Teijon Alueen Kyläyhdistys ry – Helmikuusta 2017 helmikuuhun 2018

Toimintakertomus 2017-2018
1 Hallitus

Tarkastelun johtopäätöksiä tiiviisti:

Kyläkokouksessa 16.2.2017 hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Marja-Sisko Ranta. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Mari Holopainen, Kirsi Siltanen*, Kai Siltala, Liisa
Vahlsten, Rebekka Ruutikainen, Petteri Saisto*, Rea Hietanen*, Mia Mikkola*, Pauli Sarelius, Elmo Blomqvist,
Tommi Loimovuori, Tiina Vaarapuro ja Petteri Elo. (*uusi)

•
•
•

Kyläyhdistyksen tiimirakenne on hyvä ja toimiva;
sillä jatketaan
Hankkeisiin suhtaudutaan myönteisesti; niihin osallistutaan hallitusti ja harkitusti
Tiimien tekemisen organisoinnissa panostetaan kokonaisuuksien jakamiseen pienempiin osa-alueisiin – ja
vastuuhenkilöiden etsimiseen näille osa-alueille
Hyvää yhteistyötä kaupungin, alueen yhdistysten ja
myös yrittäjien kanssa jatketaan ja kehitetään

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

•

Kuluneella kaudella hallitus nimesi kaksi hankevetäjää,
joille annettiin läsnäolo-oikeus hallituksen kuukausikokouksiin. Tapahtumarakennelmat LIVE-hankkeen (2017)
vetäjänä on toiminut Tero Pelto-Knuutila ja Avaimet maisemaan –hankkeen (3/2018 saakka) Stina Suutari.

Asuinympäristötiimin lähivuodet täyttyvät Käyntikorttiprojektin sekä menossa olevien ja tulevien hankkeiden toteutuksesta. Kohteet on luetteloitu. Salon kaupungin
kanssa ryhdytään laatimaan ”viisivuotissuunnitelmaa” Teijon rantaan. Myös kaupungin muilla maa-alueilla pitkän
tähtäimen toimenpiteitä suunnitellaan.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen teki Pauli Sarelius ja sen tarkasti yhdistyksen vuosikokouksen valitsema toiminnantarkastaja Marjatta Tolvanen-Ojutkangas.

2 Hallitustyöskentely
2.1 Kokoukset ja pöytäkirjat
Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui 12 kertaa, joista
yksi (1) kokous keskittyi pelkästään Kyläkokouksen, budjetin, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen valmisteluun. Kokousten keskimääräinen pituus oli 1 h 40 min.
Kuluneella kaudella hallitus on kokoontunut päätösvaltaisena yksitoista (11) kertaa. Yhdessä (1) kokouksessa on ollut läsnä alle puolet hallituksen 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.
Hallituksen työmäärää kuvastaa se, että kokouksista laadittujen pöytäkirjojen tyypillinen pituus on seitsemän (7)
sivua. Työskentelyn tehostamiseksi sihteeri ja puheenjohtaja ovat jatkaneet ja tehostaneet Kyläyhdistyksessä pitkään toteutettua käytäntöä eli he ovat koonneet valtaosan
tiedotusluonteisista asioista jo kokouskutsuun. Tiimin- ja
hankkeiden vetäjät sekä rahastonhoitaja ovat vastanneet
omista osa-aluistaan kutsussa.

2.2 Pieni kyläsuunnitelma
Rutiiniasioiden lisäksi hallitus käsitteli syksyn kokousten
osana ns. kolmivuotissuunnitelmaa. Voitaneen puhua
myös pienimuotoisesta kyläsuunnitelmasta. Kyläyhdistyksen nykyisiä toimintamuotoja tarkasteltiin lähitulevaisuutta silmällä pitäen. Lisäksi tarkasteltiin yhdistyksen taloutta ja toimintojen organisointia.

Saunan suurremontit on tehty. Kevyempi ylläpito jatkuu ja
hyvää kohtaamispaikkaa kyläläisille kehitetään pienin askelin. Saunanvuokrauksiin panostetaan edelleen, jotta talous saadaan pidettyä hyvässä tasapainossa.
Koulun tulevaisuuteen liittyen Kyläyhdistys jatkaa aktiivista, luontopainotteisuudesta lähtevää vaikuttamista. Kyläyhdistys teki syksyllä 2017 Salon kaupungille esityksen
yhteistyöryhmästä, joka kartoittaisi mahdollisuutta perustaa luontokoulu Teijolle.
Tiimin vuosittaiset toimintamuodot ovat vakiintuneita ja
hyviä. Päiväkodin virkistystoimintaan panostetaan aikaisempaa enemmän.
Kyläyhdistyksen päätapahtumat ovat jatkossakin Juhannusjuhlat ja Wanhanajan Markkinat. Niitä kehitetään siten,
että niin asiakkaat kuin talkooväkikin ovat entistäkin tyytyväisempiä.
Tiedotuksessa ja markkinoinnissa jatketaan valitulla linjalla. Tiedottamisen kanavia kehitetään talkooresurssit
huomioon ottaen.
Kyläyhdistyksen tilikartta uusittiin nykytoimintoja vastaavaksi tammikuussa 2018.
Osana pienimuotoista kyläsuunnitelmaamme hallitus esittää Kyläkokoukselle sääntömuutosta, jossa vanhakantainen Kylätoimikunta-sana korvataan hallitus-sanalla.

