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1 Kyläyhdistyksen hallitus 

Kyläkokouksessa 14.2.2019 Teijon Alueen Kylä-

yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 

Marja-Sisko Ranta. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin 

Rea Bergman*, Elmo Blomqvist, Sanna Brandt*,  

Taina Hansson*, Rea Hietanen, Petri Honkala*,  

Pia Kaartinen, Anita Kurko, Pentti Niemi, Petteri Saisto, 

Pauli Sarelius, Kirsti Siltanen ja Stina Suutari. Hallitus 

valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Elmo 

Blomqvistin ja sihteeriksi Rea Hietasen. Pauli Sarelius 

valittiin jatkamaan yhdistyksen rahastonhoitajana.  

(* uusi jäsen) 

Vuoden 2019 tilinpäätöksen teki Pauli Sarelius ja sen 

tarkastajaksi yhdistyksen vuosikokouksen valitsema 

toiminnantarkastaja Marjatta Tolvanen-Ojutkangas. 

2 Hallitustyöskentely 

Kokoukset  

Toimintakauden aikana hallitus on kokoontunut 

kuukausittain (ei heinäkuussa), yhteensä 11 kertaa. 

Kokouksien pituus on ollut puolestatoista tunnista 

reiluun kahteen tuntiin. Kuluneella toimikaudella  

kaikki kokoukset ovat olleet päätösvaltaisia.  

Kokouksissa hallitus on käsitellyt tiimien toiminnan 

lisäksi muun muassa talous- ja jäsenasioista, yhteis-

työkuvioita kaupungin, muiden yhdistysten ja 

toimijoiden kanssa sekä erilaisia hankkeita. Lisäksi 

toimikauden aikana Kylätalo Punaportti siirtyminen 

yhdistyksen omistukseen, Teijon koulun 150-vuotis-

juhlat ja tehty mittava työ Teijon koulun ja Kallio-

rinteen päiväkodin säilymisen puolesta lisäsivät 

hallituksen työmäärää. 

Kokouskutsut ja pöytäkirjat 

Hallitustyöskentelyssä tiimien ja hankkeiden vetäjät 

sekä rahastoinhoitaja ovat vastanneet omista osa-

alueistaan kokouskutsuissa; puheenjohtaja ja sihteeri 

ovat lisänneet omat vastuualueensa, yleiset asiat sekä 

koonneet kokonaisuuden. Huolellisesti laaditut kutsut 

mahdollistavat hallituksen jäsenten hyvän ennakko-

valmistautumisen sekä kaikkien asioiden suhteellisen 

tasapuolisen käsittelyn kokouksissa. Työmäärää kuvaa 

se, että kokouksista laadittujen pöytäkirjojen pituus on 

kuukausittain lähes kymmenen sivua.  

3 Tiimityö 

3.1 Asuinympäristö 

Petteri Saisto 

Asuinympäristötyöt jaottuivat perinteisten talkoiden 

lisäksi kohdennettuihin tehtäviin, joissa apuna olivat 

kesätyöntekijät. Kesätyöntekijöitä päätettiin ottaa 

neljä, mikä oli puolet enemmän kuin aikaisempina 

vuosina. Kesätyöntekijöiksi valittiin Kalle Aitoaho, Aino 

Kankaala, Oskari Tuominen ja Vilma Vaarapuro. Lisäksi 

jokaiselle kesätyöntekijälle valittiin tiimi ja tutor. 

Järjestely osoittautui hyväksi: tiimeillä riitti apukäsiä ja 

kesätyöntekijöillä oli mielekkäitä tehtäviä läpi kesän. 

Pyynnöstä tutorointiin osallistui myös muita kyläläisiä 

asiantuntijoita, jotka onnistuivat siinä erinomaisesti.  

Talkoita järjestettiin kaikissa kylissä (paitsi Mutaisissa) 

mukaan lukien perinteiset Vilniemen talkoot. Teijon 

talkoita 4.5. ja 6.12. kohdistettiin Kyläkoulun 

ympäristön siistimiseen Jari Multasen ehdotuksesta.  

Kirjakkalassa edellisvuonna aloitettua joen uoman 

kunnostusta jatkettiin Sanna Brandtin johdolla 16.3.  

Punaportin ja Kyläsaunan tiimit hoitivat ko. alueiden 

kunnossapitoa kesä- ja heinäkuun ajan kesätyön-

tekijöiden avustuksella. Aktiiviset tiimien vetäjät  

Pia Kaartinen, Pentti Niemi ja Anita Kurko hoitivat 

hienosti kesätyöntekijöiden ohjaamisen.  

Teijon syystalkoissa lähes perinteeksi on muodostunut 

kokon poltto. Apuna kokon valvomisessa on ollut 

kyläläisten spontaani halu huolehtia ympäristön 

turvallisuudesta. Toivottavasti tulevina vuosina kokko 

palaa myös juhannuksena.  

