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Uusi tuttavuus Teijon Masuunilla on Käsityö-
verstas ja puoti Kaarnalaiva. Puotiin astuessa 
nenään tulvii ihana vastahiotun puun ja tervan 
tuoksu, hiomalaitteen pärinä toivottaa tervetul-
leeksi. 
Kaarnalaivan perusti Kai Heiskari 1997 Hä-
meenlinnaan, jossa se toimi n. 15 vuotta ja pur-
jehti sieltä Espoon kautta Teijolle viime kevää-
nä. Jo pikkupojasta Kai on näprännyt harjojen 
parissa, koska hänen isänsä oli harjansitoja. Kai 
on ollut aikaisemmin töissä isänsä ja myös vel-
jensä saman alan yrityksissä, ennen kuin perus-
ti oman yrityksensä.
Juhannuksena Käsityöverstas Kaarnalaiva ava-
si ovensa Masuunin sivurakennuksessa. Siellä 
valmistuu paikan päällä tehdyt harjat ja päre-
korit. Verstaalla puut hiotaan ja käsitellään eri-
laisilla öljyillä, korit punotaan ja harjat sidotaan 
käsin. Harjojen puuosat valmistetaan Padasjoel-
la. Harjaksissa käytetään lähinnä hevosenhän-
täjouhia, kookos- ja muiden palmujen kuituja, 
agavekuitua, vuohenpartajouhia sekä kaikki-
en näiden sekoituksia. Harjasmateriaalit tulevat 
pääosin EU:n ulkopuolelta. Pärekorit valmiste-
taan kotimaisesta männystä joka tulee Lohjal-
ta, sanka valmistetaan koivusta tai rottingista.
Kaarnalaivan toiminta-ajatus on ollut alusta as-

ti valmistaa ekologisia ja kestäviä käyttöesinei-
tä käsityönä.
Puodin tuotteista noin puolet on verstaan omaa 
tuotantoa, loput tuotteet koostuvat Saksas-
sa tehdyistä harjoista, Pohjanmaan pläkkipelti-
tuotteista ja reilunkaupan tuotteista. Verstaal-
le voi tuoda oman vanhan korin korjattavaksi, 
esimerkiksi rikkimenneen sangan pystyy hyvin 
korjaamaan muuten ehjään koriin. 
Kaarnalaiva on avoinna periaatteessa aina, kun 
Kai on verstaalla työntouhussa, mutta viralli-
set aukioloajat noudattavat Masuunin puotien 
aukioloa, joka näin syyskuussa on viikonlop-
puisin klo 11-17, lokakuusta alkaen klo 12-16. 

Kaarnalaiva on mukana myös monilla toreilla 
ja markkinoilla Etelä-Suomen alueella. Lisäk-
si Kaarnalaivalla on kesäpuoti Fiskarsissa. Jou-
lunaikaan tuotteita löytyy Teijon verstaspuodis-
ta, Turun Suurtorin joulumarkkinoilta, unohta-
matta Masuunin omia joulumarkkinoita. 
Kaarnalaivaa voi seurata facebookissa ja Instag-
ramissa, joista se löytyy ”Kaarnalaiva” nimellä. 
Nettisivut: www.kaarnalaiva.info.
Tervetuloa Teijolle Kaarnalaiva! Menkäähän 
kyläläiset tutustumaan verstaaseen ja sen tuot-
teisiin! 
Teksti ja kuvat Mari Holopainen 

