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Näkemyksiä päättäjien tietoon
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen tarkoituksena on neljän kylämme ”kaikinpuolinen kehittäminen ja asukkaiden asumisviihtyvyyden lisääminen se-
kä heidän näkemystensä esiintuominen aluetta koskevista asioista päätettäessä” (TAKY, säännöt, 2. §).
Näkemyksiä voidaan tuoda esiin periaatteessa kahdella tavalla: kun niitä kysytään tai oma-aloitteisesti, kysymättä ja pyytämättä. Kyläyhdistys 
on ottanut kantaa aina, kun sitä on pyydetty. Oma-aloitteinen vaikuttaminen on haasteellisempaa, koska se vaatii tilanteisiin tarttumisen lisäksi 
suunnittelua - ja niitä näkemyksiä! Molemmat vaikuttamisen lajit jäävät usein julkisuudelta piiloon. Aina ei keskeneräisistä asioita voi kertoakaan, 
mutta on paljon tilanteita, joissa julkisuus voi toimia tavoitteidemme hyväksi.
Tällä toimikaudella päätimme Kyläyhdistyksessä panostaa ns. ulkopolitiikkaan aikaisempaa enemmän. Luontevana vaikuttamisemme kärkenä on 
ollut ajankohtainen kouluasia. Tilannetta on helpottanut se, että olemme ylittäneet uutiskynnyksen monella saralla – ja asiasta riippumatta jos-
sain sivulauseessa voi aina mainita koulunkin. Helmikuinen Punaportin lahjoitus oli positiivinen alku uutisvuodelle. Myös omat suurtapahtumat 
ja erityisesti koulumme 150-vuotisjuhla toivat mediaa paikalle. Itse juhlatilaisuudessa meitä ilahdutti kovasti Salon kaupunginvaltuuston puheen-
johtajan Juhani Nummentalon kyliä ja kyläkouluja puolustava puheenvuoro, joka ylitti uutiskynnyksen.
Paljon olemme kouluasiassa tehneet myös hiljaisempaa taustyötä. Elokuussa Salon kaupunki järjesti oppimisympäristöselvityksestä kuntalaistyö-
pajan, jossa meiltä oli edustaja mukana. Syyskuussa kokosimme kyliemme oman asiantuntijaryhmän ja laadimme kaupungille vastineen. Siinä ker-
roimme näkemyksiämme siitä, miten varhaiskasvatus- ja kouluasiat olisi Salossa ja erityisesti Teijon Ruukkikylissä hyvä järjestää.
Aloitteestamme yksi kaupungin neljästä vuosittaisesta lähidemokratiatapaamisesta järjestettiin Teijolla. Syyskuun puolivälissä meillä oli mahdolli-
suus kertoa kaupungin ja Salon muiden kylien edustajille paitsi Kyläyhdistyksen monipuolisesta toiminnasta, myös erityisesti iltapäivätoiminnan 
organisoinnista. Tilaisuudessa mukana ollut kaupunginjohtaja Lauri Innakin kiitti saaneensa paljon uutta tietoa.
Keväällä Kyläyhdistys lähti mukaan Varsinais-Suomen Kylät ry:n Kylän kestävyyspolku -hankkeeseen. Aloitteestamme kaupungintalolla järjestet-
tiin Kylä koulun tukena -seminaari lokakuun alussa. Kyläkoulututkija, FT Sami Tantarimäki puolusti kylien ja kyläkoulujen toimintaa tutkimus-
tuloksin ja käytännön esimerkkien avulla. Me vastasimme omassa esityksessämme kysymykseen, mitä Kyläyhdistys ja muut alueen toimijat teke-
vät Teijon koulun hyväksi. Erityisesti luontokoulutoiminnan tukeminen teki vaikutuksen ja saimme palautetta: ”Paljon te teette ja ehkäpä vähän 
luotte uskoa muillekin, että kyläkouluilla on mahdollisuuksia.”
Tämä KyläKuulumisia on yksi tärkeä vaikuttamiskanava. Tiedottajamme huolehtii, että lehden sähköinen versio menee tiedoksi niin keskeisille 
virkamiehille kuin luottamushenkilöille.
Aktiivinen toiminta voi saada tunnustusta kovinkin yllättäviltä tahoilta. Helsingin Pasilaan avataan pian uusi hotelli, jonka yhden kokoushuoneen 
nimeksi tulee Teijon Ruukkikylät. Kyläkulttuurista ja talkoohengestä innoitusta hakeva hotelli oli löytänyt alueemme tutkiessaan Suomen kylä-
kilpailuvoittajia. Meidän oli helppo suostua ehdotukseen, joka hyödyttää myös alueemme yrittäjiä. Yhteistyön muodot ovat vielä avoinna, mutta 
uskoaksemme saamme hotellivieraiden tietoon niin tapahtumia, tuotteita kuin palvelujakin – unohtamatta julkisia palveluita, joista koulu ja päi-
väkoti ovat tulevaisuuden kannalta ne tärkeimmät.
Mukavaa pikkujouluaikaa ja joulun odotusta kaikille kyläläisille!
Marja-Sisko Ranta

