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1   Hallitus 

Kyläkokouksessa 15.2.2018 hallituksen puheen-

johtajaksi valittiin Marja-Sisko Ranta. Hallituksen 

muiksi jäseniksi valittiin Mari Holopainen, Kirsti 

Siltanen, Liisa Vahlsten, Petteri Saisto, Rea Hietanen, 

Pauli Sarelius, Elmo Blomqvist, Tommi Loimovuori,  

Pia Kaartinen*, Stina Suutari *, Pentti Niemi*, Anita 

Kurko* ja Petteri Elo. (*uusi)  

Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi 

Petteri Saiston ja sihteeriksi Liisa Vahlstenin. Pauli 

Sarelius valittiin jatkamaan yhdistyksen rahaston-

hoitajana.  

Vuoden 2018 tilinpäätöksen teki Pauli Sarelius ja sen 

tarkasti yhdistyksen vuosikokouksen valitsema 

toiminnantarkastaja Marjatta Tolvanen-Ojutkangas.  

 

2   Hallitustyöskentely 

Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui 11 kertaa. 

Kokousten keskimääräinen pituus oli 1 h 45 min. 

Kuluneella kaudella hallitus on kokoontunut päätös-

valtaisena kymmenen (10) kertaa. Yhdessä (1) 

kokouksessa on ollut läsnä alle puolet hallituksen 

jäsenistä. 

Kokouksissa hallitus on käsitellyt tiimien toiminnan 

lisäksi talousasioita, jäsenasioita sekä yhdistyksen 

erilaisia määräaikaisia hankkeita ja projekteja. Kauden 

merkittävin EU-hanke oli Pihat ja polut. Tärkein 

toimintasuunnitelman ulkopuolelta tullut projekti oli 

Teijon koulun iltapäivätoiminnan järjestäminen.  

Hallituksen työmäärää kuvastaa se, että kokouksista 

laadittujen pöytäkirjojen tyypillinen pituus on 

seitsemän (7) sivua. Työskentelyn tehostamiseksi 

sihteeri ja puheenjohtaja ovat koonneet valtaosan 

tiedotusluonteisista asioista jo kokouskutsuun. Tiimin- 

ja hankkeiden vetäjät sekä rahastonhoitaja ovat 

vastanneet omista osa-alueistaan kutsussa. 

3   Tiimityö 

3.1 Kyläsauna ja pajat 

Anita Kurko 

Kyläsaunan toimikauden painopisteitä olivat siisteys, 

ympäristö sekä kävijämäärän seuraaminen. Kauden 

aluksi keskityttiin saunan siisteystason parantamiseen 

ja saunan tilojen järjestäminen saunan hoidon 

tarpeisiin sopivaksi. Tilat suursiivottiin talkootyönä. 

Kyläsauna on ollut talvikaudella avoinna tuttuun 

tyyliin kolmena päivänä viikossa. Kesällä 2018 

saunottiin kahtena päivänä paitsi heinäkuussa, jolloin 

sauna oli avoinna vain perjantaisin. Heinäkuussa Kylä-

sauna osallistui Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden 

Saunapyöräretki-nimiseen tutkimukseen. 

Kyläsaunan sähkönkulutusta seurattiin aikaisempien 

vuosien tapaan kuukausittain. Myös kävijämäärät 

otettiin tarkkaan seurantaan. Saunalle aikaisemmin 

laadittuja saunasääntöjä täydennettiin hiukan ja nyt 

periaatteena on, että jokainen saunoja merkitsee 

nimensä niin saunakirjaan kuin saunalippuun. Näin 

saunakirjaan saadaan merkittyä vuorotasolla 

kävijöiden määrä. 

Merkintöjen mukaan saunassa käytiin 2000 kertaa 

vuonna 2018. Luotettavaa vertailutietoa edellisiltä 

vuosilta ei ole, mutta maksavien saunojien määrä 

vaikuttaa kasvaneen selkeästi. Lisäksi tilaussauna-

vuoro lämmitettiin 15 kertaa.  

Kyläsaunan hyvä talous mahdollisti myös saunojien 

viihtyvyyteen panostamisen. Saunan ulkoista ilmettä 

ja käytettävyyttä on parannettu kukkaistutuksilla. 

Syksyllä saunan terassi uusittiin: talkoot tehtiin Pihat 

ja polut -hankkeen nimissä, terassin materiaalit 

rahoitettiin saunomistuotoista.  