Kylä kasvattaa
Teijon Alueen Kyläyhdistys on toiminut tiimeissä noin 12 vuoden ajan. Teijon koulun oppilaiden ja Kalliorinteen päiväkodin lasten vanhemmat 
on yksi tiimeistä. Tiimi hankkii ja käyttää rahaa lasten virkistystapahtumiin, kuten leirikouluihin ja ulkoilupäiviin. Positiivista ja luontevaa oli-
kin, että vanhemmat kääntyivät Kyläyhdistyksen hallituksen puoleen, kun osoittautui, ettei Teijolle saada Salon kaupungin järjestämää 1.-2.-luok-
kalaisten iltapäivätoimintaa.
Aikaa vanhempien yhteydenotosta Kyläyhdistyksen hallituksen toukokuiseen myönteiseen päätökseen kului viikko. Päätöstä tehdessään halli-
tus tiesi kustannukset karkealla tasolla. Suurista summista huolimatta asiaa ei tarvinnut miettiä: ”Totta kai me järjestetään iltapäivätoiminta; tä-
tä varten olemme olleet säästeliäitä vuosien varrella.” Vasta jälkeenpäin selvisi, että vanhemmille olisi hyvin riittänyt osa-aikainenkin toiminta. 
Onnellinen yhteensattuma oli, että hallituksestamme löytyi ammattilainen, joka on yhdessä työuransa vaiheessa vastannut iltapäivätoiminnasta.
Kyläyhdistyksen toiminnan riemastuttavia puolia on, että pystymme tarvittaessa reagoimaan nopeasti. Vauhdikasta päätöstä seurasi vauhdikas 
rekrytointi: ohjaajien paikat pistettiin hakuun, saatiin seitsemän hyvää hakemusta, haastateltiin viisi – ja valittiin kaksi, jotta varamiesjärjestelmä 
on turvattu. Sitten laadittiin tarvittavat suunnitelmat, hoidettiin vakuutukset kuntoon, organisoitiin välipalasysteemi ja toiminta käynnistyi kou-
luvuoden alkaessa.
Iltapäivätoimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja sijoittuu lasten vapaa-aikaan. Toiminnassa tehdään yhteistyötä perusopetuksen 
kanssa sekä huomioidaan vanhempien toiveet ja toimintaan osallistuvien lasten tarpeet. Kasvatuksellisten ja sosiaalisten tavoitteiden lisäksi paino-
tamme luonnon ja liikunnan merkitystä. 
Iltapäivätoiminta järjestetään pääasiallisesti koulun tiloissa tai sen välittömässä läheisyydessä. Koulun päätyttyä lapset siirtyvät iltapäivätoimin-
taan ohjaajan johdolla. Pelien ja leikkien lisäksi ohjelmassa on muun muassa askartelua sekä yhdessäoloa. Läksyjäkin voi tehdä, jos vanhemmat si-
tä toivovat. Koulun piha tuntuu tarjoavan lapsille jatkuvasti uusia liikunnallisten leikkien teemoja. Lisäksi suunnitteilla on retkiä lähiluontoon – 
ja kelien viilentyessä saamme hyödyntää Urheilutaloa, mistä kiitos Teijon Tovereille.
Välipala tarjotaan iltapäivätoiminnan puolivälissä päivittäin. Toisinaan lapset pääsevät itse mukaan välipalan valmistamiseen. Iltapäivätoiminnan 
lapset osallistuvat myös liikuntakerhoon ja taidepajaan. 
Yhteistyö vanhempien kanssa on iltapäivätoiminnassa ehdottoman tärkeää. Vähintään kerran lukukaudessa vanhemmat kutsutaan koolle ja muu-
tenkin yhteydenpitämisessä pyritään matalaan kynnykseen. Toimintakauden lopuksi pyydetään palautetta vanhemmilta ja lapsilta sekä ohjaajilta. 
Iltapäivätoiminnassa voidaan tehdä yhteistyötä yhdistysten, seurojen ja alueella toimivien yritysten kanssa. Mikäli sinulla on ideoita, miten sinä, 
yhdistyksesi tai yrityksesi voisi tuoda vaihtelua ja monipuolisuutta iltapäivätoimintaan, ota yhteyttä meihin.
Uusi aluevaltauksemme on tuonut paljon positiivista julkisuutta. Kyläläisten ja alueen yrittäjien halu auttaa on ollut hyvin konkreettista: välipa-
la- ja tavaralahjoitusten lisäksi olemme saaneet tarjouksia myös rahallisesta tuesta. Varovaisesti voidaan sanoa, että iltapäivätoiminnan lukuvuo-
sitason nettokustannus pyörinee 5.000 euron paikkeilla. Iso raha, mutta tämän syksyn osuus on jo lähes kasassa – kiitos vanhojen autojen Vetku-
tapahtuman sekä Wanhanajan Markkinoiden. Toiminnan käytännön toteutuksen järjestymisestä meillä ei ole ollut pienintäkään epävarmuutta. 
Rahapuoli on mietityttänyt, mutta kyläläisten tuella tämäkin yllättäen eteen tupsahtanut taloudellinen haaste saadaan taklattua oikein mukavasti.
Hyvää syksyä kaikille kyläläisille!
Marja-Sisko Ranta  Rea Hietanen
puheenjohtaja  iltapäivätoiminnan vastaava

