä lasten 
kanssa, järjestettiin 3-päiväinen leirikoulumatka Örön lin-
nakesaarelle sekä järjestettiin koulun kevätjuhlan kahvitus. 

Syyskaudella ohjelmassa oli Teijon luontokoulun vuosika-
lenterin teko ja myynti. Kalenteri koostuu oppilaiden ot-
tamista kuvista ja oppilaat vastaavat myynnistä vanhempi-
en avustuksella. Lisäksi osallistuttiin Teijon Masuunin Jou-
lumarkkinoille ja järjestettiin koulun joulujuhlan puuro- ja 
glögitarjoilut. 

Osana luontokouluprojektia tehtiin Ruukin joulupolulle, 
kirkon maakellariin koululaisten askarteluista oma piste. 

Kauden päätteeksi suunniteltiin talviurheilupäivää lasket-
telurinteelle.  

3.4 Tapahtumat 
Liisa Vahlsten ja Tero Pelto-Knuutila (tiiminvetäjät) 

Omat tapahtumat 
• Juhannusjuhlat 24.6. 
• Vanhanajan Markkinat 13.-14.8. 

 
Osallistumiset 

• Jalkapallo-ottelu Teijo-Mathildedal 3.9. 
• Joulumarkkinat 3.-4.12. 

 
Teijon 33. juhannusjuhlia suosi mukava sää. Pääsylipun 
ostaneita oli 931, talkooväki ja lapset mukaan lukien vie-
raita oli runsaasti yli 1000. Ohjelma oli perinteinen: saap-
paanheittoa ja muuta kisailua kentällä, pomppulinna ja 
ongintaa lapsille, kahvia ja pullaa puhvetista, tanssia turku-
laisen Kakkupojat-orkesterin tahtiin sekä komea kokko, 
jonka turvallista polttamista takasi Perniön VPK. Myös 
Rajavartiolaitoksen partiovene vieraili. Juhannusjuhlien 
tuotto käytetään edelleen alueen hyväksi mm. tukemalla 
alueella toimivia yhdistyksiä.  

Elokuinen Wanhanajan Markkinat ja Keskiaikakylä  
-tapahtuma oli ensimmäistä kertaa Kyläyhdistyksen vas-
tuulla. Nyt luotiin hyvä suunnitelmat ja rutiinit tapahtu-
man taustalle. Paikalla olleet noin 35 myyjää olivat tyyty-
väisiä, samoin yleisö, jota kävi kantena päivänä yhteensä 
n. 2000. Ohjelmassa oli taistelunäytöksiä, musiikkiesityksiä 
sekä keskiaikainen jumalanpalvelus Teijon kirkossa. Koko-
naisuutena markkinat olivat onnistuneet ja lämminhenki-
set. Taloudellisesti toki jäätiin hiukan miinukselle: keskei-
nen syy oli perin kehno sää.  

Mielenkiintoisessa jalkapallo-ottelussa Teijo-Mathildedal 
Kyläyhdistyksen innokas talkooväki oli jälleen myymässä 
makkaraa ja juomaa. 

Teijon Masuunin järjestämillä joulumarkkinoilla Kyläyhdis-
tys myi menestyksellä puuroa, glögiä ja omia tuotteitaan.  

Teijon kirkossa ovet pidettiin avoinna kesällä lauantaisin 
sekä muutamina tapahtumapäivinä. Kirkossa vieraili asian-
tuntevien oppaiden opastamana monta sataa kävijää. 
Lisäksi järjestettiin ryhmäopastus yli 20 ryhmälle. 

3.5 Tiedotus ja markkinointi  
Tiedotustiimi: Mari Holopainen, Marja-Maria Bäckmand, 
Pia Kaartinen, Milla Rauma, Tatu Gustafsson 

Kyläkuulumisia-jäsenlehti julkaistiin neljä kertaa: touko-, 
syys- ja marraskuussa 2016 sekä helmikuussa 2017. Kylä-
kuulumisissa on käsitelty yhdistyksen ja sen eri tiimien 
saavutuksia, yhdistyksen tapahtumia sekä yhteistyötä 
alueemme yhdistysten ja yritysten kanssa. Yritysesittelyt 
tämän vuoden lehdissä olivat: Koolle Oy, LA-Kädenjälki ja 
Pajakulta sekä Ravintola Teijo. Lisäksi lehdessä on julkaistu 
yhdistysten ja yritysten tapahtumatiedotteita. Kyläkuulu-
miset jaetaan talkoovoimin Teijon alueella asukkaiden 
postilaatikoihin ja yrityksiin sekä lähetetään paikalliselle 
lehdistölle ja noin 25:lle Salon kaupungin virkamiehelle ja 
luottamushenkilölle.  

