Yritysesittely

Natura Viva Oy Teijon luontokeskukseen

Natura Viva Oy on vuonna 1986 perustettu
perheyritys, joka on alottanut melontapalveluihin perustuvan liiketoiminnan Vuosaaressa 2007. Yritys laajensi toimintaansa
Nuuksion kansallispuiston Haukanpesään
2018 ja aloitti Teijon Luontotalon yrittäjänä
toukokuussa. Vakituisia työntekijöitä on neljä, mutta tänä kesänä yritys työllistää toistakymmentä henkilöä, joista Teijolla tulee olemaan kolme henkilöä.
Natura Viva Oyn toimitusjohtaja Ilkka Lariola kertoi, kuinka yritys päätyi hakemaan
Metsähallitukselta luontokeskuksen avoinna
olevaa yrittäjyyttä. ”Yrityksemme avaintiimi
kävi tutustumassa Teijon kansallispuistoon
yksitellen ihastuen luonnon kauneuteen ja
monimuotoisuuteen, joten päätimme hakea
paikkaa. Sopimuksemme on vuoden 2024
loppuun. ”
Natura Viva Oy vastaa Teijon kansallispuiston retkeilyneuvonnasta luontokeskuksessa niin paikan päällä kuin sähköpostitse ja
puhelimitse. Yritys huolehtii Teijon matkailuvaunualueen paikkojen vuokrauksesta.
Toukokuun alussa on jo avautuneet fatbiken
omatoimivuokraamo, Vickbäckin varauskota
sekä viime kesänä remontoitu Matildanjärven rantasauna. Keväällä 2020 remontoidut Matildanjärven kämpät Vaappu ja Lippa
avautuivat 18.5. ”Niin fatbiken, varauskämppien, rantasaunan kuin matkailuvaunupaikkojen varaus sujuu helposti netissä. Fatbiken

saa kätevästi käyttöönsä koodin avulla ja
myös avaimet saunaan tai matkailuvaunun
sähkötolppaan saa koodilla. Näin matkailijat saavat palvelut helposti käyttöönsä myös
luontokeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella”, Ilkka vinkkaa.

Natura Viva Oyn toimitusjohtaja Ilkka Lariola.

Yrityksen palvelutarjontaan kuuluvat kajakit
melontaretkille, soutuveneet sekä SUP-laudat. ”Laudan täyttämiseen ilmalla menee viitisen minuuttia ja se painaa noin 10 kg. Mikään ei estä siis kantamasta SUP-lautaa sille
tarkoitetussa selkärepussa Puolakkajärvelle
tai Sahajärvelle, jos haluaa kokeilla suppailua muuallakin kuin Matildanjärvellä”, Ilkka
kertoo ja jatkaa: ”Meillä on vuokrattavana

myös merikelpoisia kajakkeja - onhan koko
toimintamme lähtenyt liikkeelle melontaretkien järjestämisestä Vuosaaren ympärillä
olevassa saaristossa.”
Natura Viva Oy panostaa patikointi- ja maastopyöräreittien hyvään opastukseen päivittäen reittejä nettisivustolleen. Mahdollisuuksia uusien pyöräreittien avaamiseen
kartoitetaan, koska laajempi reittiverkosto
kuormittaisi vähemmän luontoa. ”Luonto
on todella lähellä sydäntämme ja haluamme
opastaa retkeilijöitä mahdollisimman vähän
luontoa kuormittavaan vierailuun. Roskaton
Retkeilijä on yksi tärkeistä teemoistamme”,
Ilkka painottaa.
Luontokeskus kahviloineen avattiin kesäkuun alussa ja on auki päivittäin elokuun
loppuun asti, syyskuussa perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Talven palvelutarjonta ja aukioloajat tarkentuvat kesän aikana.
Tarkoituksena on tarjota jatkossa ryhmille ja
yrityksille omia paketteja kuten muissa yrityksen kohteissa.
Lämpimästi tervetuloa vierailemaan Natura Viva Oyn isännöimään luontokeskukseen
ja kyselemään vinkkejä Kansallispuistossa
liikkumiseen niin meloen, patikoiden kuin
maastopyöräillen!
Lisätietoja:
www.naturaviva.fi/fi/teijonkansallispuisto
info@naturaviva.fi