Kaarnalaiva

Kuva: Mari Holopainen

	
Pvm	ja	klo	 Tapahtumia	syyskuu		–	marraskuu	2018.	(Muutokset	mahdollisia.)	
30.12.	asti	 Aila	ja	Asko	Salminen:	Heijastuksia	Teijon	Masuunin	galleriassa.	Tiina	Harjola:	Pieniä	maailmoja	Masuunin	

aulan	ja	kahvilan	puolella.	Syyskuu:	la-su	klo	11-17,	1.10.	alkaen:	la-su	klo	12-16.	teijonmasuuuni.fi	
maanantaisin	À	16	 Keramiikkapaja	kokoontuu,	vielä	mahtuu	mukaan!	Aila	Salmivaara,	p.	040-559	2279.	
ma	ja	to	À	17-20	 Punttisali	avoinna	Kirjakkalan	Alun	talolla	8.10.	alkaen.	Lasse	Kurppa,	p.	040-278	2705.	
ke,	pe	ja	su	 Kyläsaunan	lämpimät	löylyt:	ke	yhteisvuoro	klo	16-19,	pe	naiset	klo	17-19,	miehet	klo	19-21	ja	su	yhteisvuoro	klo	

17-20.	teijo.fi.	
torstaisin	À	11	 Rukoushetki	Teijon	kirkossa.	salonseurakunta.fi	
sunnuntaisinÀ	16.30	 Joogaa	Masuunin	alakerrassa	(syyskuussa	klo	17.30)	23.9.-18.11,	10	€/krt.	Minna	Kansanen	p.	0400-159	667.	
la	29.9.	À	19-00.30	 Perniön	VPK:n	pöytäjuhlat	Nurkkilan	Työväentalolla,	orkesterina	Aikalisä,	liput	15	€.	pernionvpk.fi.	
su	30.9.	À14	 Kesäkauden	palkintojen	jako	Kirjakkalan	Alun	talolla.	Lasse	Kurppa,	p.	040-278	2705.	
to	11.10.	À	9	 Aamukahvit	Vilniementie	1:n	kerhohuoneessa.	salonseurakunta.fi	
la	13.10.	À	12.30-15	 Hopeasaven	riipuskurssi,	25	€	+	materiaalit	(min.	4	osallistujaa).	Satu	B./Helmiäinen,	p.	044-261	1022.		
la	13.10.	À	11-02	 Marinan	Oktoberfest.	Mm.	sauna	klo	16-20	(7	€	hlö),	Matildan	Kyläbändi	lavalla	klo	21.	mathildanmarina.fi.	
pe	19.10.	À	16.30	 Lempeää	ja	rentouttavaa	kynttiläjoogaa	Masuunin	alakerrassa,	10	€.	Ilm.	Minna	K.	p.	0400-159	667	
la	20.10.	À	8-10	 Virkistävä	päivän	aloitus	Masuunilla:	joogaa	10	€	ja	aamupalaa	10	€.	Ilm.	viim.	18.10.,	Minna,	p.	0400-159	667.	
la	20.10.	À	12-14	 Tule	tutustumaan	Liana	ja	Tilda	aaseihin	Masuunin	alapihalla.		
la	20.10.	À	17-20	 Ihanien	naisten	ilta	Mathildedalin	vanhalla	koululla,	järj.	Second	Chance	ja	Petris	Chocolate.		

Lisätietoa:	fb	Ihanien	naisten	ilta-tapahtuma	
la	20.10.	À	18	 Musiikkiesitys	Jazzkahvila	Mazzuunissa,	Juha	Björninen	Band	ja	yllätysesiintyjä.	Lisätietoja	myöhemmin.		
su	21.10.	À	12-14	 Ruukin	Puodissa	Masuunin	pihan	sivurakennuksessa	käsityönäytöksiä.		
syyslomaviikko	 Mathildedalissa	puodit,	luontokeskus,	kahvilat	ja	ravintolat	avoinna.	FB:	VisitMathildedal	
ke	31.10.	À	18	 VPK	jakaa	Teijon	Kyläkaupan	pihalla	lapsille	heijastimia.	pernionvpk.fi.	
la	3.11.	À12.30-15	 Metallilangan	virkkausta,	hinta	15	€	plus	materiaalit	(min.	4	osallistujaa).	Satu	B./Helmiäinen	044-2611022.		
su	11.11.	À	13	 Messu	Teijon	kirkossa.	salonseurakunta.fi	
to	22.11.	À	9	 Aamukahvit	Vilniementie	1:n	kerhohuoneessa.	salonseurakunta.fi	