Muuta  

• Ykkösakselin Pihat ja Polut eli PIPO-hakkeen 

maksuhakemus hyväksyttiin ilman muutoksia 

• 1.6. Kaupunki otti hoitaakseen Mathildedalin 

uimarannan kunnossapidon sekä kevät- ja syys-

siivoukset 

• TAKY:n metallin keräyslavan sopimus sanottiin irti, 

koska siitä aiheutui liikaa kuluja. Syynä lavalle viety 

vääränlainen jäte. 

• Kyläyhdistys tilasi uusia vihreitä soikioita omaan 

käyttöön. 

3.2 Kyläsauna ja pajat 

Anita Kurko 

Normaalin käytännön mukaan kyläsaunan vakio-

vuoroja on ollut kolme kertaa viikossa, viime vuonna 

myös kesäaikaan. Kesälläkin kävijöitä riitti mukavasti – 
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huolimatta siitä, että kesämaanantaisin saunottiin 

myös Kylätalo Punaportissa. 

Saunapäiviä on kertynyt 160. Saunakirjaan on kirjannut 

nimensä 2837 kävijää. Palautteen mukaan kaikki 

saunassa kävijät eivät halua kirjautua. Tämän vuoksi 

voidaan arvioida, että määrä ylittää todellisuudessa 

3000 saunakäyntiä. Kävijöiden määrä on nousu-

suuntainen.  

Toimintakauden aikana kylätapahtumien yhteydessä 

järjestettiin mahdollisuus tutustua saunaan ja sen 

toimintaan. YLE järjesti valtakunnallisen sauna-

tapahtuman, johon myös Teijon Kyläsauna osallistui. 

Saunojia oli tuolloin noin 80-90. Tilaussaunavuoroja oli 

keskimäärin kerran kuukaudessa.  

Kyläsaunan hormit on nuohottu ajallaan. Uimaveden 

puhtausnäytteet otetaan vuosittain. Saunalla kävi 

terveystarkastaja: häneltä tuli kiitosta mm. siivous-

rytmiikasta; vastaavasti hänen edellyttämänsä pienet 

korjaustoimet tehtiin.  

Uima-altaan suunniteltu kunnostustyö päätettiin 

siirtää seuraavaan kauteen.  

Keramiikkapaja Teijon palokunnanmäellä on jatkanut 

toimintaansa entiseen malliin. Keramiikkakerho 

kokoontui Aila Salmivaaran johdolla maanantaisin, 

kesää lukuun ottamatta. Kuten aikaisemminkin, paja 

on toiminut myös Kyläyhdistyksen hallituksen ja 

tiimien kokoontumispaikka sekä Kyläyhdistyksen 

tuotteiden varastopaikkana. Kaudella keramiikka-

pajalle hankittiin arkkupakastin. 

Kyläsepän pajalla seppänä toimi alkuvuoden ja kesä-

ajan Ari Karhu. Hän lopetti seppätoiminnan syyskuussa 

2019. Pajan vuokralaisena on ollut ja jatkaa Jari Heino. 

3.3 Kylätalo Punaportti  

Pentti Niemi 

Helmikuussa 2019 Teijon Metallityöväen ammatti-

osasto 62 ry lahjoitti Teijon Alueen Kyläyhdistykselle 

1,3 hehtaarin kokoisen merenrantakiinteistön, joka 

sijaitsee Punaportti-niemen kärjessä Mathildedalin 

pohjoispuolella. Toimintansa lopettanut osasto toivoi, 

että Kyläyhdistys kehittää Kylätalo Punaporttia ruukki-

kylien asukkaiden yhteisenä toiminta- ja ajanvietto-

paikkana.  

Kiinteistöä hoitamaan perustettiin Kylätalo-tiimi, jota 

vetämään valittiin hallituksen jäsen Pentti Niemi. 

Kuusihenkinen tiimi sai vastuulleen ensimmäisen 

vuoden kunnostus- ja hoitotyöt, jotka kahta 

asennustyötä lukuun ottamatta tehtiin talkoilla. 

Punaportti-niemellä sijaitsee vuonna 1975 rakennettu 

130 neliön hirsirakennus, jossa on tupa, keittiö, 

pukuhuone ja löyly/pesuhuone. Tontilla on myös noin 

kuuden neliön kokoinen puuliiterin ja kaksi huussia 

sisältävä talousrakennus. Kiinteistössä on tilaa noin 30-

40:lle vieraalle. Päärakennuksessa on lounaaseen 

avautuva pitkä terassi ja meren ylle kurottuva uima-

laituri. Rakennukseen tulee kunnan vesijohto, joka 

jäätymisvaaran vuoksi joudutaan sulkemaan talveksi. 