3 Tiimityö
Kauden 2017-2018 käytännön työtä on tehty viidessä tiimissä: Sauna & pajat, Asuinympäristö, Tapahtuma, Koulu
& päiväkoti sekä Tiedotus & markkinointi.
Tiimit ovat kokoontuneet tilanteensa ja tarpeensa mukaan. Hallituksen jäsenten lisäksi tiimitoiminnassa on aktiivisesti mukana noin 40 kyläläistä, muutamat useammassa
tiimissä.
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Kuluneella toimikaudella hallitus on panostanut talkooväen rekrytointiin. Kyläyhdistyksen erilaisissa tapahtumissa ja hanketalkoissa on ollut mukana yhteensä
yli 120 kyläläistä – tässä luvussa ovat siis mukana hallitus,
aktiiviset tiimiläiset ja satunnaisemmat talkoolaiset.
Hallitus vastaa tiimitoiminnasta ja käy kokouksissaan läpi
tiimien tulevia ja tehtyjä toimenpiteitä. Kaikki merkittävät
tiimien raha-asioihin liittyvät päätökset tekee hallitus.

3.1 Sauna ja pajat
Kai Siltala (tiiminvetäjä)
Vuonna 2017 kyläsaunan uimavedestä otetun näytteen
lausunnossa todettu, että vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.
Saunan vanha konesauma katto oli uusittu viimeksi 1950luvulla tulipalon jälkeen. Kaupungin vuoden 2017 budjettiin varatut remonttirahat hyödynnettiin saunan kattoremonttiin, joka tehtiin pääosin alkukesällä 2017. Remontti
saatiin toteutettua niin, ettei saunominen keskeytynyt.
Saunan kolavarastoille saatiin lahjoituksena koivun runkoja
ja leppää. Kuljetukset hoidettiin talkoilla. Saunalla on tehty
huomattava määrä klapitalkoita kyläaktiivien voimin.
Syksyllä 2017 hallituksessa käytiin keskustelua saunan vuosilippu-uudistuksesta. Päädyttiin toteamaan, että nykysysteemillä kyläsaunan talous pysyy tasapainossa. Saunojien
toiveesta lipun ostamista helpotettiin ottamalla käyttöön
Kyläsaunan ePassi tammikuussa 2018.
Kyläsaunan talous saatiin pidettyä hyvin tasapainossa.
Tässä auttoivat edellisen kauden lopulla toteutettu sähkön
kilpailutus sekä saunan vuokrausmäärien kasvaminen.
Sähkönkulutus nousi n. 8 % pitkälti sen takia, että saunavuoroja oli kesällä kahtena päivänä viikossa, edelliskesänä
vuoroja oli yksi. Kävijämäärää vuorolisäys ei nostanut.
Kyläsepän pajassa vuokralaisena jatkaa Jari Heino. Hänen
ulkomaan komennuksensa aikana kyläseppänä on toiminut Ari Karhu. Jari Heino on palannut Suomeen, mutta hänen suunnitelmansa pajan suhteen ovat vielä avoinna, joten kyläsepän pajassa jatkaa toistaiseksi Ari Karhu.
Kyläseppä on osallistunut omalta osaltaan paikallisiin tapahtumiin, mm. vastannut pajan avoimista ovista Huvilat@Ruukki -tapahtumassa ja Avoimet kylät -päivänä. Pajan ovet ovat kävijöille avoinna aina, kun seppä on paikalla.
Keramiikkapajan kurssitoiminta on jatkunut viikoittaisena,
kesätaukoa lukuun ottamatta. Kurssitoiminnan vetäjänä
on jatkanut Aila Salmivaara. Kurssilaisten määrä on hiukan
laskenut edellisestä kaudesta. Kauden lopulla onkin käyty
keskustelua, lisäisikö kurssiajankohdan vaihtaminen (nykyisin ma klo 16-18) kurssilaisten määrää.
Salon ystävyyskaupungin Puchheimin yhdeksän taiteilijaa
tekivät pajalla keramiikkaa Aila Salmivaaran johdolla. Tuotokset olivat kaupungintalon näyttelyssä la 5.8.2017.
Keramiikkapajaa käytettiin syksyn LIVE-talkoissa taukokahvituspaikkana. Samassa yhteydessä pajan kalustusta uusittiin siten, että se palvelee paremmin keraamikkojen lisäksi
myös Kyläyhdistyksen tarvikkeiden varastotilana.