Joulun	ajan	tapahtumat	julkaistaan	seuraavassa	lehdessä,	joka	ilmestyy	marraskuun	puolivälin	jälkeen!	
	

Tapahtumakalenteri



Avustuksissa välivuosi
Vuodesta toiseen olemme viettäneet onnistu-
neita ja tuottoisia juhannusjuhlia. Juhlien tuot-
to on ollut Kyläyhdistyksen talouden tärkeä kul-
makivi, ja noin puolet tuotosta olemme jakaneet 
järjestelyissä mukana olleille alueen yhdistyksil-
le käytettäväksi hyviin tarkoituksiin. Tämä vuo-
si on poikkeus sääntöön. Hurjasta kelistä huo-
limatta juhannusjuhlat toki onnistuivat vierai-
demme mielestä, mutta juhlakansaa oli niin vä-
hän, että taloudellisesti pääsimme nippa nappa 
plussan puolelle. Kyläyhdistys ei saanut kovasti 
kaipaamaansa rahaa iltapäivätoimintaan – em-
mekä luonnollisestikaan pysty jakamaan muu-
taman sadan euron tuotosta avustuksia muil-
le yhdistyksille. Voimme lohduttautua sillä, et-
tä vaikka pahimmat pelot kelien suhteen toteu-
tuivat, pääsimme kuiville, eikä juhannusjuhlien 
tulevaisuus ole uhattuna. Ensi vuonna taas!
Hallitus

Wanhanajan Markkinat 
Wanhanajan Markkinoilla 11.-12.8. palattiin 
ruukkien aikaan ja tilaisuuden ohjelma uudis-
tui. Markkinamyyjiä oli 43, joista kaukaisim-
mat tulivat Virosta saakka. 
Ohjelmassa uutta oli vahva teatteripainotus. 
Elävät kuvat -videoteatterin ideointi ja toteu-
tus olivat Pentti Niemen käsialaa. Vanhalla pa-
lokunnanmäellä suljettujen ovien takaa löy-
tyi upea teatterimiljöö punaisine esirippuineen. 
Mathildedalin Näytelmäkerho esitti markki-
noille tehdyn Jore Penttisen kirjoittaman pie-
noisnäytelmän Musta Jaana. Toinen pienois-
näytelmä, Matti Erosen käsikirjoittama Ruukin 
varjossa valoa esitettiin Mazzuunissa. 
Palokunnanmäellä keitettiin punamultamaa-
lia. Pääkokit Sari Uunila ja Timo Holmi tulivat 
Uula Color Oy:ltä. Monta tuntia vierähti, kun-
nes maali oli valmista. Kiitos Kemiön Myllylle 

Vetku Teijolla
“Vetkulaiset” eli veteraanikuorma-autoilijat val-
tasivat Teijon satamarannan 29.6., ja pienestä 
sateesta huolimatta yleisö tutustui innolla van-
hoihin kuorma-autoihin. Teijon Alueen Ky-
läyhdistyksellä oli venehallissa pop up -kahvila 
ja samalla myytiin yhdistyksen tuotteita. Kaik-
ki tuotto käytetään koulun iltapäivätoiminnan 
tukemiseen. Kylän yrittäjät olivat omilla toi-
millaan mukana ja Teijon tiekirkon ovet olivat 
avoinna yleisölle.
Kirsti Siltanen