Kylätalo-tiimi aloitti työnsä maaliskuussa tutkimalla 

paikat ja suunnittelemalla budjettiehdotuksen pohjalta 

kiireisimmät hankinnat ja toimenpiteet. Kesän alkaessa 

talkoita alettiin pitää säännöllisesti maanantaisin, 

joista tehtiin heinäkuun ajaksi myös kaikille avoin 

virkistyspäivä. Tärkeimpiä toimenpiteitä olivat ulko-

rakennuksen osittainen remontointi ja uusien eko-

vessojen hankinta, katon tikasrakennelmien ja keittiön 

uuden lämminvesivaraajan asennus, metsän 

raivaaminen kolmeen ilmansuuntaan, uimalaiturin 

hionta ja maalaus sekä rantaan johtavien rappusten 

parantaminen. Hankintoihin kuuluivat myös kaasugrilli, 

ledipolttimot kaikkiin valaisimiin, iso kompostori ja 

uudet äänentoistolaitteet. Puupenkit korvattiin käsi-

nojallisilla tuoleilla, ja tuvan sisustusta täydennettiin 

lahjoituksina saaduilla tekstiileillä ja sohvalla. 

Metsänraivauksessa saatu puutavara pilkottiin 

klapeiksi kuivumaan seuraavaa toimintakautta varten. 

Kylätalo Punaportin varaaminen yhdistettiin Kylä-

saunan varausjärjestelmään, jolloin tilaajalle voitiin 

tarjota kahta erilaista sauna-/juhlatilaratkaisua saman 

sivuston kautta. Punaportti avattiin yleisölle juhlavasti 

11.5., jolloin paikalla kävi noin 100 ihmistä. 

Kylätalon kävijämääräksi kertyi marraskuun loppuun 

mennessä noin 900; heistä noin 400 oli maksullisten 

varausten vieraita. Kylätalo-tiimin jäsenet kävivät 

jokaisen tilaisuuden jälkeen siivoamassa ja 

huoltamassa paikan, kaikkiaan yli 40 kertaa. 

Yleisön palaute oli kauttaaltaan erittäin myönteistä, 

suorastaan ylistävää. Kylätalo Punaportti on koko 

Teijon alueen ainoa rantasauna, jonka laiturilta pääsee 

sukeltamaan syvään meriveteen. Saunatupaa pidetään 

tunnelmallisena juhlapaikkana, joka varsinkin 

kesäiltojen auringonlaskuissa hakee vertaistaan. 

3.4 Koulu ja päiväkoti 

Stina Suutari  

Kevättalvella 2019 Kyläyhdistyksen Koulu- ja päiväkoti-

tiimi järjesti koululaisille lasketteluretken Teijo Ski & 

Action Parkiin. 

Keväällä työskenneltiin myös Kyläyhdistyksen 

julkaiseman Teijo+ -matkailulehden parissa. Teijo+  

-lehteen on varattu koululaisille oma osio, johon he 

kirjoittavat artikkeleita ja ottavat valokuvia. Näin 
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Teijon kyläkoulun oppilaat pääsevät tutustumaan 

lehden tekemisen saloihin. Teijo+ -lehden ilmoitus-

myynnistä saatavilla tuloilla Kyläyhdistys tukee Teijon 

kyläkoulun toimintaa ja rahoittaa mm. koulun 

kevätretken (parittomat vuodet) ja leirikoulun 

(parilliset vuodet). 

Toukokuussa Teijon koulu järjesti yhdessä tiimin 

kanssa luokkaretken Nuuksion kansallispuistoon, 

Haltian luontokeskuksen Luontokouluun. Retkipäivän 

päätteeksi koululaiset huvittelivat Linnanmäellä.  

Tavan mukaan ahkerat tiimiläiset järjestivät koulun 

kevätjuhliin kahvituksen. Kahvit nautittiin ulkona 

kauniissa säässä. 

Syyskuussa vietettiin koulun 150-juhlia. Järjestelyistä 

vastasi Anu Pekanniemi. Puheiden ja lasten musiikki-

esityksen lisäksi ohjelmassa oli vanhojen valokuvien 

näyttely. Yleisöä oli sadesäästä huolimatta yli 200. 

Teijon koulusta tuli Suomen luonto- ja ympäristö-

koulujen liiton koejäsen syksyllä 2018. Kauden aikana 

Kyläyhdistys on tukenut toimintaa muun muassa 

esittelemällä toimintaa sivistystoimenjohtajalle sekä 

osallistumalla Varsinais-Suomen Kylät -ry:n Kylän 

kestävyyspolku -hankkeeseen. Osana hanketta, 

aloitteestamme Salossa järjestettiin Kylä koulun 

tukena -seminaari 3.10., jossa Teijon Alueen Kylä-

yhdistyksen tuki koulullemme oli yksi esimerkki. 