3.2 Asuinympäristö
Elmo Blomqvist (tiiminvetäjä)
Toukokuun perinteisillä Teijon, Mathildedalin ja Vilniemen
kevättalkoilla kunnostettiin alueen ranta-alueita kesäkuntoon. Talkoolaisten yhteismäärä oli noin 40.
Asuinympäristötiimi on kantanut päävastuun Teijon ruukkikylien käyntikortti -projektista ja Avaimet maisemaan hankkeesta, joista kerrotaan tarkemmin luvuissa 5.2.-5.3.
Aleksi Bragge oli yhdistyksessä kesätyöntekijänä. Hän teki
siistimis- ja raivaustöitä pääasiallisesti kaupungin maa-alueilla. Lisäksi Aleksi osallistui vieraslajien kitkentätalkoisiin
Teijolla.
Metallinkeräyslava on tyhjennetty puolenkymmentä kertaa. Lavalla on edelleen paljon sinne kuulumatonta tavaraa; lisäksihän Kyläyhdistys maksaa lavasta vuokraa. Näistä
syistä Kyläyhdistys joutuu maksamaan keräyslavan ylläpidosta noin 500 euroa vuodessa. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että kyläläisillä on mahdollisuus tuoda metallijätteet oman kylän keräykseen.
Tiimi on jatkanut keskustelua kaupungin kanssa Mathildedalin leikkipuistosuunnitelmista. Aiheesta pidettiin ideointipalaveri kyläläisille marraskuun lopulla. Kaupunki suunnittelee ja rakentaa leikkipuiston. Kyläyhdistyksen roolina
on alueen raivaus talkoilla ja leikkivälineille sponsoreiden
hankkiminen.

3.3 Koulu ja päiväkoti
Tiina Vaarapuro (tiiminvetäjä)
Koulu- ja päiväkotitiiminkin toimikautta leimasi tälläkin
kaudella positiivisella tavalla Teijon Luontokoulu –projektin epävirallinen jatkuminen. Varsinaisestihan projekti
päättyi vuoden 2016 lopussa, mutta sen myötä luontopainotteisuudesta tuli osa koulun normaalitoimintaa.
Talvella 2017 tiimi järjesti laskettelupäivän Teijon laskettelurinteellä.
Suutarin Stinan opastuksella oppilaat kasvattivat tomaatteja ja chilejä kasvilampun alla. Kasvit jokainen oppilas vei
kotiinsa. Lisäksi Teijon koulu osallistui mm. Koulujemme lähivedet -hankkeeseen ja teki retken Kalasunttiin.
Kevätkaudella toteutettiin Teijo+ -lehti yhdessä lasten
kanssa. Tiimi teki tiivistä yhteistyötä Tiedotus- ja markkinointitiimin kanssa ja lehti kokikin todellisen muodonmuutoksen alueen matkailulehdeksi. Koululaisten pikkuartikkeleiden lisäksi tiedotustiimiläiset tekivät lehteen viisi isoa
asiakokonaisuutta, joiden tavoitteena oli palvella matkailijoita. Esimerkiksi esiteltiin ravintola-, harrastus- ja majoittumispalvelut. Lisäksi kiinnitettiin erityistä huomiota selkeään taittoon ja hyviin kuviin. Lehdestä saatiinkin paljon positiivista palautetta ja samalla linjalla on päätetty jatkaa
myös uudella toimikaudella.
Keväällä oli yksi kouluvuoden kohokohdista eli kevätretki
koululaisille Helsinkiin Ateneumiin ja Korkeasaareen. Tiimi
hoiti myös koulun kevätjuhlakahvituksen.
Kuluneeseen kauteen mahtui askartelu- ja leivontapäivä
koululla vanhempien ja lasten kesken.
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Masuunin Joulumarkkinoille tehtiin koululaisten askarteluista oma piste kirkon maakellariin. Lisäksi leivottiin piparit koulun joulujuhlaan, joka pidettiin 20.12. Tiimi hoiti tilaisuuden glögi-, pipari- ja joulutorttutarjoilut.
Teijon päiväkoti teki retken Saloon perhepuistoon ja toisen
retken teatteriin.