Tapahtumia Teijon alueen ruukkikylissä
TAPAHTUMAKALENTERI AJALLE 10.6.-31.8.2020. (MUUTOKSET MAHDOLLISIA!)
Kylätalo Punaportin avoimet ovet kaikille kyläläisille (8.6.-31.8.) Teijo.fi
ShindoWalk Mathildedalin satamassa (22.6.-10.8.), ohjaaja Tepa Ahonen, 15 €/hlö. Mathildanmarina.fi
Yleisurheilua kaikenikäisille Kirjakkalan kentällä (23.6.-). Tiedustelut Lasse Kurppa p. 044 278 2705
Vihreää iloa-villiyrttikurssi (24.6.-29.7.) Marinassa. 25 €/hlö, ilmoittautuminen sanna@ammila.fi tai p. 045 669 0669
Laiturijoogaa satamassa (heinäkuu), ohjaaja Katja Toivonen, 7 €/hlö, säävaraus. Mathildanmarina.fi
Teijon Kyläsaunassa saunotaan: yhteinen uimapukuvuoro miehille ja naisille. Teijo.fi/palveluja/kylasauna  
Matilda-talon sauna lämpenee heinä- ja elokuussa. Tervetuloa saunomaan ja uimaan.
Teijon lähiruokarengas REKO parittomina viikkoina Teijon koululla. FB: Teijon lähiruokarengas REKO
Family Rock & Toimintatorstai 2.7.-30.7. mm. Antti Ketonen, stand-up, Speakers Corner. Meriteijo.fi
Teijon Kyläsaunassa saunotaan: naiset 17-19, miehet 19-21. Teijo.fi/palveluja/kylasauna
Mathildedalin ruukinrannan DJK PopUp Galleriassa tuotearvonta (kesäkuu). Djk.fi
Käsityöläisten Pop Up 27.6.,4.7.-1.8. Teijon Masuunilla. Maksuton. FB: Teijon Masuuni
Teijon Kyläsaunassa saunotaan: yhteinen uimapukuvuoro miehille ja naisille. Teijo.fi/palveluja/kylasauna  
Teijon kirkon avoimet ovet 2.8. asti sekä Wanhan ajan markkinoiden aikaan ( 8.8.-9.8). Teijo.fi
Kyläsepän paja Teijolla avoinna seuraavina viikonloppuina: 13.-14.6., 11.-12.7. ja 8.-9.8. FB: Teijon paja
11-16
Suvi Mannonen: Speranza/studio. Ritva Kovalainen: Osa suurempaa kokonaisuutta&lyhytelokuva Poecile poetica/galleria.
KESÄKUU
28.6.asti Hanna Lamnaouer: Tuulta ja tyventä/aula ja kahvila. Vapaa pääsy. Teijonmasuuni.fi
Merigalleria Mathildan Marinassa Pirjo Hassinen, Leena Muuri, Tessa Ojala, Leena Ristolainen, Paola Saraste, Salla Sillgren,
6.6. alkaen
11-22
Päivi Suomi, Kiisi Tuomala ja Carl Uggla. Mathildanmarina.fi
13.-14.6.
Sander Vill:in valokuvauskurssi Teijon Masuunilla.Ilmoittautuminen ja lisätiedot: sandervillphotos@gmail.com
22.6.-25.6.
11-16
Perhosia ikonitemperalla kankaalle -kurssi Teijon Masuunilla, 50 €/hlö. Ilmoittautuminen: Saara Leppäkoski 040 570 5641
17.6.-28.6.
Matildan meriseuran aikuisten purjehduskoulu (perusopetus) S/Y Sagalla (vuokrattavissa). Ilmoittautuminen: Pasi Pyysiäinen 040 041 0264
La 13.6.
11-15
Kesäkauden avajaiset ja kylätori mm. kuvasuunnistusta lapsille. FB: Mathildedalin Ruukkitehtaat
19.6.&20.6.
20Juhannuskeikat (pe ja la): Kakkupojat, 10 €/hlö. FB: Ravintola Terho