Koulun joulujuhlissa tiimiläiset tarjoilivat vanhemmille, 

isovanhemmille ja koululaisille glögiä, torttuja ja 

pipareita. Myös joulupukki oli päässyt paikalle 

lumettomasta kelistä huolimatta. 

3.5 Tapahtumat 

3.5.13.5.13.5.13.5.1 Juhannusjuhlat 22.6Juhannusjuhlat 22.6Juhannusjuhlat 22.6Juhannusjuhlat 22.6    

Pia Kaartinen  

Teijon 36. juhannusjuhlia vietettiin Teijon Satama-

rannassa noin 700 juhlijan kanssa. Juhlijoiden luvussa 

on pääsylipun ostaneet, talkooväki ja alle 12-vuotiaat 

lapset, jotka juhlivat ilmaiseksi. Ohjelma oli 

perinteinen: lipun nosto lippulaulun kera, saappaan-

heittoa ja muuta kisailua kentällä. Tarjolla oli kahvia ja 

pullaa puhvetissa ja ulkona makkaraa. 

Ilta tanssittiin Lauri ja Pehmeät vävyt -orkesterin 

tahdissa. Kokkoa ei tänä vuonnakaan päästy 

polttamaan sääolosuhteiden vuoksi. 

Taloudellisesti tapahtuma onnistui kohtalaisesti. 

Juhannusjuhlien sekä muiden tapahtumien tuotosta 

osa jaettiin tuttuun tyyliin mukana olleille alueen 

muille yhdistyksille. 

3.5.23.5.23.5.23.5.2 Wanhanajan Wanhanajan Wanhanajan Wanhanajan MMMMarkkinat 10arkkinat 10arkkinat 10arkkinat 10....----11.8.11.8.11.8.11.8.    

Kirsti Siltanen 

Teijon Wanhanajan Markkinat järjestettiin 

perinteisesti elokuun toisena viikonloppuna. Myyjiä oli 

45, mukana monta uuttakin ja uusia tuotteita! Paikka 

oli Teijon Masuunin ulkoalue ja palokunnanmäki. 

Kulttuurimeijerillä oli katseltavissa animaatiot sekä 

lapsille että aikuisille. 

Opastetut ruukkikävelyt kuuluvat markkina-

tapahtumaan tiiviisti. Musiikista vastasi tuttu 

kokoonpano Härkätien Leikarit ja molempina päivinä 

saatiin katsella myös Buhurt-taistelunäytöksiä. MCS 

Aboensis oli näytösten järjestäjä. 

Lapsille oli järjestetty pelejä ja leikkejä sekä Ritva-

mummin satutuokioita. Myös myyjien työnäytökset 

kuuluivat ohjelmaan. 

Kyläyhdistyksen markkinakahviossa oli aamupalat 

myyjille ja päivän aikana tarjolla oli tietenkin kahvit 

kahvileipineen, vohvelit, makkarat ja hernekeitto. 

Teijon kirkossa oli avoimet ovet ja messu sunnuntai-

aamuna. Sunnuntaina oli näytillä myös maatilan 

eläimiä. 

Markkinat toteutetaan tiiviissä yhteistyössä mm. 

Mathildedalin näytelmäkerhon sekä Teijon Masuunin 

ja sen yritysten kanssa. Sää oli suotuisa melkein koko 

markkina-ajan ja yleisöä oli todella runsaasti varsinkin 

aurinkoisena lauantaipäivänä. Kokonaisyleisömäärä 

nousi yli 5000:n, mistä kiitos kuuluu myös aikaisempia 

vuosia aktiivisemmalle somemarkkinoinnille. 

3.5.33.5.33.5.33.5.3 Muut Muut Muut Muut tapahtumtapahtumtapahtumtapahtumatatatat    

Rea Bergman 

• Huhtikuussa Teijon Masuunin Pääsiäismarkkinoilla 

yhdistyksellä oli makkaran grillauspiste 

• Toukokuussa Kyläyhdistys järjesti Punaportin 

avoimet ovet -tapahtuman. Yhdistys tarjosi 

kakkukahvit. 

• Huvilat@Ruukki ja Ruukki kukkii 18.5. -tapahtumassa 

Kyläsaunalla ja Teijon kirkossa oli avoimet ovet. 

• Kyläyhdistys osallistui Avoimet kylät 8.6. -päivään 

pitämällä kirkon ja kyläsaunan ovet auki. 

• Syyskuussa osallistuttiin Mad-Croc Salo-Turku ralliin, 

jossa avustettiin kahvilan ja grillin pidossa 

• Lokakuussa järjestettiin Kylätalo Punaportilla 

kiitostilaisuus Kyläyhdistyksen vapaaehtoisille 

avustajille. Tarjolla oli lämmin ateria ja kakkukahvit.  

