Yritysesittely

LA-Kädenjälki – uusi käsityöläinen Teijon Masuunilla
Leila Alhola aloitti kesäkuussa työpajatoimintansa Masuunissa, ja samalla lähti myös putiikkitoiminta käyntiin samoissa tiloissa.
Syntyjään jyväskyläläinen Leila on stadin tyttö,
hän muutti jo kaksivuotiaana Helsinkiin. Sittemmin alkoi pikkuhiljaa siirtyminen kauemmaksi pääkaupungista aina Lohjalle saakka (äidin syntymäkaupunkiin), jossa hän vietti melkein 30 vuotta. Leilalla on 4 melkein aikuista lasta. Nuorimman tullessa täysi-ikäiseksi oli
aika ”nostaa kytkintä” ja netin kautta löytynyt
kaunis merenrantakoti toi Leilan Teijolle reilu
vuosi sitten. Muutossa plussana tulivat kauniit
historialliset ruukkikylät, käsityöläiset, hyvät
naapurit ja hiljaisuus! Perheeseen kuuluu Leilan
lisäksi 2 kissaa.
Vuosien mittaan Leila on kerennyt puuhastella
kaikenlaista. Töitä on tullut tehtyä mainosalalla sekä mm. kahdessa paikallislehdessä. Tammisaaressa Leila osallistui keramiikan artesaanikoulutukseen. Kahdesti Leila on myös kokeillut siipiään yrittäjänä. ”Täytyiskö sanoa, että kolmas kerta toden sanoo…”, tuumailee Leila. LA-Kädenjälki-nimi onkin seurannut Leilaa
entisestä yritystoiminnasta.
Mitä LA-Kädenjälki sitten tekee? Siihen pääset parhaiten tutustumaan Masuunilta löytyvällä työpajalla! Valikoimasta löytyy koruja, lasiesineitä, kortteja ja muitakin käsitöitä, Leilan
kädet kun haluavat koko ajan luoda jotain uutta. Lasi on intohimo, ja valikoimasta löytyykin
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paljon lasiesineitä. Lasikaiverrusta Leila on tehnyt jo pitkään. Ark Clay – hopeasta valmistettuja koruja syntyy pienessä koru-uunissa. Kaksi Espanjassa vietettyä talvea saivat Leilan innostumaan hiotuista kivistä, joista nyt syntyy myös
koruja. Espanjasta löytyi myös idea lasinsulatuksesta, jonka tiimoilta pieni erä koruja on jo
myynnissäkin. Tarkoitus on myös kokeilla hopean ja sulatuslasin yhdistelmää koruissa.
Masuunilta löytynyt työtila oli iso pelastus,
koska kotona työskentelyssä on paljon ongelmia
erillisen työtilan puutteen vuoksi. Kahden kissan jatkuva paikalla pyöriminen aiheutti vaa-

ratekijöitä heille, koska kenenkään ei ole hyvä
hengittää lasipölyä vaikka tekijällä naamari ja
suojaukset onkin.
Vähintään Masuunin aukioloaikoina Leilan siis
löytää työpajaltaan, toki useasti muulloinkin.
Tietoa löytyy myös LA-Kädenjäljen facebooksivuilta, ja tilauksia pystyy myös tekemään facebookin tai sähköpostin välityksellä.
Yhteystiedot: Leila Alhola, p. 040 776 7214,
la.kadenjalki@gmail.com
Mari Holopainen, Leila Alhola

Syksyn tapahtumakalenteri
Pvm ja klo
Pe klo 11
3.9.-18.12.
17.9. klo 11
25.9. klo 15
1.10. klo 19
1.-2.10 klo 10-16
8.10.
10.10 alkaen
15.10. klo 10-16
20.10. klo 9
28.-30.10.
4.-6.11.
5.11. klo 18
11.-13.11.
17.11. klo 9
3.-4.12.

