Kyläkokous Teijon kyläkoululla

Ruukkikylien liikuntatarjonta talvikaudella

Teijon Alueen Kyläyhdistyksellä on yksi varsinainen kokous vuodessa. Tämä kyläkokous
järjestetään su 23.2. klo 14 Teijon koululla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat (https://www.teijo.fi/4kylanyhdistys/
teijon-alueen-kylayhdistyksen-saannot/)
sekä hallituksen esitys sääntömuutokseksi
koskien pykälää 10 §. Kokouksessa käydään
läpi tilinpäätös 2019, edellisen kauden toimintakertomus, talousarvioa 2020, ehdotus
2020-2021 toimintasuunnitelmaksi sekä valitaan Kyläyhdistyksen hallitus. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Vaikka Ruukkikylät hieman hiljenevat talvikaudella, tarjolla on monenlaisia liikunnallisia aktiviteetteja. Teijon Toverit -urheiluseura (FB: Teijon Toverit - TeiTo) keskittyy palloilulajeihin.
Toiminnan keskuspaikka on Teijon Urheilutalo, Pellonpääntie 49, Teijo, jossa on muidenkin
yhdistysen liikuntavuoroja tarjolla:

Avustuksia yhdistyksille
Kyläyhdistyksen hallitus jakoi avustuksia tapahtumien tuotosta alueen muille yhdistyksille ja niitä saivat: Kirjakkalan Alku, Mathildedalin Näytelmäkerho, MT Alppiseura, MT
Golf ry, Teijon Seudun Eläkkeensaajat, Teijon
Toverit sekä Teijon Venekerho. Avustusten
jaolla halutaan kiittää paikallisia yhdistyksiä
niiden antamasta talkootuesta Kyläyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin sekä tukea arvokasta työtä mm. lasten ja nuorten parissa.
Hallitus

Palkitut talkoolaiset
Joulukuu:
Aaro Järvinen
Tarjonnut monenmoista apua
Kyläsaunan ylläpitotöissä
Tammikuu:
Mikko Fischer
Tärkeä taustatuki oppimisympäristöselvityksen vastineen laatimisessa.
MAKSETTU ILMOITUS

Edu Kettunen Ruukkitehtailla
su 12.4. klo 19

Keikkapaikalla Mathildedalin Ruukitehtaiden intiimin idyllisessä Kankirautavarastossa
yleisö pääsee lähelle artistia. Edu tulee jo
viidettä kertaa pääsiäisenä esittämään hienoja tarinoitaan ja kertomuksia elämästä.
Paikkoja keikalle on rajoitetusti! Liput 26€.
Lisätiedot ja liput:
FB: Edu Kettunen Mathildedalissa tai
honkalap@gmail.com.
Tervetuloa hienon intiimiin
pääsiäissunnuntain iltaan!
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•
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Kierrätys Teijon Ruukkikylillä

miesten lentopalloa ma 18-20 ja to 19.30-20
sählyä ti: alakoululaisille 17-18, 3-6-vuotiaille 18-18.45 ja aikuisille 19-20
Teijon Seudun Eläkkeensaajat: boccia ma 12-14
ikäjumppaa ke 9-10
naisten kuntojumppaa ke 17-18
kuntoilu, potkunyrkkeily ke 18-19
miesten koripalloa/sählyä pe 17-19
jumppaa kaikille su 11-12.30
Nerf-pelejä lapsille su 16.15-18