La 20.6.
Juhannuksen piknik-brunssi Teijon Masuunilla. Teijocafebakery.fi
Ke 24.6.
20Stand-up ilta: Ursula Helin, Aatu Raitala, Kaisa Pylkkänen. 25 €/hlö. FB: Ravintola Terho
HEINÄKUU
11-22
Merigalleria Mathildan Marinassa, katso kesäkuun ilmoituksesta tarkemmat tiedot. Mathildanmarina.fi
1.-26.7.
11-16
Pia Feinik/galleria, Heljä Karala/aula ja kahvila, Maarit Lassila/studio. FB: Teijon Masuuni
La 11.7.
Mathildan Marina Scramble Meri-Teijo Golfissa, Matildan kyläbändi klo 20 alkaen Marinassa, vapaa pääsy. Mathildanmarina.fi
15.7., 22.7. 29.7. 18-19
Kylä&keho -tunti niityllä, FasciaMethod&PhysioPilates -harjoitukset, 10 €/hlö. FB: Mathildedahlin Kyläleipuri
ELOKUU
11-22
Merigalleria Mathildan Marinassa, katso kesäkuun ilmoituksesta tarkemmat tiedot. Mathildanmarina.fi
28.7.-30.8.
11-16
Juha Joro/galleria, Satu Laurel/aula, Kristiina Koskimies-Soininen/studio, vapaa pääsy. Teijonmasuuni.fi
La 8.8.
10-17
Teijon Wanhanahan Markkinat: Yleisölle ilmainen tapahtuma on monipuolinen kooste markkinahumua, käsityöläistuotteita, maukasta
10-16
ruokaa, lasten ohjelmaa, työnäytöksiä ja muuta mukavaa ohjelmaa. Teijo.fi
Su 9.8.
La 15.8.
Hiljaisuuden polku, kuljetaan hiljaa Matildajärven ympäri 5,7 km. Salonseurakunta.fi
La 29.8.
11-16
Ruukkipäivä Mathildedalin Ruukkitehtailla. FB: Mathildedalin kulttuuriyhdistys
La 29.8.
21Venetsialaiset Mathildan Marinassa, Acoustic Lady keikalla klo 21 alkaen, vapaa pääsy. Mathildanmarina.fi
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Kyläyhdistyksen korona-aikaa
Takana on ainutlaatuinen ajanjakso Teijon Alueen Kyläyhdistyksen historiassa. Vuodenvaihde ja alkuvuosi taisteltiin koulun ja
päiväkodin puolesta. Heti perään alkoi koronataistelu.
Nopeasti Kyläyhdistyksenkin toiminnan keskiöön nostettiin
terveys edellä -ajattelu. Kevään hallituksen kokoukset pidettiin
videoneuvotteluina ja oikein mukavastihan ne sujuivat. On ollut
helppo järjestää myös ylimääräisiä kokouksia. Niinpä olemme
pystyneet tekemään päätöksiä nopeasti sekä tiedottamaan kyläläisille rajoitusten vaikutuksista toimintaamme.
Kyläsauna suljettiin 17.3., keskellä kevään saunomissesonkia.
Vaikka remonttipäätökset ovat rahallisesti isoja asioita, pystyimme koronapaussin aikana tekemään saunalla uudistuksia. Tämän
lehden ilmestyessä sauna on jälleen avattu. Viime kesän hyvät
kävijämäärät ja kokemukset painoivat vaa’assa: päätimme jatkaa
kolmella viikkovuorolla. Huolehdimme tehokkaasta siivouksesta
sekä luotamme kyläläisten järkevään, vastuulliseen ja sääntöjä
kunnioittavaan käyttäytymiseen yhteisissä tiloissa ja tilanteissa.