Juhannusjuhlat
Teijon perinteisiä juhannusjuhlia vietettiin tänä 
vuonna myrskyisässä säässä. Juhliin uskaltautui 
noin 400 vierasta ja saimme lämpimän tunnel-
man rakennettua venehalliin kahvilan ja Lauri 
& Pehmeät Vävyt orkesterin myötä. Näissä juh-
lissa pääosaan muodostui sää, joka ennen juhlia 
helteellään esti kokon polttamisen ja itse juhlis-
sa kenttäaktiviteettien pyörittämisen kokonais-
valtaisesti. Säätä uhmaten kentällä kuitenkin 
harjoiteltiin golfin saloja, ratsastettiin keppihe-
vosilla, työnnettiin mäkiautoja sekä tietysti hei-
tettiin kova kisa saappaanheitossa. Kyläyhdistys 
kiittää kaikkia juhlijoita, talkoolaisia ja yhdis-
tyksiä järjestelyistä.
Pia Kaartinen

Kuva: Sanna Brandt

Tiekirkko
Tänä kesänä Teijon kirkko oli toista kertaa vi-
rallisesti tiekirkko. Vaikkei tiekirkkokylttejä 
näkynytkään tien vieressä, kävijöitä oli valta-
vasti. Mäen kiipesi 1971 kiinnostunutta, jois-
ta 426 kävin kirkossa Wanhanajan Markkinoi-
den aikaan. Määrään voisi lisätä vielä häävieraat 
ja opastetut ryhmät. Ovet olivat auki torstais-
ta sunnuntaihin kello 12-16. Vierailijoiden ky-
symyksiin vastasi Anette, joka oli palkattu alku-
kesäksi. Loput vuorot hoiti kuusihenkinen va-
paaehtoisten rinki.  
Näimme  iloisia ja ihastuneita ihmisiä, joita kiin-
nosti kuunnella kirkon erikoista historiaa. Use-
at kertoivat käyneensä aiemmin monia kerto-
ja kokeilemassa ovia ja riemuitsivat päästessään 
nyt näkemään kirkon sisältäkin. Kaikki ”kirk-
koväärtit” kokivat saaneensa mieluisan tehtävän 

Taiteiden perjantai
Konstrundanin tarjoamana Taiteiden perjantai-
na Teijon koululaisilla oli hieno tilaisuus pääs-
tä kokeilemaan keramiikkataitojaan Teijon Ma-
suunille, Studio Oriben tiloihin keraamikko 
Tiina Harjolan opastuksella. Päivän aikana op-
pilaat suunnittelivat omaan tyyliin sopivan ke-
raamisen astian, johon painettiin kuvioita joko 
pitsillä tai kasveilla ja lopuksi astia väritettiin 
värjätyillä savilietteillä. 
Päivä oli ratkiriemukas ja myös opettajat osal-
listuivat. Oppilaille tuli yllätyksenä keramiikan 
moninaiset työvaiheet ja valmistuksen vaatima 
pitkä prosessi. Moni luuli työn olevan valmis sa-
mana päivänä, mutta työn lopulliseen valmistu-
miseen meneekin kaksi viikkoa. Innokkaimmat 
oppilaat toivoivat lasten keramiikkakurssia Tei-
jolle pysyvästi. Kuudesluokkalainen Anja piti 
keramiikan teosta kovin, ehdottaen – joka per-
jantai voisi olla taiteiden perjantai.
Tiina Vaarapuro

Luontokoulutoimintaa
Ilmojen puolesta lempeä elo-syyskuu on mah-
dollistanut koululaisten retket luontoon. Ensin 
tehtiin pyöräretki Mathildedaliin Teijon kan-
sallispuistoon, jossa Luontotalon lähistöllä oh-
jelmassa oli ns. matala seikkaulurata. Syyskuus-
sa tehtiin kävelyretki ja mentiin lossilla Kala-
suntille. Perillä sämpylät maistuivat. Mukavaa 
oli!
Tita Azinur

Tervetuloa talkoisiin
Kylätalkoot järjestetään Teijon rannassa lauan-
taina 20.10. klo 10-15. Kyläsauna lämpiää ja tar-
jolla on soppaa sekä virvokkeita. Kokko polte-
taan talkoiden yhteydessä. Tervetuloa!
Huom. Kyläläiset voivat viedä Teijon kokkoon 
puhdasta puutavaraa 12.10. saakka. Ilmoitam-
me taas keväällä 2019, kun ensi juhannuksen 
kokon rakentaminen alkaa. 
Asuinympäristötiimi

