DJK Design – tekstiilituotteita ja taidetta

taulujaan. Galleriasta löytyy myös tekstiilituotteita hänen omilla DJK-kangaskuoseillaan sekä hyvälaatuisia naisten 2nd handvaatteita. Puuhiilivarasto on kylmä tila, joten
galleria on avoinna lähinnä kesäkautena.
”Tarkoituksena on avata pariksi päiväksi pääsiäisenä ja taas toukokuussa”.
DJK Design Jaana Kähösellä on meneillään
kolmas toimintavuosi. Kähönen on alun perin valmistunut kauppatieteiden maisteriksi
ja työskennellyt mm. mainostoimistossa,
it-alalla ja sisustussuunnittelijana. Yrittäjävuosiakin on kertynyt kaksikymmentä.
Digitaalinen kuva- ja kuosisuunnittelu vei
kuitenkin Kähösen sydämen täysin, kun hän
viitisen vuotta sitten, kiinnostuksesta uusiin
tekniikoihin, hakeutui alan koulutukseen.
Töissään Kähönen hyödyntää omia valokuviaan, joita hän työstää usealla eri kuvankäsittelyohjelmalla. Kähönen on kehitellyt
omia menetelmiään kuviensa käsittelyyn, ja
hänen töistään onkin sanottu, että ne poikkeavat täysin aiemmin nähdystä. ’’Ehkä töistäni heijastuukin ajatteluni hieman ’laatikon
ulkopuolelta’”, hän hymyilee.

Jaana Kähönen PopUp Gallerian edustalla Mathildedalin ruukinrannassa.

Mathildedalin vierailulla kannattaa ehdottomasti pistäytyä DJK Design Jaana Kähönen
PopUp galleriassa. Kukkologolla erottuva
galleria sijaitsee ruukinrannan vanhassa
puuhiilivarastossa (1850), ja se on tunnelmaltaan ainutlaatuinen. ’’Yllätys sisään
astuessa on niin suuri, että ihmiset usein
pysähtyvät ovensuuhun hetkeksi vain hämmästelemään’’, Kähönen sanoo.
Gallerian lähes mustiksi palaneille tiiliseinille
Kähönen on tuonut uniikkeja ja värikkäitä,
eläväpintaiselle samettikankaalle painettuja

Kuvien ja kuosien pohjalla olevat valokuvat
ovat lähes poikkeuksetta Mathildedalista
tai Teijon kansallispuiston alueelta. ”Luonto
täällä on niin upea ja alati muuttuva, että se
toimii ehtymättömänä inspiraation lähteenä”. Kähönen asuu Turussa, mutta hänellä on
pieni asunto Mathildedalissa. Teijon kansallispuiston talvisia maisemia saattoi tunnistaa
Kähösen Teijon Masuunin ”Rooma vierailee
Teijolla” talvinäyttelyssäkin. Tärkeä inspiraation lähde on Italia, erityisesti Rooma, jossa
Kähönen vierailee usein. Italiasta ovat töihin löytäneet niin antiikin freskot ja patsaat
kuin töiden värikkyys ja tunnelmakin. Moni
osaa myös etsiä kuvista pientä lentokonetta.

Kähönen on itse lentänyt 40-luvun Cessnalla, joka on päätynyt Kähösen töiden signeeraukseksi.
Kähösen kesäkausi kuluu gallerian parissa.
Talvikaudella hän suunnittelee uutta, tekee
tilaustöitä, osallistuu taidenäyttelyihin ja
designtapahtumiin sekä valmistelee tulevaa
kesää ja yhteistyöprojekteja. Kähönen on Salon taiteilijaseuran jäsen ja tauluja on vuokrattavana Taidelainaamo Bizarressa.
Kansainvälisen suunnittelijasopimuksen ansiosta Kähösen kankaita voi tilata suoraan
ruotsalaisesta digipainosta. ”Uuden teknologian ansiosta tuotteita painetaan vain tarvittava määrä ja myös painomenetelmä on
ympäristöystävällinen”. Ekologisuuden ohella Kähösen töiden arvoja ovat ilo, kauneus ja
yksilöllisyys. Kähönen tekee myös tilaustöitä.
”Olemassa olevaan työhöni voin lisätä vaikka
morsiusparin, lapsen, lemmikin, veneen tai
yrityksen logon tai muuttaa kuvan kokoa tai
väritystä”. Kuvia ja kuoseja voidaan käyttää
myös akustiikkatauluihin tai uniikkitapetteihin.
PopUp galleria on avoinna pääsiäisenä
2.-3.4. ja 15.5. alkaen pe, la, su klo 11-16.
Kotisivu: djk.fi
Salon Taiteilijaseura: salontaiteilijaseura.fi
Taiteilijat / Taiteilijat / Kähönen Jaana
Elobina suunnittelijasivut: www.elobina.fi/
tuote-osasto/suunnittelijat/djk-design/
Facebook: DJK Design Jaana Kähönen;
Instagram: jaana_djk