Lisäksi Teito ylläpitää kuntosalia laitteineen Teijon Masuunin alakerrassa. Sitä ovat oikeutettuja käyttämään kaikki käyttömaksun maksaneet. Lisätietoja Pekka Kari, p. 050 554 0161.
Myös Kirjakkalan Alku -urheiluseura tarjoaa hyvät mahdollisuudet lihaskunnon kohotukseen talvikaudella. Puntteja voi käydä nostamassa Alun talolla, Hamarinjärventiellä, talvikautena sekä maanantai- että torstai-iltaisin klo 17-20. Lisäksi, jos lumitilanne vain sallii, Kirjakkalan Alku järjestää hiihtokoulun ja -kilpailuja. Lisätietoja FB: Kirjakkalan Alku.
Moni laskettelun ystävä odottaa kovasti Teijo Ski -rinteiden avautumista osoitteessa Teijontie 345. Laskettelukeskuksessa on 3 ankkurihissiä, 1 sompahissi ja mattohissi. Valaistuja rinteitä on 8/10. Keskus on oiva paikka aloitella lasketteluharrastusta,
mutta konkareillekin se tarjoaa mukavat rinteet temppuratoineen iloisen palvelun ja
laulavan kokin kera. Teijo Skin rinnetilannetta kannattaa seurata FB: Teijo Ski Resort.
Rinteiden vieressä sijaitseva Meri-Teijo Golf on puolestaan ollut auki koko talven ja kaikki 18
reikää on olleet pelattavissa ainakin vielä 3.2. Kentän aukiolo ja lisätiedot meriteijogolf.com.
Myös Kansallispuistossa voi vähälumisenakin talvena käydä retkeilemässä, polkujuoksemassa tai maastopyöräilemässä – merkittyjä reittejä löytyy yli 50 km verran. Lisäksi reitti Kansallispuistosta Lehmijärvelle on merkitty uusilla kylteillä. Jos lunta ja pakkasta saadaan vielä tälle talvelle, niin merkittyjä reittejä voi hyödyntää mukavasti lumikenkäilyyn tai läskipyörillä ajeluun.
Hieman rauhallisemmasta liikuntamuodosta nauttiville on tarjolla saunajoogaa Mathildedalissa noin kerran kuussa. Teijollakin on tarjolla joogatapahtumia pitkin talvikautta. Lisätietoja
tapahtumista löytyy FB: Mathildan Marina ja FB: Teijon Masuuni.
Mukavia liikunnallisia hetkiä kaikille!

Kylillä kuultua
Tervetuloa Keramiikkapajalle
Työt keramiikkapajalla jatkuvat maanantaisin klo 16.00.
Tervetuloa mukaan!
Tiedustelut Aila Salmivaara p. 040 559 2279
Teijon Seudun Eläkkeensaajat
Teijon Masuunilla pe 14.2. klo 12 kerhopäivä.
Käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös. Tuolloin kerätään
jäsenmaksu 12€, jonka voi maksaa käteisellä tai
tilille FI 49 5334 3150 236362.
Muut kerhopäivät löytyvät KyläKuulumiset 01/2020
tapahtumakalenterista.
Marjatta Munter
Teijon tallilla muutosten tuulet
Kesän mittaan Teijon tallin ovet avautuvat myös yleisölle.
Suunnitelmissa on perustaa koko perheen kotieläinpiha
ja tarjota talutusratsastusta ja kärryajeluita.
Seuraa ilmoituksia!
Ilmiökerho Teijon koululla
Alakouluikäisille suunnattu Ilmiökerho kokoontuu
parittomien viikkojen maanantaina klo 17-18.30
Teijon koulun teknisen työn luokassa.
Tervetuloa ihmettelemään ja rakentelemaan!
Lisätietoja: Heikki Pullo, p. 050 598 1063.

Teijon linja-autovuorot
Paikku eli Salon joukkoliikenne
liikennöi lukuvuoden aikana arkisin maanantaista perjantaihin.
Teijon Ruukkikylillä liikennöi
reitti 3.
Lähtölaituritiedot Salon linja-autoasemalta löytyvät aikatauluista teijo.fi/palveluja/kulkeminen/.
Kertalipun hinta on aikuiselta
3,30 € ja lapselta (7-16v) 1,70 €.
Maksutapana busseissa käyvät
käteinen, Waltti-matkakortit ja
Waltti-mobiililippu. Pankkikortit
eivät käy linja-autoissa maksuvälineenä!
Waltti-matkakorttien lisälataukset onnistuvat sujuvasti verkkokaupassa
https://kauppa.waltti.fi/fi.