Saunan uimavedestä otettiin normaalit puhtaus-

näytteet; tuloksissa ei löytynyt huomautettavaa. 

Saunan siivouskohteet luetteloitiin ja ryhmiteltiin 

toistumistiheyden mukaisesti. Vaiheet dokumentoitiin 

mm. uuden tiimiläisen perehdyttämistä varten. 

Luettelosta tuli kiitoksia kunnallisen terveys-

tarkastajan käynnin yhteydessä. Saunamme sai 

maininnan myös siisteimpänä saunatilana Salon 

kaupungin omistamista saunoista. Terveystarkastajan 

raportti parannuskohteineen on nähtävänä saunalla.  
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Saunalle on hankittu kuiva-märkäimuri sekä 

pienempiä siivousvälineitä työn helpottamiseksi. 

Teijon kyläsaunalle tehtiin syksyllä englanninkielinen 

nettisivu kansainvälisiä matkailijoita varten.  

Kyläsaunan sähkösopimus uusittiin tammikuussa 

2019. Uusi sopimus on kaksivuotinen. 

Kyläsepän pajassa vuokralaisena jatkaa Jari Heino. 

Käytännössä kyläseppänä on muutamien aikaisempien 

kausien tavoin toiminut Ari Karhu.  

Kyläseppä on osallistunut omalta osaltaan paikallisiin 

tapahtumiin, mm. vastannut pajan avoimista ovista 

Avoimet kylät -päivänä. Pajan ovet ovat kävijöille 

avoinna aina, kun seppä on paikalla. 

Salon historiallinen museo SAMU luetteloi Teijon 

pajan esineistön syyskuussa. 

Keramiikkapajan kurssitoiminta on jatkunut 

viikoittaisena, kesätaukoa lukuun ottamatta. Kurssi-

toimintaa vetää edelleen Aila Salmivaara. Uusia 

kurssilaisia on löytynyt useampia. 

Syksyllä Keramiikkapajalle asennettiin ilmalämpö-

pumppu, joka jo muutaman kuukauden aikana on 

vähentänyt pajan sähkönkulutusta 30-40 %. 

Keramiikkapajalla, Kyläyhdistyksen siipien suojassa 

toimii myös LIVE2-hankkeen aikana aloittanut 

ompelukerho. Toimikaudella ompelijat valmistivat 

talkooväen käyttöön ison määrän talkooliivejä ja  

-esiliinoja, joissa on Riikka Kolin suunnittelema TAKY-

tunnus. Lisäksi ompelijat suunnittelivat ja toteuttivat 

useita asukokonaisuuksia Wanhanajan Markkinoille, 

pääosin oman väen käyttöön, mutta myös vieraileville 

myyjille vuokrattaviksi. 

3.2 Asuinympäristö 

Elmo Blomqvist 

Perinteiset kylätalkoot pidettiin toukokuun alussa. 

Talkookohteet olivat tutut eli Teijon, Mathildedalin ja 

Vilniemen ranta-alueet.  

Syyskuussa Kirjakkalan kyläläiset puhdistivat vene-

valkaman lähistöllä olleen kivipaasiseinän sinne 

kertyneestä romusta ja karsivat risukkoa. Talkoissa oli 

mukana kahtena päivänä yli 40 henkeä. Lisäksi 

Vilniemessä, Kalliorinteen päiväkodissa järjestettiin 

leikkikenttätalkoot. Mathildedaliin puolestaan 

valmistui Salon kaupungin leikkikenttä, josta Kylä-

yhdistys oli tehnyt aloitteen edellisellä kaudella.  

Kyläyhdistys osti päältä ajettavan ruohonleikkurin 

helpottamaan isojen alueiden leikkuuta. Ruohon-

leikkuria käytti pääasiassa Kyläyhdistyksen kesätyön-

tekijä Julia Matchenkova. 

Tie välillä Kirjakkala-Skoila on huonossa kunnossa ja 

sen korjaamiseksi aloitettiin yhteydenotot toimijoihin 

ja työ jatkuu vuonna 2019. 

Kyläläiset ovat tuoneet aikaisempia kausia 

puhtaampaa metalliromua Stenan metallinkeräys-

lavalle. Pidimme tarkemmin huolta myös siitä, että 

lava tyhjennetään vasta kun se on täysi, koska lava-

vuokran lisäksi jokainen tyhjennyskerta maksaa. Näin 

toiminta on saatu käännettyä hiukan tuoton puolelle. 