Lähidemokratiatapaaminen Teijon koululla. Kuva: Rea Hietanen

Kalevalainen jäsenkorjaajan Rea Hietasen isoäi-
ti on lähtöisin Mutaisten kylän Anttilan tilal-
ta. Nykyisin Rea asustaa entisöidyssä tilan työn-
tekijöiden rakennuksessa yhdessä sympaattisen 
irlanninsetteri Elmon kanssa. Rea on toiminut 
sivutoimisena koulutettuna hierojana ja liikun-
nanohjaajana aina virka- ja opettajatöiden salli-
essa vuodesta 1997. 
Muutama vuosi sitten uuden koiran hankki-
mista harkitessaan Rea samalla päätti, että nyt 
on elämänmuutoksen aika. ”Olin itse kokeillut 
Kalevalaista jäsenkorjausta jo vuosia sitten. En-
simmäisen hoitokerran aikana tuntui, että ei-
hän hoito tunnu miltään normaaliin hierontaan 
verrattuna. Seuraavan päivän olo oli kuitenkin 
ihan mahtava ja päätin itsekin kouluttautua jä-
senkorjaajaksi”, Rea kertoo. ”Tähän ei tullut 
kuitenkaan mahdollisuutta kiireisen työn ohes-
sa, joten päätiin vuonna 2016 ryhtyä päätoimi-
seksi yrittäjäksi ja kouluttautua kalevalaiseksi 
jäsenkorjaajaksi. Ammattiyhdistelmä sopii hy-
vin ajatukseeni kokonaisvaltaiseen hyvinvoin-
nin tärkeydestä kaikille ihmisille”, Rea jatkaa. 
Kansanlääkintäseura järjestää 3-vuotisen kou-
lutuksen, joka vaatii teoriaopintojen lisäksi 300 
dokumentoitua hoitoa sekä päättötyön. ”Hoito-
kerta kestää 1,5-2 tuntia, jonka aikana kartoite-
taan haastattelemalla asiakkaan tila koko kehon 
käsittelyn lisäksi. Esimerkiksi olkapään kivun 

Yritysesittely

Kalevalainen jäsenkorjaaja Mutaisissa

aiheuttaja voi olla kahdella eri asiakkailla ihan 
eri ja näin ollen sama hoito ei tepsi. Tutkinnon 
vaatima 300 hoitokertaa tarvitaankin, jotta saa-
daan mahdollisimman paljon kokemusta erilai-
sista tapauksista. Minulla se onnistui luontevas-
ti hieronnan ohessa”, Rea kertoo.  
Kalevalainen jäsenkorjaus on EU-nimisuojat-
tu eikä nimikettä saa käyttää kukaan muu kuin 
Kansanlääkintäseuran kouluttama ja näytön 
osaamisestaan antanut henkilö. Kalevalainen jä-
senkorjaus on osa suomalaista kansanparannus-
perinnettä ja sen historia ulottuu aina 1730-lu-
vulle saakka. Jäsenkorjaustaito hiipui välillä lä-
hes kokonaan, mutta sitä alettiin elvyttämään 
1970-luvulla Pohjanmaalla. Hoitomenetelmä 