Ruukkikylät heräävät jälleen eloon. Kirjakkalan pato kevätasussaan.

Teijon Juhannusjuhlien perumispäätös tehtiin huhti-toukokuun vaihteessa. Koronapandemian keskellä emme nähneet mitään muuta
vaihtoehtoa. Käytännössä kannattavuusraja on ollut 500 maksaneen katsojan paikkeilla; luonnollisesti myös terveys- ja mainenäkökulmat puhuivat peruuttamisen puolesta. Harmikseni joudun kuitenkin toteamaan: kun ei ole juhlia, meillä ei ole myöskään mahdollisuutta jakaa alueemme yhdistyksille avustuksia tänä vuonna.
Lisäksi peruuntuivat sekä Kyläsaunan että Kylätalo Punaportin yksityistilaisuudet tältä keväältä. Toukokuussa tilojen markkinointi
käynnistyi, mutta ihmiset ovat luonnollisesti vielä aika varovaisia varausten tekemisessä.
Koulu ja päiväkoti -tiimin kevään suurponnistus on aikaisemmin ollut Teijo+ -lehden tekeminen: tiimiläiset ovat myyneet ilmoituksia
ja lehden toimituksesta ovat vastanneet koululaiset ja Kyläyhdistyksen väki. Ilmoituksia pitää kerätä kymmeniä, jotta lehden taitto-,
painatus- ja jakelukustannukset saadaan kasaan. Ja kun ilmoituksia kerätään vielä lisää, saadaan tuottoa, joka on käytetty pääasiassa
koululaisten leirikouluihin. Tänä keväänä peruuntui Kirjakkalaan suunniteltu kolmipäiväinen leirikoulu – mutta peruuntui myös Teijo+
-paperilehden tekeminen. Koronan keskellä emme ajatelleetkaan soittaa yrityksiin ilmoitusmyynnin merkeissä. Koululaiset kuitenkin tekivät hienoja lehtijuttuja: ne julkaistaan syksyllä ilmestyvässä digilehdessä. Ja muutakin hyvää tilalle saadaan: Kyläyhdistys on
päättänyt tehdä teijonluontokoulu.fi-nettisivut.
Taisimme hiukan säikähtää, kun tiekirkkoja järjestävä Kirkon palvelukeskus perui tiekirkkokesän. Tiekirkkotoimintahan on Teijolla
laajentunut Kyläyhdistyksen toiveesta täysimääräiseksi, ja siitä on tullut meille myös taloudellisesti tärkeä. Onneksi Salon seurakunta
päätti avata muutamia kirkkoja hiljentymistä varten. Niinpä Teijon kirkkoon pääsee tänä kesänä entiseen tapaan; toki ryhmäopastukset jäävät varmasti vähiin.
Pikkuhiljaa siirrymme uuteen normaaliin: tekemään asioita kohonneella koronaan liittyvällä riskitietoisuudella. Elokuisia Teijon Wanhanajan Markkinoita suunnittelemme täydellä teholla. Markkinamyyjiä tapahtuma tuntuu kiinnostavan entiseen tapaan. Ohjelma
on todennäköisesti aikaisempaakin kotikutoisempi eli esille pääsevät Ruukkikylien osaajat ja taitajat - ja niin ohjelma kuin myyjät
sijoittuvat laajemmalle alueelle.
Tällä hetkellä näyttää, että korona vie lähes puolet Kyläyhdistyksen tämän vuoden varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan tuotoista. Toki myös kulut pienenevät, mutta eivät samassa suhteessa. Kriisinkin keskellä on onni, että yhdistyksen toiminta on niin monen
tukijalan varassa.
Terveys edellä tehdyt päätökset tuntuvat nykytiedon valossa oikeaan osuneilta. Kuten sanonta kuuluu: Kyllä me tästä selvitään.
Hyvää kesää kaikille alueemme asukkaille!
Marja-Sisko Ranta
Julkaisija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry 						
Toimitus: Sanna Brandt, tiedottaja@teijo.fi 						
Taitto: Tanja Rivinoja 								