Vilniemen grillikodalle rakennettiin uusi puuvarasto. 

Kodalle myytiin yksi uusi käyttöoikeus. 

3.3 Koulu ja päiväkoti 

Stina Suutari 

Tiimi järjesti sekä koululaisten että päiväkotilaisten 

laskettelupäivän Teijon laskettelurinteellä.  

Keväällä tiimiläiset järjestivät koulun päätös-

kahvitukset koululla. 

Kevätkaudella toteutettiin Teijo+ -matkailulehti, joka 

on paikallinen matkailijoille suunnattu kesälehti. 

Koululaiset saivat kahdeksan sivua palstatilaa 

kirjoittamilleen jutuille. Lehti toteutetaan pääosin 

vapaaehtoisvoimin ja ilmoitusmyynnistä saatavat tulot 

käytetään Teijon koulun ja Kalliorinteen päiväkodin 

lasten hyväksi. 

Keväällä Teijon koulu toteutti leirikoulun Kisakalliossa. 

Syksyllä koululaiset pyöräilivät Kansallispuiston 

Luontokeskukseen, jonne Luontokeskuksen yrittäjät 

olivat järjestäneet ohjelmaa. 

Joulukuussa tiimiläiset järjestivät koulun joulujuhlan 

glögitarjoilut. 

Tiimivetäjä osallistui Pro Salon alakoulut  

-työskentelyyn. 

3.4 Tapahtumat 

JuhannusjuhlatJuhannusjuhlatJuhannusjuhlatJuhannusjuhlat    22.6.22.6.22.6.22.6.    

Pia Kaartinen  

Teijon perinteisiä juhannusjuhlia vietettiin 

myrskyisässä säässä. Juhliin uskaltautui noin 400 

vierasta ja saimme lämpimän tunnelman rakennettua 

Teijon Venekerhon telakointihalliin Kyläyhdistyksen 
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kahvilan ja Lauri & Pehmeät Vävyt -orkesterin myötä. 

Juhlissa pääroolin varasti sää, joka ennen juhlia 

helteellään esti kokon polttamisen, ja itse juhlissa 

kenttäaktiviteettien pyörittämisen kokonaisvaltaisesti. 

Säätä uhmaten kentällä kuitenkin harjoiteltiin golfin 

saloja, ratsastettiin keppihevosilla, työnnettiin mäki-

autoja sekä heitettiin kova kisa saappaanheitossa.  

Teijon juhannusjuhlia oli ensimmäistä kertaa käytössä 

kolme ekologista LIVE2-hankkeella rakennettua 

huussia, joista kaksi siirrettiin elokuun alussa 

Wanhanajan Markkinoiden käyttöön. Omilla 

huusseilla vältyttiin ns. bajamajojen tilaamisesta 

Kyläyhdistys kiittää kaikkia juhlijoita, talkoolaisia ja 

yhdistyksiä järjestelyistä. 

Juhannusjuhlien tuotosta ei tällä kertaa pystytty 

jakamaan normaaleja avustuksia yhteistyö-

yhdistyksille. Kun Kyläyhdistyksen talous näytti 

vakaalta joulukuussa, hallitus päätti lahjoittaa pienet 

”pikkujoulurahat” kaikille niille alueen yhdistyksille, 

jotka olivat mukana toteuttamassa Juhannusjuhlia tai 

Wanhanajan Markkinoita. 

Wanhanajan Wanhanajan Wanhanajan Wanhanajan MMMMarkkinatarkkinatarkkinatarkkinat    11111111....----12.8.12.8.12.8.12.8.    

Kirsti Siltanen 

Elokuussa Wanhanajan Markkinat siirtyivät keskiajalta 

Teijon ruukin aikaan, mutta keskiaikaa ei kuitenkaan 

kokonaan syrjäytetty. Tapahtumapaikkana oli 

Masuunin ulkoalue ja palokunnanmäki. Myyjiä oli  

noin 45, kaukaisimmat tulivat Virosta saakka.  

Ruukkiaikapainotuksen myötä ohjelmassa oli paljon 

uutta. Pienoisnäytelmät – Mathildedalin Näytelmä-

kerhon Musta Jaana ja Matti Erosen Ruukin varjossa – 

esitettiin useaan kertaan ja ne löysivät yleisönsä. 