KyläKuulumisia

Tapahtumia syys-marraskuu 2016. Lisätiedot. (Muutokset mahdollisia.)
Rukoushetki perjantaisin Teijon kirkossa. Salon seurakunta. www.salonseurakunta.fi
Utön kuvia. Anne-Marie Heseliuksen syksyisiä kuvia Utöstä Masuunin aulassa ja kahvilassa.
MathildaDesign Mathildedalin rannassa. Mathildan Marina, www.mathildanmarina.fi
Palkintojen jako Kirjakkalan Alun talolla. Lasse Kurppa, p. 044 278 2705
Oktoberfest Marinassa. Lauteilla Geepiste. Mathildan Marina, www.mathildanmarina.fi
Ensiapu 1 kurssi Urheilutalolla. Hinta 95 eur/hlö. Hannele Toivola, hanrobic@gmail.com
Lauri & Pehmeät Vävyt. Liput 10 eur. Kyläravintola Terho, www.ravintolaterho.fi
Kirjakkalan Alun punttisali avoinna ma ja to klo 17-20. Lasse Kurppa, p. 044 278 2705
Hätä EA kurssi Urheilutalolla. Hinta 60 eur/hlö. Hannele Toivola, hanrobic@gmail.com
Aamukahvit Postillassa. Salon seurakunta, www.salonseurakunta.fi
Tiffany-lasikurssi Keramiikkapajalla. Mia Mikkola, mikkola.mia@gmail.com
Lasimosaiikkikurssi Keramiikkapajalla. Mia Mikkola, mikkola.mia@gmail.com
Murhamysteeri-illallinen Matilda-talossa. Liput 70 eur, sis. ohjelmaelämys ja illallinen. Stina Siikonen, p.
040 7682924, www.koolle.fi
Hopeakorukurssi Keramiikkapajalla. Mia Mikkola, mikkola.mia@gmail.com
Aamukahvit Postillassa. Salon seurakunta, www.salonseurakunta.fi
Masuunin perinteiset joulumarkkinat lämpimissä sisätiloissa - Tervetuloa mukaan myyjäksi! Myyntipaikkavaraukset: Satu Björklöf, p. 044 261 1022, helmiainen@luukku.com