on tieteellisesti tutkittu, käsillä tehtävä, kudok-
sia kunnioittava hoitomuoto. Koko keholle teh-
tynä hoito parantaa liikkuvuutta, vaikuttaa li-
haksia ja kalvorakenteita rentouttavasti elvyt-
tämällä samalla erilaisten kudosten ja aineen-
vaihduntajärjestelmien sekä hermojen toimin-
taa. Hoidossa tasapainotetaan tuki- ja liikun-
taelimistön epätasapainoon joutuneita raken-
teita, jotka tuntuvat ja myöskin näkyvät kudos-
muutoksina sekä lihasten toiminnallisina eroi-
na kehon eri puoliskoissa. Tasapainotuksen seu-
rauksena mm. lihasten jännitys poistuu, nivel-
ten liikkuvuus paranee sekä hermot vapautuvat 
mahdollisesta pinnetilasta. Hyviä hoitotuloksia 
on saatu mm. ryhtivikojen korjauksessa.
Rea Hietanen harjoittaa toiminimellä myös lii-
kunnanohjausta ja joogatunteja. Asiakkaan toi-
veesta tehdään myös liikunta- ja elämäntapa-
suunnitelmia esimerkiksi painonpudotusta var-
ten. Rea järjestää erilaisia liikuntatempauksia 
ryhmille kuten vastikään toteutettiin joogaryh-
mälle juoksukoulu ”Jooogamatolta kymppiin”, 
jonka tavoitteena oli selviytyä 10 km juoksulen-
kistä. 
Vastaanottoa Rea  pitää nykyisin lähinnä ko-
tonaan (Anttilantie 51), mutta tekee myöskin 
kotikäyntejä lähialueilla. Lisätietoja: 050 569 
2303.
Tekstit ja kuva: Sanna Brandt

	Pvm	ja	klo	À 	 Tapahtumia	Teijon	alueen	ruukkikylissä.	(Muutokset	mahdollisia.)	
Avajaiset	23.11.	À	14-16	
Muutoin	viikonloppuisin	

Pohjoismaisen	akvarelliseuran	Nordisk	Akvarell	2019	-näyttely	Teijon	Masuunilla	galleriassa	sekä	aulan	ja	
kahvilan	näyttelytilassa	(23.11.2019-30.5.2020).	Vapaa	pääsy.	teijonmasuuni.fi	

Pe	22.11.	À	19-21	 Saunajoogaa	(30min)	ja	1,5	tuntia	saunaa	+	ulkoporeallas,20€/hlö.	ilm.info@mathildanmarina.fi,p.	02	2502	432	
La	23.11.	À	18-21	 Pikkujoulut	+joulubuffet	(32€/hlö),	karaokeÀ21	(Mika	Rosendahl),Tiernapojat,	info@mathildanmarina.fi		
La	30.11.	À	11-17	
Su	1.12.	À	11-16	

Teijon	Masuunin	perinteiset	käsityöläisten	Joulumarkkinat.		Teijon	Masuunin	kaikki	puodit	ja	näyttelyt	avoinna.	
teijonmasuuni.fi	