Ohjelmaa elävöitti myös vanhalla palokunnanmäellä 

Elävät kuvat- videoteatteri, jossa esitettiin alueen 

historiasta kertovia filmejä ja videoita. 

Musikantit olivat tutut Härkätien Leikarit. Suuri 

Kirppusirkus esiintyi sekä lapsille että aikuisille. MCS 

Aboensis antoi näytökset buhurt-taistelusta ja esitteli, 

mitä se on kilpailulajina. Markkinoilla oli myös hevos-

ajelua ja suosittuja ruukkikävelyitä sekä punamulta-

maalin keittoa. Lapsille oli ideoitu erilaisia pelejä ja 

leikkejä.  

Kyläyhdistyksen markkinakahviossa myytiin herne-

soppaa, makkaraa, kahvia, munkkeja ja vohveleita. 

Myyjille valmistettiin aamupala markkina-aamuina. 

Lauantai päättyi jumalanpalvelukseen Teijon kirkossa. 

Kyläsauna oli lämpimänä markkinamyyjille illalla.  

Wanhanajan Markkinoilla oli käytössä LIVE2-huussien 

lisäksi kymmenen samalla hankkeella rakennettua 

myyntikatosta. Katoksia voidaan vuokrata muihinkin 

tilaisuuksiin. 

Sää suosi tilaisuutta ja se näkyi myös yleisömäärissä: 

kahtena päivänä markkinoilla kävi yhteensä arviolta 

4500 vierasta. 

Teijon kirkkoTeijon kirkkoTeijon kirkkoTeijon kirkko    

Teijon kirkko oli auki tiekirkkojen tapaan 9.6.-12.8., 

viikoittain torstaista sunnuntaihin. Aukiolopäiviä oli 

35, aukioloaika oli klo 12-16, poikkeuksena erityis-

tapahtumat ja yksityistilaisuudet kirkossa. Virallisia 

aukiolotunteja oli 150. Käytännössä päivystystunteja 

kertyi enemmän, koska luonnollisesti myös sulkemis-

hetkellä paikalle tulleet ihmiset päästettiin kirkkoon.  

Tänä kesänä Teijon tiekirkossa kävi yhteensä 1917 

vierasta, kasvua edellisestä vuodesta 23 %. Kylä-

yhdistyksen vetämiä, erillisten ryhmien opastus-

tilanteita oli lisäksi yli 20. Niissä kävi arviolta 1000 

henkeä. Lisäksi ovia pidettiin avoimina Huvilat@ 

Ruukki- ja joulumarkkinapäivinä. Voidaan arvioida, 

että yhteensä Kyläyhdistys on järjestänyt kirkkoon 

tutustumismahdollisuuden arviolta 3200 hengelle.  

Anette Sihvola toimi palkattuna tiekirkko-oppaana 

alkukesästä. Lisäksi vapaaehtoisia kirkkoväärtejä oli 

seitsemän; he opastivat loppukesän. Toimintaa 

koordinoi Veikko Helin.  

Syyskuussa Kyläyhdistys teki Salon seurakunnan 

kirkkoneuvostolle aloitteen tiekirkon täysimääräisestä 

aukiolosta. Kirkkoneuvosto päätti asian esityksemme 

mukaisesti: ensi kesänä Teijon kirkko on avoinna viisi 

päivää viikossa, kuusi tuntia kerrallaan. 

Mukana tapahtumMukana tapahtumMukana tapahtumMukana tapahtumiiiissassassassa    

Kyläyhdistys osallistui 19.5. järjestettyihin Huvilat@ 

Ruukki ja Ruukki kukkii -tapahtumiin pitämällä ovia 

avoinna Teijon kirkossa. Lisäksi Kyläyhdistyksen 

talkoolaiset hoitivat Ruukki kukkii -kasvienvaihtotoria.  

Avoimet kylät -päivänä 9.6. ovet olivat avoinna 

kirkossa ja Kyläsaunalla. 

Veteraanikuorma-autoseura (Vetku) oli Teijolla 29.6. 

