
Teijon Alueen Kyläyhdistyksestä tuli luontokoulun yl-
läpitäjä tänä keväänä. Yhdessä Teijon koulun kanssa 
asetimme jo 2016 tavoitteeksi, että Saloon perustetaan 
alueellinen luontokoulu. Kaupungin sivistyspalveluja on 
pidetty tietoisena tilanteesta. Viisi vuotta koulu ja Kylä-
yhdistys ovat tehneet työtä tavoitteen eteen; vaiheita 
on raportoitu tässäkin lehdessä vuosittain. 
Vuodenvaihteen tienoilla totesimme Teijon koulun opet-
tajien kanssa, että luontokoulukriteerien täyttyminen on 
nyt lähellä. Salon kaupungista kuitenkin kerrottiin hyvin 
selkeästi, että luontokoulutoimintaan ei ole rahaa eikä 
muita resursseja. Jotta viiden vuoden kehittämistyö ei 
valu hukkaan, olimme tiukassa paikassa. Rohkeutta vaa-
tinutta päätöstä auttoi oivallus, että tämä on Kyläyhdis-
tyksen konkreettinen investointi lapsiin ja Ruukkikylien 
tulevaisuuteen. Ratkaisu ei kuitenkaan ole aivan ainut-
laatuinen: vaikka luontokoulut ovat tyypillisesti osa kau-
punkien organisaatiota, Suomessa on muitakin yhdistys-
ten ylläpitämiä luontokouluja.
Olemme sitoutuneet luontokoulutoimintaan vähintään kahdeksi vuodeksi. Tänä aikana selvitämme rahoitusmahdollisuuksia, jotta 
toiminnasta tulisi pysyvä vetovoimatekijä Ruukkikylille ja koko Salon kaupungille. Luontokoulukriteerit täyttävä toiminta vaatii pätevät 
ympäristökasvattajat. Vaikka aloittamme varovaisesti osa-aikaisilla työsuhteilla, puhutaan vähintään 10.000 euron vuosikustannuksis-
ta. Tuottoja ei juuri ole, koska tarjoamme luontokoulupäiviä sekä Teijon lapsille että muille salolaisille kouluille ilmaiseksi.
Kyläyhdistyksen toiminta on ollut useita vuosia lievästi ylijäämäistä, mikä oli ehdoton edellytys näin suureen kustannustasoon sitou-
tumiselle. Edellytyksenä on toki eri varainkeruumuotojen onnistuminen jatkossakin. Tilanteen tekee haasteelliseksi se, että samaan 
aikaan meillä on myös muita isoja menoja. Punaportti on ollut omistuksessamme nyt reilut kaksi vuotta. Tänä aikana talon perus-
korjausmenot ja käyttökulut ovat olleet yhteensä noin 8.000 euroa suuremmat kuin tuotot. Ajasta yli puolet olemme toki eläneet 
koronapandemian keskellä ja talon markkinointi on ollut tarkoituksella varovaista. 
Jo tällä kokemuksella rohkenemme todeta, että normaalioloissakin Punaportin vuokrauksista saatavat tuotot riittävät sähkö- ja tie-
maksuihin, kiinteistöveroon sekä perusylläpitoon. Ensi vuonna saamme uskoaksemme tuotot ja kulut tasapainoon. Korjausvelkaisen 
talon isompiin remontteihin olisi pitänyt ottaa lainaa, mutta rahoitusratkaisu löytyi sattuman kautta. Lähinaapureiden aloitteesta 
Punaportin tontista myytiin pienet alueet heille. Maa-alueella ei ollut meille mitään toiminnallista käyttöä, eikä siihen ole uusilla omis-
tajillakaan rakennusoikeutta. Myyntisuunnitelma käytiin läpi Kyläkokouksessa 2020, jossa Kyläyhdistyksen jäsenet sen hyväksyivät.
Emme koskeneet maa-alueiden myynnistä syntyneeseen Punaportin korvamerkittyyn peruskorjausrahastoon vielä viime vuonna, 
vaan hankimme esimerkiksi ilmalämpöpumpun Kyläyhdistyksen muilla tuotoilla. Tänä vuonna Kylätaloon rakennetaan uusi puuvaras-
to sekä laaditaan suunnitelma, miten päärakennus oikaistaan ja siihen liittyen kulmahirret uusitaan. Jatkossa Kylätalo seisoo kalliolla 
entistä tukevammin, sen toiminnallisuus ja varustelutaso paranee ja siitä on suurempaa iloa niin kyläläisille kuin ulkopuolisille vuok-
raajille.
Kyläyhdistyksen varat kerätään useasta kanavasta. Niistä tärkeimmät ovat Kyläsaunan ja Kylätalon käyttömaksut, tapahtumat eli Tei-
jon Juhannusjuhlat ja Wanhanajan Markkinat, tiekirkkotoiminta sekä Teijo+ -matkailulehden julkaiseminen. Koronapandemia on nyt 
häiriköinyt kahta toimikautta: käyttömaksuista uupuu puolet, juhannusjuhlat jäävät väliin toista kertaa ja paperisen Teijo+:n ilmes-
tymisessä oli välivuosi 2020. Vahvuutemme ovat kuitenkin nämä monet tukijalat. Uskomme, että rohkeilla päätöksillä, tarkalla ta-
loudenpidolla sekä aktiivisesti toimintaamme osallistuvien kyläläisten voimin olemme mukana tekemässä Teijon Ruukkikylistä Salon 
vetovoimaisinta aluetta asua, elää ja yrittää.
Aurinkoista kesää kaikille Ruukkikylien asukkaille.
Marja-Sisko Ranta