Metalliromu. Kyläyhdistyksellä ei ole enää
keräyslavaa. Toiminnan pyöritys tuli tapTeijon Ruukkikylien FB-sivustolla on käyty keskustelua, mitä kierrätystä alueella on tarjolla.
piolliseksi ihmisten tuodessa vääränlaista
Alla lyhyt kooste tarjolla olevista lähimmistä kierrätyspisteistä vaikkapa jääkaapin oveen:
tavaraa lavalle. Teijon teollisuusalueen yriMathildedahl, Hummeltie 1: lasipakkaukset, pienmetalli, paperi (L-Suomen Jätehuolto).
tyksillä on pitkien hallien eteläpäässä kameTeijo, Teijontie 67: kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, pienmetalli (RINKI-ekopiste). Ks.
ravalvonnassa oleva metalliromun keräyslametalli artikkelin lopusta.
va, jonne saa tuoda vain esim. polkupyöriä,
Perniö
kattopeltiä, puulämmitteisiä kiukaita, tyhjiä
• Raitkorventie 2: kartonki- ja lasipakkaukset, paperi, pienmetalli (RINKI-ekopiste)
maalipurkkeja (kannet irrallaan) sekä avattu• Karlstadintie 2: kartonki- ja lasipakkaukset, paperi, pienmetalli (RINKI-ekopiste)
ja, tyhjiä ja puhtaita metallitynnyreitä. Isot
• S-rauta, Haarlantie 21B: ajoneuvoakut
kodinkoneet (jääkaapit ja pesukoneet) luoki• Perniön lajitteluasema, Katajarannantie 7: avoinna ke 13-18. Lisäksi huhti-lokakuussa
tellaan sähkö- ja elektroniikkaromuksi eli niikk 1. arkilauantai 10-15. Ajoneuvoakut, paristot, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset,
tä EI saa tuoda lavalle. Tarkista, että metallipienmetalli, kyllästetty puu, puu, lamput, puutarhajäte, sekajäte, sähkölaitteet, tekstiiromu on oikeanlaista ennen lavalle vientiä.
lit, paperi, vaarallinen jäte (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy)
Lisätiedot: Janne Järvinen, p. 040-7274993.
Salo
Muovi. Ruukkikylille on toivottu omaa muo• Viitannummi, Juurikaskatu 4: kartonki-, lasi- sekä muovipakkaukset, paperi, pienmevinkeräyspistettä. Ringin asiakapalvelusta kertalli (RINKI-ekopiste)
• Lisäksi esim. K-Citymarketin ja Halikon Prisman pihasta löytyy kattavat kierrätyspisteet rotaan, että niitä pyritään järjestämään yksi
piste/10 000 asukasta. He ovat ottaneet ylös
muoville, kartongille, paperille, lasille, metallille ja lahjoitettaville vaatteille.
toiveemme muovinkeräyksen järjestämisestä
Tarkat ohjeet kierrätyksestä (lsjh.fi/fi/neuvonta/abc/) sekä kartat Salon ja Perniön alueen
alueelle.
kierrätyspisteistä löytyvät (lsjh.fi/fi/jatteen-vastaanotto/kierratyspisteet/).

Tapahtumia Teijon alueen ruukkikylissä. (Muutokset mahdollisia!)
31.5.
saakka

La-Su
12-16

Pohjoismainen akvarellinäyttely Nordisk Akvarell 2019 Teijon Masuunin näyttelytiloissa. Vapaa pääsy.
Teijonmasuuni.fi

15.2.-26.4.