3.4 Tapahtumat
Liisa Vahlsten, Mia Mikkola ja Kirsti Siltanen (tiiminvetäjät)
Omat tapahtumat
• Juhannusjuhlat 23.6.2017
• Wanhanajan Markkinat ja Keskiaikakylä 13.-14.8.2017
• Tango Del Norte 7.7.2017
Osallistumiset
• Huvilat@Ruukki 19.5.2017
• Joulumarkkinat 2.-3.12.2017
• Tiekirkkotoiminta ja avoimet ovet kirkossa
Teijon 34. juhannusjuhlien teemana oli Suomi 100. Juhlijoita oli n. 1400, luvussa on pääsylipun ostaneet, talkooväki ja lapset, jotka juhlivat ilmaiseksi. Ohjelma oli osin perinteinen: lipun nosto lippulaulun kera, saappaanheittoa ja
muuta kisailua kentällä ja pomppulinnassa. Uutena ohjelmannumerona oli Tatu Taikuri, joka saavutti suurta kiinnostusta yleisössä. Tarjolla oli kahvia ja pullaa puhvetissa
ja ulkona hotdogeja ja perinteistä makkaraa. Sitten tanssittiin Lauri ja Pehmeät vävyt -orkesterin tahdissa, ja väliaikoina harjoiteltiin HulaHula-tanssia Kyläyhdistyksen vetäjän johdolla. Klo 22.00 oli loppurutistus eli osallistumien
tanssin maailmanennätysyritykseen. Teijon venekerhon
hallissa tanssi n. 480 ihmistä yhtä aikaa HulaHulaa.
Juhlissa oli ensimmäistä kertaa oma kokko lapsille klo 20 ja
klo 22.05 syttyi tuttu iso kokko - molemmat Perniön VPK:n
vahtimana. Rajavartiolaitoksen partiovene vieraili ja Yle oli
haastattelemassa ja filmaamassa kaksi pikkupätkää Kaikkien aikojen juhannusjuhlat - ohjelmaansa.
Taloudellisesti tapahtuma onnistui hyvin. Juhannusjuhlien
tuotosta osa jaettiin tuttuun tyyliin mukana olleille alueen
muille yhdistyksille.
Elokuinen Wanhanajan Markkinat ja Keskiaikakylä eli
”WMK”-tapahtuma oli toista kertaa Kyläyhdistyksen vastuulla. Aiemmasta kokemuksesta meillä oli hyvät suunnitelmat ja rutiinit tapahtuman taustalle. Paikalla olleet noin
45 myyjää olivat tyytyväisiä, samoin yleisö jota kävi kahtena päivänä yhteensä n. 4000. Ohjelmassa oli taistelunäytöksiä, joista vastasi Warusseppäin Kilta. Musiikista vastasivat Isara, Kate Marchant ja Steve Tyler sekä Härkätien
Leikarit. Mukaan mahtui myös vanhan ajan jumalanpalvelus Lutherin henkeen Teijon kirkossa. Kokonaisuutena
markkinat olivat onnistuneet ja lämminhenkiset.
Myyntipaikkatuotot ohjattiin ensisijaisesti esiintyjäpalkkioihin. Taloudellisesti markkinatapahtuma teki pienen plussan. Keskeinen syy oli Salon kaupungilta saatu Suomi 100
-markkinointiavustus, jonka Kyläyhdistys kohdisti
WMK:hon.

Lokakuussa Teijon Alueen Kyläyhdistys järjesti juhannusjuhlasta ja WMK:sta yhteenvetopalaverin lounastarjoilulla, johon kaikki näissä kahdessa tilaisuudessa toimineet
talkoolaiset oli toivotettu tervetulleeksi. Paikalle saapui 33
talkoolaista. He pohtivat viidessä (5) pöytäryhmässä asioita, joissa olimme onnistuneet ja joihin kaipasimme vielä
parannusta. Saimmekin suuren määrän toivomaamme palautetta, jota hyödynnämme tapahtumien kehittämisessä.
Toukokuussa Kyläyhdistys osallistui alueen matkailuyrittäjien Huvilat@Ruukki-tapahtumaan. Kyläyhdistyksen edustaja oli mukana suunnittelupalavereissa. Itse tapahtuman
aikaan Kyläyhdistys piti ovia avoinna kirkossa, koululla ja
kyläsaunalla.
Teijon Masuunin kulttuuriyhdistyksen järjestämillä joulumarkkinoilla Kyläyhdistys myi menestyksellä puuroa, mehua ja hiukan myös Teijon kirkko -kynttilöitä.
Kyläyhdistyksen kahvitus- ja grillitoiminnan tarpeisiin
hankittiin merkittävä määrä kalustoa, mm. käytetty perkolaattori ja grilli sekä keittolevyjä, vedenkeitin, jatkojohtoja,
termareita, säilytys- ja tarjoiluastioita, ottimia jne.
Teijon kirkko oli auki tiekirkkojen tapaan 10.6.-13.8.2017.
Aukiolopäiviä oli 36, aukioloaika oli klo 12-16, poikkeuksena erityistapahtumat ja yksityistilaisuudet kirkossa. Virallisia aukiolotunteja oli 150. Käytännössä päivystystunteja
kertyi enemmän, koska luonnollisesti myös sulkemishetkellä paikalle tulleet ihmiset päästettiin kirkkoon ja heille
annettiin mahdollisuus tutustua siihen rauhassa.
Teijon tiekirkossa kävi yhteensä 1560 vierasta. Kävijöitä
riitti kaikille päiville; Teijon Wanhanajan markkinat aiheutti
loppukirin. Kyläyhdistyksen vetämiä, erillisten ryhmien
opastustilanteita oli lisäksi noin 15. Niissä kävi arviolta 650
henkeä. Lisäksi ovia pidettiin avoimina Huvilat@Ruukki- ja
joulumarkkinapäivinä. Voidaan arvioida, että yhteensä Kyläyhdistys on järjestänyt kirkkoon tutustumismahdollisuuden arviolta 2600 hengelle.
Ennen tiekirkkokesää kirkonmäellä järjestettiin piknik Teijon päivänä huhtikuussa. Mukana oli 30 osallistujaa.
Tiekirkon kirkkoväärtejä oli kaikkiaan yhdeksän. Toimintaa
koordinoi Veikko Helin. Kirkkoväärit kokoontuivat yhdessä
muutaman Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenen kanssa yhteenvetopalaveriin 10.9. Kyläyhdistys tarjosi pientä suolaista sekä täytekakkua ja kahvia. Tämäkin palaveri tuotti
monta kehitysideaa.
Kyläyhdistys tarjosi kyläläisille konsertin Ravintola Terhon
takapihalla. Esiintyjänä toimi Tango del norte –yhtye.
Keikka järjestettiin pe 7.7.2017. Yleisöä oli kerääntynyt
paikalle lähes 100 henkilöä. Tommi Loimovuori toimi Kyläyhdistyksen puolesta tapahtuman isäntänä.