La	30.11.	À	14-19		 Joulukylän	Joulumarkkinat,	Mathildedalin	Ruukkitehtailla.mathildedal.fi.,	FB:mathildedalinruukkitehtaat	
La	30.11.	À	12-16	 DJK	PopUp	galleria	(rannan	alpakka-aitaus)	avoinna	joulutunnelmissa,	pientä	tarjoilua.	djk.fi	
La	30.11.	À	11-18	 Matildankartanon	joulumyyjäiset	ystävien	kanssa.	FB:Matildankartano	
La	30.11.	À	11-18	 Kaarnalaiva	PopUp,	Ruukinrannantie	6,	jossa	vuoden	2020	alusta	myös	verstasmyymälä.	kaarnalaiva.net	
La	30.11.	À	11-19	 Joulubuffet	Mathildan	Marinassa.	23,50	euroa/hlö.	FB:	Mathildan	Marina	
La	30.11.	À	12-16	 Kyläpanimolla	Avoimet	Ovet	ja		ja	Olutpuodista	klo	11-17	jouluoluet	mukaan.	
La	30.11.	À	17	 Kauneimmat	joululaulut	Teijon	Kirkossa.	salonseurakunta.fi	
Su	1.12.	À	11-16	 Joulubuffet	Mathildan	Marinassa.	23,50	euroa/hlö.	FB:	Mathildan	Marina	
La	7.12.	À	18-19	 Mathildedahlin	Tiernapojat	Kyläravintola	Terhossa.	FB:	Ravintola	Terho	
To	12.12.	À	9	 Aamukahvit	Teijon	Masuunilla,	Telakkatie	17.	salonseurakunta.fi	
Pe	13.12.	À	14-20	 Ladies´	Shopping	Night,	À	la	Ellen	-muotinäytös	Marinassa	17	ja	19,	pop	up	-myyntipiste	FB:	visitmathildedal		
Ke	18.12.	À	18	 Teijon	koulun	joulujuhla	Urheilutalolla.	Tervetuloa	kaikki	mukaan!	
To	19.12.	À	8-9	 Joulupuuro	Ravintola	Teijon	Arkissa.	ravintolateijonarkki.fi	
Pe	20.12.	À	9	 Teijon	koulun	joulukirkko	Teijon	kirkossa.	Tervetuloa	kaikki	mukaan!	
Pe	20.12.	À	10.30-13.30	 Joululounas	Ravintola	Teijon	Arkissa.	ravintolateijonarkki.fi	
Pe	20.12.	À	14-20	 Lady´s	X-mas	Shopping	night,	Mathildedalin	ruukkikylässä	kaikki	avoinna	&	ohjelmaa.	FB:	visitmathildedal	
Pe	20.12.	À	19-21	 Saunajoogaa	(30min)	ja	1,5	tuntia	saunaa	+	ulkoporeallas,20€/hlö.	ilm.info@mathildanmarina.fi,p.	02	2502	432	
Pe	20.12.	À	17-18.30	 Joogaa	kynttilänvalossa	Teijon	Masuunin	galleriassa.	Ohjaajana	Heli	Sarparanta.	Kesto	1,5h,	hinta	10€/hlö.	
Ma	23.12.	À	20	 Jouluun	Hiljentyminen,	Mathildedalin	Ruukkitehtaat,	Valimo.	mathildedal.fi.,	FB:mathildedalinruukkitehtaat	
Ti	24.12.	À	14	 Aattohartaus	Teijon	kirkossa.	salonseurakunta.fi	
Su	29.12.	À	18	 Messu	Teijon	kirkossa;	Perniön	ja	Särkisalon	alueiden	yhteinen	jumalanpalvelus.	salonseurakunta.fi	
Ti	31.12.	À	11-02	 Uuden	Vuoden	Juhlat	Mathildan	Marinassa.	FB:	Mathildan	Marina	
La	18.1.	À	16.30-17.30	 Sointukylpy,	hedelmiä	ja	teetä	Teijon	Masuunilla.	teijocafebakery.fi	
La	18.1.	À	11.00-16.00	 Winha	–	kelkka	50	vuotistapahtuma	Meri-Teijossa.	Winha-kelkkoja	esittelyssä.	veteraanikelkat.net	
	

	



Kyläkoulua juhlittiin 
Kylämme sydämen, Kyläkoulumme 150-vuotis-
juhlaa vietettiin 7.9. ja juhlaan kertyi sateises-
ta säästä huolimatta yli 200 juhlijaa. Ohjelmas-
sa oli juhlapuheen lisäksi auttavaisten ihmisten 
arkistoista koostuva kuvanäyttely koulun histo-
riaan liittyen. Esillä oli esimerkiksi luokkakuvia 
aina 1900-luvun alusta sekä vanhoja käsinkir-
joitettuja todistuksia. Niina Lehmusjärven pro 
gradu -tutkimus pitkästä koulun historiasta an-
toi eläviä esimerkkejä siitä, mitä koulun alkutai-
val on pitänyt sisällään. 
Juhlan paras anti oli kuitenkin se, mitä tapah-
tui esille laitettujen kuvien äärellä. Tuntui kuin 
suuri suku olisi kokoontunut juhlimaan. Meillä 
on Teijon alueen kylissä vahva yhteisöllisyys, jo-
ka elää edelleen. Annetaan sen jatkaa elämää ja 
ruokitaan sitä liekkiä tulevaisuudessakin.
Anu Pekanniemi