Juhannusjuhlien hävikin minimoimiseksi TAKY päätti 

pystyttää pop up -kahvilan Vetkuun. Sää oli tuulinen ja 

sateinen, mutta kahvittelu onnistui mukavasti. Lisäksi 

tiekirkko ja kyläsauna olivat avoinna. 
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Teijon Masuunin Joulumarkkinoita varten Kylä-

yhdistys kunnosti Teijon Masuunin piharakennukseen. 

ns. puuropajan, joka talkoovoimin myös sisustettiin 

kauniiksi. Joulupuuroa valmistettiin kaksi soppa-

tykillistä; lisäksi loput bratwurstit grillattiin myyntiin. 

Arpojen myynti oli lisäämässä tuottoa. 

3.5. Tiedotus ja markkinointi 

Mari Holopainen, Pentti Niemi  

Kyläkuulumisia-jäsenlehti julkaistiin neljä kertaa: lehti 

julkaistiin värillisenä koulun Teijo+ -lehden yhteydessä 

toukokuussa, sekä tavallisena mustavalkoversiona 

syyskuussa ja marraskuussa 2018; hallituskauden 

viimein lehti ilmestyi helmikuussa 2019. Toukokuun 

Teijo+ -matkailulehdessä tiimin panos oli merkittävä. 

Matkailusivut, tapahtumakalenteri ja KyläKuulumisten 

osio olivat tiedotustiimin panoksena.  

KyläKuulumisissa on käsitelty Kyläyhdistyksen omia ja 

kylillä muuten järjestettäviä tapahtumia. Lehden 

avulla teemme myös yhteistyötä alueemme muiden 

yhdistysten ja yritysten kanssa. Kauden yritysesittelyt: 

Villa Seaview, Petris Chocolate, Kaarnalaiva, Tmi 

Bastman sekä Aktiivivesi Suomi. Lisäksi lehdessä on 

julkaistu yhdistysten ja yritysten tapahtumakalenteri. 

KyläKuulumiset jaetaan talkoovoimin Teijon alueella 

asukkaiden postilaatikoihin ja yrityksiin. Se lähetetään 

sähköisesti 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, palvelutietoja ja 

erilaisia varaus- ja ilmoittautumislomakkeita. Teijo.fi-

kotisivuilla kävi 20.820 vierailijaa vuonna 2018, jossa 

on kasvua 27 % edellisestä vuodesta.  

Tiimi on ollut yhteydessä paikallislehtiin myös 

kuluneena vuonna. Lehdissä on kerrottu Kylä-

yhdistyksen tapahtumista. Lisäksi tiimi antoi lehdille 

muita juttuvinkkejä. Salon kaupungin julkaisemaan 

Kaupunkitiedotteeseen lähetettiin tapahtumatietoja. 

Teijon Ruukkikylät – facebook-ryhmä on aktiivisesti 

kyläläisten ja lomalaisten käytössä. Myös sitä kautta 

tiedotimme Kyläyhdistyksen tapahtumista. 

3.6 Kuukauden talkoolaiset 

Kyläyhdistyksen hallitus valitsi nyt kolmatta vuotta 

jokaisessa kuukausikokouksessaan ”kuukauden 

talkoolaisen”. Hän on ansioitunut Kyläyhdistyksen 

jäsen (ei ko. kauden hallituksessa), joka juuri 

kyseisenä ajan¬kohtana on tuonut arvokkaan 

panoksen yhteisen hyvän eteen. Kuukauden 

talkoolainen saa tunnustukseksi kaksi t-paitaa. 

Toimikauden valinnat olivat: 

• Maaliskuu: Kristiina Laaksonen 

• Huhtikuu: Erno Kaitala 

• Toukokuu: Ville Tiainen 

• Kesäkuu: Anja Kallio ja Erkki Takala 

• Heinäkuu: Rea Bergman, Eeva Haimakka ja Pirjo Niemi 

• Elokuu: Frank ja Robina Olbrich 

• Syyskuu: Satu Hotanen 

• Lokakuu: Sanna Brandt 

• Marraskuu: Leena ja Kyösti Peltonen 

• Joulukuu: Heikki Varonen 

• Tammikuu; Riikka Ehnqvist 

• Helmikuu: Teppo Kivelä 

4   Yhteistyö 

Yhdistysten Yhdistysten Yhdistysten Yhdistysten yhteistyötäyhteistyötäyhteistyötäyhteistyötä    

Viime vuonna Kyläyhdistys teki hyvää yhteistyötä 

alueen muiden yhdistysten kanssa – työn merkeissä. 