• Marras-joulukuun vaihteessa osallistuttiin Teijon 

Masuunin Joulumyyjäisiin, jossa yhdistys piti 

puuropajaa.  
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3.5.43.5.43.5.43.5.4 Teijon Teijon Teijon Teijon kirkkokirkkokirkkokirkko    

Veikko Helin 

Teijon kirkko oli auki tiekirkkojen tapaan 8.6.-11.8., 

viikoittain keskiviikosta sunnuntaihin. Aukiolopäiviä oli 

46, aukioloaika oli klo 11-17, poikkeuksena erityis-

tapahtumat ja yksityistilaisuudet kirkossa. Virallisia 

aukiolotunteja oli 276. Käytännössä päivystystunteja 

kertyi enemmän, koska luonnollisesti myös sulkemis-

hetkellä paikalle tulleet ihmiset päästettiin kirkkoon.  

Tänä kesänä Teijon tiekirkossa kävi yhteensä 3700 

vierasta. Aukioloajassa oli kasvua reilut 80 % ja kävijä-

määrässä 93 %. Kyläyhdistyksen vetämiä, erillisten 

ryhmien opastustilanteita oli lisäksi yli 20. Niissä kävi 

arviolta 600 henkeä. Lisäksi ovia pidettiin avoimina 

Huvilat@ Ruukki/Ruukki kukkii ja joulumarkkina-

päivinä. Voidaan arvioida, että yhteensä Kyläyhdistys 

on järjestänyt kirkkoon tutustumismahdollisuuden yli 

4000 hengelle.  

Satu Viljakainen toimi palkattuna tiekirkko-oppaana 

lähes koko kesän ajan. Lisäksi vapaaehtoisia kirkko-

väärtejä oli yksitoista. Apuna oli myös kesätyöntekijä 

Aino Kankaala. 

Tiekirkon esittelyteksti käännettiin ruotsiksi. Kirkko-

kynttilän oheen, uudeksi myyntituotteeksi kuvattiin ja 

painettiin postikortti, jossa on ilmakuva kirkosta. 

3.6 Tiedotus ja markkinointi 

Sanna Brandt 

KyläKuulumisia-jäsenlehti julkaistiin neljä kertaa: 

mustavalkoversiona toukokuussa, elokuussa, 

marraskuussa sekä helmikuussa 2020. Lehden taitosta 

on huolehtinut Tatu Gustafsson 04/2019 asti. Tanja 

Rivinoja teki uutena taittajana Kyläkuulumisia 

01/2020-lehden. Painotalo jouduttiin vaihtamaan 

Grano Oy:n lakkauttaessa Salon toimipisteen. Tarjous-

kilpailun jälkeen uudeksi painotaloksi valittiin Koffset 

Ab Oy. KyläKuulumiset jaetaan talkoovoimin Teijon 

alueella asukkaiden postilaatikoihin ja yrityksiin. Lehti 

löytyy sähköisenä www.teijo.fi sivustolta ja se on 

lähetetty sähköisesti lehdistölle (TS, PSL, SJL, SSS), 

VPK:lle, Varsinais-Suomen Kylät ry:lle, Salon 

seurakunnalle, Yrityssalolle sekä yli 20:lle Salon 

kaupungin virkamiehelle ja luottamushenkilölle. 

KyläKuulumisissa on käsitelty Kyläyhdistyksen omia ja 

kylillä muuten järjestettäviä tapahtumia. Lehden avulla 

teemme myös yhteistyötä alueemme muiden 

yhdistysten ja yritysten kanssa. Kauden yritysesittelyt: 

Teijon Cafe & Bakery, Helmivene, T:mi Rea Hietanen ja 

Dreamtransport. Lisäksi lehdissä on julkaistu 

yhdistysten ja yritysten tapahtumakalenteri. 

Toukokuun Teijo+ -matkailulehdessä tiimin panos oli 

merkittävä. Tiedotustiimi teki kyläesittelyt (Mathilde-

dal, Teijo, Kirjakkala sekä Mutainen) sekä tapahtuma-

kalenterin. Kyläesittelyt päivitettiin myös teijo.fi 

-sivustolle. Myös sivuston kuvitusta on päivitetty. 

Teijo.fi –sivuston on saatettu ajan tasalle. Kaikki 

palvelusivustot sekä Muita Yhdistyksiä- sivustot on 

päivitetty. Sivustoa on käytetty ahkerasti eri 

tapahtumien markkinointiin kuten talkoiden, Teijon 

Kyläkoulu 150-vuotta, WM, Ylen Saunapäivän, Puna-

portin avajaisten sekä koko kesän tapahtumakalenteri 

julkaistiin sivustolla. Teijo.fi kotisivuilla kävi yli 25 000 

vierailijaa toimikaudella 2019-2020, joten kasvua on  

19 % edelliseen kauteen verrattuna. Lisäksi artikkeleita 

ja tapahtumia on jaettu FB:Teijon Rukkikylät, 

FB:Mathildedal sivustoilla sekä laittamalla ilmoituksia 

yhdistyksen ilmoitustauluille. 

