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Jaana on
o karjalais-pohjanmaalainen sekoitus,
jolle asiakaspalvelu
a
on ykkösasiaa. Jaanan
perheesseen kuuluu täällä hetkellä hän
n ja kaksi
kissaa. Kolme aikuistaa poikaa ja kuu
usi lastenlasta asu
uvat Hämeenlinnan seudulla.
Jaana kuvailee
k
itseään
n sitkeäksi, pitkkäjänteiksi
sekä su
uorapuheiseksi ja oppivaksi henkilöksi.
Hänellää on takanaan viiden vuoden kokemus
Hauhon Ruokaherkkku -ravintolan
n pitämisestä. Lisäksi Jaana oon tehnyt myyyntikouluh
kesku
uskeittiötä Tuuloksessa,
tusta, hoitanut
järjestän
nyt isoja tapaahtumia sekä laittanut
pystyyn
n kolme muu
uta ravintolaa Hämeenlinnan alueella. Hauh
hon Ruokaherkkussa ovat
O Rehn.
syöneett niin maaherrrat kuin itse Olli
HK vaalitsi Hauhon R
Ruokaherkun koulutustensa pitopaikaksi nimenomaan
n hyvän
lounaan
n vuoksi.
Jaana löysi
l
tiensä Teeijolle lehti-ilm
moituksen
kautta. Kolmasti piti paikkaa tulla katsomaan
k
ja jokka kerta hän ihastui enem
mmän ja
enemm
män Teijon alueeeseen, sen historiaan ja
perinteiden vaalimisseen. Asunnoon Jaana
usjärveltä, jokaa on sitten
kuitenkkin löysi Suomu
vastapaainoksi työlle kkeskellä peltoa, luonnon
rauhasssa.
Brukinrantaa on remoontoitu. Ravinttolan uusi
n kodinomaineen ja viihtyisä. Jatkossa
ilme on
sisustussta vaihdetaan neljä kertaa vuodessa.
Kodinoomainen tunneelma ja sisustu
us tekevät
sen, etttä ravintolaan
n on mukava tulla ja

lounashetki on
n rentouttava kokemus;
k
työasiiat
voi unohtaa hetkeksi. Ja jos luvat onnistuvat,
ensi kesäksi Teeijon rantaan tu
ulee kesäterassi!!
Brukinrannasssa
keskitytäään
ihmistten
tarpeisiin, siih
hen mitä asiaakkaat haluavat.
Jaana toivookkin saavansa palautetta, siillä
ilman sitä ei voi kehittyä. Lounastarjonta
L
aan
tulee kaksi päääateriaa ja keiitto sekä runsaaat
salaatit. Myös á la carte -lissta on tulossa ja
uvat. Sen myöötä
kevääksi saadaaan anniskelulu
ohjelmistot ja erilaiset tapahttumat lisääntyvät.
n itse alusta asti tuoreista ruokkaRuoka tehdään
aineista. Miellipide ja suustta suuhun pu
uhe
hyvästä ruoastta on paras mainos.
m
Aamiaisset
ovat myös maahdollisia ennen
n työhön men
noa
ja leivät leivotaaan itse.

nranta harjoittaaa myös pitoppalvelua ja
Brukin
ravintoolan vuokraam
minen yksityissiin tilaisuuksiiin onnistuu. Alluksi kuitenkinn pääpaino
on lou
unastarjonnallaa. Oheistoiminnnaksi on
suunniitteilla myös van
nhusten ruokappalvelu.
Brukin
nranta aukeaa siiis tiistaina 15. 9., jolloin
heti aaamusta klo 6 (!)
( on jo tarjoolla aamupalaa. Lounasaika aluksi
a
on 10. 30-14.00.
na maanantaistta perjanRavintoola on avoinn
taihin, viikonloput tilauksesta. Kevättä
n sitten lisätäään ilta- ja viikkonloppukohden
toimintaa - jokaiselle jotakin.
j
Hauhoon ruokaherkusta löydät lisätietoa
Faceboookista: faceboook.com/ruokaheerkku
Teksti: Pia Kaartinen. Kuva: Ari Rannta.