Tapahtumia Teijon alueen ruukkikylissä
Pvm

Klo

TAPAHTUMAKALENTERI 6.3.-30.5.2021 (Muutokset mahdollisia!)

Keskiviikkoisin! 16-19

Teijon Kyläsauna: yhteinen uimapukuvuoro miehille ja naisille. Teijo.fi/palveluja/kylasauna
HUOM! Seuraathan mahdollisia koronavirustilanteen vaikutuksia aukioloihin! Teijo.fi.

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
Mahdolliset seurakuntatapahtumat mm. pääsiäisenä tarkistettavissa: salonseurakunta.fi/pernio

6.3.-30.5.

La-su
12-16

Taiteilijaryhmä HAVINA: Aistitarha - Maarit Siltamäen, Johanna Mäkitalon ja Kristiina Lempiäinen-Trzaskan maalauksia
Teijon Masuunin galleriassa. Vapaa pääsy. Teijonmasuuni.fi

6.3.-30.5.

La-su
12-16

Suo mun elää –valokuvanäyttely: Anne Immosen ja Satu Vaarulan kuvia Torronsuosta ja ihmisistä, jotka sitä rakastavat.
Teijon Masuunin aulassa ja kahvilassa. Vapaa pääsy. Teijonmasuuni.fi

13.3.-30.5.

La-su 12-16 Maire Keinänen: Kukkia ja Ihmisiä Teijon Masuunin Studiossa. Vapaa pääsy. Teijonmasuuni.fi

To-su 1.4.-4.4.

Marinan pääsiäisohjelman ja -menun tiedot ilmoitetaan myöhemmin, seuraa sivujamme! Mathildanmarina.fi

Pe-su 2.4.-3.4.

11-16

DJK Design Jaana Kähönen PopUp Galleriassa (Mathildedalin ruukinranta) pientä tarjoilua. Djk.fi

La 3.4.

11-15

Pääsiäistori, Mathildedalin Ruukkitehtailla (Ruukinrannantie 6). Paikkavaraukset: Marketa@mathildedal.fi

La 3.4.

11-15

Masuunin Pääsiästori leivonnaisia, lähiruokaa, monenlaisia käsityötuotteita, vaatteita, ym. Teijonmasuuni.fi

Su 11.4.

15

Kyläkokous Teijon koululla. Lisätietoja lehden sisäsivulla!

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
Tei j on Al ueen Kyl äyhdi stys r y · Jä s enl ehti 1/2021 · w w w.teijo.f i

Lasten hyväksi
Teijon ruukkikylissä olemme saaneet nauttia upeasta
talvesta. Niin aikuiset kuin lapset ovat voineet ulkoilla,
retkeillä, hiihtää ja lasketella hienossa talvisäässä. Kaiken huipuksi kylien palvelutarjontaan on ilmaantunut
uutuuksia, kuten retkiluistelua ja kurlinkia. Myös koulupäiviin on tullut harrastusmahdollisuuksia: koulun jälkeen lapsille on tarjolla syksystä tuttu tuunauskerho ja
kevään uutuutena parkourkerho.
Teijon koulusta tuli Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton, LYKEn koejäsen loppusyksystä 2018. Kaksivuotinen koeaika on siis ummessa, mutta koronan takia liitto
tulkitsee sitä joustavasti. Kyläyhdistys ja koulun opettajat ovat käyneet sertifiointikriteerit läpi tammikuussa, ja
koulun puolesta uskallamme sanoa, että tilanne näyttää
oikein hyvältä. Kaikki luokka-asteet viettävät osan viikoittaisista oppitunneista ulkona, jätteiden monipuolinen lajittelu on osa arkea, opettajat ja lapset kehittävät
toimintaa yhdessä – muutamia esimerkkejä mainitakseni. Viimeisetkin kriteeristön yksityiskohdat saadaan
kuntoon huhtikuun aikana. Teijon koulu siis sertifioituu
viralliseksi LYKEn toimintakeskukseksi ennen kesälomia.