Juhannusjuhlissa mukana olivat Kirjakkalan Alku, 

Teijon Toverit, Meri-Teijo Alppiseura, Meriteijo Golf, 

Teijon Venekerho, Teijon Seudun Eläkkeensaajat sekä 

Mathildedalin näytelmäkerho. Wanhanajan 

Markkinoita taas edelsi huolellinen suunnittelu, jossa 

mukana oli näytelmäkerhon lisäksi myös paikallista 

kulttuuriyhdistysväkeä. PIPO-talkoita tehtiin yhdessä 

venekerhon ja Teijon yhteisen vesialueen osakas-

kunnan kanssa. Kaiken kaikkiaan jäi vahva tunne, että 

yhdessä saamme enemmän aikaan. 

Erilaiset yhteistyötilaisuudetErilaiset yhteistyötilaisuudetErilaiset yhteistyötilaisuudetErilaiset yhteistyötilaisuudet    

Kyläyhdistyksen edustaja on osallistunut mm. 

seuraaviin tilaisuuksiin: 

• Kaupunginjohtajan ja yhdistysten tapaamiset sekä 

Kylien Salon tilaisuudet 

• Kaupungin strategiaan liittyvä keskustelutilaisuus 

Perniössä 13.2. 

• Kansalaisopiston yhteistyöverkosto 28.2.  

TAKY osallistui Kansalaisopiston uusien kurssien 

tarvekartoitukseen. Teimme omille kotisivuille 

kyselyn, johon vastasi 44 kyläläistä. Tulosten 

pohjalta listasimme tärkeysjärjestykseen uusia 

kurssitoiveita, joista 1. sijaille asetettu liikunta 

toteutuikin.  

• Kylän kestävyyspolku –hanke ja Tulevaisuus tulee 

kylään –ilta 6.11. Salossa. 
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Salon urheiluautoilijatSalon urheiluautoilijatSalon urheiluautoilijatSalon urheiluautoilijat    

Kyläyhdistys tekee yhteistyötä Salon Urheilu-

autoilijoiden kanssa. Saamme UA:lta järjestyksen-

valvojia suuriin tapahtumiimme. Vastalahjaksi Kylä-

yhdistyksen edustajat tekevät talkoita Urheilu-

autoilijoiden tapahtumissa, mm. TeijoTalot-Rallissa. 

 

5   Projektit ja hankkeet 

PIPO - Hanke – Teijon satamaranta 

Petteri Saisto 

Edellisellä kaudella haettuun Pihat ja polut  

-hankkeeseen tuli Uudenmaan Ely-keskukselta 

myönteinen päätös huhtikuussa. Hankkeella 

kunnostettiin Teijon sataman ranta-aluetta sekä 

Teijon Kyläsaunan ympäristöä. 

Maa-alueet omistava Salon kaupunki teki toimen-

piteistä tarkan suunnitelman 29.9.2017 päivätyn 

hankesuunnitelmamme mukaisesti. Kaupungin ja 

Kyläyhdistyksen väliseksi työnjaoksi sovittiin, että 

Kyläyhdistys organisoi kantojen poiston, maan-

muokkauksen ja maansiirrot (kaivinkone-, traktori- ja 

lapiotyöt); kaupunki toi kustannuksellaan tarvittavat 

maa-ainekset (sorat, mullat yms.). 

Hankkeella tehtyjen maansiirtotöiden alue laajeni 

hiukan suunnitellusta ja ulottui kohtaan, jossa 

kyläläiset säilyttävät veneitään. Samassa yhteydessä 

Teijon Venekerho toteutti venehallin viereen murske-

alueen venetrailereiden pysäköintiä varten.  

Hankkeella pohjustettiin ja tehtiin myös ns. Lemmen-

polku. Lisäksi kunnostettiin lahjoituksena saatuja 

kestopuupöytiä ja -penkkejä. Alkuperäisessä 

suunnitelmassa oli, että penkit rakennetaan itse, 

mutta saamamme lahjoitus mahdollisti meille 

edullisemman ja ympäristömyötäisemmän ratkaisun. 