Palkitut talkoolaiset
Kyläyhdistyksen hallitus jatkaa reippaiden tal-
koolaisten palkitsemista. 
Maaliskuun talkoolaiseksi valittiin kyläyhdis-
tyksen kahvilajärjestelyissä aina mukana ole-
va Kristiina Laaksonen. Huhtikuussa valin-
ta osui Erno Kaitalaan, joka moottorisahoi-
neen on maisematalkoiden vakiokaartia. Tou-
kokuun nimi on Ville Tiainen, joka yhdes-
sä pienen apulaisensa ja työkalupakkinsa kans-
sa on aina valmis tulemaan apuun. Kesäkuussa 
talkoolaisia valittiin kaksi: Anja Kallio ja Erk-
ki Takala, jotka ovat aina siellä missä tarvitaan: 
he mm. nikkaroivat talkoorakennelmia sekä lei-
povat munkkeja ja täyttävät sämpylöitä. Heinä-
kuussa kunnian sai erinomaisen ahkera ompeli-
joiden ydinporukka: Rea Bergman, Eeva Hai-
makka ja Pirjo Niemi. He ovat ideoineet ja val-

Teijon lähiruokarengas REKO 
REKO tuo tuottajat ja lähiruoan ystävät yh-
teen - joko olet tutustunut Teijon lähiruoka-
rengas REKOon? Keväällä startannut yhteis-
työ WWOOF Finlandin koordinaattorin Hei-
ni Rosvallin ja Ellun kanat ja munat Elina 
Lindströmin kanssa toi Teijon alueen asukkail-
le mahdollisuuden ostaa joka toinen viikko ka-
nanmunia suoraan tuottajalta. Teijon koulun 
pihalla kävi kova kuhina ja suosio yllätti mo-
lemmat. 
Heini sai kyläläisiltä toiveita, että voisiko vali-
koimaa laajentaa myös laadukkaaseen lihaan 
ja juureksiin. Lähiruokaa suosiva Heini perus-
tikin Teijolle REKO lähiruokarenkaan, johon 
lähti mukaan tuottajia Salon alueelta. REKOssa 
tuottaja ja kuluttaja tapaavat sovittuna ajankoh-
tana ja kuluttaja saa ostaa ruokansa suoraa tuot-
tajalta ilman välikäsiä. Kesän aikana REKOs-
ta on ollut saatavilla joka toinen viikko muun 
muassa kananmunia, hunajaa, lampaan- ja nau-
danlihaa, juureksia ja vihanneksia. REKOsta on 
tullut paljon positiivista palautetta! Nyt talvea 
kohden REKOon tulee nähtävästi pieni talvi-
tauko, mutta toiminta jatkuu taas keväällä. 
Kannattaa liittyä REKO-ryhmään Faceboo-
kissa ja seurata tulevia jakotapahtumia. Löydät 
ryhmän nimellä: Teijon lähiruokarengas RE-
KO. Mikäli haluat REKO-tuottajaksi tai sinulle 
heräsi kysymyksiä, ole yhteydessä Heini Rosval-
liin s-postitse: heiniros@hotmail.com.
Heini Rosvall

Siivoustalkoot Kirjakkalassa
Teijon Alueen Kyläyhdistys ja Kirjakkalan ve-
nevalkama järjestivät ojan siivoustalkoot 7.-
8.9.2018. Talkoissa oli väkeä parikymmen-
tä henkilöä kumpanakin päivänä. Paistoim-
me perjantaina makkaraa, lauantaina nautim-
me Ravintola Teijon maukasta lihakeittoa lou-
naaksi.

Teijon seudun eläkkeensaajat
Selvä syksyn merkki on, kun Teijon eläkeläi-
set aloittavat ohjelmansa. Joka kuukauden toise-
na tiistaina on kerhopäivä Postillassa klo 12-14, 
keskiviikkoisin jumpataan Urheilutalolla klo 
10-11, viikoittain vaihtelevin päivin järjestetään 
lauluharjoitukset Postillassa. Joulukuun kerho-
päivä vietetään pikkujoulun merkeissä, mutta 
paikka on vielä avoin. Syksyllä seurakunta jär-
jestää myös ohjelmallisen päivän ruokailuineen.  