Wanhanajan Markkinat on ollut Tiedotus- ja 

markkinointitiimin suurin ponnistus toimikaudella 

2019-2020. Tiimi teki markkinointisuunnitelman FB 

markkinointiin ja se tuottikin kovasti tulosta. FB-

markkinoinnissa keskityttiin myyjien rekrytointiin sekä 

ohjelman markkinointiin. Lisäksi FB luotiin kaksi 

maksullista markkinointijaksoa noin kuukausi sekä 

viikko ennen tapahtumaa. Paikalle saatiinkin yleisö-

ennätys. FB: Teijon Wanhanajan Markkinat -sivustolla 

on 1038 seuraajaa ja julkaistessamme WM 2020 

ilmoituksen se tavoitti yli 900 henkilöä eli sivustoa 

seurataan ahkerasti. 

Kyläyhdistys sai yllättävän yhteydenoton syksyllä 2019 

Pasilaan avatulta Sokos-hotelli Triplalta, joka halusi 

nimetä yhden kokoustiloistaan Teijon Ruukkikylät  

-nimellä. Tiedotustiimi on ollut vahvasti mukana Tripla-

projektissa, jonne olemme toimittaneet neljä valo-

kuvaa joulukuussa. Kuvista on tehty taulut kokous-

huoneen seinälle. Kuvat edustavat kaikkia ruukki-

kyliämme (Kirjakkala, Teijo, Mathildedal) siten, että 

niissä on jotain ruukkiin/ruukkihistoriaan, Teijon 

Kansallispuistoon ja Teijon Kyläkouluun liittyvää. 

Olemme lisäksi koonneet yhdessä alueen yrittäjien 

kanssa kokoushuoneeseen tulevaan vitriiniin tuotteita 

paikallisilta yrityksiltä sekä tehneet ehdotuksen 

hotellin myymälässä/liikelahjoiksi esitettävistä 

tuotteista. Lisäksi hotellin ilmoitustaululle laitetaan 

tietoa Ruukkikylien tapahtumista.  

Tiimi on ollut yhteydessä paikallislehtiin myös 

kuluneena vuonna. Lehdissä on kerrottu Kylä-

yhdistyksen tapahtumista. Lisäksi tiimi antoi lehdille 

muita juttuvinkkejä. 
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4 Projektit ja hankkeet 

Projektit ja hankkeet ovat kertaluontoisia, 

tavoitteellisia toimintoja. Niistä tehdään päätös 

tapauskohtaisesti. Tällä toimikaudella pääosa 

projekteista on liittynyt Teijon kouluun. 

4.1 Teijon koulun iltapäivätoiminta 

Rea Hietanen 

Iltapäivätoiminta jatkui keväällä 2019 samalla 

henkilökunnalla kuin aiemmin syksyllä oli aloitettu. 

Toiminnassa oli mukana kuusi ykkös- ja kakkos-

luokkalaista. Salon kaupungin järjestämän iltapäivä-

toiminnan rajana on kahdeksan osallistujaa, joten 

järjestysvastuun on ottanut kyläyhdistys. Ip-toimintaa 

järjestetään koulupäivinä koulun päättymisestä kello 

puoli viiteen. Kuukausimaksu on sama kuin Salon 

kaupungilla 120 € kokoajalta ja 90 € kello 15 asti. 

Kaupunki nosti vuoden 2020 alusta osallistumis-

maksua, mutta Kyläyhdistys päätti pitää entiset hinnat.  

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.  

Syyskaudella tilanne oli sama kuin vuotta aikaisemmin: 

osallistujamäärä ei täyttänyt kaupungin vaatimusta  

toiminnan järjestämisestä. Niinpä kyläyhdistys päätti 

jatkaa iltapäivätoimintaa. Syksyllä mukana oli 

seitsemän lasta, josta toimintakauden aikana, pää-

asiallisesti keväällä, lopetti viisi lasta ja yksi uusi tuli 

mukaan. Syyskaudelle valittiin kaksi uutta työntekijää 

Helena Hurula ja Heli Tuomi. He toimivat syyskauden 

osittain yhdessä, kevätkaudella Heli siirtyi muihin 

tehtäviin.  

Viikko-ohjelma on suunniteltu niin, että eri päiville on 

toiminnallinen teema. Kuukausiohjelma annetaan 

tiedoksi vanhemmille hyvissä ajoin.  

Syyslukukauden aikana toteutettiin kaksi vanhempain-

iltaa sekä palavereja yksittäisten vanhempien kanssa. 