Talkooväki kokoontui Punaporttiin 
Talkootyö on kyläyhdistyksen perusta, jota il-
man mitään ei saataisi aikaan. Torstaina 24.10. 
Teijon ruukkikylien talkoolaiset kokoontuivat 
muistelemaan vuoden aikana tehtyjä talkoopäi-
viä Kylätalo Punaporttiin monipuolisen illal-
lispöydän ja tunnelmallisen takkatulen ääreen. 
Lähes neljänkymmenen hengen joukkoa ei rasi-
tettu virallisilla puheilla – lämminhenkinen yh-
teinen tuokio sujui maistuvien ruokien ja iloisen 
juttelun merkeissä.
Tuttuun tapaan tämänvuotinen ruukkikyli-
en talkookalenteri alkoi täyttyä toukokuun tie-
noilla, jolloin kukin kylä kunnosti omia julki-
sia alueitaan. Samoihin aikoihin käynnistyivät 
helmikuussa lahjaksi saadun Kylätalo Punapor-
tin säännölliset talkoot jatkuen koko kesän. Ke-
säkuussa talkooväki kokoontui siivoamaan ve-
nehallia ympäristöineen juhannusjuhlia varten, 
elokuun koittaessa oli Wanhanajan Markkinoi-
den vuoro. Loppukesän aikana jatkettiin Teijon 
kyläkoulun ja sen ympäristön siistimistä juhla-
kuntoon syyskuun 150-juhlia varten. 
Kyläyhdistyksen hallitus kiittää sydämellisesti 
kaikkia kyläläisiä ja vapaa-ajan asukkaita, jot-
ka ovat vuoden aikana uhranneet aikaansa yh-
teiseksi hyväksi. 
Pentti Niemi

Mathildedalin Näytelmäkerho 15 v 
Näytelmäkerholaiset kutsuivat lauantaina 
26.10. Teijon Masuunille ruukkikylien asukkai-
ta kahvittelemaan ja katsomaan Pentti Niemen 
taltiointia teatteriesityksestä Enon Kortteerissa, 

Palkitut talkoolaiset
Syyskuu: Anu Pekanniemi Teijon Kyläkoulu 
150 vuotta -juhlien järjestämisestä.
Lokakuu: Raimo Päivärinta. Aktiivinen grillaa-
ja Kyläyhdistyksen ja muissa tapahtumissa.
Marraskuu: Tiina Vaarapuro aktivisesta toimin-
nasta Kyläyhdistyksen koulu ja päiväkotitiimis-
sä.

tämme, sellaisena kuin me sen koimme ja mi-
tä jo edesmenneiltä asukkailta olemme saaneet 
kuulla.
Olemme tehneet 231-sivuisen historiikkimme 
kiitokseksi kotiseudullemme, jossa olemme saa-
neet elää ja kasvaa, ja joka antoi meille kaiken 
sen perustan, josta olemme ikuisesti kiitollisia. 
Kirjoittaessamme meidän näköistä kylähisto-
riikkia tarkoituksena ei ole saada taloudellista 
hyötyä vaan se on lahjamme Mathildedalille ja 
Mathildedalilaisille. Unohtamatta Teijon ja Kir-
jakkalan kyliä.
Lukekaa, kommentoikaa, mutta meidän osal-
tamme yksikertaisesti kiteytettynä, ”Kylästä 
jossa oli hyvää elää ja kasvaa, kohti aikuisuutta 
ja vanhuutta”. Historiikkimme on ryhmän jä-
senten luettavissa ja arvioitavissa, mutta sen ja-
kaminen tai kopioiminen on kielletty.
Pertti Linden ja Jorma Blom
Kulttuurimeijerin talvi
Patolammen jäätyessä Meijerillä päästään naut-
timaan restauroidun kaakeliuunin lämmöstä 

