Yritysesittely Kominik.fi - Tulisijojen ja hormien huolto- ja korjauspalveluja

sa. Hän harrastaa vapaa-ajalla retkeily- ja
maastopyöräilyä. Tänä kesänä Jari oli pyöräilemässä Ahvenanmaalla tyttärensä kanssa
ja sai tämänkin innostumaan lajiin. Lisäksi
Jarilla on lentolupakirja kaksipaikkaiseen,
raskasmoottoriseen, pyörät alla olevaan
varjoliitoon – lentämään lähdetään kesälllä
mahdollisimman usein sään salliessa.

Jari Takanen on asunut Teijolla vuodesta
2008 lähtien ja omistaa Kominik.fi-yrityksen.
Kominik.fi tarjoaa ilmanvaihtojärjestelmien,
tulisijojen, hormien huolto- ja korjaustöitä
Salon alueella, lähikunnissa sekä Keski-Uudellamalla.
Palveluita tarjotaan niin yksityistalouksille
kuin yhteisöille ja yrityksillekin.
”Ilman ja savun kuljetus talosta sisään ja ulos
turvallisesti kuuluu toimeenkuvaamme”, Jari
tiivistää.

Kominik.fi yrityksellä on ollut aiemmin
useampikin työntekijä, mutta Jari hoitaa nyt
Kominik.fi -yritystä yksin. Jari työskentelee
osan viikosta Vantaalla, mutta tarjoaa kaikkia yrityksen palveluja Teijon Ruukkikylien,
Salon ja sen lähialueiden asukkaille.

Kominik.fi on perustettu 16.1.1980 eli ensi
vuoden tammikuussa tulee täyteen jo huikeat 41-vuotta. ”Olen saanut Käsi- ja pienteollisuusliiton myöntämän nuohoojamestarin
arvon 2.11.1989. Salon alueella nuohoojamestareita on vain pari”, Jari kertoo. ”Tarvitsin nuohoojamestarin arvon saamiseksi
alemman ja ylemmän nuohoojan tutkinnon
ja yhteensä kuusi vuotta työkokemusta. Nuohoojamestari voi mm. kouluttaa nuohoojia.”
Asutussa kiinteistössä tulisijojen nuohous
tulee tehdä pelastuslain mukaisesti kerran
vuodessa ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein. Moni asukkaista
aktivoituukin nyt lämmityskauden alkaessa.
”Jos rakennuksen puukiuas tai takka on ollut
pitkään käyttämättä, tulisi tulisijat ja hormit
tarkistaa ennen niin käyttöä. Kominik.fi on
sertifioitu tulisija- ja hormitarkastaja ja tarjoamme kuntotutkimuksia. Yleisimmät vauriot
vanhoissa tulisijoissa, kuten leivinuuneissa,
ovat rikkoutuneet tai haljenneet tulipesät
ja auenneet saumat, jotka pyrimme korjaamaan. Asennamme uusia tulisijoja kuten
puukiukaita esim. remontin yhteydessä,”
Jari kertoo ja jatkaa: ”Kunnostamme myös
erilaisia savupiippuja, esim. massoitamme ja
putkitamme tiilisavupiippuja. Asennamme
piipuihin hattuja tai verkkoja, jotka estävät

Teksti: Sanna Brandt

Ajanvaraus onnistuu parhaiten soittamalla
Jarille:
p. 046 6361756 tai 040 053 5465
Lisätiedot:
www.kominik.fi
kominik.oy@gmail.com

Jari Takanen lempiharrastuksensa maastopyöräilyn parissa

naakkoja pesimästä hormiin.”
Kominik.fi tarjoaa ilmanvaihtokanavien
puhdistusta sekä tulo-ja poistoilmamäärien
mittaus- ja säätötyötä. Koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä tulisi puhdistaa 3-8 vuoden välein, painovoimaan/huippuimuriin
perustuva 8-15 vuoden välein riippuen putkien likaisuudesta. Ilmamäärien mittaus- ja
säätötyö suositellaan tehtäväksi aina puhdistuksen yhteydessä, ellei sitä ole tehty
erikseen viime vuosien aikana.
Jari asuu Teijolla yhdessä perheensä kans-

Tapahtumia Teijon alueen ruukkikylissä
Pvm

Klo

TAPAHTUMAKALENTERI 1.10.-31.11.2020 (Muutokset mahdollisia!)