Suuria päätöksiä
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Teijon Erno Kaitala ja Esko Loukkola saivat 12.6. hopeaa Salon urheilukalastajien kilpailussa. Kuva : Tanja Rivinoja

Mathildedalin Keskuspuisto
Mathildedalin keskustassa sijaitsevassa Kes-
kuspuistossa oli aurinkoisena toukokuun 
lauantaina jo kova vilske. AdventureGolf-ra-
dalla oli mummo lapsenlapsensa kanssa ja 
pari perhettä pelaamassa. Padel- ja tennis-
kentällä ensimmäiset pelit olivat jo käyn-
nissä. Sunnuntaina oli ohjelmassa historian 
ensimmäinen Tenniksen Mathildedal Open 
nelinpeliturnaus 12 joukkueen voimin.

Keskuspuisto avasi ovensa juhannuksena 
2020 ja sieltä löytyy kaksi tekonurmikenttää 
tennikselle sekä yksi padelille. Padel on Mek-
sikosta lähtöisin oleva mailapeli, jossa yhdis-
tyy squash ja tennis, mutta on selkeästi oma 
pelinsä. Tämä nelinpeli on lähtenyt leviä-
mään nykyiseen suosioonsa Espanjasta, jos-
sa jopa tenniskenttiä muutetaan padelken-
tiksi. ”Meillä pääsee helposti kokeilemaan 
padelia massakentän tapaisella tekonurmi-
kentällä. Tarjolla on vuokramailoja ja palloja 
kuten myös tenniksen peluuseen. Olemme 
perustaneet myös whatsupp-ryhmän, jon-
ka kautta voi helposti löytää pelikavereita”, 
Sami Huiko kertoo. Mathildedalin Keskus-
puistossa kautta löytyvät myös valmentajat, 
joille voi varata tunteja niin aloittelevat kuin 
kokeneemmatkin pelaajat. Lisäksi Keskus-
puistosta löytyy 12-reikäinen AdventureGolf.

Meitä oli muutama vapaa-ajan asukas, joita 
oli alkanut harmittamaan Mathildedalin kes-
kustassa pahasti rapistuneet tenniskentät. 

Kun muiden Keskuspuiston osakkaiden kans-
sa kysyimme tuolloisen maanomistajalta 
alueen ostoa, kävi ilmi, että kaupan oli isom-
pi maa-alue kuin olimme aluksi ajatelleet 
ostaa. Padelkenttien rakennus ja tenniskent-
tien kunnostus oli ihan selkeää, mutta mie-
timme mitä tekisimmme lopulla maa-alalla”, 
Sami Huiko kertoo ja jatkaa: ”Yksi osakkaista 
oli veneillessään Ahvenanmaalla ihmetellyt, 
mikä aiheutti nurkan taakse kiertävän jonon. 
Nähtyään jonon syyn, AdventureGolfin, saa-

tiin idea, että Keskupuistoon voitaisiin ra-
kentaa 12-reikäinen AdventureGolf. 