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen taloutta on koko sen historian ajan hoidettu hyvin ja yhdistyksen taloustilannetta pidetään
vakaana. Toimintahan on laajentunut huomattavasti matkan varrella. Esimerkiksi vuoden 1999 taseen loppusumma oli
24.000 markkaa, joka lienee nykyrahassa noin 5.300 euroa. Noina vuosina tulo- ja menoarvio päätyi arviolta 30.000 markkaan. Sittemmin tulot ovat viisinkertaistuneet noin 30.000 euroon, menot ovat kasvaneet samaa tahtia. Yhdistyksen alkuaikoina tuottoja tuli lähinnä kyläsaunasta; nyt meillä on useita muita rahanlähteitä. Tämä lisää vakautta: jos yksi tukijalka
onnahtaa, muut voivat paikata tilannetta.
Viime vuoden tilinpäätöksessä taseen loppusumma oli 27.000 euroa. Omaisuudesta noin 20.000 oli rahaa; loput olivat lähinnä varastossa olevia myyntituotteita. Taloustilanteen vakaus viitanneekin useimmiten siihen, että ”Kyläyhdistyksellä on
rahaa”. Kyse ei ole sattumasta, vaan yhteisillä talkoilla ja muilla ponnistuksilla on kerätty eri vuosien ylijäämiä tilille, mikä
mahdollistaa suuretkin kertaluontoiset operaatiot. Tästä esimerkkinä on viime vuosi, jolloin Kyläyhdistys maksoi tienvarsiviitoituksen uusimiseen liittyviä kuluja yli 8.000 euroa.
Kun kaksi kolmasosaa tästä vuodesta on takana, meillä on talousasioissa sekä iloja että huolen aiheita. Toiminnoittain tarkasteltuna iloisesti plussalla (tuotot – kulut) ovat Asuinympäristö-toiminto noin 1.000 euron verran ja Tapahtumat-toiminto reilut 7.000 euroa. Tapahtumiin sisältyvät
Huvilat@Ruukki, Avoimet kylät, juhannusjuhlat, Wanhanajan Markkinat & Keskiaikakylä sekä Teijon kirkon esittelyt. Kirkkotuotot käytännössä kuittaavat elokuisten markkinoiden tappiot eli oppirahat.
Myönteiselle puolelle voidaan laskea myös Koulu ja päiväkoti –toiminto, jonka miinus on vain reilut 1.000 €, selkeästi budjetoitua vähemmän. Alijäämää tehdään suunnitellusti, koska parillisina vuosina toteutetaan koko koulun pitkä leirikoulu, parittomina vuosina päiväretki.
Kyläsaunatoiminnan tämänhetkinen alijäämä on harmillisen paljon: 3.000 euroa. Saunan ympäristössä tehtiin noin 2.000 euron pihatyöt keväällä, jotta historiallisesti arvokkaat rakennukset säästyisivät kosteusvaurioilta. Tästä kaupunki on maksanut toimintatukena puolet. Lisäksi toimintaa rokottaa rankasti sähkön siirtohinnan korotus: saunan sähkökulut ovat jo nyt lähes samat kuin koko viime vuonna. Kaiken kukkuraksi saunomistuotot ovat hiukan alentuneet. Saunatuotot ovat 150 € kuukaudessa pienemmät kuin pelkkä saunan sähkökulu - ja toimintaanhan liittyy muitakin kuluja. Syksy toki tuo avantouimarit ja saunalle vilskettä. Mitä muuta voisimme tehdä? Hallitus ottaa hyviä ideoita vastaan!
Lisäksi on otettava huomioon ns. yleistoiminta, jossa ei ole tuottoja, vain kuluja: vakuutukset, pankkipalvelut, kokouskulut jne. Tänä vuonna se
sisältää myös Teijon luontokouluprojektin omavastuuosuuden, 1.800 €. Yleistoiminnan alijäämä on tällä hetkellä 3.000 €.
Selvyyden vuoksi sanottakoon sekin, että Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenistä kukaan ei saa hallitustyöskentelystä mitään palkkaa. Esimerkiksi
kilometri- tai työkonekuluja toki korvataan tapauskohtaisesti. Toisaalta vaikkapa puhelinkulurivi näyttää tuloslaskelmassa nollaa: jokainen meistä on siis halunnut hoitaa luottamustehtävään liittyvät puhelut omalla kustannuksellaan.
Kaikki osa-alueet yhteen laskettuna kokonaisuus on tällä hetkellä noin 1.000 euroa plussalla. Elokuun hallituksen kokouksessa totesimme, että
kun yhdistyksen talous on vakaa, on nollatulos tilikauden päätteeksi ihan ok. Sen saavuttaminen tekee tosi tiukkaa tänä vuonna. Loppuvuoden
menoista merkittävimmät on juhannusjuhlatuotosta muille yhdistyksille jaettavat avustukset sekä saunan sähkölaskut. Tulopuolella olemme täysin teidän kyläläisten varassa.
Sain taannoin ehdotuksen, että Kyläyhdistys ryhtyisi perimään jäsenmaksua. Tämä edellyttäisi muutosta sääntöihimme, eikä siitä ole hallituksessa ollut puhetta. Tällainen ajatus ei myöskään istu yleishyödyllisen, kyläläisiä edustavan yhdistyksen periaatteisiin. Näillä näkymin jatkamme
luottaen palveluistamme saataviin maksuihin. Jokainen saunamaksu ja Kyläyhdistyksen tapahtumassa ostettu kahvikuppi, grillimakkara, t-paita, kynttilä jne. auttavat meitä.
Tuestanne kiittäen, hyvää syksyä toivottaen
Marja-Sisko Ranta
Julkaisija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
Toimitus: Mari Holopainen, 040 501 8546, tiedottaja@teijo.fi
Taitto: Tatu Gustafsson
Jakelu: Teijon alueen taloudet
Painosmäärä: 1000 kpl

Juhannusjuhlista kiitokset

Kyläsaunassa on tunnelmaa

Hyvä Teijon juhannusjuhlien talkoolainen!
Olipa meillä onnistuneet juhannusjuhlat! Vieraat olivat tyytyväisiä ja ilma suosi. Talkooväki
oli innostunutta ja aikaansaavaa. Joukosta löytyi aikamoisia taitajia; oli ihania vohvelinpaistajia, tehokkaita arvanmyyjiä, rahan käsittelyyn tottuneita lipunmyyjiä, luonnikkaita makkaranpaistajia ja kahvinkeiton taitavia puffetinhoitajia. Ulkona ja urheilukentällä tapahtui paljon asiantuntemusta vaativaa toimintaa.
Suurkiitos teille kaikille! Kyläyhdistys on päättänyt tänä vuonna kiittää talkooväkeä lounaalla ja kahvilla ravintola Brukinrannassa perjantaina 30.9. klo 14-16. Jos haluat ottaa puolisosi mukaan, jommankumman lounas on ilmainen! Ensin syödään hyvin ja sen jälkeen muistellaan juhlia ja ideoidaan ensi kesää varten. Voit
ilmoittautua joko puhelimitse 040 583 1253 tai
sähköpostitse liisavahlsten@hotmail.com 20.9.
mennessä. Jos sinulle ei kyseinen päivä sovi, ilmoitathan siitä sähköpostitse, niin saat lounaslipukkeen postitse.
Hallituksen puolesta: kiitos ja tervetuloa!
Liisa Vahlsten