Salon kaupungin kanssa sovittiin, että PIPO-hankkeella 

rakennetaan pienveneiden kylkikiinnityslaituri keitto-

katoksen vieressä virtaavan puron varteen. Kylä-

yhdistyksen hallitus päätti kesäkuussa 2018, että 

vaikka kustannukset menevät tämän (ja saunan 

terassin myötä) suunniteltua PIPO-kustannuksia 

suuremmiksi, laituri toteutetaan. Laiturin paalutusta 

ja pohjustusta tehtiin keväällä 2018, varsinaiset 

rakennustyöt ajoittuivat syksyyn. 

Hankesuunnitelmaan sisältyi myös kaupungin maalla 

sijaitsevan Kyläsaunan piha-alueen ja ympäristön 

viihtyisyys. Sauna piha-alueella kitkettiin kevät-kesällä 

rikkakasveja, tuotiin hiukan multaa sekä istutettiin 

uusia pääosin monivuotisia kasveja. 

Oleellinen osa viihtyisyyttä on turvallisuus. 

Tarkastelussa osoittautui, että Kyläsaunan uima-

suvannon edessä sijaitsevan pienen terassin laudat 

olivat osin lahoja ja rikkinäisiä. Oli pelko, että se 

vaarantaa saunojien turvallisuutta. Pohjustimme ja 

rakensimme saunalle uuden terassin osana hanketta. 

Kevät- ja syystalkoot olivat suosittuja ja talkootunteja 

kerättiin lähemmäs 400 (393,5). Hanke edellytti noin 

340 talkootuntia. Kustannukset olivat yhteensä 

13.749, 69 €, josta talkootyönosuus on 5.100 € ja 

rakentamisen osuus 8.649,69 €. Haettavan tuen osuus 

on 6.250 €; maksatushakemus tehtiin tammikuussa 

2019. Suurimmat työt rytmittyivät talkoiden 

yhteyteen. Yhteistyö eri toimijoiden välillä oli sujuvaa. 

Iltapäivätoiminta 

Rea Hietanen 

Iltapäivätoiminta aloitettiin Teijon koululla syysluku-

kauden alussa. Toimintaan ilmoittautui kuusi 1.-2.-

luokkalaista. Salon kaupungin järjestämän iltapäivä-

toiminnan rajana on kahdeksan osallistujaa, joten 

järjestysvastuu päätettiin ottaa vastaan, kun lasten 

vanhemmat sitä pyysivät. Iltapäivätoimintaa 

järjestetään koulupäivinä koulun päättymisestä kello 

puoli viiteen. Kuukausimaksu on sama kuin Salon 

kaupungilla: 120 € kokoajalta ja 90 € kello 15 asti. 

Keväällä haastateltiin viittä ohjaajakokelasta, joista 

valittiin kaksi. Työt jaettiin niin, että Satu Viljakainen 

on töissä kolmena iltapäivänä viikossa ja TIta Azinur 

kahtena. 

Iltapäivätoiminnan punaisena lankana on Koko kylä 

kasvattaa -ajatus. Toiminnalle on tehty sekä yleis-

suunnitelma että toiminnallinen suunnitelma 

käytännön päiväohjelmista. Lisäksi yhdessä lasten 

kanssa on määritelty toiminnan säännöt. Ne julkaistiin 

myös KyläKuulumisissa. 

Viikko-ohjelma on suunniteltu niin, että jokaiselle 

päivälle on oma teema; maanantaina askartelu, 

tiistaina lukuhetki, keskiviikkona taidepaja 

(vastuullinen järjestäjä kansalaisopisto), torstaina 

yhteisleikkejä ja perjantaina liikuntakerho, jonka 

ohjaajan palkan maksaa Salon kaupunki. Tietysti 

kaikkina päivänä tehdään paljon muutakin. 
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Syyslukukauden aikana pidettiin kaksi vanhempain-

iltaa ja yksi palaveri koulun opettajan kanssa. Lisäksi 

koulun henkilökunnan kanssa pidettiin tarvittaessa 

aktiivisesti yhteyttä. Toiminta sai syyskauden aikana 

monelta taholta avustusta niin kylien yrityksiltä kuin 

yksityisiltä henkilöiltä muuan muassa välipalan ja 

askartelutarvikkeiden muodossa. Yksi lapsi lopetti 

iltapäivätoiminnan lokakuun lopussa. Tammikuussa 

2019 yksi uusi oppilas aloitti iltapäivätoiminnan. 