3.5 Tiedotus ja markkinointi
Tiedotustiimi: Mari Holopainen, Rebekka Ruutikainen
Kyläkuulumisia-jäsenlehti julkaistiin neljä kertaa: Lehti julkaistiin värillisenä koulun Teijo+ -lehden yhteydessä toukokuussa, sekä tavallisena mustavalkoversiona syyskuussa ja
marraskuussa 2017 sekä helmikuussa 2018. Toukokuun
Teijo+ -matkailulehdessä tiimin panos oli merkittävä. Tiimi
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kokosi kaikki matkailuartikkelit sekä laati kesän tapahtumakalenterin.
Kyläkuulumisissa on käsitelty yhdistyksen ja sen eri tiimien
saavutuksia ja kyläyhdistyksen tapahtumia sekä yhteistyötä alueemme yhdistysten ja yritysten kanssa. Yritysesittelyt tämän vuoden lehdissä olivat: Jazzkahvila Mazzuuni,
Second Chance, Hieroja Tiina Vaarapuro ja Naturalbornfishers. Lisäksi lehdessä on julkaistu yhdistysten ja yritysten tapahtumatiedotteita.
Kyläkuulumiset jaetaan talkoovoimin Teijon alueella asukkaiden postilaatikoihin ja yrityksiin sekä lähetetään paikalliselle lehdistölle ja n. 25:lle Salon kaupungin virkamiehelle
ja luottamushenkilölle.
Tiedotustiimi on hoitanut myös teijo.fi -sivujen päivityksen. Sivuilta löytyy mm. ajankohtaista tietoa kylien tapahtumista, yhteystietoja, yritystietoja ja erilaisia varaus- ja ilmoittautumislomakkeita.
Kyläyhdistyksen teijo.fi-kotisivuilla kävi 16.350 vierailijaa
vuonna 2017, jossa on kasvua 20 % edellisestä vuodesta.
Tiimi on ollut yhteydessä paikallislehtiin myös kuluneena
vuonna. Lehdissä on kerrottu kyläyhdistyksen tapahtumista. Lisäksi tiimi antoi lehdille muita juttuvinkkejä, joista
muutama johti lehtijuttuihinkin. Salon kaupungin julkaisemaan Kaupunkitiedotteeseen lähetettiin tiedot Kyläyhdistyksen omista tapahtumista.

4 Yhdistysten yhteistyö
Kyläyhdistys osallistui Varsinais-Suomen Kylät ry:n organisoimaan Avoimet kylät -päivään 10.6.2017. Kyläyhdistys
huolehti, että ovet olivat avoinna kirkossa, saunalla ja koulussa. Avoimien ovien lisäksi koululla jaettiin Teijo+ -lehteä. Jatkoa ajatellen saunalle päätettiin hankkia tällaisia tilanteita varten vieraskirja.
Kyläyhdistys järjesti yhden kerran alueen yhdistyksille
suunnatun keskustelutilaisuuden toimikauden aikana.
Osallistujiin ilmaantui myös uusia aktiiveja. Tiedonkulun
näkökulmasta tapaamisia pidetään tarpeellisina jatkossakin.
Kyläyhdistys on ottanut osaa Salon kaupungin järjestämiin
kaupunginjohdon ja yhdistysten tapaamisiin.
Yhdistyksemme on tehnyt yhteistyötä Salon Urheiluautoilijat ry:n kanssa. Salon UA osallistui juhannusjuhlien liikenteenohjaukseen ja järjestyksenvalvontaan. Vastapalveluksena Kyläyhdistyksen talkoolaiset osallistuivat autourheilutapahtumiin.

5 Projekti ja hankkeet

Teijon Ruukkikylät – facebook-ryhmä on aktiivisesti kyläläisten ja lomalaisten käytössä. Myös sitä kautta tiedotimme Kyläyhdistyksen tapahtumista.

5.1. Johtamissäännön mukaisesti
Kyläyhdistyksellä on projektinjohtamissääntö (2006). Sen
mukaan erilaisia projekteja ja hankkeita voidaan käynnistää joko Kyläkokouksen päätöksellä tai hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Sama periaate pätee, kun osallistutaan
muiden hallinnoimiin projekteihin.

Tiedotustiimissä ollaan oltu erittäin iloisia siitä, että tiimiin
on saatu uusia innokkaita jäseniä, joista monet ovat uusia
kyläläisiä.

Kuluneella toimikaudella Kyläyhdistyksen hallitus päätti
osallistua hankkeisiin jopa toimintasuunnitelmassa määriteltyä aktiivisemmin.