Syksy on täällä taas, ja samalla kyläsaunan normaalit saunomisajat. Kaikille saunojille löylyt
odottavat seuraavasti:
• keskiviikon yhteisvuoro klo 16 – 19
• perjantaisin naisten vuoro klo 17 – 19 ja
miesten vuoro klo 19 – 21
• sunnuntaisin yhteisvuoro klo 17 – 20
Aikuisten saunamaksu on 6 euroa, lasten ja eläkeläisten 4 euroa. Sauna maksetaan aina lipulla,
joita voi lunastaa yksittäin tai sarjalippuina Teijon Kyläkaupasta. Sarjalippu on 12 lipun nippu,
jonka hinta on 60/40 euroa (kertamaksun hinta
sarjalipulla 5/3,30 €). Innokkaimmille saunojille on myös tarjolla vuosilippu, joka on voimassa
koko kalenterivuoden. Vuosilipun hinta on 250
€ (eläkeläisiltä 160 €). Vuosilippulaisen oman
perheen alle 10-vuotiaat lapset saunovat ilmaiseksi. Vuosilipun voit tilata kyläsaunalla olevalla tilauslomakkeella.
Muistathan myös, että Kyläsaunalla voit viettää
mukavaa iltaa omalla porukalla. Saunan vakio-

Vuoden urheilutapahtuma
Legendaarinen, jo perinteeksi muodostunut jalkapallo-ottelu Teijon ja Mathildedalin kylien
välillä pelattiin lauantaina 3.9. Teijon ”urheilustadionilla”. Jokavuotisen ystävyysottelun joukkueet oli koottu eri-ikäisistä pelaajista, sekä naisista että miehistä. Kaatosateesta huolimatta
yleisöä oli saapunut runsaasti paikalle omiaan
kannustamaan. Tänä vuonna voiton vei Teijon
joukkue maalein 5-1.
Kyläyhdistys myi kahvia, pullaa ja makkaraa,
jotka tekivät hyvin kauppansa venehallin suojassa. Ottelun jälkeen saunottiin ja grillattiin
kyläsaunalla ja kentän parhaat pelaajat palkittiin ravintola Terhon iltajuhlassa. Suuri kiitos ja
hatunnosto kaikille pelaajille ja huutosakeille –
ensi vuonna taas!
Rebekka Ruutikainen

Kyläkoululla retkeilyä ja kalastusta
Teijon kyläkoulun syyslukukausi on alkanut
vauhdikkaasti luontopainotteisella linjalla. Koko koulun voimin on retkeilty Teijon kansallispuistossa. Ensimmäinen retki suuntautui Mathildedaliin Metsähallituksen luontotalolle.
Luontotalolle luokat 3-6 pyöräilivät metsäteitä pitkin, luokat 1-2 saivat taksikuljetuksen perille. Paikan päällä tutustuttiin metsän sienitarjontaan ja monille oppilaille tavallisimmat ruokasienet olivatkin jo tuttuja.
Seuraavalla viikolla oli vuorossa patikointiretki Sahajärven Kalasunttiin. Kalasunttiin kuljettiin osin vaikeakulkuisessa maastossa kallioita pitkin. Saaren vastarannalla odotti lautta, jolla kuljettiin salmen yli saareen. Lauttamatka oli
hivenen jännittävä. Perillä odotti nuotio ja makkarapaisto.

vuorojen ulkopuoliset ajat ovat vuokrattavissa.
Mikä olisikaan mukavampaa kuin viettää ystäväporukan kesken saunailtaa Kyläsaunalla! Tilan vuokra on 150 €, ja koko saunatila on käytössänne 5 tunnin ajan. Siinä ehtii saunomaan
pidemmän kaavan mukaan, tietysti virkistäytymään suvannossa ja nauttimaan pientä iltapalaa
takkahuoneessa. Vuosilipun lunastaneet saavat
tilan käyttöön 50 % alennuksella.
Lisätietoa ja varaukset Kyläkaupalta, p. 02 736
6160 tai Siltalan Kaitsulta, p. 0400 606 820.
Varauslomake löytyy myös netistä: http://www.
teijo.fi/vuokrataan-kylasaunaa/
Mari Holopainen

Kuva: Tatu Gustafsson

TERVETULOA
ENSIAPUKURSSEILLE TEIJON
URHEILUTALOLLE!