Harrastusmahdollisuuksia
Maanantaisin kokoontuu klo 16 alkaen kera-
miikkapajalla keraamikko Aila Salmivaaran 
johdolla. Ota rohkeasti yhteyttä Ailaan (p. 040 
559 2279 ), kurssiaikaa voidaan vielä muuttaa 
myöhäisemmäksi. Urheilutalolla jumpataan 
keskiviikkoisin 17-18 ja sunnuntaisin 11-12.30, 

Kyliltä kuultua

Iltapäiväohjaajat Tita ja Satu 
Nimeni on Tita Azinur. Van-
hempani ja kaksi veljeäni ovat 
kotoisin Indonesiasta. Minä 
olen syntynyt sekä viettänyt 
lapsuuteni Helsingissä. 
Ensimmäinen haaveam-
mattini oli hammaslääkä-

ri. Muistan sen erityisesti, koska pidin ba-
naaninmausta hampaissani ja ajattelin, et-
tä haluan olla se, joka pruuttaa tätä ihanaa tö-
köttiä ihmisten hampaisiin. Se haave väis-
tyi, kun tuli muitakin kiinnostuksen kohteita. 
Opiskelin ja tein monenlaista töitä, pääasialli-
sesti myyjän töitä. Elämäntilanteen mukaan 
asustelin joskus muuallakin kuin pääkaupun-
gissa; Saloon muutin tavattuani mieheni. Tei-
jolle muutimme, kun olimme saaneet perheen-
lisäyksen. Työskentelin tuolloin vielä kaupassa, 
mutta kaipasin työtä, jolla olisi enemmän mer-
kitystä. Olin jo aloittanut uudelleen VPK-har-
rastuksen ja tukihenkilötoiminnan MLL:ssa. 
Silloin minulle selkeni, että haluan työskennel-
lä lasten ja nuorten parissa. Pääsin koulunkäyn-
nin ohjaajan koulutukseen; ehdin työskennel-
lä parissa muussa koulussa ennen kuin sain oh-
jaajan paikan Teijon koulusta. Samalla työsken-

telen Kyläyhdistyksen iltapäivätoiminnassa tiis-
taisin ja perjantaisin. Lisäksi ohjaan myöhem-
min syksyllä alkavaa liikuntakerhoa.

Olen Satu Viljakainen. 
Muutimme mieheni kanssa 
Teijolle kuluvan vuoden hel-
mikuussa. Olen ollut pitkään 
kotiäitinä. Työkokemusta mi-
nulla on monelta eri alalta. 
Viimeisin työpaikka on Kaa-

rinan kaupungin iltapäiväohjaajana viiden luku-
vuoden ajan. Olen ollut myös lasten ja nuorten 
kesäleireillä ohjaajana Suomessa ja ulkomailla.
Harrastukseni ovat erilaiset kädentaidot, mm. 
ompelu ja neulonta sekä ulkoilu luonnossa. 
Facebookissa näin, että koulun iltapäivätoimin-
taan haetaan ohjaajaa. Työ lasten kanssa on mu-
kavaa, lapset ovat niin energisiä ja elämäniloisia. 
Toimin ohjaajana maanantaisin, keskiviikkoisin 
ja torstaisin. Lisäksi olen Taidepajassa apuohjaa-
jana sekä hoidan pääosan lasten välipalajärjeste-
lyistä. Työmatkakin on lyhyt, se on suuri plussa. 
Oikein ihanaa syksyn alkua!
Tita ja Satu
Kuvat: Marja-Sisko Ranta

Cafe & Shop 
Tullintie 17 
Mathildedal 

 
Avoinna: 

Loka-marraskuu 
La – Su 11-16.30 

1.-2.12. ja 8.-23.12 
klo 11-16 

 
Tervetuloa! 

 
www.petris.fi 

p. 040 426 3827 
 

Villa Seaview Guesthouse & Spa

P. +358 44 9819993 
Varvintie 37, 25570 Teijo 
info@villaseaview.fi

pelataan sählyä tiistaisin – klo 18 junnut ja klo 
19 aikuiset. Muut urheilutalon lajit ja harrastus-
mahdollisuudet voitte tarkistaa suoraan Karin 
Pekalta, p. 050 554 0161. Teijon Masuunilla on 
mahdollisuus joogata sunnuntaisin 23.9.-18.11. 