3.6 Kuukauden talkoolaiset
Kyläyhdistyksen hallitus jatkoi tällä kaudella edelliskaudella käyntiin polkaistua käytäntöä ja valitsi jokaisessa
kuukausikokouksessaan ”kuukauden talkoolaisen” tiiminvetäjien ehdotusten pohjalta. Kuukauden talkoolainen on
ansioitunut Kyläyhdistyksen jäsen (ei ko. kauden hallituksessa), joka juuri kyseisenä ajankohtana on tuonut arvokkaan panoksen yhteisen hyvän eteen. Kuukauden talkoolainen saa tunnustukseksi kaksi t-paitaa. Toimikauden valinnat olivat:

5.2 Teijon ruukkikylien käyntikortti
Aktiivisen kyläläisen, Kyläyhdistyksen entisen puheenjohtajan Tauno Kavénin aloitteesta Kyläyhdistys ryhtyi vetämään projektia, jolla on tavoitteena raivata teidenvarsien
näkymiä avarammiksi ja siistiä muutenkin keskeisiä maisemallisia kohteita kyliemme alueella. Projektin yhteistyötahot ovat Salon kaupunki, Metsähallitus sekä Varsinais-Suomen Ely-keskus ja YIT sen alihankkijana. Kyläyhdistyksen
puolesta projektia vetää Pauli Sarelius ja sihteerinä toimii
Petteri Saisto. Asiantuntijoina edustajinamme ovat Stina
Suutari ja Maija Rautamäki.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maaliskuu: Jussi Virta
Huhtikuun: Jukka Linsén
Toukokuu: Marja Kanerva
Kesäkuu: Mikko Linna
Heinäkuu: Marjatta Munter ja Onerva Degert
Elokuu: Veikko Helin
Syyskuu: Marianne Bonn
Lokakuu: Pia Kaartinen
Marraskuu: Tero Pelto-Knuutila
Joulukuu: Rolf Mikkola
Tammikuu: Pentti Niemi ja Kalle Salokannel
Helmikuu: Maija Rautamäki

Hankkeen tiimoilta pidettiin maastokatselmuksia sekä
kaksi palaveria, joissa päästiin hyvään yhteisymmärrykseen
raivattavista kohteista ja niiden tärkeysjärjestyksestä. Tärkeimpinä pidettiin tienvarsien turvallisuutta sekä muutamia Merikulmanien ja Teijontien varsilla olevia maisemakohteita.
Haasteeksi on muodostunut se, että Metsähallitus on voinut osallistua yhteistyöhön vain sähköpostivietein. Projektin seuraava vaihe on Ely-keskuksen ja Metsähallituksen
yhteistyöpalaveri, jossa raivattavia kohteita käydään läpi
myös maastossa. Kyläyhdistys tiedottaa kyläläisille heti,
kun on jotain tiedotettavaa.
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5.3 Avaimet maisemaan
Kyläyhdistys jatkoi osallistumistaan ProAgria Länsi-Suomi
ry:n Avaimet maisemaan -hankkeeseen. Toteutuksesta
vastaa Maa- ja kotitalousnaiset, jonka maisemasuunnittelija Katri Salminen on hankkeen vetäjä. Hanke työllisti
etenkin Asuinympäristötiimiä. Kyläyhdistyksen hankevastaava on ollut Stina Suutari.
Avaimet maisemaan hankkeen päätapahtuma toimikaudella oli maisemanhoitotalkoot Mathildedalin Hevoshaassa 25.3. Paikalla oli noin 30 talkoolaista. He avasivat
näkymiä raivaamalla rantametsää ja kaatamalla huonokuntoisia puita.
Syksyllä 2016 aloitettu Teijon satamarannan raivaus jäi
hetkeksi odottamaan jatkotoimia, jotta Teijon yhteisen vesialueen LIVE-hankkeella tekemä keittokatos valmistuu.
Kesällä 2017 ilmaantui mahdollisuus jatkaa rannan kunnostusta kylän omien hankkeiden voimin, yhteistyössä
kaupungin sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tätä
varten pidettiin myös yhteistyöpalaveri alueen yhdistysten
ja kaupungin kanssa syksyllä 2017. Teijon satamaranta ja
mm. Lemmenpolku-osaprojekti siirrettiin osaksi Ykkösakselin PIPO-hanketta.
Samalla sovittiin, että Avaimet maisemaan -hankkeen painopiste siirtyy muihin kyliin. Tämä oli luontaista, koska
Käyntikorttiprojektissa löytyi useita ”kylien sisäisiä” kohteita, jotka sopivat AM-hankkeen tavoitteisiin. Hankeneuvoja Katri Salminen ja alueen eri kylien edustajat kävivät
listattuja kohteita läpi ja etsivät niitä lisää maastokartoituksilla. AM-hanke jatkuukin erityisesti Teijon Vilniemessä
ja Kirjakkalassa, joissa molemmissa löytyi useita kohteita ja
paljon ideoita alueen kehittämiseksi. Vilniemessä osa rantatalkoiden tunneista merkittiin jo AM-hankkeelle.
Kyläläinen Risto Syväsen jouduttua lopettamaan Teijon kirkon ulkoalueiden hoidon Kyläyhdistyksellä oli huoli saavutetun tason säilymisestä. Kyläyhdistys oli yhteydessä Salon
seurakuntaan, josta todettiin, että Perniön yksikkö voi irrottaa työvoimaa Teijolle vain noin kerran kuukaudessa.
Seurakunta tarjosi ruohonleikkurin ja siimaleikkurin kyläyhdistykselle, jos vapaaehtoiset haluavat tehdä töitä kirkonmäellä. Seurakunta ei ollut kuitenkaan valmis maksamaan yhdistykselle korvausta siistimistyöstä. Talkootyötä
ei tehty, mutta kirkonmäki pysyi kunnossa seurakunnan
panoksella.
Jotta kirkonmäen tilanteeseen löytyisi pysyväisratkaisu,
Kyläyhdistys - osana Avaimet maisemaan -hanketta ja Salon seurakunnan suostumuksella - haki Teijon kirkonmäen
monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta kesäkuussa. Tekemänsä maastokatselmuksen perusteella Elykeskus hylkäsi hakemuksemme syyskuussa: keskeisenä perusteluna Valtioneuvoston asetus 235/2015, 37§: sopimukseen ei voida sisällyttää [esim.] viljeltyjä pihanurmikoita tai puutarha- tai puistokäytössä olevia alueita.
Lisäksi päätettiin osana AM-hanketta, että haemme ei-tuotannollinen investoinnin tukea Mathildedalin RantalaidunNiittylaidun-Tammilaidun –alueelle. Tavoitteena on saada
hyötyä alueen alpakoista puolin ja toisin, tehden