Keskiviikkoisin

16-19

Teijon Kyläsauna: yhteinen uimapukuvuoro miehille ja naisille. Teijo.fi/palveluja/kylasauna

Perjantaisin

17-21

Teijon Kyläsauna: naiset 17-19, miehet 19-21. Teijo.fi/palveluja/kylasauna

Sunnuntaisin

17-20

Teijon Kyläsauna: yhteinen uimapukuvuoro miehille ja naisille. Teijo.fi/palveluja/kylasauna

22.11. saakka

12-16 la-su

Taidekollektiivi 10+1 (Eliala, Hiltunen, Jokinen, Jäppinen, Kirkinen, Lehtonen, Merikallio, Oikarinen, Pollari,
Rantanen ja Saarivuori- Eskola): Katoavaisuus. Masuunin Galleriassa.
Hely Seeskari: Tilaa luonnon voimalle Masuunin aulassa ja kahvilassa. Vapaa pääsy. Teijonmasuuni.fi

Loka-marras

12-16 la-su

Taru Rantala: Sielukas Luonto – tunnelmakuvia luonnosta Masuunin Studiossa. Vapaa pääsy. Teijonmasuuni.fi

13.10.

12-

Teijon Seudun Eläkkeensaajat: kerhopäivä Masuunilla, vieraana Perniön uusi apteekkari.

13.10.

16-17:30

Shindowalk Mathildedalin satamassa. 10 €/hlö, 20 €/perhe (2-5 hlö).
Ilmoittautumiset: info@mathildanmarina.fi tai 02 2502 432. Mathildanmarina.fi

16.10.

14-14:45

Satamajooga Mathildedalin satamassa. 7 €/hlö, 20 €/perhe (2-5 hlö).
Ilmoittautumiset: info@mathildanmarina.fi tai 02 2502 432. Mathildanmarina.fi