Annikaa Isojano Irlaantilaisen siskko Rauni
Kriston
ntyttären oikea nimi on Mia Karaagac.
K
Karaagaac kertoi, että alun perin hän oli
innostu
unut keskiaikkateemasta vieerailtuaan
Hollolaassa Keskiaikkamarkkinoilla vuonna
2004.
Seuraavana
Karaagac
vuonna
mukaan Hämeeenlinnan
houkuttteli siskonsa m
markkinoille, jonka jälkeen se olii menoa:
Vuorin
nen ja Karaaagac ovat kulkeneet
k
k k k
h

keskiaikatapah
htumissa ympääri Suomea läh
hes
joka kesä. Mukana kulkevat myös Karaagaccin
uneet keskiaikkalapset, jotka ovat innostu
teemasta äitinssä jalanjälkiä ku
ulkien.
Karaagac on
n ammatiltaan
n metallisepp
päartesaani. Hään kertoi ollleensa opiskelluaikoinaan luokkkansa priimuss. ”Pojat pistivvät
minut hitsaaamaan tig-kkoneen kansssa
tarkkuutta vaativat
v
homm
mat”, Karaaggac
naurahti. Opiiskeluajoista mieleen
m
oli jään
nyt
ikävällä tavallaa opettajansa kommentti,
k
joka
oli todennut että ehkä naiiset osaavat sikksi
hitsata, koskaa he ovat pollkeneet ompellukoneitakin. Miaa
M
Karaagac kertoi hymyillen
osaavansa myös
m
ommellla ja näyytti
keskiaikateemaaisesti ompelemiaan mekkojja.
Mia esitteli oman tuootannon korruvalikoimaansa,, messinkisiä vöitä,
v
riipuksia ja
kaulakoruja. Yksi mielenkiintoisimmissta
n
johoon oli yhdistettty
koruista oli nahkakoru
pieni pala lu
uuta ja metallliriipus. Lopukksi
Karaagac kertooi että Keskiaikkamarkkinoista ei
tienaa niin hyvin,
h
että ykssin sillä elättääisi

Sykssyä koh
hti
Ensimm
mäinen kesä kaansallispuiston kupeessa on takana. Puistoon kävijämäärät eivät vielä ole merkittäväästi nousseet, mutta kylillä on kyllä
käynyt vväkeä enemmään kuin ennenn. Näin on käyynyt vuodesta toiseen ainakin viimeiset kyymmenen vuotta. Hieno jutttu, että yhä usseammat
n kaavan
löytävät upeat kylämm
me. Matildassaa liikenne alkaa vaatia jo uussia järjestelyjä ja niitä ollaannkin tekemässää. Matildan keeskustan uuden
kilöautot,
m
miettiä, kuinka hallitaa rantaan suunntautuva monimuotoinen liik
ikenne. Ylös jaa alas rantaan kkulkevat henk
yhteydesssä koetetaan myös
bussit jaa jalankulkijat eivät
e
enää ainaa mahdu samaaan aikaan yhdeelle kapealle tielle.
mien mukaan.. Uudet opastteet ovat
k
viimeeksikin, muttaa asiat eivät aaikataulullisestii menneet aivvan suunnitelm
Opastukksesta taisin kirjoittaa
on tuulossa uudet kylien,
kaupunngin ja kansalliispuiston
tulossa ssekä pääteiden varteen että kkylille. Lisäksi Kirjakkalaan, Teijolle ja Matildaan
M
k
massa myös omi
n.
yhteiset opastetaulut. Kansallispuisto
K
o on parantam
mia opastuksiaan

Teijjon Wanhanajan
n Markkiinat ja Keskiaika
akylä
Sisarukkset Annika Isojano Irlantillainen ja
Rauni Kristontytär tu
ulivat kauppaam
maan itse
k
ja
tehtyä kotimaista kkeramiikkaa, koruja
vaatteitta Teijon Waanhanajan marrkkinoille.
Todelliisuudessa hahm
monimen Annikka Isojano
Irlantilaainen taakse kkätkeytyy Pia Vuorinen,
V
joka pyörittää
p
Hyöövinkylässä Myyrskylässä
omaa savipajaa. Vu
uorinen valmisstaa kivikorkeapoolttoista
keraamiikkaa,
tavarastta
käyttöaastioita, jotka soopivat arkeen jaa juhlaan.
Tuotevvalikoimaan kuu
uluvat myös keeskiaikaishenkiseet astiat, joita h
hän myy erilaisiissa keskiaikatap
pahtumissa. T
Teijolla mukkana oli
viikinki-henkisiä astiooita.