Mathildedalin Joulukylä rauhoittaa 
ja ravitsee 
Tule viettämään kiireettömiä hetkiä Mathilde-
dalin ihanaan ja tunnelmalliseen Joulukylään. 
Valitse yksilöllisiä, laadukkaita ja paikallisia 
joululahjoja pukinkonttiin suoraan tekijöiltä. 
Pienessä artesaanikylässä ovat puodit ja kahvilat 
avoinna, valmiina palvelemaan sinua.
Joulukylän avajaisia vietetään lauantaina 30.11. 
alkaen klo 11, jolloin joulun kunniaksi valaistu 
Mathildedalin kylä ja Ruukkitehtaat pääsevät 
loistamaan vuoden pimeimpänä aikana. Sama-
na päivänä Ruukkitehtailla vietetään keskieu-
rooppalaistyylisiä joulumarkkinoita klo 14-19. 
Joulumarkkinoilta löydät joulutorin, ohjelmaa 
kaikenikäisille, syötävää ja juotavaa sekä täydel-
listä joulutunnelmaa. Alueen yritykset ovat Jou-
lumarkkinapäivänä pidempään auki.
Lisäksi Joulukylän ohjelmaan kuuluu kaksi 
Ladie’s Christmas shopping -päivää 13.12. sekä 
20.12., jolloin kaikki palvelut ovat avoinna klo 
20 asti. 13.12. on luvassa myöskin muotinäytös. 
Joulukylä on avoinna aatonaattoon asti joka vii-
konloppu. Joulukylän ohjelma sekä palveluiden 

aukioloajat löytyvät Facebookista tapahtumasta 
Mathildedalin Joulukylä.
Joulukylä rauhoittuu perinteiseen joulun hiljen-
tymiseen aatonattona klo 20 Valimossa. 
Tervetuloa!
Olga Tammi

Teijon Masuunin Joulumarkkinat 
Teijon Masuunin perinteiset tunnelmalliset kä-
sityöläisten Joulumarkkinat järjestetään jo kah-
deksannen kerran 30.11.-1.12. Lämpimissä sisä-
tiloissa on myynnissä yli 60 kädentaitajan töi-
tä, joten markkinoilla on loistava mahdollisuus 
hankkia kotiin ja pukinkonttiin mitä erilaisim-
pia upeita ja yksilöllisiä kädentaidon näytteitä.
Teijon Masuunin kaikki puodit ovat myös jou-
lutunnelmaa ja lahjaideoita täynnä: taide- ja kä-
sityöputiikki, Helmivene, PellavaAkan mekko-
myymälä, Studio Oribe. Masuunin kahvilassa 
on tarjolla monenlaisia Teijo Cafe & Bakeryn 
jouluisia herkkuja. Tänä vuonna markkinoil-
la on jouluinen pop up -studio, jossa voi käydä 
kuvauttamassa lapsensa tai vaikkapa koko per-

heen. Teijon Alueen Kyläyhdistyksen puuropa-
jassa on tuttuun tapaan myynnissä mm. joulu-
puuroa ja glögiä. 
Luvassa on jouluista ohjelmaa lapsille, mm. jou-
lupukki, ajelua Viola-ponin kyydissä (säävara-
us!), tontunetsintää, sekä ohjattu piparinkoris-
telupaja. Lasten puuhahuoneessa, ”tontun kam-
marissa” voi piirrellä, pelata ja leikkiä. Teijon 
kirkko on avoinna molempina markkinapäivi-
nä; lauantaina lauletaan kauneimpia joululaulu-
ja klo 17. 
Lämpimästi tervetuloa vanhan ruukin joului-
seen tunnelmaan!
Marja-Maria Bäcklund