Lisäksi koulun henkilökunnan kanssa pidettiin 

tarvittaessa aktiivisesti yhteyttä. Vanhempien, 

henkilökunnan,  puheenjohtajan sekä ip-toiminnan 

vastaavan yhteydenpito on aktiivista muun muassa 

WhatsApp-ryhmän avulla.  

4.2 Kaunein kyläkoulu 

Syyslukukaudella 2019 koululla käynnistettiin  

Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelman mukaisesti 

Suomen kaunein kyläkoulu -projekti. Kyläyhdistys  

löysi ja palkkasi TE-keskuksen avulla ja tuella ammatti-

maalarin, Heli Tuomen. Salon kaupungin Tilapalveluilta 

saatiin projektille tarvittava lupa ja tuki: kaupunki 

maksoi materiaalit, osan työvälineistä sekä järjesti 

paikalle telineet. Heli Tuomi teki työtä syysluku-

kaudella kahtena päivänä viikosta, kevätkaudella työ 

on jatkunut täysipainoisemmin. Kaikki koulun pää-

rakennuksen sisätilojen pintakäsittely saadaan 

valmiiksi kevään 2020 kuluessa. 

4.3 Oppimisympäristöselvityksen vastine 

Joulukuun 10. päivänä 2019 Salon kaupunki julkisti 

kaksi vuotta valmistellun oppimisympäristöselvityksen. 

Selvityksen johtopäätöksissä Teijon koulua esitettiin 

lakkautettavaksi elokuussa 2020 ja Kalliorinteen päivä-

kotia vuotta myöhemmin. Samalla ilmoitettiin, että 

päätökset tehdään helmikuussa 2020, ja vastineet 

selvitykseen pitää jättää 24.1. mennessä. 

Puheenjohtaja kutsui pikavauhtia kokoon pienen, 

pääosin lasten vanhemmista koostuvan, asiantuntija-

ryhmän. Se laati koulun ja päiväkodin lasten 

vanhemmille kyselyn lakkautusten vaikutuksista lasten 

ja perheiden elämään. Tammikuussa tehtiin sähkö-

postikysely osalle teollisuus-, matkailu- ja palvelu-

yrityksistä sekä muutamille yhdistyksille. Lisäksi 

järjestettiin vanhempien keskustelutilaisuuksia. Näiden 

kaikkien tulokset tiivistettiin laajaksi vaikuttavuus-

arvioksi, jota täydensi selkeä toimenpidesuunnitelma. 

Vastineessamme oli 50 diaa sekä 20-sivuinen word-

liite. Vastine julkaistiin teijo.fi-sivuilla. 

Toimenpidesuunnitelmamme keskittyi osoittamaan, 

että lakkauttamisille on positiivinen, pysyvän  

säilyttämisen vaihtoehto, jolla on paljon myönteisiä 

seuraamuksia niin Teijon Ruukkikylien alueelle kuin 

koko Salolle. Strategiamme ydin on Teijon Luonto-

koulu, jolle hyvän pohjan luo Kalliorinteen luonto-

painotteinen toiminta. Tavoitteemme on tehdä 

Teijosta luontopainotteisen varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen kärkipaikka, ensin Salossa, 

myöhemmin laajemminkin. 

Salon kaupunginvaltuusto päättää koulujen ja 

päiväkotien kohtalosta 24.2.2020. 

4.4 Avaimet maisemaan 

Kyläyhdistys on ollut mukana Pro Agria Farman/Maa- 

ja kotitalousnaisten Avaimet maisemaan -hankkeessa 

useamman vuoden. Hanke sai jatkoaikaa 31.10.2019 

saakka. Hanke näkyi alueellamme siten, että videointi-

ryhmä oli Teijolla ja Mathildedalissa 18.7. tekemässä 

yhteenvetovideota. Anita Kurko oli haastateltavana 

Teijolla ja Elmo Blomqvist Matildassa. Hankkeen loppu-

seminaari pidettiin Vaskion Pukkilassa 20.10.  
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5 Kyläyhdistyksen jäsenet ja 

kuukauden talkoolaiset 

5.1 Uudet jäsenet 

Kyläyhdistyksen jäsenyyttä on hakenut toimikauden 

aikana 17 henkilöä, jotka kaikki on hyväksytty jäseniksi.  

5.2 Kuukauden talkoolaiset 

Kyläyhdistyksen hallitus jatkoi aikaisempaa käytäntöä 

ja valitsi jokaisessa kuukausikokouksessaan Kuukauden 

talkoolaisen tiiminvetäjien ehdotusten pohjalta. 