Kuva: Ari Ranta

perheen
nsä. ”Tämän jutun hauskuuus on, että
pääsee viikonlopuksi irti arjesta ja kaikki
uman kauppiaat ovat ppukeutuneet
tapahtu
samanh
henkisesti, jolloin tuntuu etttä matkaisi
aikamaatkan eri todelliisuuteen.”
Teijon Wanhanajan Markkinat
M
ja K
Keskiaikakylä
-tapahttuma järjestetttiin tänä vuonnna ensimmäisen
n kerran. Ellokuisena viiikonloppuna
tapahtu
umassa vieraili arviolta jopa 44000 kävijää,
mikä ylitti
y
odotukseet kirkkaasti. ””Odotimme
noin 40
00-500 kävijää”, totesi Mia M
Mikkola, yksi
tapahtu
uman pääjärjesttäjistä.
Myyjiää saapui Teijoolle pisimmilläään kolmen
tunnin
n ajomatkan päästä. Aurinnkoinen ja
lämmin
n ilma helli markkinaväkeä
m
jja erityisesti
Keskiaiikakylän ruukkkimiljöö keräsi kkehuja.
Tapahttumasta jäi onnistunut
o
oloo ja se on
tarkoitus järjestää ensii vuonna uudellleen.

tässä työssä. Työry
yhmä on avoinn kaikkien ky
yläläisten
äyhdistys on mukana
m
Kansallisspuiston käytttösuunnitelmaaa ollaan uusimassa ja kyläy
kasteltaisi eriksseen kylien ja kansallispuisto
ajatuksillle puiston keh
hittämiseksi. Ittse pidän tärkeeänä sitä, että asioita ei tark
k
on näkökulmasta, vaan
täällä käävijän näkökulmasta. Alueellla vierailija ei tee eroa sillle, onko kyseeessä jonkun ky
kylillä palvelujaa tuottavan suuoritus vai vaikutelma
kansallisspuistosta. Kokonaisuus ratkkaisee kävijän mielessä. Yriitämme miettiä kuinka tästää yhdistelmästtä saataisiin yyhteistyöllä kuluttajalle
yhtenäinnen kokemus.
on
Yleensä aloitellaan jutttu ilmoista. E
Erityisesti kun ne ovat jokoo kovin sateiseet tai liian kuuumat. Nytpä koetan lopeteella ilmoihin. Kyllä
K
pääkin, eikä nniin kauan sittten. Tämän vvuoden ilmasto
osta ovat
satanut enemmän josk
kus, eikä niinn kauan sitten, ja kyllä on oollut kylmemp
ainakin mustikat tykäänneet. Saapa nähdä mitä suppilovahveroot ajattelevat. Tuleeko niitä taas paljon vai
v kovin
paljon.
n metallinkerääyslavan käyttääjille. Ensimmääistä kertaa pittkään aikaan laavalla oli vain metallia.
Ja lopukksi kiitos Teijon
Siitä kylääyhdistys sai 440
4 euroa. Aikkaisemmilla neeljällä tyhjennnyskerralla lavaalla on ollut niiin paljon muuta kuin
JJotkut haluav
vat tukea
metallia,, että tuotto on
o ollut noin 15 euroa. Laavan vuokra oon 50 euroa kuukaudessa.
k
nkeräyksen kaautta ja jotkut sitten käyttävvät lavaa roskaalavana ja minnimoivat toisten tuen.
kyläyhdiistystä metallin
on metalllia ei kuulu metallinkeräykseeen, vaan vain
n metalli. Jokinn aika sitten kurkkasin
m
k
Vielä kerrran: kaikki missä
mpikaan ei kuuulu metallinkeräykseen
taas lavan
an reunan yli ja näin mm poolyrottinkisen sohvan ja pesuukoneen. Kum
nää.
vaan kaaatopaikalle. Lupaan, että en jjurputa tästä en