La-Su
12-16

Saviselta maalta – Taina Kaarton ja Oili Saarikon luontoaiheisia akvarelleja, akryylimaalauksia ja taidevalokuvia Teijon
Masuunin studiossa. Vapaa pääsy. Teijonmasuuni.fi
Lapsille Valli Valaan arvoitustehtävä Marinassa, ratkaisijoille makea palkinto. Aukioloajat: FB Mathildan Marina
Lauantaisin Book & Coffee Café Mathildedalissa. Mathildedal.fi
Pääsiäisen ohjelma ja aukioloajat: FB: Mathildan Marina
Kaarnalaiva verstasmyymälän avajaiset Mathildedalissa (Ruukinrannantie 6). Kaarnalaiva.net
Ystävyyden ilta: värianalyysiä ja pukeutumisneuvontaa (Teadora), Blini-ilta klo 15-21. FB: Mathildan Marina
Saunajoogaa Marinassa, 20€/hlö, paikkoja rajoitetusti. Info@mathildanmarina
Oma aarrekarttani 2020 -workshop. Café Mathildedal. Ilmoittautumiset 13.2. mennessä info@mathildedal.fi
Blinibuffet Ravintola Teijon Arkissa. Ravintolateijonarkki.fi
Muska Babitzin at Terho! FB: Ravintola Terho/Tapahtumat
Messu Teijon kirkossa. Salonseurakunta.fi
Opastettu Ruukkikierros & kakkukahvit. 10 €/hlö. Cafe Mathildedal. Mathildedal.fi
Marinassa Shindowalk Tepa Ahosen kanssa, maksuton. Klo 15-21 Blini-ilta. Info@mathildanmarina.fi
Vohvelibuffet Ravintola Teijon Masuunissa. Teijocafebakery.fi
Sointukylpy - äänimaljarentoutus ryhmälle. Hinta: 13 €/hlö. FB: Teijon Masuuni Tapahtumat
Teijon Seudun Eläkkeensaajat kerhopäivä Teijon Masuunilla. Vieraana piirin puheenjohtaja.
Aamukahvit Teijon Masuunilla, Telakkatie 17. Salonseurakunta.fi
Kutsuva KOTI -sisustuskurssi. Vetäjänä sisustusterapeutti Kata Koskinen. 39 €/hlö. Ilm. 8.3. info@mathildedal.fi
Ali Ihmemaassa, Stand Up - komedia esitys. FB: Ravintola Terho/Tapahtumat
Saunajoogaa Marinassa, 20€/hlö, paikkoja rajoitetusti. Info@mathildanmarina
Village People, Kyläravintola Terho. FB: facebook.com/events/788601984936990/
Messu Teijon kirkossa. Salonseurakunta.fi
Maaliskuun brunssi Teijon Masuunilla. Teijocafebakery.fi
Aamukahvit Teijon Masuunilla, Telakkatie 17, vieraana Sari-Johanna Kuittilo. Salonseurakunta.fi
Pääsiäisbrunssi Teijon Masuunilla. Teijocafebakery.fi
Teijon Masuunin Pääsiäistori. Myynnissä käsityötuotteita, lähituotteita, leivonnaisia, koristeita. Teijonmasuuni.fi
Kevään kutsu -tapahtuma & Pääsiäistori. Mathildedalin Ruukkitehtaat. Mathildedal.fi
Edu Kettunen esiintyy Mathildedaliin Ruukitehtaitten Kankirautavarastossa. Honkalap@gmail.com
Teijon Seudun Eläkkeensaajat, kerhopäivä Teijon Masuunilla. Omaa ohjelmaa.
Messu Teijon kirkossa. Salonseurakunta.fi
Perinteinen Vappubrunssi Mathildan Marinassa. Mathildanmarina.fi
Vappulounas Ravintola Teijon Arkissa. Ravintolateijonarkki.fi
Suvi Mannosen maalauksia Teijon Masuunin studiossa. Vapaa pääsy. Teijonmasuuni.fi
Äitienpäivälounas Ravintola Teijon Arkissa. Ravintolateijonarkki.fi
Perinteinen Äitienpäivälounas Mathildan Marinassa. Info@mathildanmarina.fi
Teijon Seudun Eläkkeensaajat, kerhopäivä äitienpäivän merkeissä Teijon Masuunilla.
Ruukki kukkii : käsityöläismarkkinat wanhanajan henkeen, ohjelmaa perheelle. Teijonmasuuni.fi
Marina@Ruukki 2020 Mathildedalin satamassa, vapaa pääsy. FB: Marina@Ruukki
Meri-Teijo Bike Park -avajaiset. FB: MTBP Avajaiset / Opening
Teijon Masuunin Antiikkipäivät 2020. Teijonmasuuni.fi

Viikko 8
7.-28.3.
9.4.-12.4.
Pe 14.2.
Pe 14.2.
Pe 14.2.
Pe 14.2.
La 15.2.
La 15.2.
Su 16.2.
Ke 19.2.
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Pe 1.5.
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La 16.5.
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11-15
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12.00
9.00
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12.00
10-16
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10.00
10-17