Talven riemua - Karlo ja Stella. Kuva: Tanja Rivinoja

Koulun opettajat vastaavat omien oppilaidensa luontopainotteisesta opetuksesta. Keskeistä on, että opetussuunnitelman tavoitteet
toteutuvat entistä useammin ulkona oppien, yhteistoiminnallisesti, pieniä projekteja tehden, tutkien ja analysoiden. Koulun toimintasuunnitelmaan tulee Salon kaupungin tavoitteiden mukaisesti myös suurempaa ilmastopainotteisuutta. Niinpä Teijon koulu on päättänyt hakea mukaan Vihreä lippu -nimiseen kestävän kehityksen ohjelmaan. Jotta ohjelman edellyttämä projekti saadaan suunniteltua
hyvin, Kyläyhdistys on palkannut opinnäytetyöntekijän koulun tueksi. Samalla luokanopettajaopiskelija valmistelee graduaan, jonka
tutkimusaihe liittyy Teijon kouluun.
Myös kyliemme varhaiskasvatusyksikön, Kalliorinteen päiväkodin toiminta on kovin luontopainotteista. Sekin suunnittelee aloittavansa Vihreä lippu -projektin. On helppo todeta, että Ruukkikylissä lasten on hyvä kasvaa, käydä koulua ja harrastaa lähellä luontoa. Tätä
todistavat meille lapsiperheiden vanhemmat, ja tästä myös me Kyläyhdistyksessä olemme aidosti ylpeitä. Luonnonläheisten elin-,
kasvu-, kasvatus- ja oppimisympäristöjemme viestiä haluamme julistaa laajasti koko eteläiseen Suomeen, maallemuuttoa harkitseville
perheille. Koulu, päiväkoti ja hyvät harrastusmahdollisuudet ovatkin ensimmäisiä askeleitaan ottavan asukasmarkkinointiprojektimme ydinsisältöä.
Koulun ja päiväkodin kehittämiseksi tehtävät projektit vaativat Kyläyhdistykseltä paitsi satoja talkoontunteja myös paljon rahaa. Huolimatta uusista panostuksen kohteista, pyrimme aikaisempien vuosien tapaan jatkamaan lasten retkipäivien tukemista. Yksi keskeinen
varainkeruumuoto on Teijo+ -matkailulehti. Viime vuonnahan se julkaistiin nettilehtenä, ilman ilmoituksia. Tänä vuonna teemme taas
lehdestä sekä paperi- että nettiversion. Esittelemme lehdessä ruukkikylien palvelutarjontaa monipuolisesti; koululaiset tekevät oman
osuutensa jutuista. Kuten toisaalta tästä lehdestä ilmenee, olemme iloksemme saaneet tutun ja kokeneen kyläläisen vastaamaan
Teijo+ -ilmoitusmyynnistä ja osasta artikkeleita. Toivottavasti alueemme yritykset innostuvat ostamaan ilmoituksia ja varmistamaan
mukanaolonsa lehden palvelutarjonnassa. Hyöty koituu ensisijaisesti kyliemme lapsille.

Pe 30.4.

Mathildan Marina 5 vuotta & veneilykauden avajaiset, ohjelma ilmoitetaan myöh. seuraa sivujamme! Mathildanmarina.fi

La 1.5.