Tiedotustiimi on hoitanut päivityksiä teijo.fi –sivuille, joilta 
löytyy mm. ajankohtaista tietoa kylien tapahtumista, yh-
teystietoja, yritystietoja ja erilaisia varaus- ja ilmoittautu-
mislomakkeita. Kotisivuilla oli 18.680 käyntiä 2016, mikä 
on n. 2500 (15 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Teijon koulun Teijo+ -lehden yhteydessä ilmestynyt tapah-
tumakalenteri oli Tiedotustiimin vastuulla.  

Tiimi on ollut yhteydessä paikallislehtiin myös kuluneena 
vuonna ja antoi juttuvinkkejä, joista muutama johti lehtiar-
tikkeleihinkin. Lehdissä mainostettiin kyläyhdistyksen ta-
pahtumia. Salon kaupungin julkaisemaan Kaupunkitiedot-
teeseen lähetettiin Teijon alueen tapahtumista tietoja.  

Teijon Ruukkikylät – facebook-ryhmä on aktiivisesti kylä-
läisten ja lomalaisten käytössä. Kyläyhdistyksen omille 
tapahtumille luotiin FB-sivut. Facebook onkin nykyisin 
aktiivinen Kyläyhdistyksen tiedotuskanava.  

3.6 Kuukauden talkoolaiset 
Kyläyhdistyksen hallitus aloitti uuden käytännön ja valitsi 
jokaisessa kuukausikokouksessaan ”kuukauden talkoolai-
sen” tiiminvetäjien ehdotusten pohjalta. Kuukauden tal-
koolainen on ansioitunut Kyläyhdistyksen jäsen, joka juuri 
kyseisenä ajankohtana on tuonut arvokkaan panoksen 
yhteisen hyvän eteen. Toimikauden valinnat olivat: 

• Maaliskuu: Risto Syvänen 
• Huhtikuu: Teemu Pulli 
• Toukokuu: Tatu Gustafsson 
• Kesäkuu: Sanna Elovaara 
• Heinäkuu: Mia Mikkola 

• Elokuu: Kari Taurén 
• Syyskuu: Kari Mäkinen 
• Lokakuu: Anita Kurko 
• Marraskuu: Jari Multanen 
• Joulukuu: Tapani Kaitala 
• Tammikuu: Stina Suutari 
• Helmikuu: Teijon Kyläkaupan väki 
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4   Yhdistysten yhteistyö  
Kyläyhdistys osallistui Varsinais-Suomen Kylät ry:n organi-
soimaan Avoimet kylät -päivään 11.6. Kyläyhdistys huoleh-
ti, että ovet olivat avoinna kirkossa, saunalla ja koulussa. 
Avoimien ovien lisäksi koululla jaettiin Teijo+ lehteä, jossa 
oli juttua luontokoulusta. Jatkoa ajatellen saunalle päätet-
tiin hankkia tällaisia tilanteita varten vieraskirja. 

Kyläyhdistys järjesti kaksi alueen yhdistyksille suunnattua 
keskustelutilaisuutta toimikauden aikana. Osallistujina 
ovat olleet tietyt aktiivit. Tiedonkulun näkökulmasta ta-
paamisia pidetään tarpeellisina jatkossakin. 

Kyläyhdistys on osallistunut aktiivisesti Salon kaupungin 
järjestämiin kaupunginjohdon ja yhdistysten tapaamisiin. 

Yhdistyksemme on tehnyt yhteistyötä Salon Urheiluautoili-
jat ry:n kanssa. Salon UA osallistui juhannusjuhlien liiken-
teenohjaukseen ja järjestyksenvalvontaan. Vastapalveluk-
sena Kyläyhdistyksen talkoolaiset osallistuivat autourheilu-
tapahtumiin. 

5   Projekti ja hankkeet 
Kyläyhdistyksellä on projektinjohtamissääntö (2006). Sen 
mukaan erilaisia projekteja ja hankkeita voidaan käynnis-
tää joko Kyläkokouksen päätöksellä tai hallituksen yksimie-
lisellä päätöksellä. Sama periaate pätee, kun osallistutaan 
muiden hallinnoimiin projekteihin. 

Kuluneella toimikaudella Kyläyhdistyksen hallitus päätti 
osallistumisesta yhteen projektiin ja kahteen hankkeeseen.  