Yritysesittely

Dreamtransport - monipuolisia kuljetuspalveluita

Raino Laakso perheineen muutti Saloon Turusta ja Karjalohjalta. Veneilyharrastuksen
myötä Mathildedalin satama on tullut tutuksi jo ennen Ruukkikylille muuttoa. Haavena
oli pitkään rantatontti ja unelmapaikka löytyikin lopulta Teijolta, jonne perhe muutti
rakentamaansa taloon vuonna 2017.
”Dreamtransport on oma yhtiönsä, mutta
myös kuljetusalan yritystemme markkinoinnissa käytettävä nimi”, Raino kertoo. Yrityksen varikko sijaitsee Salon Meriniityssä ja
yhtiöillä on töissä 14 henkilöä. Raino vastaa
yrityksen operatiivisesta johdosta ja kuljettajien työvuorolistoista. Tilauksista huolehtii
toimistotyöntekijä. Kirjanpidon tekee Rainon vaimo Tiina Laakso Dreamaccount Oy
tilitoimiston nimissä.
Yritykseen on aikoinaan kuulunut autokoulu Dreamdriver, mutta toimiala on myyty
Dreamtransportin keskittyessä henkilökuljetuksiin, tilausajoihin sekä Raselv Team
Oy tavaraliikenteeseen, pakettiautojen ja
kuorma-autojen vuokrauspalveluun. Henkilökuljetuksiin on tarjolla 4- ja 6-paikkainen
taksi sekä kaksi 8-paikkaista taksia invavarustein. Lisäksi isommille ryhmille on käytössä
19-paikkainen ja 48-paikkainen linja-auto.
Dreamtransport-yritykseen kuuluva Dreamtaksi toimii sekä Turun alueella (045 148
3585) että Salon alueella (p. 050 516 9258,
045 148 3529 ja 041 317 7316).

Kuva: Raino Laakso

Taksit ovat varattavissa myös TaxiDatan välityspalvelun kautta. ”Teijon Ruukkikylien
alueella asiakkaan kannattaa tehdä kyydin
ennakkovaraus hyvissä ajoin, koska auton
sen hetkistä sijaintia ei osata etukäteen sanoa. Veloitamme maksun ainoastaan kuljetusta matkasta”, Raino kertoo ja jatkaa,
”Esimerkiksi suurempien tilaisuuksien yhteydessä olisi hyvä tietää, monenko aikaan ja
montako ajoa suurin piirtein tarvitaan, niin
osaamme varata riittävästi takseja Teijon
alueelle. Näin taksit ovat sitten mukavasti
odottamassa tilaisuuden päättyessä.” Tilausajot tilataan numerosta 0400 107 477 tai
sähköpostista toimisto@dreamtransport.fi.

Yhteistyö OSH Triplan kanssa

Sokos Hotelli Tripla Pasilan asemalla on avattu 16.1.2020 ja virallisia avajaisia vietetään 12.3.
Hotellissa on Teijon Ruukkikylät -niminen kokoustila, jonne olemme toimittaneet neljä valokuvaa joulukuun alkupuolella. Kuvista on tehty tauluja huoneen seinälle. Kuvat edustavat
kaikkia ruukkikyliämme - Kirjakkalaa, Teijoa ja Matildaa - siten, että niissä on jotain ruukkiin/ruukkihistoriaan, Teijon Kansallispuistoon ja Teijon Kyläkouluun liittyvää. Lisäksi olemme koonneet yhdessä alueen yrittäjien kanssa kokoushuoneen pieneen vitriiniin paikallisia
tuotteita sekä tehneet ehdotuksen hotellin myymälässä/liikelahjoiksi esitettävistä tuotteista. Aiomme myös lähettää hotellin ilmoitustaululle tietoa Ruukkikylien tapahtumista. Odottelemme tähän lisäohjeistusta hotellilta.