KyläKuulumisia
M u t a i n e n · K i r j a k k a l a · Te i j o · M a t h i l d e d a l
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Monenlaista asukasmarkkinointia
Alkutalven koulu- ja päiväkotivaikuttamisen seurauksena Teijon alue sai pitää lapsille tärkeät lähipalvelut. Heti kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen olimme Teijon
Alueen Kyläyhdistyksessä valmiita siirtämään painopisteen asukasmarkkinointityöhön, koska palveluiden säilyminen
edellyttää uusien lapsiperheiden muuttoa
ruukkikyliimme. Koronapandemia kuitenkin keskeytti nämä suunnitelmat. Toisaalta
pandemia näyttää entisestään lisänneen
ihmisten halua asua maalla.
Syyskuun alussa Salon kylien edustajat kokoontuivat kaupungintalolle asukasmarkkinointiteemalla. Ilmeni, että Salossa on
tehty keväällä asukasmarkkinointisuunni- Wanhanajan Markkinat onnistuivat hienosti elokuussa korona-ajan ohjeistuksia noudattaen.
telma vuosille 2020–2021 Kuntaliiton sparrauksella. Ensimmäinen käytännön seuraus tästä ovat uudet salo.fi-verkkosivut, jotka avautuivat syyskuun lopulla. Tiukasta aikataulusta huolimatta Teijon Ruukkikylät ehti jo sivujen ensimmäiseen versioon mukaan. Onneksi
meillä oli paljon tekstejä, kuvia, videoita ja muita materiaaleja valmiina. Tietomme löytyvät osoitteesta salo.fi/muuttajalle.
Kyläyhdistyksen omat tapahtumat – jotka avarasti tarkasteltuna ovat myös asukasmarkkinointia – toteutuivat menneenä kesänä vain
puoliksi. Juhannusjuhlia ei voitu pitää. Niinpä elokuisten Teijon Wanhanajan Markkinoiden merkitys korostui. Koronan takia tehtiin
monenlaisia uudistuksia: ruokailualuetta laajennettiin, myyjät sijoiteltiin selvästi laajemmalle alueelle kuin aikaisemmin, ohjelmakin
toteutettiin useammassa paikassa. Lisäksi laadimme viranomaisten edellyttämät Covid 19 -ohjeet, joita noudatimme tarkasti.
Wanhanajan Markkinat onnistuivat kaikin puolin hienosti. Aurinko paistoi molempina päivinä. Markkinamyyjiä oli enemmän kuin koskaan ja heiltä saamamme palaute oli voittopuolisesti erittäin positiivista. Yleisöä paikalla oli arvioidemme mukaan edellisen vuoden
malliin eli tuhansia, mutta hajautuksen ansiosta ruuhkautumista ei tapahtunut. Ja mikä tärkeintä: koronaan liittyviä jälkiseuraamuksia
tapahtumastamme ei ollut. Yksi parhaista palautteista tuli kuitenkin seuraavalla viikolla eräältä urheilukaupan nuorelta myyjältä, joka
oli tutustunut markkinareissullaan muihinkin ruukkikyliin: hän ilmoitti haluavansa muuttaa Mathildedaliin heti.
Teijon kansallispuiston kävijämäärä on noussut arviolta 20 %. Arjen pienimuotoista asukasmarkkinointia meistä jokainen voi tehdä
kohtaamalla vastaantulijat iloisesti ja ystävällisesti. Kylillä tai poluilla tapaamamme henkilöhän saattaa olla vaikka alueelle muuttoa
harkitseva matkailija. Tuoreiden kyläläisten mukaan tätä tapahtuukin: uudet asukkaat otetaan lämpimästi vastaan ja kutsutaan oitis
mukaan yhteiseen tekemiseen. Ruukkikylien asukkaat tekevät paljon käytännön markkinointityötä myös vaikkapa somepostauksillaan
– puhumattakaan siitä, että omien kyläläistemme talkootyönä syntyi myös hieno Ruukkikylien kutsu -video. Linkki videoon löytyy
muun muassa salo.fi-sivultamme sekä omilta kotisivuiltamme: teijo.fi/tervetuloakyliin.
Teijon Alueen Kyläyhdistys aikoo olla Salon kaupungin asukasmarkkinointitoimissa aktiivisesti mukana. Osallistumme mahdollisiin
lähidemokratiatapaamisiin sekä kylille järjestettävään markkinointikoulutukseen. Lisäksi käynnistämme todennäköisesti kyläkummitoiminnan sekä mietimme, löytyisikö meillä omaa hanketta asukasmarkkinoinnin tiimoilta. Asukasmarkkinointityön rinnalla tuemme
myös pieniä ja pippurisia lasten lähipalveluitamme. Olemme Kalliorinteen päiväkodin ja Teijon koulun apulaisina luontopainotteisen
toiminnan kehittämisessä. Kasvatukseen ja opetukseen emme tietenkään puutu, mutta on monia muita keinoja auttaa. Hyvä esimerkki on tämän syksyn uutuus koululla eli koululaisten torstai-iltapäivien ”tuunauskerho”, jossa lapset ideoivat ja tekevät vanhasta uutta.
Luonto- ja ympäristökasvatusta toimintansa keskiössä pitävä varhaiskasvatus ja koulu ovat asukasmarkkinointityömme kovinta ydintä.

16. ja 17.10.

22:30

Sarparanta esiintyy Ravintola Terhossa. FB: Ravintola Terho/Tapahtumat

17.10.

12-15

Brunssi Teijon Masuunilla. Ravintolateijonarkki.fi

Tänä vuonna ilmestyy vielä yksi KyläKuulumisia; siinä kerromme lisää asukasmarkkinoinnista. Hyvää syksyä kaikille kyläläisille.