Marinan vappupäivän ohjelma ilmoitetaan myöhemmin, seuraa sivujamme! Mathildanmarina.fi

Yritysten lisäksi toivomme tukea mahdollisimman monelta kyläläiseltä pienen talkoopanoksen muodossa. Maailman mullistukset
eivät ole tekemisemme määrää vähentäneet, melkeinpä päinvastoin. Ilmoittauduttehan rohkeasti mukaan. Jokaiselle löytyy varmasti
mieluinen, omaan elämäntilanteeseen sopiva askare.
Aurinkoisia kevätpäiviä kaikille!

Veneturvallisuuskoulutus (Harri Sane), info purjehdusmahdollisuuksista välimerellä. Pasi.pyysiainen@m3group.fi

Marja-Sisko Ranta

La 15.5.

10-11.30

La 15.5.

13.15-17.15 Ensiapukoulutus veneilijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille. (Aurajoen SPR). Ilm. Railihilakari@gmail.com

La 15.5.

11-16

DJK Design Jaana Kähönen PopUp Galleriassa (Mathildedalin ruukinranta) pientä tarjoilua. Djk.fi

La 22.5.

10-16

Ruukki Kukkii -käsityöläismarkkinat wanhanajan henkeen. Teijon ruukin kesäkauden avaus. Teijonmasuuni.fi

Julkaisija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry 						
Toimitus: Sanna Brandt, tiedottaja@teijo.fi 						
Taitto: Tanja Rivinoja 								

Jakelu: Teijon ruukkikylien alueen taloudet
		
Painosmäärä: 900 kpl
		
Painotalo: Koffset Oy

Kyläkokous su 11.4. klo 15

Tule mukaan Kyläyhdistyksen toimintaan!

Punaportin kausi aukeaa vappuna

Teijon Alueen Kyläyhdistyksellä on yksi varsinainen kokous vuodessa. Kyläkokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat
teijo.fi/4kylanyhdistys/teijon-alueen-kylayhdistyksen-saannot/.

Yhdistyksen asioita hoitavaan hallitukseen valitaan puheenjohtaja sekä 2-13 jäsentä, joiden
tulisi mahdollisimman tasapuolisesti edustaa Teijon alueen asukkaita. Käytännön tekemisen
hoitaa kuusi tiimiä, jotka hoitavat mm. seuraavia tehtäviä:
• asuinympäristö: ruukkikylien kylätalkoot, yhteisten alueiden kunnostus- ja ylläpito
• sauna & pajat: kyläsaunan viikko- ja vuokraustoiminta
• kylätalo Punaportti: vuokraustoiminta, avoimet ovet, kunnostus ja ylläpito
• koulu & päiväkoti: Teijo+-lehti, leirikoulut, retket, talkoot, juhlat
• tapahtumat: Juhannusjuhlat ja Wanhanajan Markkinat
• tiedotus & markkinointi: jäsenlehti, nettisivut, markkinointiapu muille tiimeille

Aiempina vuosina Punaportilla on keskitytty tekemään peruskorjauksia ja raivaamaan
ympäristöä. Ilmalämpöpumppu asennettiin
joulukuussa.

Edellä kuvatun normaalitoiminnan lisäksi Kyläyhdistyksellä on projektitoimintaa. Kauden
2021-22 tärkeimmät projektit liittyvät luontokouluun ja asukasmarkkinointiin. Nämä ovat
myös toukokuussa ilmestyvän Teijo+-lehden pääteemoja. Haemme joukkoomme innokkaita henkilöitä erityisesti asukasmarkkinoinnin kehittämiseen: somekanavien taitajia, valokuvauksen harrastajia sekä markkinointikampanjoiden ideoijia.

Kylätalo Punaportti avataan viimeistää vappuna; ehkä jo aiemminkin, jos pakkaset
väistyvät eivätkä vesiputket pääse enää jäätymään. Punaporttia voi varata yksityistilaisuuksiin varauskalenterin kautta.

Kyläyhdistyksen toimintaan voit lähteä mukaan osallistumalla jonkin tiimin toimintaan tai
lähtemällä mukaan hallitukseen. Pienkin työpanos on tärkeää meille: esimerkiksi suurtapahtumiemme järjestämiseen tarvitaan kerralla kymmeniä ihmisiä. Osallistumalla pääset verkostoutumaan alueen asukkaiden, muiden yhdistysten ja yritysten kanssa sekä näkemään
aitiopaikalta, mitä kaikkea mukavaa kylällä tehdään.