Teksti: Sanna Brandt

Dreamtransportin henkilökuljetuspalvelua
käytetään myös yritysten ja yksityishenkilöiden viemiseen Helsinki-Vantaa lentokentälle tai satamiin. ”Toimin Vantaan kaupungin
ammattiopisto Varian logistiikan opettajana
ja menen lähes viikoittain lentokentän vieressä sijaitsevaan Aviapolikseen. Pystymme
tekemään kilpailukykyisen tarjouksen asiakkaan mennessä Helsinki-Vantaa lentokentälle, jossa viikon parkkimaksu voi helposti tulla
kalliimmaksi kuin meidän tarjoama palvelu”,
Raino vinkkaa. Raselv Team Oy tavarankuljetuspalvelu on hoitanut useamman vuoden
ajan Salon kaupungin ruoan jakelua Salossa
ja Perniön yhteiskoululta Perniön ja Särkisalon alueelle, sekä Kalliorinteen päiväkotiin ja
Teijon kyläkoululle.
Raino Laakson yrittäjäperhe on töidensä
vuoksi todella kiireinen. Raino onkin pahoillaan, kun aikaa ei millään löydy alueen talkootöihin. ”Näemme kylien yhteisöllisyyden
todella tärkeänä ja Dreamtransport Oy on tukenut Teijon Urheilutalon sekä Kyläyhdistyksen Juhannusjuhlia rahallisella lahjoituksella
talkootöiden sijaan. Lisäksi Dreamtransport
on tarjonnut Teijon kyläkoulun oppilaille
linja-autokuljetuksen esimerkiksi Nuuksion
kansallispuistoon sekä Linnanmäelle järjestetyille retkelle, ja tätä jatketaan niin kauan,
kun lapsemme ovat koulussa tai päiväkodissa Teijolla”, Raino kertoo

KyläKuulumisilla uusi taittaja

Hei, olen Tanja Rivinoja kyliltä. Työvuoroni
hankaloittavat kylätalkoisiin osallistumista,
joten hoidan oman osuuteni aloittamalla
kylälehden taittamisen.
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Oppimisympäristöselvitys Ruukkikylien tapaan
Jääkiekkotermein: tätä kirjoittaessani
odottelemme toisen erän alkua ottelussa, jossa voitto tarkoittaa Teijon koulun
ja Kalliorinteen päiväkodin säilymistä.
Ensimmäinen erä eli opetuslautakunta
voitettiin. Se lupaili hyvää luottamushenkilöiden suhtautumisesta.
Joukkueestamme, kannustusjoukoista
ja ”sponsoreista” olen suunnattoman ylpeä. Koulutaisteluja on ollut useita aiemminkin, mutta koskaan ei ole vielä taisteltu lasten lähipalveluiden puolesta näin
taitavalla joukkueella ja hienolla taktiikalla – kaikkien alueemme kylien ja kyläläisten kannustaessa. Olihan toki tilannekin
ennen kokematon, koska nyt ensi kertaa
myös pikkuisten turvapaikka eli Kalliorinne on lakkautusuhan alla.

Ilmiökerholaiset Miiu, Hope ja Joy teijolaisen keksijä Jorma Ponkalan opissa. Kuva: Petteri Saisto

Salon kaupungin oppimisympäristöselvityksen julkaisemisen jälkeen Kyläyhdistys laati koulun ja päiväkodin lasten vanhemmille kyselyn lakkautusten vaikutuksista lasten ja perheiden elämään. Tammikuussa tehtiin sähköpostikysely osalle teollisuus-, matkailu- ja palveluyrityksistä sekä muutamille yhdistyksille. Lisäksi järjestettiin vanhempien keskustelutilaisuuksia. Näiden kaikkien tulokset tiivistettiin laajaksi vaikuttavuusarvioksi, jota täydensi selkeä toimenpidesuunnitelma. Tämän lisäksi monet vanhemmat ja yrittäjät lähettivät
palautetta suoraan kaupungin Kirjaamoon: peräti 30 % kaikista vastineista tuli meidän suunnaltamme.
Teijon Ruukkikylien yhteisessä vastineessa pyrimme antamaan asiasta päättäville monipuolista tietoa, mitä seuraa, jos lapsiperheille
tärkeät peruspalvelut lakkaavat Teijolta. Lyhyesti: siitä ei seuraa mitään hyvää. Olisi suuri vaara, että koko alue lähtee taantumaan ja
lähes 30 vuotta jatkunut pitkäjännitteinen, nousujohteinen kehitystyö saattaisi valua osin hukkaan. Pienet kustannussäästöt muuttuisivat miljoonatappioiksi.
Toimenpidesuunnitelmamme keskittyi osoittamaan, että lakkauttamiselle on positiivinen, PYSYVÄN säilyttämisen vaihtoehto, josta
seuraa paljon hyvää alueellemme ja koko Salolle. Strategiamme ydin on Teijon Luontokoulu, jolle hyvän pohjan luo Kalliorinteen
luontopainotteinen toiminta. Tavoitteemme on tehdä Teijosta luontopainotteisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kärkipaikka,
ensin Salossa, myöhemmin laajemminkin.