Teijon Ruukkikylille nimikkohuone 
Teijon Ruukkikylät yhdessä 11 muun suoma-
laisen kylän kanssa saa oman nimikkokokous-
huoneen Pasilan aseman kauppakeskus Triplan 
Original Sokos Hoteliin, joka avautuu 13.1. 
Yhteistyöhön valittiin kyliä, jotka ihastuttavat 
elinvoimaisuudellaan ja yhteishengellään. Tei-
jon Ruukkikylät -kokoushuone sisustetaan ku-
villa rukkikyliltämme. Lisäksi meillä on mah-
dollisuus saada esille ja jopa myyntiin kyliemme 
tuotteita. Kun saamme lisätietoa konkreettisista 
yhteistyömuodoista, lähetämme asiasta kiinnos-
tuneille yrittäjille tiedotteen. Mikäli haluat var-
mistaa, että olet jakelulistalla, lähetä yhteystie-
tosi osoitteella tiedottaja@teijo.fi 
Teijon Seudun Eläkkeensaajat 
Pikkujoulun paikka ja aika ilmoitetaan myö-
hemmin. Tammikuusta lähtien normaalisti ker-
hopäivä joka kuukauden toisena tiistaina. Boc-
cia, jumppa ja lauluryhmä jatkavat sovittuina 
päivinä. Toivotamme kaikilla kyläläisille hyvää 
joulun odotusta ja onnea ensi vuodelle.
Marjatta Munter
Meidän Mathildedalimme/Mathildamme 
-historiikki
FB- ryhmän tarkoituksena on ylläpitää perus-
tietoja ja historiaa lapsuuden kylämme syntyvai-
heesta, kylän entisajan elämästä, ihmisistä, ra-
kennuksista, teollisuudesta, kylän liike-elämäs-
tä sekä harrastustoiminnasta. Historiikki on 
näkemyksemme lapsuuden ja nuoruuden kyläs-

vielä ennen uutta vuotta. Sydäntalvella alkavat 
lattiatalkoot Ruukinkartanon ja sponsoreiden 
myötävaikutuksella, ja keväällä talon tapahtu-
miin tuovat uusia tuulia kulttuurituottaja Tuo-
mas Karisto ja eräopas Risto Saarela. Lisätieto-
ja: kulttuurimeijeri.com, FB: Teijon Kulttuuri-
meijeri.
Katariina Lillqvist
Nordisk Akvarell 2019
Yksi Pohjoismaisen akvarelliseuran tavoitteista 
on yleisen akvarellitietoisuuden lisääminen laa-
dukkaita näyttelyitä järjestämällä. Nordisk Ak-
varell -näyttely järjestetään joka kolmas vuosi ja 
sitä isännöi yksi Pohjoismaa vuorollansa. Vuosi 
2019 on akvarelliseuran 30. juhlavuosi ja näyt-
tely oheistapahtumineen järjestetään Suomessa. 
Teijon Masuunilla on suuri ilo ja kunnia toimia 
juhlavuoden näyttelyn estradina. Koordinaat-
tori Pive Toivosen mukaan Teijon Masuuni va-
littiin, koska sillä on kattavat, monipuoliset ti-
lat, mahdollisuudet pitkään näyttelyaikaan sekä 
ympärillä tarjolla olevan muun taidetoiminnan 
ja ruukkimiljöön ansiosta. Jurytettäviä maala-
uksia oli 218 tekijältä yhteensä 624 ja Masuunil-
le valittiin 91 maalausta 68 taiteilijalta. Näyttely 
avataan lauantaina 23.11. ja työt ovat esillä Ma-
suunin galleriassa sekä aulan ja kahvilan näyt-
telytiloissa toukokuuhun 2020 saakka. Yleisöl-
lä on vapaa pääsy. Tervetuloa tutustumaan poh-
joismaiseen akvarellitaiteeseen! 
Marja-Maria Bäckmand

Kyliltä kuultua

Joulu-
markkinat

La klo 11-17, Su 11-16

Paljon kädentaitajia,
Masuunin näyttelyt, puodit ja
kahvila avoinna. Joulupukki,

poniajelua, tontun-
metsästystä, tiernapojat,
piparinkoristelua, Kylä-

yhdistyksen puuropaja,...
Avoimet ovet ja kauneimmat
joululaulut Teijon kirkossa.