Päärakennuksessa on tupa, keittokomero
ja erillinen saunaosasto. Hirsirakennukseen
mahtuu 50-60 henkilöä. Päärakennuksesta
pääsee portaita pitkin laiturille, josta voi hypätä mereen vilvoittelemaan saunomisen lomassa. Oiva paikka pitää siis vaikkapa yrityksen tyky-päivät tai yhdistyksen kevätkokous.
Varauslomakkeen kautta voit myös halutessasi tilata tarjoilut tilaisuuteesi.

Kokouksessa käydään läpi tilinpäätös 2020,
edellisen kauden toimintakertomus, talousarvio 2021, ehdotus 2021-2022 toimintasuunnitelmaksi sekä valitaan Kyläyhdistyksen hallitus.
Tänä vuonna Kyläkokous järjestetään su
11.4. klo 15 Teijon koululla, jollei aluehallintoviraston suositukset estä kokoontumisia.
Meillä on käytössä erillisiä, rinnakkaisia kokoustiloja, joihin voimme ottaa kokoontumisrajoitusten mukaan yhteensä joko 18 tai
27 osallistujaa. Istumapaikat järjestetään
turvavälejä noudattaen. Suosittelemme vahvasti maskin käyttöä. Koululla on kahvitarjoilu.
Kyläyhdistyksen rekisteröidyt jäsenet voivat
osallistua kokoukseen myös MSTeams-etäyhteydellä. Etäyhteydellä osallistuvilta edellytämme ennakkoilmoittautumista osoitteeseen tiedottaja@teijo.fi viimeistään 9.4.
Saat linkin sähköpostiisi 1-2 h ennen kokouksen alkua. Huomio! Linkin jako on estetty eli
huolehdithan henkilökohtaisesta ilmoittautumisesta. Jos et ole varma jäsenyydestäsi,
voit tarkistaa asian jäsenrekisterin ylläpitäjältä: sihteeri@teijo.fi. Hallitus käsittelee
uudet jäsenhakemukset pe 9.4. illalla, joten vielä ehtii hakea jäsenyyttäkin: teijo.fi/
4kylanyhdistys/kylayhdistyksen-jasenyys/.
Jos kokoontumista ei sallita koronarajoitusten
vuoksi, Kyläkokous järjestetään täysin etäyhteydellä MSTeams-ohjelmalla. Tervetuloa!

Tervetuloa mukaan kehittämään Kyläyhdistyksen toimintaa!
Lisätietoja:
teijo.fi/4kylanyhdistys/kylayhdistyksen-hallitus/
tiedottaja@teijo.fi
pj@teijo.fi

Näytelmäkerhon kuulumisia
Näytelmäkerho on marraskuusta lähtien työstänyt erittäin innostuneesti uutta näytelmää
Mustasta Jaanasta. Pandemian vuoksi harjoituksia on pidetty pääsääntöisesti pienryhmissä;
harjoituskertoja on kertynyt jopa neljä viikossa. Työryhmän koko on tässä mittavassa projektissa kaikkiaan liki kaksikymmentä henkilöä.
Ohjaajana toimii ansioitunut oman kylän Karoliina Turkka. Apunaan hänellä on pitkänlinjan
teatterilainen ja matildalainen Piiu Alen.

Mustan Jaanan tarina on syntynyt itsensä Suomen kansan satusetänä tunnetun Z. Topeliuksen kynästä. Tarina kertoo 1600-luvun Ruotsi-Suomen noitavainoista. Tämän tarinan ja kylillä
vuosikymmeniä eläneen legendan innoittamana Jore Penttinen kirjoitti aiheesta näytelmän.
Legendan mukaan Jaana - joka Turussa noitaepäilyjen vuoksi vesitestattiin - olisi asunut TeiPalkitut talkoolaiset
jonselän Isoholman saaressa. Konkreettisena todisteena tarinan paikkansapitävyydestä on
Tammikuu: Tiina von Flittner avusti tiekirkon saaressa vieläkin nähtävissä Jaanan mökin kaivo.
talkoissa ja oli töissä sekä Wanhanajan Markkinoilla että joulumarkkinoiden puuropajalla. Näytelmäkerhon on koronatilanteen takia otettava varasuunnitelma käyttöön, ja näillä näkyHelmikuu: Sinella Myllylä ja Robin Laukonlinna min näytelmä saa Matildatalon ensi-iltansa vasta syksyllä.
tarjosivat apua ruohonleikkuussa, kun Kyläyh- Miten Jaanan käy? Poltetaanko hänet roviolla noitana? Oliko hänellä kätketty aarre? Asuiko
distyksen oma leikkuri mystisesti katosi.
hän Isoholmassa? Näihin ja muutamaan muuhunkin kysymykseen saadaan vastaus mahdollisesti pian.
Jore Penttinen