5.1 Teijon luontokoulu 
Vuoden 2016 alussa Salon kaupunki sai Opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä rahaa jaettavaksi koulujen toimintakulttuu-
rin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. 
Teijon koulu ja Kyläyhdistys tekivät yhteistyössä hakemuk-
sen, jonka pohjalta kaupunki myönsi Teijon koululle 6.000 
euroa avustusta. Avustussumman lisäksi tarvittiin 1.800 
euron (30 %) omavastuuosuus, jonka Kyläyhdistys puoles-
taan myönsi. Projekti oli Teijon koulun vastuulla; Kyläyh-
distyksen puolesta siihen osallistui Stina Suutari. 

Avustuksen turvin koululaisille järjestettiin mm. luonto-
koulupäivä kansallispuiston metsässä, talkoot koulun pi-
halla, leirikoulumatkat Örön linnakesaarelle, retki Kalasun-
tin laavulle ja pyöräretki Luontotalolle. Avustussummalla 
hankittiin myös tarvittavaa välineistöä kuten kiikareita 
sekä rakennettiin verkko-oppimisympäristö. Syyskuussa 
kalastusmestari Ville Toivonen järjesti lapsille kalastus-
kurssin. Sen toteuttamiseen saatiin tarvikelahjoitus Rapa-
la-rahastosta; lisäksi Teijon yhteisen vesialueen osakaskun-
ta myönsi rahalahjoituksen kurssin järjestämiseen.  

Projektin myötä Teijon koulu toteutti uuden opetussuunni-
telman mukaista ilmiöpohjaista oppimista sille parhaiten 
sopivalla tavalla, luontopainotteisesti. Projekti päättyi 
vuodenvaihteeseen, mutta luontopainotteisuus jäi pysy-
väksi osaksi Teijon koulun toimintatapaa. 

5.2 EU-hankkeet  
EU:n uuden hankekauden käynnistymisen myötä Kyläyh-
distys sai erilaisiin hankkeisiin kannustavaa postia lähes 
kuukausittain. Lähdimme hallituksen päätöksellä mukaan 
Ykkösakselin rahoittamaan, Pro-Agria Länsi-Suomi ry:n 
toteuttamaan Avaimet maisemaan –hankkeeseen sekä 
Ykkösakselin teemahankkeeseen Lisää elämää kylillä pie-
nillä investoinneilla (LIVE).  

Avaimet maisemaan –hankkeesta on kerrottu Asuinympä-
ristötiimin osuudessa. Kuluneella toimikaudella toiminta 
on keskittynyt Teijon kylään, tulevalla toimikaudella hanke 
jatkuu alueen muissa kylissä. 

LIVE-hankeideamme liittyi tapahtumarakennelmiin. Yk-
kösakseli on hyväksyi loppuvuodesta hankkeen, josta odo-
tetaan vielä ELY-keskuksen päätöstä. Tarkoituksemme on 
rakentaa omia ja myös muiden toimijoiden tapahtumia 
varten myyntikojuja ja -pöytiä, roskiskehikoita, opastetau-
lutelineitä, esiintymislava sekä kaksi kuivakäymälää. 

Lisäksi Salon kaupunki ja Kyläyhdistys sen vuokralaisena 
ovat antaneet Teijon yhteisen vesialueen osakaskunnalle 
luvan rakentaa tauko- ja kalankäsittelypaikka (LIVE-hanke) 
Kyläyhdistyksen kaupungilta vuokraamalle tontille. 

6   Talous  
Yhdistyksen talous pysyi vakaana. Tuloslaskelman mukai-
nen alijäämä poistojen jälkeen oli -826,44 euroa (2015 -
2.218,38 €) ja taseen loppusumma 27.554,95 euroa (2015: 
27.071,17€). Tuloslaskelma toteutui pääosin budjetin mu-
kaisesti ja tuottotavoitteesta jäätiin lähinnä luontokoulu-
projektin budjetoimattoman omarahoitusosuuden takia. 

7   Yhteenveto  
Kyläyhdistyksen toimikausi on ollut toimintaa ja tapahtu-
mia täynnä. Tiimit ovat aika ajoin toimineet voimiensa 
äärirajoilla. Ilahduttavaa on ollut, että niin tapahtumiin 
kuin esimerkiksi ympäristötalkoisiin on tullut uutta väkeä 
mukaan. Tunnelma on ollut hyvä ja ilmapiiri kannustava.  

Kyläyhdistys kiittää kaikkia toimikauden 2016-2017 yhteis-
yhteistyökumppaneita sekä talkoissa mukana olleita! 

Teijolla 30.1.2017 

Hallitus 