28.11. alkaen

12-16 la-su

Sirpa Häkli Masuunin GalleriassaJaana Kähönen Masuunin aulassa/kahvilassa. Vapaa pääsy. Teijonmasuuni.fi

Marja-Sisko Ranta

10.11.

12-

Teijon Seudun Eläkkeensaajat: kerhopäivä Masuunilla, vierailija ilmoitetaan myöhemmin.

21.11.

14-19

Joulumarkkinat Mathildedalin Ruukkitehtailla. Mathildedal.fi., FB: Mathildedalin ruukkitehtaat

28.11.

14-19

Joulumarkkinat Mathildedalin Ruukkitehtailla. Mathildedal.fi., FB: Mathildedalin ruukkitehtaat

28.-29.11.

11-16

Teijon Masuunin perinteiset käsityöläisten Joulumarkkinat. Teijonmasuuni.fi

28.-29.11.

11-15

Joulumarkkinoiden lounas ravintola Teijon Arkissa. Ravintolateijonarkki.fi

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

Teijon puron suiston ja rannan luvaton veneparkki
lopetetaan raja-aidalla 2021 keväällä.
MML:n kesäisen rajankäynnin heijasteena yritykseni hankkima kiinteistö rajataan
35m pitkällä puuaidalla Teijon rantapuron
suistossa, Salon kaupungin kiinteistöstä kevättalvella 2021. Se estää rantautumisen,
koska yrityksen kiinteistö ulottuu puron
suistossa molemmille rannoille. Purossa veneilyä se ei estä.

Kylillä kuultua

ILMOITUS

Konstrundan Galleria Tuulitunnelissa Perniön vanhin yhtäjaksoisesti toiminut urheiluseura Kirjakkalan Alku täytti kunnioitettavat

nen rantautumisramppi, joka voisi sijaita
lastauslaiturin rantametsikön viereisessä
lahdenpohjukassa. Lisäksi olisi hyvä olla
pyörällinen kuljetin, jolla veneet voisi vetää säilytyspaikkaansa rampista. Ratkaisun
organisointi on kyseisten veneenomistajien
vastuulla.

Tarkoitus on sama kuin kaupungin: luonnonsuojelualueeksi kaavoitettu puronvarsi
rauhoitetaan veneiden rantautumis- ja säilytyskäytöstä. Siellä nyt olevat veneet pyydetään siirtämään toisaalle.

Lahdenpohjukan ranta on nyt terävää slagikivimurskaa. Sen päälle levitän kaupungin
luvalla korvauksetta kaivinkoneella nyt lokakuussa 12 m3 seulottuja 3-10cm kokoisia
luonnonkiviä vesirajaan. Siinä pienvenettä
voi vetää helpommin ylös vedestä.

Muualla kaupungin rantamaalla kyläläisten ja vesialueen osakkaiden pienveneitä
on mahdollista pitää. Järkevintä olisi yhtei-

Elias Panelius tj
Oy Tykömarin Ab
elias.panelus@tykotransport.com

Konstrundan järjestettiin kolmattatoista kertaa Suomessa 12.-13.9., jolloin lähes 300
taiteilijaa, käsityöläistä ja muotoilijaa ympäri
Suomea avasi ovensa yleisölle. Konstrundanin päällimmäisenä tavoitteena on tuoda
esiin luovan alan ihmisiä sekä tarjota yleisölle mahdollisuuden keskustella töistä taiteilijoiden kanssa.

Kuva: Tanja Rivinoja

Hae ilmaisia makuelämyksiä Teijon metsistä! Herkkutateillakin on jo toinen
kausi menossa tänä vuonna. Käy poimimassa omasi
ja säilö talteen kuivaamalla tai pakastamalla. Tatit
maistuvat erinomaisesti
keitoissa, kastikkeena tai
risottossa.