Musta Jaana -näytelmä kertoo 1600-luvun noitavainoista. Kuva: Riikka Koli

Uudella toimintakaudella on panostettu sisätilojen, erityisesti takkatuvan viihtyisyyteen. Ideointi on jo käynnissä ja varsinainen
sisustustyö tehdään talkootöinä.

Teijon alueen kylien asukas tai yhdistys voi
varata koko Punaportin käyttöönsä 150 €
ja alueen yritys 200 € hintaan. Tarkemmat
hintatiedot ja varauslomake löytyy Kyläyhdistyksen nettisivuilta: teijo.fi/punaportin-vuokraaminen/.

Kylillä kuultua

Teijo+-lehden ilmoitusmyynti

Teijo+ -matkailulehti on ajantasainen kooste
Teijon alueen harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista, kesän tapahtumista sekä
monipuolisesta palvelutarjonnasta. Levikki
on 17 000, joista suorajakeluna jaetaan toukokuun lopussa 14 000 ja 3 000 kpl on jaossa eri pisteissä. Ilmoitusmyynti on alkanut.
Ilmoitusten viimeinen jättöpäivä on 15.4.
Myynnistä vastaa monille tuttu Vaarapuron
Tiina, joka tekee Kyläyhdistyksessä matkailualan opintoihinsa liittyvää harjoittelua.
Lisätiedot: tiina.vaarapuro@gmail.com
p. 050 038 4504

Teijon REKOn vetäjäksi Niina

Teijon Lähiruokarengas REKO aloitti toimintansa kesällä 2018 Heini Rosvallin johdolla.
REKOssa kuluttajat tilaavat ruokaa suoraan
lähiruokatuottajilta ilman välikäsiä. Kiireisen
aikataulunsa takia Heini halusi luovuttaa vetovastuun eteenpäin. Uudeksi vetäjäksi lähti
Niina Vihnusvuori, jonka monet tuntevatkin
jo Teijon Cafe&Bakeryn ja Arkin yrittäjänä.
REKO-tuottajaksi haluavat voivat olla yhteydessä Niinaan: nvihnusvuori@gmail.com.
REKOn asiakkaiden taas kannattaa seurata
tilannetta osoitteessa FB: Teijon lähiruokarengas REKO.

Keramiikkakerho

Työt Keramiikkapajalla jatkuvat maanantaisin klo 16-18 tilanteen niin salliessa.
Lisätiedot:
Aila Salmivaara p. 040 559 2279.

Kesätyötekijöiden haku

Kyläyhdistys hakee OP Kesäduuni -rahoitusta
kahteen kesätyötekijäpaikaan. Rahoituksen
järjestyessä haku on auki 15.3.-18.4. Tarjolla on mukavia kesätyötehtäviä ruohonleikkaajana, kirkko-oppaana kuin tapahtumien
järjestämisapuna (WM21, Juhannusjuhlat).
Ilmoitamme kylien FB-sivustolla, kun haku
aukeaa.