”AdventureGolf on hyvin minigolfin tapai-
nen, mutta sen kaksitoista rataa on raken-
nettu tukeville betoniperustuksille ja se on 
maisemoitu hyvin ympärillä olevaan ym-
päristöön istuvaksi.  Pelaamisen tekee mie-
lenkiintoiseksi erilaiset nousut, spiraalit, 
vesielementit ja kallistukset. Peli soveltuu 
koko perheelle, myös perheen pienimmille. 
AdventureGolfista pelataan jopa MM-kiso-
ja, mutta silloin vaaditaan 18-reikää, johon 
Keskupuistolla on mahdollisuus laajentaa 
alueellaan.

Mathildedalin Keskuspuistossa työskentelee 
kesäisin kaikenkaikkiaan 4-5 henkilöä. Ad-
ventureGolf ja kioski auki ovat auki kesällä 
ma-la klo 10-20 ja su klo 10-18. Tennis- ja pa-
delkentille pääsee aina pelaamaan, kos
ka ne voi varata netistä. Mailojen vuokraus 
onnistuu kioskin aukioloaikoina. Tulossa on 
myös Superkiva junnujen ( -11v) -tenniskurs-
si tiistaina 29.6. Vetäjinä Salon Tennisseuran 
huippukoutsit Juuso ja Iina, jolle voi myös il-
mottautua kurssille iina.haapaniemi@gmail.
com tai whatsapp 041 544 7474.

Tervetuloa koko perheen voimiin nautti-
maan Mathildedalin keskupuiston liikun-
ta-aktiviteeteista!

Lisätiedot: FB: Mathildedalin Keskuspuisto; 
www.mathildedalinkeskuspuisto.fi

Sami Huiko ja Keskupuiston AdvetureGolf.
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Alina kesälomatunnelmissa. Kuva: Tanja Rivinoja
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WM-talkooapuja tarvitaan
Kyläyhdistys järjestää Teijon Wanhanajan 
Markkinat la-su 14.-15.8. Yleisölle ilmai-
nen tapahtuma on monipuolinen kooste 
reipasta markkinahumua, ainutlaatuisia kä-
sityöläistuotteita, maukasta ruokaa, lasten 
ohjelmaa, työnäytöksiä ja muuta mukavaa 
ohjelmaa. 
Lisätietoja: 
teijo.fi

Kyläyhdistyksen uusi hallitus
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen vuosikoko-
us järjestettiin sunnuntaina 11.4. Teijon 
koululla. Tarjolla oli myös etäyhteys MS-
Teams-sovelluksella. Kokouksessa käsiteltiin 
ja hyväksyttiin sääntömääräiset asiat sekä 
valittiin Kyläyhdistyksen hallitus kaudelle 
2021-2022. Hallituksen puheenjohtajana 
jatkaa Marja-Sisko Ranta, varapuheenjoh-
tajana ja kiinteistövastaavana Petteri Saisto, 
sihteerinä Rea Hietanen, kirjanpitäjänä Pau-
li Sarelius sekä tiedottajana Sanna Brandt. 
Viime vuoden hallituksesta jatkavat myös 
Elmo Blomqvist, Taina Hansson, Petri Hon-
kala, Ida Hätinen, Maisa Kaitila ja Ville Ti-
ainen. Hallituksessa aloitti lisäksi kaksi uutta 
jäsentä: Outi Pihlajoki sekä Tiina Laakso. 
Järjestäytyessään hallitus kutsui uudeksi ra-
hastonhoitajaksi Leila Närhisen hallituksen 
ulkopuolelta. 

Uudet jäsenet esittäytyvät:

Nimeni on Tiina Laakso ja asun Teijolla Mu-
taisten kylässä perheeni kanssa. Halusimme 
muuttaa meren läheisyyteen sopivan mat-
kan päähän Salosta, jolloin löysimme tontin 
Teijolta v. 2015. Rakennusaikana asuimme 
Mathildedalissa ja Teijon kylässä. On ollut 
todella mielenkiintoista tutustua monipuo-
lisesti Teijon kyliin sekä harrastusmahdol-
lisuuksiin. Mukavaa on päästä näkemään 
Teijon alueen aktiivista kehitystä tulevaisuu-
dessakin. Harrastan lenkkeilyä Teijon kansal-
lispuistossa, ratsastusta ja veneilyä. Toimin 
taloushallinnon tehtävissä tilitoimistossa.