Kirjakkalan Alku 100 vuotta

Aila Salmivaara Konstrundan-näyttelyssä 13.9.2020

Palkitut talkoolaiset
Kesäkuu: Jere Karinaho, tehnyt runsaasti
talkootöitä mm. Kyläsaunalla ja Punaportilla.
Heinäkuu: Olli Heino, aina valmis liikenteenohjaukseen ja muihin tehtäviin; oli
WM-liikenteenohjauksessa molempina
päivinä
Elokuu: Ari Ranta, osallistui Teijon Venekerhon edustajana WM-rakennustalkoisiin ennen ja jälkeen tapahtuman ja otti
tapahtumasta dronekuvia Kyläyhdistyksen
käyttöön.
Syyskuu: Jukka Laitila, oli mukana WM-rakenteiden kasaus- ja purkuhommissa
Kyläyhdistys haluaa kiittää lämpimästi
myös ahkeria kesätyöntekijöitään
Oskaria, Kallea ja Joonaa!

100 vuotta 15.6.2020.

Mutaisten kylästä Konstrundaniin osallistui
Galleria Tuulitunneli, jossa pitkän taitelijauran tehnyt Aila Salmivaara esitteli vierailijoille töitään ja kuinka niitä tehdään. Vuosien
varrella Aila on tehnyt metalligrafiikkaa,
puupiirroksia, monivärisiä linotöitä, kuvanveistoksia sekä maalauksia öljy- ja akryylivärein. Aila näytti esimerkiksi, kuinka metalligrafiikkatyö syntyy. Vierailijat jättivät oman
taiteellisen jälkensä metallilevylle, josta Aila
teki vedoksen.
Kuvaamataidon lehtorina työuran tehnyt
Aila on vetänyt Teijon Keramiikkapajaa vuosia. Tänä syksynä Keramiikkapajan toiminta
on jo käynnistynyt vilkkaana, tulijoita on
enemmän kuin tiloihin mahtuu. Kannattaa
kuitenkin soittaa ja kysellä olisiko paikkoja
vapaana, koska harkinnassa on, että pajaa
pidettäisiin toisenakin päivänä ma klo 16-18
lisäksi. Ailan tavoittaa p. 040 559 2279.

Sielukas Luonto -näyttely
Teijon Masuunin Studiossa saadaan ihailla
koko syksyn ajan palkitun seinäjokisen luontokuvaaja Taru Rantalan valokuvataidetta.
Sielukas Luonto – tunnelmakuvia luonnosta
-näyttelyssä on mukana Rantalan 13 kesän
väri- ja valomaailmaa esittelevää luontokuvaa viimeisen kymmenen vuoden ajalta.
Teijon Masuunin Studio on ensimmäinen
näyttelytila Seinäjoen ulkopuolella, jossa
Rantalan kuvia nähdään. Näyttely on avoinna 13.12. saakka Teijon Masuunin aukioloaikoina, myös tilauksesta ryhmille.

Kirjakkalan Alun ansiomerkkien saajat yhteiskuvassa.

Kirjakkalan Alku keskittyi alkutaipalellaan
voimistelu- ja kilpaurheiluun, nykypäivänä
tavoitteena on tarjota kuntoliikuntaa ja yhteisiä mukavia liikuntahetkiä koko perheelle.
Pitkään seuran puheenjohtajana toiminut
Lasse Kurppa toteaakin: ”Seuraamme kuvaa
parhaiten sanapari yhteinen kyläseura, sillä
aktiivisten alkulaisten ansiosta olemme pystyneet ylläpitämään toimintaamme. Monet
talkoot yhteisvoimin ovat tuoneet rahaa ja
mahdollisuuksia seurallemme.” Kirjakkalassa sijaitsevan Alun talon seinällä on mukavia
valokuvamuistoja vuosien varrelta; niissä
heijastuu selkeästi yhdessä tekemisen ilo
urheiluseuran ja koko kyläyhteisön hyväksi.
Seurassa on yli 200 jäsentä, joiden ikäskaala on vauvasta vaariin. Kesäisin Kirjakkalan
urheilukentällä harjoitellaan ja kilpaillaan lähes kaikissa yleisurheilulajeissa, lajeina juoksu, pituushyppy, korkeushyppy, kolmiloikka,
keihäänheitto, kuulan työntö sekä pallon ja
kiekon heitto. Talvikausina lumitilanteen sal-