Teijon Seudun Eläkkeensaajat ry

Teijon Seudun Eläkkeensaajat ry. Vallitsevan
koronaepidemian ja tiukkojen rajoitusten
vuoksi kevään kaikki tapahtumat on peruttu. Puuttuvat jäsenmaksut, 12 euroa, tilille
FI49 5334 3150 2363 62. Valoisaa kevättä kaikille ja kyllä me tästä vielä selvitään!
Marjatta Munter

Koko perhe purjehdusta oppimaan

Matildan Meriseura järjestää 3.-4.7. (H-vene) S/Y Sagalla aikuisten purjehduskoulun,
johon orientoidutaan perjantai-iltana 2.7.
klo 18-19. Purjehduskoulu on suunnattu
vasta-alkajille ja valmentajana toimii Pontus
Stenberg pontus.stenberg@simeon.fi.
Optimisti- ja zoomluokan-jollilla järjestettävä lasten ja nuorten purjehduskoulu pidetään ke-pe 7.-9.7. Koulu toteutetaan kolmen
valmentajan voimin yhteistyössä Turun Pursiseuran kanssa. Kurssi soveltuu niin aloittelijoille kuin jatkovalmennusta kaipaaville.
Lisätietoja: pasi.pyysiainen@m3group.fi.

Ruukkikylien talviliikuntamahdollisuuksia
Tänä talvena olemme päässet nauttimaan
upeista, aurinkoisista talvisäistä lumen kera.
Vaikka pakkanen on välillä painunut alle -20
C-asteen, ovat hienot päivät saaneet ihmiset
kaivamaan talviurheiluvälineet naftaliinista
ja paljon on kyselyjä tullut mm., löytyykö
Ruukkikylien alueelta latuja.
Ilmat ovat nyt lämmenneet kovaa vauhtia,
joten valitettavasti osa harrasteista voi olla
jo mennyttä lehden ilmestyessä. Muistathan, että jäällä liikut aina omalla vastuulla eli
tarkistathan jäätilanteen ennen sinne menoa! Tässäpä muutama vinkki kuinka voimme nauttia loppukevään talvisista keleistä.

Pulkkamäen vauhtia. Kuva: Riikka Koli.

Kirjakkala
• Hiihtoladut: Hamarinjärven ympäri on
vedetty noin 6 km mittainen latu (perinteinen). Pysäköinti Kirjakkalan Ruukkikylän P-paikoille (Hamarijärventie 62).
Alun talolta (Hamarijärventie 114) on
vedetty latu-ura urheilukentän ympäri,
josta latu myös mäkisempään maastoon.
• Kävelyreitit: Moottorikelkalla on ajettu hyvä ura Onnelannummen leirintäalueelle, josta pääsee kävelemään
tallattua uraa pitkin Hamarinjärven
nuotiopaikalle. Rantaa pitkin menee
myöskin merkattu ja tallattu polku nuotiopaikalle.
Teijo
• Meri-Teijo Ski (Teijontie 345): Kaikki rinteet ovat auki. Lapsille myös mattohissi
ja pulkkamahdollisuus. Lisätiedot:
meriteijo.fi
• Hiihtoladut: Golf-kentälle on tehty n.
2 km murtomaahiihtolatu, joka lähtee
golfklubilta. Auton voi jättää golfkentän
parkkipaikalle (Lanskalantie 56). Hiihdäthän ainoastaan ns. virallista hiihtolatua pitkin, ettei golfkentän muut alueet
pääse vaurioitumaan.
• Kävelyreitit: Totin luontopolkua pitkin
pääsee nauttimaan hienosta jääpaaseista ja Sahajärven jylhistä maisemista.
P-paikka on aurattu.

Tuukka ja Nooa Hylkinen curlingradalla Kuva: Tanja Rivinoja

Mathildedal
• Hiihtoladut: Matildanjärvellä on 2 km
hiihtolatu, joka lähtee Luontotalolta
ja Matildatalolta. Latu kulkee luistelualueen vieressä ja kiertää Isoholman
saaren.
• (Curlingrata: Mathildan Marinan satamassa OLI talkoovoimin tehty curlingrata (curling, suomeksi kurlinki = jäällä pelattava joukkuepeli, kesäisen petankin
sisarpeli). Idean takana olivat Petri Honkala, Kari Kortekangas ja Jussi Rajala. Radasta pyrittiin tekemään mahdollisimman tasainen nostamalla meren jäälle
vettä. Curlingkivinä toimivat jäädytetyt
mehukattipurkit. Curlingin pelaaminen
oli kaikkien vapaasti kokeiltavissa. Toivottavasti pelataan taas ensi vuonna!)