Jakelu: Teijon ruukkikylien alueen taloudet
Painosmäärä: 1000 kpl
		
Painotalo: Koffset Oy

Kyläkokous käynnisti uuden toimintakauden
Teijon Alueen Kyläyhdistyksellä on yksi
varsinainen kokous vuodessa ja tämä Kyläkokous järjestettiin sunnuntaina 23.2. Teijon
koululla. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömääräiset asiat sekä valittiin
Kyläyhdistyksen hallitus kaudelle 20202021. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa
Marja-Sisko Ranta, varapuheenjohtajana ja
kiinteistövastaavana toimii Petteri Saisto,
sihteerinä Rea Hietanen, rahastonhoitajana Pauli Sarelius, koulu ja päiväkoti -tiimin
vetäjänä Stina Suutari sekä tiedottajana
Sanna Brandt. Petri Honkala otti vastuun
Punaportin toiminnasta ja viime vuoden
hallituksesta jatkoivat myös Elmo Blomqvist
ja Taina Hansson.
Hallituksessa aloitti lisäksi kolme uutta jäsentä: Teijolla asuva Ida Hätinen on kiinnostunut lasten ja nuorten hyvinvoinnista; hän
haluaa olla mukana kehittämässä kyliemme
palveluita. Idalle tärkeitä asioita ovat luonto, taide ja perhe. Teatteriharrastuksestaankin tunnettu Ida sai vastuulleen Wanhanajan Markkinoiden ohjelman. Lisäksi hän on
mukana koulu ja päiväkoti -tiimin toiminnassa ja vastaa Kyläyhdistyksen yhteyksistä
Kalliorinteen päiväkotiin.

Maisa Kaitila on tuore kirjakkalalainen. Maisa kertoo, että Teijon kylän aktiivisuus oli perheelle tärkeä vetovoimatekijä uuden kodin
etsinnässä ja hän on mielellään mukana rakentamassa kylän tulevaisuutta. Maisa olikin
tärkeä taustavoima kyläkoulua ja päiväkotia

puolustaessamme. Rohkeasti Maisa otti Juhannusjuhlat vastuulleen. Suunnittelu oli
hyvässä vauhdissa, kun hallitus joutui perumaan juhlat. Ensi vuonna uudelleen?
Koulutaistoissa ansioitui myös Ville Tiainen,
paluumuuttaja, joka palasi koulukyläänsä
perheineen. Uuden toimikauden alussa Kyläyhdistyksen toimintoja järjesteltiin hieman
uusiksi: Asuinympäristötiimin vastuu laajeni
käsittämään sekä Kyläsaunan että Kylätalon
remontit. Yhdessä Petteri Saiston kanssa Ville vetää tätä isoa kokonaisuutta.
Kyläkokouksessa hallitus halusi palkita puheenjohtajan Marja-Sisko Rannan hänen
suuresta panoksestaan Teijon Kyläkoulun
sekä Kalliorinteen päiväkodin pelastamisessa. Marja-Sisko on Kyläyhdistyksen kantava
voima, joka on käyttänyt lukemattomia tunteja moniin eri Ruukkikyliemme projekteihin
sekä kyläyhteisömme asioiden eteenpäin
viemiseen niin sisäisten että ulkoisten tahojen kanssa.
Lisätietoja:
teijo.fi/kylakokous-23-2-2020-teijon-koululla/

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marja-Sisko Ranta palkittiin
Kyläkokouksessa. Kuva: Rea Hietanen

Hallitus

Kyläsaunan ja Punaportin kuulumisia Kesätyöntekijät aloittavat

Paikun kesäaikataulut

Kyläsaunaa on remontoitu koronatauon aikana. Pesuhuoneen seinät on kitattu ja maalattu. Löylyhuoneen ylälauteet muutettiin
ylös nostettaviksi siivouksen helpottamiseksi. Lisäksi saunan kulkuovi muutettiin sähköiseksi.

Salon joukkoliikenne eli Paikku siirtyy harvennetuin vuorovälein ajettavaan kesäliikenteeseen 1.6.-10.8.2020.Teijon Ruukkikylillä
liikennöi reitti numero 3.

TAKYn kesäduuneissa on tänä kesänä kolme
nuorta tekijää: Kalle Aitoaho, Joona Brandt
ja Oskari Tuominen.

Kylätalo Punaportin remontit jatkuvat kesällä. Suunnitteilla on veneramppi, ulkosuihku
sekä lämpöpumpun asennus.

Tehtävät ovat monipuolisia; viheralueiden
hoidosta, Teijon kirkon avoimien ovien opastuksesta, aina kiinteistöjen kunnostustöihin.
OP Lounaismaa ja Salon kaupunki (kesätyöseteli) tukevat Teijon Alueen Kyläyhdistys
ry:tä kesätyöntekijöiden palkkaamisessa.

Punaportilla pidetään tänäkin kesänä maanantaisin 8.6.-31.8. avoimia ovia, jolloin voi
saunoa klo 14-19.