Kuva: Tommi Loimovuori

Syyskuun ajan kyläkoululla perehdytään kalastuksen saloihin kalastusasiantuntija Ville Toivosen (KalaTovi) ohjauksessa. Kalastuskurssilla tutustutaan paikallisiin kalalajeihin lähivesistöissä, erilaisiin kalastustapoihin, valmistetaan
omat onkilaitteet ja lopuksi kalastetaan käytännössä. Ensimmäiset oppitunnit on pidetty ja oppilaat ovat innostuneita.
Kalastuskurssi on osa Teijon koulun luontokouluprojektia. Teijon yhteisen vesialueen osakaskunta tukee kalastuskurssin järjestämistä rahalahjoituksella. Merkittävänä yhteistyökumppanina ja mahdollistajana on myös Rapala-rahasto, joka myönsi hakemuksen perusteella kurssin toteuttamiseen tuotelahjoituksen. Paketti sisältää kalastusvälineistöä eli vavat, onget
ja haavit sekä muun muassa kirjoja.
Stina Suutari

Avustuksia alueen yhdistyksille
Teijon juhannusjuhlien taloudellinen onnistuminen tarkoittaa, että Kyläyhdistys voi tänäkin
vuonna jakaa alueen yhdistyksille tukea erilaisiin hyviin tarkoituksiin. Hakemuksissa yhdistysten kannattaa keskittyä tulevaisuuden hankkeisiin ja perustella ne huolella. Mielellämme
kuulemme myös, miten hakijayhdistys itse panostaa tukea tarvitsevaan kohteeseen.
Kirjalliset anomukset perusteluineen pyydetään
jättämään 4.10. mennessä Marja-Sisko Rannalle, pj@teijo.fi. Lisätiedot: Marja-Sisko, p. 044
596 9300.
Kyläyhdistyksen hallitus käsittelee anomukset
lokakuun kokouksessaan.
Hallitus

Teijon Wanhanajan markkinat &
Keskiaikakylä
Toista kertaa Teijolla vietetty tapahtuma oli nyt
ensimmäistä kertaa Teijon Alueen Kyläyhdistyksen järjestämä. Vaikka sää ei suosinut markkinoita ja moni myyjä jätti sateen vuoksi saapumatta paikalle, yleisöä riitti mukavasti molempina päivinä. Tunnelma markkinoilla oli lämminhenkinen ja tapahtuma sai kiitosta niin kävijöiltä kuin myyjiltäkin.
Panostimme ohjelmaan ja esiintyjiin, jotka saivatkin kovasti kiitosta: Medieval Combat Helsinki taisteluineen, Härkätien Leikarit keskiaikaisine musiikkiesityksineen sekä keskiaikainen
jumalanpalvelus ja mukava ohjelma lapsille.
Kun Teijon Wanhanajan Markkinat ja Keskiaikakylä ensi vuonna järjestetään, toivomme, että koko kylän väki intoutuisi lähtemään mukaan talkoisiin. Olisi hienoa, jos kyläläiset tulisivat keskiaikaisissa tamineissa markkinoille:
tuomaan tunnelmaa ja lisäämään markkinoiden
ainutlaatuisuutta tällä seudulla. Kiinnostuneille on luvassa talven aikana ainakin keskiaikavaatteiden ompelutalkoot. Myös myyjille vuokrattavia myyntikatoksia on tarkoitus rakennella talkoovoimin. Talkoiden ajankohdista ilmoitellaan myöhemmin ja toivomme, että mahdollisimman moni lähtisi avoimin mielin mukaan
puuhaamaan.
Kiitämme lukuisia talkoolaisia sekä myyjiä ja
yleisöä onnistuneista markkinoista. Erityiskiitos Marja-Maria ja Juha Bäckmandille suuresta avusta ja panostamisesta markkinoihin ja niiden onnistumiseen.
Tero Pelto-Knuutila, Kari Taurén ja Mia Mikkola