Lämpimästi tervetuloa!

30.11.-1.12.
Masuunin

Talkooväen kiitostilaisuus. Kuva:Pentti Niemi

Ilmakuva Mathildedalin kylästä 10.08.1950. Lähde: 
Veljekset Karhumäki arkisto

jonka käsikirjoitus löytyi Matilda Talon vintil-
tä ja esitettiin vuonna 2007. Juhlataltiointia oli-
kin katsomassa runsaasti yleisöä. Kiitos kaikil-
le mukana olleille.
Mathildedalin Näytelmäkerho perustettiin 
syyskuussa 2004. Perustamiskokouksessa oli 
paikalla 24 teatterista kiinnostunutta henkilöä. 
Ensimmäinen näytelmämme oli Sillisalaatti, jo-
ta esitettiin Matilda Talolla uudenvuoden aaton 
iltamissa 2004 sekä loppiaisena 2005.
Vuoden 2012 huhtikuussa näytelmäkerho esit-
ti Jorma Penttisen kirjoittaman näytelmän In-
keriläiset, joka uusittiin pääsiäisenä 2014. Tari-
na oli fiktiivinen ja kertoi 1940-luvulla Mathil-
dedaliin saapuneista inkeriläisistä ja heidän kos-
kettavista kohtaloistaan. Jorma Penttinen käsi-
kirjoitti myös Pirturanta-näytelmän, joka kertoi 
pirtun salakuljetuksista Teijon maisemissa. Pir-
turanta oli kerhomme suurin ja vaativin näytel-
mä. Musiikin sävelsi Ville Witka, ohjaajana toi-
mi aikaisempiakin tuotantoja ohjannut Marcus 
Linden; Pirita Linden puvusti ja Henri Ollikai-
nen työryhmineen teki lavastuksen. Pirturan-
nan esitykset pidettiin Teijon Venekerhon hal-
lissa kesinä 2015 ja 2016.
Näytelmäkerhon jäseniä on ollut mukana Ruu-
kin Avaimen näytelmissä kuuden vuoden ajan, 
ensimmäisen kerran kesällä 2008 Aatelin Ai-
kaan -näytelmässä. 

Kesällä 2018 kerhomme oli mukana Teijon 
Wanhanajan Markkinoilla ja esitti Musta Jaana 
-pienoisnäytelmän. Olemme järjestäneet vuo-
sien aikana useita Iltamia sekä Matildassa et-
tä Teijolla. Tavoitteenamme on saada uusi näy-
telmä esitettäväksi vuodelle 2020, joko keväällä 
ennen kesäteatterikautta tai syksyllä sen jälkeen. 
Haluaisimme oikein mielellään joukkoomme 
mukaan uusia innokkaita teatterin harrastajia: 
näyttelijöitä, ohjaajia, puvustajia, lavastajia ja 
järjestelijöitä. Jos sinulla on kiinnostusta, kipi-
nää ja halua luoda ihan ”kotikutoista” paikallis-
ta teatteria, ota yhteyttä kerhon jäseniin tai mi-
nuun (p. 040 552 2668, kolttamummo@gmail.
com). Teatterin tekeminen on hauskaa yhdessä-
oloa ja heittäytymistä!
Lämpimin teatteriterveisin näytelmäkerholais-
ten puolesta. 
Ritva Blomqvist

Ideoita Kylätalon toimintasuunnitel-
maan
Kylätalo Punaportin uuden toimikauden suun-
nittelua varten haluaisimme kuulla teidän ky-
läläisten sekä alueen yrittäjien ja yhteisöjen aja-
tuksia siitä, miten talo voisi palvella teitä ja kaik-
kia kyliämme. Laitathan ideoita tulemaan 8.12. 
mennessä osoitteeseen: punaportti@teijo.fi.
Hallitus JOULUKYLÄSSÄ JA –MARKKINOILLA  JOULUN TUNNELMAAN