Nimeni on Outi Pihlajoki. Muutin Helsin-
gistä Teijolle vuoden 2018 alussa. Luonnon 
hyvinvointivaikutukset, elämykset ja luovien 
menetelmien soveltaminen hyvinvoinnin 
edistämisessä ovat minulle tärkeitä teemo-
ja niin vapaa-ajalla kuin työssäni opetus-, 
kuntoutus- ja terapiakentällä sekä luonnon 
hyvinvointipalvelujen järjestäjänä. Olen kiin-
nostunut myös paikallishistoriasta ja ajalli-
sesta dokumentoinnista, ja minut voi tavata 
kylän raitilla kamera kädessä uusia tarinoita 
metsästämässä. On ilo olla mukana aktiivi-
sessa Kyläyhdistystoiminnassa ja rakenta-
massa hyvää tulevaisuutta yhdessä muiden 
kanssa.

Uusia työntekijöitä
TAKYn kesäduuneissa on tänä kesänä kolme 
nuorta tekijää: Alexander Malyshkov, Hele-
na Närhinen ja Jooa Turkka. 

Kesätyöntekijät pääsevät mukaan Kyläyhdis-
tyksen kesäisiin ydintoimintoihin; he autta-
vat tiekirkossa, viheralueiden hoidossa, kiin-
teistöjen kunnostuksessa sekä Wanhanajan 
Markkinoiden järjestämisessä. OP Lounais-
maa ja Salon kaupunki (kesätyöseteli) tuke-
vat palkkaamista.

Uusi kylätalkkarimme Timo Saarinen aloitti 
pestissä kesäkuussa. Timon toimenkuvaan 
kuuluvat mm. Kyläsaunan ja -talon siivous 
sekä ylläpito, tapahtumien järjestely sekä pi-
hahommat kesäisin.

Iltapäivätoiminnan ohjaajaksi on valittu Ma-
rika Simelius. Nyt kesällä Marika on jo muka-
na kirkko-oppaiden ringissä ja Wanhanajan 
Markkinoilla. Syksyllä Marika auttaa ip-toi-
minnan lisäksi luontokoulun taustatöissä.

Petteri Saisto, Rea Hietanen

Auta kodinetsijöitä
Kyläyhdistyksen hallituksen nimeämät Ky-
läkaverit auttavat kyliin muuttoa suunnit-
televia ja muuttaneita – kuten kevään Tei-
jo+ -lehdessä kerroimme. Heille voi vinkata 
myös esimerkiksi kenties vuokralle tai myyn-
tiin tulossa olevista kodeista. Ota reippaasti 
yhteyttä, keskustelut ovat luottamuksellisia.

Elmo Blomqvist, p. 040 511 1134
Taina Hansson, p. 0400 120 562
Pia Kaartinen, p. 045 7880 1669
Tiina Laakso, p. 044 205 4994

Kylillä kuultua
Teijo+ ilmestyi 
Kyläyhdistyksen Koulu&päiväkoti- sekä Tie-
dotus&markkinointi -tiimien yhteinen suur-
ponnistus Teijo+ -matkailulehti julkaistiin 
toukokuussa asukasmarkkinointiteemalla. 
Painos oli kaikkien aikojen suurin, 18.000. 
Toivottavasti olet tutustunut tietopakettiin, 
jossa kerrotaan mm. Teijon luontokoulus-
ta. Jos lehdet pääsevät loppumaan jostain 
kylien palvelupisteestä, lähetä viesti: 
tiedottaja@teijo.fi

Teijon Seudun Eläkkeensaajat ry
Heinäkuussa ei ole kerhopäivää. Elokuun 
kerhopäivän ajankohta ilmoitetaan myö-
hemmin. 
Mukavaa kesää kaikille! 
Marjatta Munter
Senioreille neuvontapäivä ruukkikylillä
Liikkuva resurssikeskus tuo senioreille ja 
läheisille suunnatun järjestöneuvonnan ja 
kaupungin palveluohjauksen lähelle koteja. 
Tule moikkaamaan meitä ja vaihtamaan kuu-
lumisia! Meidät löytää värikkään auton luota 
seuraavasti: 
maanantaina 21.6. 
klo 10-12 Teijon Kyläkaupan pihalta 
klo 13-15 Mathildedalin Tullintien parkkipaikalta.