Kesätyöntekijät pääsevät mukaan TAKYn
kesäisiin ydintoimintoihin ja ovat tärkeässä
roolissa siellä missä apukäsiä tarvitaan.

Kesän aikana pohditaan myös muita mahdollisuuksia viettää aikaa Kylätalolla, suunnitteilla ovat esim. aamupäivien uintituokiot.
Näistä tiedotetaan kesäkuun hallituksen kokouksen jälkeen.
Kyläsaunan ja Kylätalon varausjärjestelmä on uudistunut. Varauskalenteri löytyy
osoitteesta nettiaika.fi/TAKY. Kylätalolle on
avattu myöskin omat nettisivut, josta löytyy näppärästi tietoa Punaportin sijannista,
historiasta sekä tietoa tiloista ja kalustosta:
teijo.fi/kylatalo/.

WM-talkooapuja tarvitaan
Teijon Alueen Kyläyhdistys järjestää viranomaisten niin salliessa Teijon Wanhanajan
Markkinat la 8.8. – su 9.8.2020.
Yleisölle ilmainen tapahtuma on monipuolinen kooste reipasta markkinahumua, ainutlaatuisia käsityöläistuotteita, maukasta ruokaa, lasten ohjelmaa, työnäytöksiä ja muuta
mukavaa ohjelmaa. Lisätietoja: teijo.fi
Tapahtuman tuottoa käytetään tänäkin
vuonna erityisesti kylän lapsiin, mm. koululaisten iltapäiväkerhoihin.
Ison tapahtuman järjestämisessä tarvitaan
paljon apukäsiä mm. rakennelmien ja opasteiden pystytykseen, liikenteenohjaukseen,
grillikahvilan toimintoihin, arpojen myyntiin
jne. Talkooilmoittautumisia ottaa vastaan
ida.hatinen@gmail.com, p. 044 354337.
Pienelläkin panoksella helpotat. Lämmin kiitos!

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.

Palkitut talkoolaiset
Helmikuu:
Stiina Siikonen
Yksi monista ”koulutaistelijoista”,
politiikan pelisääntöjen tuntijana
tärkeä neuvonantaja.
Maaliskuu:
Valtteri Turkka
Uuden ”saunatonttu” Valtterin vastuulla
on Kyläsaunan ja Kylätalon siivousten
organisointi.
Huhtikuu:
Riikka Koli
Keräsi esimerkillisesti roskia
Merikulmantien ja Sauruntien varrelta
haastaen muitakin mukaan.

Tykö/Teijo on rautakautinen ’ryhmäkylä’

Kylillä kuultua

Teijon REKOn kesässä on monipuolisesti lähiruokaa!
REKOssa kuluttajat tilaavat ruokaa suoraan lähiruokatuottajilta
ilman välikäsiä.
REKO-päivät ovat aina parittomien viikkojen keskiviikkona
klo 18-18.30 Teijon koulun pihalla. REKOn valikoimassa on
monipuolisesti tuotteita lähiseudun tuottajilta kuten
kananmunia, hunajaa, erilaisia marjoja, salaatteja,
yrttejä, luomulihatuotteita, juureksia ja vihanneksia.
Kaikki tilaukset tehdään ennen jakopäivää Facebook-ryhmässä.
Löydät ryhmän nimellä: Teijon lähiruokarengas REKO.
Mikäli haluat REKO-tuottajaksi tai sinulle heräsi kysymyksiä,
ole yhteydessä Heini Rosvalliin s-postitse: heiniros@hotmail.com.
Teijon kirkon avoimet ovet
Teijon kirkko on avoinna 6.6.-2.8. keskiviikosta sunnuntaihin klo 11-17.
Lisäksi kirkossa on ovet avoinna Wanhanajan Markkinoiden aikaan 8.-9.8.
Koronakesänä Salon seurakunnan viesti on, että vieraat pääsevät
kirkkoon hiljentymään eli kirkko on äänimaailmaltaan hiljaisempi
kuin tiekirkkokesinä. Keskustelut vieraiden kanssa
käydäänkin osin ulkona.
Oppaina kirkossa ovat Heli Tuomi Matildasta
sekä kesätyöntekijät ja muutamat vapaaehtoiset.
Lisätietoja: teijo.fi

Kaulushaikara, Botaurus stellariksen pulloon puhaltamista muistuttavan kumean
äänen voi kuulla Teijon kesässä.