Joulu lähestyy
Muistutellaanpa jo nyt Ruukkikylien jouluta-
pahtumista. Teijon Masuunilla järjestetään pe-
rinteeksi muodostuneet kaksipäiväiset joulu-
markkinat 1.-2.12. klo 11-17(16). Tuolloin Ma-
suuni täyttyy käsityöläisistä ja kaikki taidenäyt-
telyt, putiikit, puodit ja kahvila ovat avoinna. 
Myös mukavaa ohjelmaa on tiedossa. 
Saman viikonlopun lauantaina 1.12. Mathilde-
dalissa vietetään Joulukylän avajaisia koko ky-
lässä. Joka puolella kylää ollaan joulutunnelmis-
sa ja jouluisia juttuja ja tapahtumia on ympä-
ri kylää. 

lahjoittamistaan ruisjauhoista sekä Uula Colo-
rille muista tykötarpeista.
Markkinamusiikista vastasi Härkätien Leikarit. 
Suuri Kirppusirkus esiintyi ja sunnuntaina näh-
tiin keskiaikaista taistelua. MCS Aboensis an-
toi yleisölle näyttöä siitä, mitä buhurt on oikeas-
ti kilpailulajina! Anu Rauniomaa ajelutti Kaa-
po-hevosella yleisöä. Myös Kavénin Taunon ja 
Karin Pekan opastamat ruukkikävelyt kuulu-
vat markkinoille. Lapsille olivat Frank ja Robi-
na Olbrich tehneet käsityöpajan. 
Sää oli lauantaina todella suotuisa ja päivä päät-
tyi Teijon kirkossa pidettyyn jumalanpalveluk-
seen. Kyläsauna oli markkinamyyjien käytettä-
vissä illalla. Kyläyhdistyksen kahviossa tehtiin 
täydet työpäivät ja kauppansa tekivät niin her-
nesoppa kuin munkit ja vohvelit, jotka muuten 
on tunnettu jo 1700-luvulla. Aamupala oli tar-
jolla markkinamyyjille ja puuro maistui! 
Palautteena on saatu kehuja ja kiitoksia, mutta 
myös joitakin muutos- tai parannusehdotuksia. 
Todella tärkeässä osassa on ollut monilukuinen 
talkooväki, sillä ilman heitä nämä karkelot ei-
vät onnistuisi. 
Kirsti Siltanen, toriemäntä

mistaneet valtavat määrät talkooliivejä ja van-
hanajan vaatteita. Elokuun talkoolaisiksi valit-
tiin Frank ja Robina Olbrich, jotka suunnit-
telivat ja toteuttivat Wanhanajan Markkinoiden 
kiitetyn lasten työpajan. Syyskuussa oli Satu 
Hotasen vuoro: hän touhusi markkinoiden hy-
väksi yhtenä Mathildedalin Näytelmäkerhon ja 
Kyläyhdistyksen yhteistyölenkkinä sekä oli iso-
na apuna Juhannusjuhlien järjestelyissä.
Hallitus

ja ovat halukkaita tulemaan ensi kesänäkin. Jos 
toiveemme toteutuvat ja saamme aukioloaikoja 
pidennettyä kuusituntisiksi viitenä päivänä vii-
kossa, tarvitsemme vapaaehtoisrinkiin lisää ih-
misiä. Ilmoittautua saa vaikka heti. 
Veikko Helin

Talkooporukka oli mahtavalla fiiliksellä mu-
kana ja työt edistyivät hyvään tahtiin. Saimme 
lauantaiksi paikallisen yrittäjän kaivinkoneella 
auttamaan jätteiden nostossa ojanpohjalta. 
Nyt meillä on näkyvissä pätkä historiallista 
Kirjakkalanjoen uomaa. Voihan olla, että ensi 
vuonna projekti jatkuu ja raivaamme lisää esille 
kaunista uomaa – työtä riittää, mutta hommia 
on kiva tehdä näin mukavan porukan kanssa.
Haluamme lämpimästi kiittää Teijon Alueen 
Kyläyhdistyksen tuesta projektiin sekä OP Lou-
naismaata taloudellisesta tuesta. Salon kaupun-
gille kiitos jätteiden poiskuljettamisesta. Lisätie-
toa talkoista ja paikkaan liittyvästä historiasta: 
www.teijo.fi  
Sanna Brandt