Saat meiltä tietoa kaupungin palveluista, 
muistiasioista sekä järjestöjen tarjoamis-
ta neuvonta- ja turinanumeroista tekemi-
sen vinkeistä jne. Jaossa myös kotijump-
paohjeita sekä ristikoita. Kyydissämme 
Liikkuvan resurssikeskuksen järjestötyön-
tekijän sekä Salon kaupungin muistikoor-
dinaattorin lisäksi Lounais-Suomen Avus-
tajakeskuksen työntekijä, jolta saat tietoa 
saattaja-avuista ja vapaaehtoiseksi lähte-
misestä. Kaikki keskustelut, palveluohjaus 
ym. ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. 

Satu p. 045 7750 0068

Vilniemen matonpesupaikka
Vilniemen matonpesupaikka (Vilniementie 
34) on yksi Salon kaupungin ylläpitämis-
tä paikoista ja sinne on tänä vuonna tuotu 
myös leveä mattomankeli. Muistutuksena 
kaikille innokkaille matonpesijöille, että 
paikkaa ei voi varata ennakkoon, vaan matot 
pestään tulojärjestyksessä.

Iloja ja haasteita
Teijon alueen perheillä on suuri yhteinen 
ilonaihe: Kalliorinteen päiväkodissa järjes-
tetään ensi lukuvuonna esiopetusta! Men-
neinä vuosina Kalliorinteen 6-vuotiaat on 
kuljetettu päiväkodilta taksilla Saloon esi-
opetukseen ja iltapäivällä takaisin, koska 
ikäryhmän koko ei ole kaupungin silmissä 
riittänyt opetuksen järjestämiseen omassa 
päiväkodissa. Matkustaminen päivittäin toi-
seen yksikköön on ollut pienille lapsille koh-
tuuton rasite ja korona-aikana järjettömyys, 
joka ei toivottavasti kohtaa enää tulevia 
eskarilaisia. Salon opetuslautakunta lähetti 
nimittäin yksimielisesti valmisteluun lauta-
kunta-aloitteen siitä, että esiopetus järjes-
tettäisiin jatkossa aina oman päiväkodin tai 
koulun yhteydessä. Kalliorinteen päiväkodis-
sa on vain yksi 21 lapsen ryhmä, jolloin vaa-
dittu seitsemän lasta yhdessä ikäluokassa 
on väkisin poikkeus. Toisaalta tilat mahdol-
listaisivat toisenkin ryhmän perustamisen ja 
päiväkotiin jonossa olevat lapset asettavat 
odotuksia kasvulle.
 
Opetuslautakunnalla on käsittelyssä toinen-
kin kyliimme liittyvä asia. Kyläyhdistyksen 
helmikuussa tekemässä aloitteessa esitetään 
Salon kaupungin lähtemistä ei-rahalliseen 
yhteistyöhön Teijon Luontokoulun kanssa. 
Luontokoulun tavoitteena on, että jokainen 
salolainen lapsi pääsisi peruskoulun aikana 
tutustumaan omaan kansallispuistoonsa ja 
Salon kaupunkia kutsuttiin mukaan tämän 

Palkitut talkoolaiset
Maaliskuu

Jyrki Sahlström, Antti Ristolainen ja Kari 
Kortekangas - toteuttivat Matildanjärven 
retkiluisteluradan ja paransivat sitä kautta 

kyläläisten virkistymismahdollisuuksia.

Huhtikuu 
Janne Järvinen - Teijon yrityspuistossa 

toimiva yrittäjä tarjoaa nopeasti apuaan 
aina, kun sitä tarvitaan.

Toukokuu 
Mira Kankaanranta ja Seppo Alanissi - 

ovat ahkeroineet Kyläsaunan siivouksessa.

Kesäkuu
 Heikki Pullo - Kirjakkalan Pelle Peloton, joka 

on jo monella tavalla ollut mukana
 järjestämässä kylien lapsille harrastustoimin-
taa, mm. Kyläyhdistyksen tuunauskerhossa.