Terveiset Teijon Tovereilta
Syksy tekee tuloaa, miten on sinun lihaskuntosi laita? Kuntosali on käytössä Maasunin alakerrassa. Uusi maksukausi alkaa 1.1.2017. Jos olet
nyt uusimassa kauttasi, tai tekemässä uutta sopimusta, saat tämän loppuvuoden ilmaiseksi.
Maksukaavakkeita saa kyläkaupalta tai salilta.
Hinnat: Aikuiset: 95€/v, 50€/puoliv. + avainpantti 25€ (palautetaan avainta palautttaessa)
Eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat: 35€/v , 20€
puoliv. + avainpantti.
Saliasioissa ota rohkeasti yhteyttä Mika Soiniin,
p. 0400 126 078.

Urheilutalolla tapahtuu:
Ma Eläkeläiset Boccia klo 14-16
Lentopallo miehet (naisetkin tervetulleita)
klo 18-20
Ti Kuntonyrkkeily klo 17-18.30
Sählyä kaikille klo 18.30-20
Ke Eläkeläisten ikäjumppa klo 10-11
Naisten kuntojumppa klo 18-19 (Salon liikuntatoimisto)
To Nuortenilta klo 17.30-19.30 (Salon nuorisotoimisto)
Lentopallo miehet klo 19.30-21
Pe Teijon koulu klo 9.30-11
Teijon koulu klo 12-13.30
Pelinaiset klo 17-19
Su Jumppaa kaikille klo 11

EA 1 -kurssi 1.-2.10. klo 10-16. Hinta 95€/hlö.
HÄTÄ EA 8t 15.10.2016 klo 10-16.Hinta 60€/hlö
Molemmille kursseille mahtuu 14 ensiksi ilmoittautunutta
ja osallistujat saavat virallisen SPR:n todistuksen.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset
25.9.2016 mennessä.
ETK Hannele Toivola, p. 050-5339988
hanrobic@gmail.com

Kyliltä kuultua
Teijon Seudun Eläkkeensaajat
Syyskuusta alkaen normaalit kokoontumiset:
Kerho Postillassa joka kuukauden toinen tiistai
klo 12-14, jumppa Urheilutalolla keskiviikkoisin klo 11-12, lauluryhmä Postillassa torstaisin
klo 12-14. Kutsu Karjaan eläkeläisten vieraaksi
21.9. Huom! Linja-autokuljetus.
Lisätietoja: ilmoitustaulut sekä Marjatta ja Taisto
Keramiikkapajailut alkavat jälleen
Keramiikkapajalla aloitetaan syyskausi tiistaina
13.9. klo 18. Tervetuloa myös uudet tekijät saven pariin. Lisätietoja antaa Aila Salmivaara, p.
040 559 2279 tai aila.salmivaara@smail.fi.
Keramiikkapajalla on tänä syksynä myös muunlaista kurssitoimintaa: tiffanylasi-, lasimosaiikki- ja hopeakurssi, ks. tapahtumakalenteri. Sekä vasta-alkajille että edistyneille sopivat kurssit
toteutetaan, jos osallistujia on riittävästi. Kurssien hinnat 35-45 €. Lisätiedot: mikkola.mia@
gmail.com

Teijon kansallispuisto
Muistathan, että ajankohtaisia asioita koskien
Teijon Kansallispuistoa löytyy osoitteesta:
http://www.luontoon.fi/teijo/ajankohtaista
Kuukauden talkoolaisia
Kyläyhdistyksen hallitus valitsee joka kuukausi Kuukauden talkoolaisen tiiminvetäjien ehdotusten pohjalta. Toki kyläläisetkin voivat ehdotuksia tehdä osoitteeseen sihteeri@teijo.fi.
Toukokuun talkoolaiseksi valittiin Tatu Gustafsson, joka on ollut korvaamattomana apuna Kyläkuulumisten taitossa jo useamman vuoden ajan. Kesäkuun talkoolainen on Sanna Elovaara. Hän on ollut aktiivisesti mukana kouluja päiväkotitiimin toiminnassa. Heinäkuun talkoolaiseksi valittiin Mia Mikkola, joka on Wanhanajan markkinoiden toimeenpaneva voima.
Samoilla meriiteillä elokuun talkoolainen on
Kari Taurén.