Hyvää syyksyä toivottaeen
Pauli Sarrelius

Teksti ja
j keskiaukeamaan kuvat:
Rebekkka Ruutikainen

anta, 044 596 93000, tiedottaja@tteijo.fi  Taitto: O
Julkaisija: Teijon Alueeen Kyläyhdistyss ry  Toimitus: Marja-Sisko Ra
Opintie
kelu: Teijon alueeen taloudet  Pa
ainosmäärä: 900 kpl
Jak

palloiluun
oli
mahdollista
tutustua.
Uteliaimmat pääsivät kiipeämään koriin
sisälle ja fiilistelemään.
Jonna Hellberg-Pitkänen viihdytti lapsia
kentällä. Hän teki jättisaippuakuplia, joita
kentällä vierailijat saivat ihailla. HellbergPitkänen edustaa MLL:n Salon osastoa ja
tekee yhteistyötä Märynummen kyläyhdistyksen kanssa.
Rebekka Ruutikainen kävi tutustumassa Märynummen kyläyhdistykseen. Kuva: Juha Kainulainen.

Onnistuneet juhlat
juhannuksena

Avustuksia hyviin
tarkoituksiin

Tänäkin
vuonna
jännitettiin
kovasti
juhannuksen säätä tietäen, että sillä on suuri
vaikutus vierailijoiden määrään. Viime
vuoden jäätävän kylmä mutta sateeton aatto
on vielä hyvin muistissa.

Kyläyhdistys jakaa osan juhannusjuhlien
tuotosta alueen yhdistyksille käytettäväksi
hyviin tarkoituksiin. Kirjalliset anomukset
perusteluineen pyydetään jättämään 4.10.
mennessä Pauli Sareliukselle, pj@teijo.fi.
Lisätiedot:

Vaikka päivällä hiukan sateli, illaksi saimme
aivan loistavan ilman. Se näkyi myös kävijämäärässä. Lippuja myytiin hiukan yli 1100 ja
koska kyseessä oli perhejuhla, lapsia oli
mukana ainakin parisataa eli vierailijoiden
kokonaismäärä oli varmasti yli 1400.
Sellainen määrä koettelee jo järjestäjien
resursseja, mutta jälleen selvittiin hienosti ja
kaunis sää piti kaikki hyvällä tuulella, vaikka
paikoin joutui hiukan jonottamaan.
Orkesteri, bufetti ja kokko noudattelivat
perinteitä. Tällä kertaa lapsille oli hankittu
kaksi pomppulinnaa, jotka olivat täynnä koko
illan. Tänä vuonna ravintolaa pyöritti Kyläravintola Terhon väki, joka oli nähnyt kovasti
vaivaa viihtyisän tarjoilualueen rakentamisessa.
Kiitos kaikille kävijöille ja ennen kaikkea
niille vapaaehtoisille, jotka tekivät omalla
työllään hienon juhlan mahdolliseksi.
Pauli Sarelius

Ihanasti itselle

-hyvinvointiviikonloppu
10.-11.10.
Hoitola Sypressissä
Ajatuksia herättävä kehon ja
mielen hyvinvointiviikonloppu.
Goal Mapping -workshop, hierontaa,
patikointia, rentoutusta, mukavaa
yhdessäoloa.
Lue lisää ja ilmoittaudu heti!
www.loistotahti.com/ihanasti-itselle

Pauli, p. 050 646 70 tai
Marja-Sisko, p. 044 596 9300.
Kyläyhdistyksen hallitus käsittelee anomukset
lokakuun kokouksessaan.
TAKY/hallitus

Kylässä Märynummella
Märynummen kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Riitta Nieminen kutsui Teijon Alueen
Kyläyhdistyksen
edustajia
vierailemaan
perinteiseen
Märypäivät-tapahtumaan
lauantaina 29.8. Lähdimme siis tutustumisretkelle.
Tapahtumassa oli monenlaista aktiviteettia.
Mieleen jäi muun muassa miäletön mäkiautokilpailu, jossa kilpailijat olivat itse rakentaneet
ajokkinsa. Rata oli suljettu mäkinen
tienpätkä, jonka turvallisuutta oli valvomassa
mm. VPK:n pelastushenkilökunta. Yleisöä
oli runsaasti seuraamassa. Autoharrastajia
kiinnosti myös tapahtumassa näytteillä olleet
vanhat autot.
Märynummen urheilukentällä oli Salon
kuumailmapallokerho esiintymässä. Lennolle
ei päässyt, mutta muuten kuumailma-

Jalkahoidot ammattitaidolla
sekä erilaiset hierontahoidot

Hoitola Sypressi
Matildan puistotie 6
p. 040 718 7486/Tarja Aho
P.S. Sypressin Hyvinvointipäivä 24.10.