maisemanhoitoyhteistyötä alpakkayrittäjien ja muiden kyläläisten kanssa. Tästä asiasta Varsinais-Suomen ely-keskukselta ei ole vielä tullut päätöstä.
Avaimet Maisemaan -hanke on saanut jatkoaikaa
31.3.2019 saakka. AM on ns. kehityshanke, joka tarkoittaa
mm., että siihen ei voi sisältyä investointeja. Tavoitteenamme on tehdä alkavalla toimikaudella maisematalkoita. Investointeja vaativien osa-alueiden kohdalla hallitus joutuu miettimään joko avustuksen anomista Salon
kaupungilta tai uuden eu-hankkeen hakemista.

5.4 Tapahtumarakennelmat-LIVE1-hanke
Edellisen toimikauden lopulla Kyläyhdistys jätti hakemuksen Ykkösakselin vetämään LIVE-hankkeeseen. Ykkösakseli
teki hankkeesta nopeasti myönteisen päätöksen ja Kyläyhdistyksen puheenjohtaja allekirjoitti Ykkösakselin kanssa
tuensiirtosopimuksen tammikuussa. Ely-keskus teki hankepäätöksen vasta toukokuussa. Omalla riskillä emme uskaltaneet hanketta aloittaa, joten käytännössä hanke alkoi
osaltamme vasta loppukeväällä ja päättyi aikataulussa eli
joulukuun lopussa.
Hanketta on vetänyt Tero Pelto-Knuutila. Hanketalkoisiin
osallistui n. 20 kyläläistä. Talkootilaisuuksia oli noin 15.
Kesällä tehtiin rakennelmia eli myyntitelttoja, -pöytiä ja ilmoitustaulutelineitä, jotka tarvittiin Wanhanajan Markkinoille. Valtaosa hankkeen talkoista tehtiin syksyllä lokajoulukuussa. Talkootunteja kertyi yli hankerahoitukseen
tarvittava määrä eli n. 500 h (tavoite 430). Hankkeen kulut
Kyläyhdistykselle olivat hiukan alle 7.000 euroa.
Marraskuussa Kyläyhdistys teki hankkeeseen muutosilmoituksen. Koska meillä oli Kyläsaunan kattoremontista jäänyttä lautaa, säästimme LIVE-hankkeen materiaalikustannuksissa. Säästyneellä summalla hankimme laadukkaammat kuivakäymäläratkaisut ja rakensimme suunnitellun
kahden sijasta kolme kuivakäymälää.
Hankkeella rakennettiin seuraavat tapahtumarakennelmakalusteet:
•
•
•
•
•
•

Kokoontaitettavat myyntipöydät, 20 kpl
Telttamalliset myyntikojut/-katokset, 10 kpl
Lautarunkoiset kehikot jätesäkeille, 10 kpl
Siirrettävät opastetaulutelineet, 3 kpl
Koottava ja purettava esiintymislava
Kuivakäymälät, 3 kpl

Tammikuussa 2018 Kyläyhdistys teki maksuhakemuksen,
jonka liitteeksi tuli kuvallinen raportti aikaansaannoksista
sekä hankkeen taloudenpitoon liittyneet kuitit ja tiliotteet.
Maksuhakemuksen loppusumma oli hankehakemuksen
mukainen eli 6.450 €.

5.5 Suomi 100 ja TAKY 20 vuotta
TAKYn perustamisasiakirja on allekirjoitettu 1.1.1997. Kyläyhdistystoimintaa on alueellamme ollut pitkään sitä ennenkin, mutta 21 vuotta sitten alkoi alueen eri kylien yhteistyö yhteisen yhdistyksen alla.
Suomen satavuotisjuhlan ja oman juhlavuotensa kunniaksi
Kyläyhdistys haki päätapahtumilleen Suomi 100 -leiman.
Valtioneuvoston kanslia liittikin 3.5.2017 päivätyllä
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päätöksellään Teijon Juhannusjuhlat sekä Teijon Wanhanajan Markkinat ja Keskiaikakylä -tapahtumat osaksi Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaa.
Käytännössä tämä näkyi lippuina ja roll uppeina molemmissa tapahtumissamme. Lisämausteena hakeuduimme ja
pääsimme mukaan Ylen suoraan, 5-tuntiseen juhannuslähetykseen, ”Kaikkien aikojen juhannusjuhlat”.