Ruukkikylien harrastustarjontaa syyskaudella

Marja-Maria Bäckmand

Aila-syysmyrskyn jälkeen on aika kääntää katseet syksyn harrastustarjontaan Ruukkikylien alueella.
Tarjolla on paljon toimintaa niin liikunnan kuin taiteen ystäville.

Petri Honkala – opas tyytyväiseen elämäntapaan

Teijon Toverit -urheiluseura tarjoaa monenlaisia liikunnallisia aktiviteetteja Teijon Urheilutalolla:
• miesten lentopalloa (ma 18-20 ja to 19.30-21)
• sählyä (ti: alakoululaisille 17-18, 3-6-vuotiaille 18-18.45 ja aikuisille 19-20)
• Teijon Seudun Eläkkeensaajat: boccia (ma 12-14)
• ikäjumppaa (ke 10-11)
• miesten koripalloa/sählyä (pe 17-19)
• jumppaa kaikille (su 11-12.30)
• Nerf-pelejä lapsille (su 16.15-18)
FB: Teijon Toverit - TeiTo
Lisäksi TeiTo ylläpitää kuntosalia laitteineen Teijon Masuunin alakerrassa.
TeiTon Urheilutalon sekä kuntosalin vuosimaksusta sekä käytöstä voi tiedustella Pekka Karilta p. 050 554 0161.
Kuvataiteilija Seppo Alanissin kurssit Taiteen ystäville syksyllä Teijon koululla:
• 29.9.-27.10. Taidehistoriaa lasten käsin
-kurssilla 9-12-vuotiaat tutustuvat länsimaisen taidehistorian merkkiteoksiin
itse taiteillen.
• 3.11.-8.12. Taidehistoriaa tekemässä
-kurssi aikuisille. Tutustutaan länsimaiden sekä Suomen taidehistorian suuntauksiin ja merkkiteoksiin teoksia itse
eri tekniikoin versioiden. Kursseista ja
vapaista paikoista lisätietoa löytyy Salon Kansalaisopiston sivuilta.

Maastopyöräilyn harrastajat voivat suunnata Meri-Teijo Bike Parkiin (MBTP), joka
on Meri-Teijo Action Parkin yhteydessä sijaitseva maastopyöräilyyn erikoistunut pyöräilykeskus. MBTP:stä löytyy alamäkiratoja
kaiken tasoisille pyöräiljijöille sekä sieltä voi
vuokrata pyörät ja varusteet.
Meriteijobikepark.com

Maastopyöriä voi vuokrata myös
Natura Vivan pyörittämän
Teijon Luontokeskuksen yhteydestä.
Naturaviva.fi/fi/teijonkansallispuisto
Meri-Teijo Golf tarjoaa golfin harrastajille
mahdollisuuden pelata lähes ympäri vuoden. Kentän aukiolo ja lisätiedot:
Meriteijogolf.com.
Tervetuloa harrastamaan
monipuolisesti syksyn pimenevissä illoissa!

Suomi on YK:n onnellisuusraportin mukaan
maailman onnellisin maa vuonna 2020 kolmatta vuotta kertaa peräkkäin, mikä on herättänyt laajaa kiinnostusta maailmalla. Yhdeksi syyksi arvellaan suomalaisten vahvaa
sidettä luontoon, joka tutkimusten mukaan
vaikuttaa positiivisesti mieleen ja vähentää
stressiä.