Jättisaippuakuplien resepti:




½ dl glyserolia (apteekista)
2 dl fairya
3 vettä

Näiden lisäksi tarvitaan rautalankaa, joka
muotoillaan ympyrän malliseksi. Rautalankaympyrä
pinnoitetaan
askartelukaupasta
saatavalla piippurassilla. Näillä vinkeillä
onnistuu tekemään jopa puoli metriä korkeita
saippuakuplia.
Kiitos märyläisille hienosta tapahtumasta ja
Jonnalle hyvästä reseptistä!
Rebekka Ruutikainen

Nyrkit heilumaan
Kyläläisillä on nyt mahdollisuus harrastaa
potku-/ thainyrkkeilyä kuntoilupohjalta.
Ohjaajana toimii Tommi, jolla monen
vuoden kokemus eri lajeista ja valmentamisesta.
Mitään aikaisempaa kokemusta ei tarvitse
olla, kunto nousee huomaamatta ja hyvässä
hengessä mennään. Aloitellaan kevyesti ja
treenataan 1-1½ tuntia tilanteen mukaan.
Harjoitus menee seuraavasti: alkulämmittely,
perustekniikkaa ja loppujumppa (lihaskuntoliikkeitä).
Alkuun vakiovuorot urheilutalolla keskiviikkoisin klo 18. On mahdollista, että
myöhemmin jatketaan treenaamalla kaksi
kertaa viikossa. Mukaan tarvitaan verkkarit,
juomapullo ja iloinen mieli. Tervetuloa!
Lisätietoja Tommilta:
tommi.loimovuori@gmail.com

Perniön VPK suorittaa
Ongelmapuunkaadot, koulutukset,
telttavuokraus, työpalvelut,
vesisukellukset, talviaikaan myös
lumien luonnit katoilta
www.pernionvpk.fi

Nyrkit saveen
Keramiikkakerholaiset kokoontuvat tänä
syksynä aina keskiviikkoisin klo 18-20 Teijon
Keramiikkapajalla. Uudet tekijät ovat lämpimästi tervetulleita mukavaan joukkoon.
Lisätietoja saa minulta, p. 040 559 2279.
Aila Salmivaara

Nuoret VPK‐toimintaan
Nuorten VPK on taas alkanut ja
kokoontumiset totuttuun tapaan Teijon
rannan VPK:n tiloissa tiistaisin klo 17.3019.30. Kaikki tervetuloa mukaan hyödyllisen,
ilmaisen ja mukavan harrastuksen pariin!
Harrastus sopii 7-15-vuotiaille. Sitä vanhemmat voivat liittyä hälytysosastoon.
Lisätietoja teijo.fi. Päivien teemoista kerrotaan osoitteesta: www.pernionvpk.fi

Koirat kouluun
Koirankoulutusta alkeista jatkoryhmään
maanantaisin klo 18 Teijon jalkapallokentällä. Ota mukaan koiralle normaali panta
ja normaali talutin, motivaationa toimivat
joko herkut tai lelu.
Koulutus tapahtuu positiivisen palkitsemisen
kautta ja treenataan mitä itse kukin haluaa.
Ennakkoilmoittumisia ei tarvita ja kaikki ovat
tervetulleita. Lisätietoja Tanjalta:
1.tanja.falk@gmail.com