Vinkkejä tulisijojen lämmitykseen
Teijon Kyläsaunan tulisijoissa on talvikaudella poltettu suuria määriä paperia ja muuta
sopimatonta materiaalia. Tämä on ehdottomasti kielletty! Alueella toimiva nuohoojamestari Jari Takanen muistuttaa, että tulisijat ovat puiden, ei jätteiden polttoa varten.
Paperi ja pahvi sopivat puolestaan sytykkeeksi, mutta
jos niitä poltetaan isompia
määriä, tuloksena on lämmön sijaan valtava määrä
nokea, joka tukkii helposti
arinat. Lisäksi ympäristöön
vapautuu paljon häkää ja
hiilivetyjä.
Muistetaan kaikki siis poltella omissa ja Kyläsaunan
tulisijoissa vain puhdasta ja
kuivaa puuta.

KyläKuulumisia

Matkamessut 2020. Kuva: Liisa Käiväräinen

Teijolle ajauduin kymmenisen vuotta sitten
golfin takia. Mukaansatempaava yhteisö vei
mennessään. Nyt asun yhdeksättä vuotta
Teijolla. Toinen jalkani on kuitenkin aina kotona Turussa. Hektisten muuttokausien ja
ulkomailla asumisten jälkeen osaan arvostaa
verkkaista maalaiselämää kirjavan asukasyhteisön jäsenenä.
Teijolla minut on voinut tavata töissä Ruukin
Krouvissa, golfkentällä ja laskettelurinteen
bistrossa. Pari vuotta sitten vaihdoin asiakkaan roolini tarjoilijan esiliinaan nykyisessä
työpaikassani Mathildan Marinassa.

Nyt helmikuussa olemme tutkineet lisää toimivia luontokouluja ja saaneet vahvistusta käsitykselle, että kyse on todella uskomattoman hienosta mahdollisuudesta. Lapset tottuvat heti päiväkodin aloittaessaan tutkimaan luontoa pikkulapsille sopivilla keinoilla.
Kouluun mennessä heidän oppimisympäristönsä laajenee ja siirtyy entistä enemmän monipuolisten luontotyyppien Teijon kansallispuistoon sekä ainutlaatuiseen ruukkikylien kulttuuriympäristöön – unohtamatta ympäristöystävällisesti toimivia paikallisia yrityksiä.
Tällainen kokonaisvaltainen luonto- ja ympäristökasvatus taas aivan varmasti houkuttelee alueelle lapsiperheitä. Samalla yritykset
saavat kaipaamaansa ammattitaitoista työvoimaa; ne uskaltavat laajentaa toimintaansa, investoida jne.
Jääkiekkotermein, tätä kirjoitusta lopettaessani: Toinen erä eli kaupunginhallituksen kokous tuli ja meni, yllättävän voitokkaasti, mutta, mutta… Se ratkaiseva kolmas erä, kaupunginvaltuuston kokous, on vielä jäljellä! Meillä on tarkkaan tiedossa, mitä teemme erätauolla: ihan kaikkemme pistämme likoon. Toivottavasti lopussa kiitos seisoo.
Ottelun tuoksinassa joukkueemme on saanut paljon uusia jäseniä ja ennen kaikkea tiimihenki on kasvanut. Samalla on syntynyt suunnitelmia siitä, miten me ruukkikylien asukkaat ja yrittäjät voimme tukea Teijon Luontokoulun ja Kalliorinteen luontopainotteisen päiväkodin toimintaa. Pääsisimmepä pian toteuttamaan suunnitelmia ja kehittelemään uusia ideoita!
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