Visit Finland ja Business Finland polkaisivatkin käyntiin Rent a Finn -hankkeen, jonka
tarkoituksena oli tuoda tasapainonen elämäntapa ja yhteys luontoon matkailijoiden
ulottuville. Hankkeeseen valittiin kahdeksan
suomalaista – yksi heistä on Mathildedalissa
asuva Kyläyhdistyksen hallituksen jäsen sekä
Kylätalo Punaportista vastaava Petri Honkala. ”Idea hakemisesta hankkeeseen lähti vaimoni Sinin kanssa talvella 2019, Teijon kansallispuiston suolla pitkospuilla kävellessä ja
luonnon hiljaisuutta kuunnellessa.
Suomalaiset ihmiset ihmettelevät, miksi
meidät luetaan maailman onnellisimmaksi.
Ehkä kyse onkin enemmän tyytyväisyydestä
omaan elämään - ei siihen mistä kenkä puris-

Petri Honkala isännöi saksalaisia toimittajia Mathildedalissa.
Kuva: Ville Ristolainen/Man&Cam Oy

taa, vaan mitä kaikkea hyvää ympäriltämme
löytyi ”, Petri sanoo ja jatkaa, ”Halusin jakaa
luonnon rauhan sekä sen antaman levollisuuden tunteen muiden kanssa ja päätin
hakea Rent a Finn -hankkeeseen mukaan.
Hankkeen kautta luonamme on yöpynyt
mm. Arto Paasilinnan kirjoihin ihastunut pariisilainen sisaruspari.”
Hanke on herättänyt valtavasti julkisuutta

liessa ajetaan latuja järvelle sekä maastoon.
”Lihaskuntokausi”alkaa jälleen lokakuussa ja
punttisali Alun talolla on käytössä maanantaisin ja torstaisin klo 17-20 seuran jäsenille.
Koronakevään vuoksi 100-vuotisjuhlia ei
päästy varsinaisena merkkipäivänä viettämään, mutta vuosikokouksen yhteydessä
13.9. juotiin kakkukahvit. Kirjakkalan Alku
muisti ansiomerkein henkilöitä, jotka omalla
mittavalla työpanoksellaan ovat auttaneet
seuraa toimimaan yhtäjaksoisesti sata vuotta:
• Kultainen ansiomerkki: Lasse Kurppa
• Hopeinen ansiomerkki: Risto Gustafsson, Timo Hellberg, Erno Kaitala, Tapani
Kaitala, Tuula Karjunen, Kalervo Karjunen, Simo Komulainen, Arto Korpinen,
Arja Kurppa, Taisto Ranta, Leena Saarinen.
Kirjakkalan Alku ry kiittää kaikkia seuran
merkkipäivää muistaneita.
”Vierivät kivet eivät sammaloidu!”
maailmalla ja sen esittelyvideoita on klikattu yli miljardi kertaa 149 maassa. Rent
a Finn -hankkeesta on tehty juttuja pääuutismediossa niin Suomessa kuin ulkomailla.
Elokuussa Suomen Berliinin suurlähetystön
lehdistövirkamiehenä toimiva Tanja Huutonen kävi yhdessä saksalaisten toimittajien
kanssa tekemässä juttua suomalaisten onnellisuudesta haastatellen Petriä ja paikallisia yrittäjiä Mathildedalissa. Ohjelma näytettiin Saksan televisioissa syyskuussa ja siihen
haastateltiin myös mm. presidentti Sauli Niinistöä Kultarannassa.
Syyskuussa Petri isännöi portugalilaista kuvausryhmää, joka teki juttua osana EU:n
COSMO-ohjelman rahoittamaa CHARM-projektia (Charming Village suom. viehättävät
kylät), johon toisena kylänä Suomesta osallistuu Mathildedal. Petri kierrätti toimittajia
Kansallispuistossa, Teijon Masuunilla, Teijon
kirkolla sekä saunotti Kylätalolla: ”Sain myös
vanhemman mieshenkilön hujutettua hyppäämään Punaportin laiturilta kylmähköön
meriveteen sanomalla, että se on suomalainen tapa”, Petri naurahtaa.