Kirjakkalan Alku 100v
15.6.2020
Koronatilanteesta johtuen
suunnittelemamme
juhlat on peruttu.
Mikäli kuitenkin haluatte
muistaa seuraamme
ja näin tukea
toimintaamme,
voitte tehdä sen tilille
FI0353343140031238.
Kiittäen, juhlatoimikunta

Teijon kansallispuisto perustettiin v. 2015.
Metsähallituksen lakisääteisenä tehtävänä
on kulttuuriperinnön kuten vanhan paikannimistön suojelu, johon heillä on ehkä liiankin vähän huomiota. Metsähallitus on tehnyt Lapin tunturiseudulta perusteellisempia
paikannimien selityksiä, mutta suuriltaosin
paikannimien selitykset ovat perustuneet
vähiin ja ehkä virheellisiinkin arveluihin,
joita kielentutkijat ovat kirjoittaneet. Tykö/
Teijo-nimi on niin vaikea, että etevimmät
kielentutkijat eivät ole saaneet aikaiseksi
selitystä nimelle, joten tällä hetkellä nimen
selitys uupuu useimmista esitteistä. Nimi
Tykö tuli minulle tutuksi jo koulupoikana,
kun nimi TYKÖ BRUKS oli kotitaloni puimakoneessa Savonlinnassa ja metsänhoitajan
kieli- ja ammattitaidollani haluaisinkin selittää tämän historiallisen nimen alkuperän ja
sisällön.
Teijo asutuspaikkana on niin vanha ja merkittävä, että nimi mainittiin säilyneessä asiakirjassa jo v. 1368 nimellä Tyioki. Sitten nimestä on ollut muotoja Tiyocke ja Tiycke v. 1379,
Tycke v. 1477, Tike bool v. 1538, Tyckeby v.
1540 ja Tykeby v. 1542. Pidän, että nimi on

Ilmari Kosonen: yli 700 julkaistua lehtiartikkelia vanhoista paikannimistä, 200 yleisöesitelmää ja oppituntia paikannimistä.
Kirjoittaa kirjasarjaa Paikannimien Maamme-kirjat.

peräisin jo roomalaiselta rautakaudelta, noin
1500 vuoden takaa. Gotlannin kauppiailla ei
ollut omalla saarella järviä, joista nostaa järvimalmia ja sulattaa rautaa. Perustivat Uudenmaan rannikon malmijärviseuduille rautahyttejään. Perustivat Teijoonkin. Kylä oli
samalla talonpoikaisastutus. Kauppakylä ja

kestikievaripaikka pitkin rannikkoa liikkuville
kauppiaille. Muodostui tiivis talojen ryhmä.
Tiivistä asutusta ruotsinkieliset sanoivat nimityksillä tjock, thyk. Siitä Ruotsissa paikannimiä Thykböle, Tybble, Tibble jne. Ruotsinkieliset ääntävät nimen Tykö muotoon
tyykö; kemiönsaarelaiset tyytši. Suomessa
sanan tjock > thyk sisältäviä paikannimiä on
11 kpl. Hyvinkin näkyvänä kuntanimenä oli
Tjöck/Tiukka, nyt Kristiinankaupungin kylä.
Jo v. 1303 muodossa Tiuka mainittua nimeä
kielentutkijat eivät ole osanneet avata. On
kyllä tarkat tiedot Teijon rautaruukin perustamisesta v. 1681, mutta paikalla on alettu
sulattaa rautaa jo 1000 vuotta aikaisemmin. Silloisista asioista vain ei pantu tietoja
papereille. Miten ruotsinkielinen nimi Tykö
sai suomalaistetun muodon Teijo, ei selviä
mistään. Kun jo ruotsinkieliset itse käyttivät
nimestä erilaisia ääntämismuotoja, niin suomalaiset alkoivat vain käyttää yhtä muotoa
lisää. Nimi Tykö voidaan ’suomentaa’ muotoon ’Ryhmäkylä’.
Ilmari Kosonen
kosonen.ilmari@gmail.com
Metsänhoitaja, matkailuopas Enonkoskelta