Kimpassa asioille
Salon kaupungin palveluliikenne tarjoaa
kaikille kaupungin asukkaille pääsyn
palveluiden luokse. Palveluliikenteen auto
noutaa tarvittaessa kotiovelta. Kuljettaja
avustaa matkustajia kaikissa matkan vaiheissa.
Autossa on tilaa myös matkustajien ostoksille.
Teijon suunnalta liikennöidään keskiviikkona
Salon keskustaan ja perjantaina Perniön
kirkonkylään. Asiointiaikaa on enimmillään
kaksi tuntia. Matka tilataan arkisin klo 12-15
numerosta (02) 778 7716. Huom. tilaus
viimeistään matkaa edeltävänä päivänä
klo 15. Matkan hinta on 3,30 € suuntaansa.
Tarkemmat tiedot löytyvät uusimmasta
Kaupunkitiedotteesta (9/2015). Kyläyhdistys
on jakanut tiedot alueen ilmoitustauluille.
Tietoa löytyy myös salo.fi- ja teijo.fi-sivuilta.
Marja-Sisko Ranta

Sisarukset Pia Vuorinen ja Mia Karaagac markkinatunnelmissa Teijolla. Kuvat: Rebekka Ruutikainen.

Kylillä tapahtuu
Kirjakkalan Alku

Salon seurakunta

Alku kiittää kaikkia kesän urheilusankareita!
Yleisurheiluilloissa oli erittäin hyvä osanotto
koko kesän ajan. Katso kannen kuva!

Rukoushetki Teijon kirkossa perjantaisin
klo 11.

Kesäkauden palkintojen jako sekä mehu- ja
kahvitarjoilu Alun talolla su 27.9. klo 15.
Punttisali avoinna 5.10. alkaen maanantaisin
ja torstaisin klo 17-20.

Kuntojumppaa Teijolla
Rea Hietanen vetää jumppaa Teijon urheilutalolla tiistaisin 15.9.-1.12. (ei viikolla 42)
Hinta on 49,50 €, jonka Salon kaupungin
liikuntapalvelut laskuttaa. Ilmoittautumiset
netissä (salo.fi/liikunta/hellewi) tai Realle eka
kerralla, jolloin kokoonnutaan klo 19-20 ja
sovitaan, mikä on sopivin kellonaika jatkossa.

Vuokko Hovatta Matildassa
Vuokko Hovatta Duo –konsertti Mathildedalissa la 17.10. klo 19. mathildedal.fi

Teijon Seudun Eläkkeensaajat
Syksyn alkaessa normaalit tapahtumat:


joka kuukauden toinen tiistai klo 12
alkaen kerhopäivä Postillassa
 maanantaisin boccia urheilutalolla
 keskiviikkoisin jumppa urheilutalolla
klo 10-11
Osallistumme seurakunnan aamukahveille
Postillassa. Hengellinen päivä Perniössä su
27.9.: kirkonmenot, ruokailu ja ohjelmaa.

Aamukahvit Teijon Postillassa




to 17.9. klo 9
to 15.10. klo 9
to 12.11. klo 9

Seppä Teijolla arkisin
Sepänpaja avoinna ja seppä Jari Heino
paikalla
säännöllisen
epäsäännöllisesti.
teijonpaja.fi

Taidenäyttelyt Masuunissa
27.9. saakka Riikka Niittosen ja Leena
Lehden "Kuori": Maalauksia, installaatioita ja
videotaidetta.
8.10.-6.12. "Tul kaljompääl fiirama kansamparkki!": Salon kansalaisopiston Ihminen
luontokuvassa -kurssin näyttely, toteutettu
yhteistyössä Teijon kansallispuiston kanssa.
La 10.10. Pastellimaalauskurssi, vetäjänä
kuvataiteilija Rea Nurmi (reanurmi.com).
Lisätiedot
ja
ilmoittautumiset:
galleria@teijonmasuuni.fi tai 0500 476 406.
Masuuni ja kahvila Mallen ovat syys-talvikaudella avoinna




lauantaisin klo 11-16.30
(Teijo-tori 11-15) ja
sunnuntaisin 12-16.30
Mallen lisäksi myös sop. mukaan

Hyvät asiakkaat, yhteistyökumppanit ja MALLEN-ystävät!
MALLEN-kahvilan tiimi kiittää kovasti ensimmäisestä,
yhteisestä kesäsesongista Teidän kanssanne.
Toivomme Teille kaikille herkullista vuoden jatkoa!