5.6 Yhteistyötä, oppeja ja uusia EU-hankkeita
Keväällä 2017 Salon kaupunki ja Kyläyhdistys sen vuokralaisena antoi Teijon yhteisen vesialueen osakaskunnalle luvan rakentaa tauko- ja kalankäsittelypaikan (LIVE1-hanke)
Kyläyhdistyksen kaupungilta vuokraamalle maa-alueelle.
LIVE1-hanke on opettanut meille, että selkeillä systeemeillä Ykkösakselin vetämien hankkeiden byrokratia pysyy
kohtuullisena. Käytännössä vaivaa pitää nähdä hankehakemuksen eteen ja maksatushakemuksen eteen. Näiden kahden etapin välissä merkitään kaikki talkootunnit muistiin ja
pidetään taloudesta tarkkaa kirjanpitoa. Vm. ei käytännössä aiheuta mitään ylimääräistä normaalitoimintaamme.
Ja hankkeiden myötä olemme tarkentaneet talkootuntikirjanpitoa muissakin toiminnoissamme.
EU:n hankekausi on nyt puolivälissä. Saamme erilaisiin
hankkeisiin kannustavaa postia sangen usein. Niinpä Kyläyhdistys haki kahta uutta hanketta: PIPO ja LIVE2.
PIPO eli Pihat ja polut -teemahankkeessa kunnostamme
Teijon sataman ranta-aluetta kyläsaunan ja uuden keittokatoksen ympäristössä. Alueelle rakennetaan Avaimet
maisemaan -hankkeessa ideoitu Lemmenpolku, jonka varrelle tulee penkkejä. Toimenpiteen kustannusarvio on
12.480 euroa, josta rahallista tukea yhdistys saa puolet.
Omarahoitusosuus tehdään talkootyönä. Lisäksi Salon kaupunki on hankkeessa mukana merkittävällä panoksella. Ykkösakselin hallitus on tehnyt hankkeestamme myönteisen
päätöksen marraskuussa ja Kyläyhdistyksen puheenjohtaja
on allekirjoittanut tuensiirtosopimuksen tammikuussa. Elykeskuksen päätös saadaan toivottavasti niin, että hanke
voidaan toteuttaa pääosin keväällä 2018.

Talous
Yhdistyksen talous pysyi edelleen vakaana. Tuloslaskelman
mukainen ylijäämä poistojen jälkeen oli 250,73 euroa ja taseen loppusumma 26.340,46 euroa. Tasetta kevennettiin
tekemällä myyntitavaravarastosta 3.914,77 euron poistot.
Hyvän organisoinnin ja lukuisten vapaaehtoisten hienon
työn ansiosta kaikki vuoden merkittävimmät tapahtumat
olivat tulokseltaan positiivisia. LIVE-hankkeen kulut kohdistuivat vuodelle 2017 ja avustusten maksu vuodelle 2018.
Tämä ja vahva kassa mahdollistavat taloudellisesti toiminnan kehittämisen ja uusien hankkeiden toteuttamisen
myös vuonna 2018.

6 Yhteenveto
Vuonna 2017 Suomi täytti sata vuotta ja Teijon Alueen Kyläyhdistys puolestaan 20 vuotta rekisteröitynä, neljän kylän yhdistyksenä. Juhlavuotta vietettiin työn merkeissä.
Toimikauden jälkimmäisellä puoliskolla hallitus katsoi
myös tulevaisuuteen ja laati pienen kyläsuunnitelman.
Juhlavuosi on ollut erittäin työntäyteinen. Normaali tiimija talkootoiminta on lisääntynyt – ja sen lisäksi talkootunteja kertyi kahdessa hankkeessa yhteensä yli 700 h.
Suuri ilonaihe on merkittävästi lisääntynyt talkooväen
määrä. Hallitus on kahden vuoden aikana valinnut 25 kuukauden talkoolaista. Vieläkään ei ole kertaakaan ollut pulaa ehdokkaista.
Kyläyhdistys kiittää kaikkia jäseniään, tapahtumavieraitaan, yhteisyhteistyökumppaneitaan sekä aivan erityisesti
runsasta, iloista ja ahkeraa talkooväkeään!
Teijolla 30.1.2018
Hallitus

Kuluneella kaudella päätimme hakea myös LIVE 2 –hanketta. Hankkeen avulla ajattelimme ostaa päältä ajettavan
ruohonleikkurin nykyisen huonosti toimivan tilalle. Kyläyhdistyksen sihteeri allekirjoitti ja toimitti hakemukset Ykkösakselille.
Tammikuun 2018 lopussa Ykkösakselin hallitus päätti hylätä hakemuksemme, koska se ei ollut riittävän yleishyödyllinen.
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