Kuukauden talkoolainen on ansioitunut Kylä-

yhdistyksen 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: 

• Maaliskuu: Liisa Vahlsten 

• Huhtikuu: Lasse Kurppa 

• Toukokuu: Markku Alve 

• Kesäkuu: Markku Kiuru 

• Heinäkuu: Johanna Serlachius 

• Elokuu: Jari Bergman 

• Syyskuu: Anu Pekanniemi 

• Lokakuu: Raimo Päivärinne 

• Marraskuu: Tiina Vaarapuro 

• Joulukuu: Aaro Järvinen 

• Tammikuu: Mikko Fischer 

• Helmikuu: Ida Hätinen 

6 Sidosryhmätyötä 

Teijon Alueen Kyläyhdistys on osallistunut aktiivisesti 

erilaisiin seminaareihin ja tapahtumiin kauden aikana: 

• 19.3. Haloo maaseutu! -viestintäseminaari  

• 15.4. Matkailutoimijoiden tapaaminen Mukana 

Turun amk:n hyvinvointimatkailuopiskelijoita sekä 

Yrityssalo. Kyläyhdistystä edusti puheenjohtaja.  

• Ma 19.8. Outdoor Leader –hankkeen vierailu 

Mathildedalissa ja Teijolla. Kyläyhdistyksen 

osuudesta vastasi Petri Honkala. 

• 28.8. Oppimisympäristöselvityksen kuntalaistyöpaja. 

Mukana Stina Suutari. 

• 18.9. Lähidemokratiatapaaminen Teijon koululla. 

Mukana viisi hallituksen jäsentä. Rea Hietanen ja 

Marja-Sisko Ranta esittelivät TAKYn toimintaa. 

• 27.9. Yhteistyöpalaveri Metsähallitus – Teijon koulu-

Kyläyhdistys. Stina Suutari ja Marja-Sisko Ranta. 

• 3.10.  Kylän kestävyyspolku –hankkeen Kylä koulun 

tukena -seminaari kaupungintalon valtuustosalissa. 

Stina Suutari, Elmo Blomqvist ja Marja-Sisko Ranta. 

• 10.12. Salon kaupungin Voimala 2.0 -hankkeen info-

tilaisuus. Pauli Sarelius. 

• 10.12. Lähidemokratiatapaaminen Salon kaupungin-

talolla. Tauno Kavén ja Jarkko Rannikko. 

• 15.1. Yhdessä kohti valovoimaisempaa Lohjaa. Petri 

Honkala. 

7 Talous 

Pauli Sarelius 

Yhdistyksen talous pysyi vakaana. Tuloslaskelman 

mukainen ylijäämä oli 165.214,81 euroa (2015: - 

826,44 €) ja taseen loppusumma 194.499,67 euroa 

(2015: 27.554,95€). 

Toiminnallinen tulos oikaistuna on -1025,19€ ja tase 

oikaistuna 34.499,67€.  

Sekä tuloslaskema että tase sisältävät yhdistyksen 

lahjoituksena saaman Punaportti-nimisen kiinteistön 

kirjanpitoarvon ja tulos sisältää lisäksi vuonna 2018 

toteutetun Pihat ja Polut -hankkeen 6.240,00 euron 

maksatuksen. 

Yhdistys jakoi Juhannusjuhlien tuoton 3.300 euroa 

avustuksina alueen yhdistyksille. Vuoden tuotot tulivat 

pääosin Wanhanajan Markkinoista ja muista 

tilaisuuksista. 

Kyläyhdistys on siirtynyt täysin sähköiseen kirjan-

pitoon. Tämän on mahdollistanut Procountorin 

taloushallintopalvelu. Vuoden 2020 alusta siirryimme 

käyttämään Finago Solo -ohjelmistoa. 

8 Yhteenveto 

Jälleen on takana yksi ”kaikkien aikojen” toimikausi. 

Kyläyhdistyksen kannalta ainutlaatuista on ollut 

lahjoituksena saadun Kylätalo Punaportin omistajaksi 

siirtyminen ja toiminnan onnistunut käynnistäminen. 

Tuttuja rutiineja on hoidettu paljon ja onnistuneesti: 

Kyläsaunalla ja Teijon tiekirkossa on tehty kävijä-

ennätyksiä; suurtapahtumat eli Juhannusjuhlat ja 

Wanhanajan Markkinat järjestettiin hienosti; moneen 

muuhunkin tapahtumiin ehdittiin osallistua;  talkoo-

tunteja kylien viihtyvyyden parantamiseksi tehtiin 

paljon; koulun tapahtumat onnistuivat; tiedotus ja 

markkinointi muuttui entistäkin aktiivisemmaksi. 

Koulun iltapäivätoiminnastakin on tullut jo rutiinia. 

Toimikauden viimeiset kuukaudet taisteltiin Teijon 

koulun ja Kalliorinteen päiväkodin puolesta – ja 

samalla suunniteltiin uutta toimikautta. 

Teijolla 13.2.2020  

Suuresta tuesta ja hyvästä yhteistyöstä kyläläisiä sekä 

alueen yhteisöjä ja yrityksiä kiittäen 

Hallitus 