Avaimet maisemaan –hanke 

Kaudella Avaimet maisemaan -hanke on elänyt 

hiljaiseloa – syynä pääosin se, että kylissämme 

hankkeen alkuaika 2016-2017 oli kovin aktiivista. 

Hankkeen nimissä selvitimme avustuksensaanti-

mahdollisuuksia sekä Teijon kirkonmäen kunnossa-

pitoon että perintöbiotoopin perustamiseen 

Matildaan. Kirkonmäelle ei ollut mahdollista saada 

Museoviraston avustusta, koska maa-alue on julkis-

yhteisön hallussa. Matildan osalta taas Varsinais-

Suomen Ely-keskukselta tuli kielteinen päätös: 

niukkojen määrärahojen aikoina pisteemme eivät 

aivan riittäneet tukeen. 

Ykkösakselin rahoittama, Pro Agria Länsi-Suomen 

toteuttama Avaimet maisemaan -hanke on saanut 

jatkoaikaa kaksi kertaa. Nykyisen tiedon valossa hanke 

päättyy 31.10.2019. 

Teijon Ruukkikylien käyntikortti -projekti 

Käyntikorttiprojektin yhtenä keskeisenä tavoitteena 

on ollut raivata tienvarsien pusikoita. Yhteistyötahoja 

ovat olleet Salon kaupunki, Ely-keskus, YIT ja Metsä-

hallitus. Kyläyhdistyksen rooli on ollut kutsua 

toimijoita koolle. Projektissa jäätiin odottamaan 

Metsähallituksen konkreettisia kannanottoja raivaus-

tarpeeseen. Vuoden 2019 alkupuolella Kyläyhdistys 

selvittää tilannetta. 

Teijon koulun tukeminen 

Kaudella Kyläyhdistys on tehnyt poikkeuksellisen 

paljon taustatyötä Teijon kyläkoulun tukemiseksi.  

Järjestimme Kyläyhdistyksen, muutamien alueen 

yrittäjien ja kaupunginjohtaja Lauri Innan yhteisen 

keskustelutuokion kesäkuussa.  

Lokakuussa Teijon koulu haki – Kyläyhdistyksen 

aloitteesta - Suomen luonto- ja ympäristökoulujen 

liiton (LYKE) koejäseneksi. Koejäsenyys alkoi 8.11. 

Tämä tarkoittaa sitoutumista määriteltyihin LYKEn 

toimintamalleihin. Tavoitteena on, että toiminta 

täyttää varsinaisen luontokoulun kriteerit kahden 

vuoden sisällä. Kyläyhdistys tukee koulua toiminnan 

kehittämisessä, painopiste luonnollisesti ei-

opetuksellisissa asioissa. Palavereita koulun opettajien 

ja Kyläyhdistyksen kesken on pidetty kuukausittain. 

Teijon koulu täyttää 150 vuotta vuonna 2019. Kylä-

yhdistys on aloittanut syksyllä järjestettävien juhlien 

valmistelun. 

 

6   Talous  

Yhdistyksen talous pysyi edelleen vakaana. Tulos-

laskelmanmukainen ylijäämä poistojen jälkeen oli 

1.507,55 (2017: 250,73) euroa ja taseen loppusumma 

29.897,63 (2017: 26.340,46) euroa. Ylijäämään sisältyy 

erilaisia avustuksia 1.400 euroa ja korkotuottoja 7,98 

euroa, joten varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan 

ylijäämä on 99,57 euroa (2017: -973,34). 

Hyvän organisoinnin ja lukuisten vapaaehtoisten 

hienon työn ansiosta kaikki vuoden merkittävimmät 

tapahtumat olivat tulokseltaan positiivisia. Juhannus-

juhlia ei sää suosinut, mutta odotukset alittanut tulos 

paikattiin muilla tapahtumilla. 

PIPO-hankkeen kulut kohdistuivat vuodelle 2018 ja 

avustusten maksu vuodelle 2019. Tämä ja vahva kassa 

mahdollistavat taloudellisesti toiminnan kehittämisen 

ja uusien hankkeiden toteuttamisen myös vuonna 

2019. 

 

7   Lopuksi 

Kyläyhdistys kiittää kaikkia jäseniään, tapahtuma-

vieraitaan, yhteisyhteistyökumppaneitaan sekä aivan 

erityisesti runsasta, iloista ja ahkeraa talkooväkeään! 

Teijolla 6.2.2019 

Hallitus 