Sydäniskureita Ruukkikylille
Suomessa sydänperäisen odottamattoman 
äkkikuoleman kohtaa vuosittain 5000-10 000 
henkeä. Äkkikuolema on valitettavasti usein 
myös sydänsairauden (esim. sepelvaltimo-
taudin) ensimmäinen oire. Se johtuu useim-
miten sydänpysähdyksestä eli vaikeasta 
rytmihäiriöstä. Yleisin näistä on kammio-
värinä, jolloin sydämen kammiot värisevät 
tehottomasti. Tällöin sydänlihas ei supistu 
normaalisti, ja veri sekä sen mukana hap-
pi lakkaavat kiertämästä mm. aivoihin. 

Hätäkeskukseen soitto esim. 112 applikaa-
tiolla (112.fi) ja peruselvytyksen (kaypahoi-
to/peruselvytys) mahdollisimman nopealla 
aloittamisella tuetaan aivojen hapen saan-
tia. Painelut supistavat sydänlihaksen, jol-
loin hapekas veri kiertää elimistössä. Tällä 
pystytään parantamaan autettavan selviä-
mismahdollisuutta takaisin kotiin sairaalasta 
20-30 %. Defibrillaattori, Deffa, sydäniskuri 
tähän yhdistettynä nostaa mahdollisuuden 
75 %:iin, mikäli on kyse defibrilloitavasta 

Luontokoulun nettisivut auki!
Kyläyhdistyksen palkkaama projektityönte-
kijä Susanna Leppähaara tekee parhaillaan 
opinnäytetyötään ympäristökasvatuksesta 
Salon alueella. Hän on myös valmistellut 
päiväkodeille ja kouluille kierrätysaiheisen 
oppimistuokion, jossa opettajana toimii 
Sahajärven metsänhaltija Sara. 
Lisätietoa: teijonluontokoulu.fi.

Kylätalkkari Timo Saarinen. Kuva: Veka Helin

Susanna Leppähaara. Kuva:Ari Ranta

Kylätalo Punaportilla on ovet avoinna 
kesämaanantaisin klo 14-19. 

Tervetuloa tutustumaan taloon sekä 
nauttimaan saunan lämmityksestä, 

uimisesta ja muusta mukavasta 
yhdessäolosta!

Punaportti sekä Teijon Kyläsauna  ovat 
varattavissa yksityistilaisuuksiin 

Kyläyhdistyksen 
nettivarausjärjestelmän 

kautta:  
nettiaika.fi/TAKY.

 
Lisätiedot saunatontulta: 

050 5051 573 
sauna@teijo.fi

tavoitteen toteuttamiseen. Sivistyspalvelui-
den johtaja ehti jo esittää aloitteen hylkää-
mistä, mutta opetuslautakunta lähetti esi-
tyksen takaisin valmisteluun, toivottavasti 
Teijon Luontokoulun hyväksi.
 
Ulkopuolisia ryhmiä Teijolle vastaanotta-
maan perustettu Luontokoulu toimii Kyläyh-
distyksen palkkaaman, oman työntekijänsä 
voimin Teijon koulun rinnalla. Teijon kou-
lu jatkaa tavallisena peruskouluna, omalla 
luontopainotteisella linjallaan. Kyläyhdis-
tyksen ja koulun yhteistyössä hankkiman 
luontokoulustatuksen ja -brändin myötä 
Kyläyhdistys panostaa asukasmarkkinointiin 
ja vahvistaa samalla koulua ja sen tunnet-
tuutta.

Kyläyhdistyksessä on havaittu, että kylämme 
kiinnostavat nyt paitsi turisteja, myös muut-
tajia. Kysyntä on kovaa, mutta tarjontaa on 
vähän, ja useampi muuttaja ehtii valitet-
tavasti löytää kodin muualta ennen talon 
löytymistä Ruukkikylistä. Palveluidemme 
säilyminen edellyttää kuitenkin muuttajien 
saamista kyliin. Hiljaisessa myynnissä olevis-
ta kiinteistöistä voi vinkata Kyläkavereillem-
me tai ilmoittaa Kyläkuulumisissa.

Maisa Kaitila, luontokoulun ohjelmavastaava

sydämen rytmihäiriöstä esim. kammioväri-
nästä.

Suomessa rekisteröityjä defibrillaattoreita 
on 3200 kappaletta sydänliiton defi.fi rekis-
terissä.

Teijon alueella ambulanssin tuloon kuluu si-
jainnista riippuen 30-60 minuuttia. Defibril-
laattorin sijainnilla kylissämme nostettaisiin 
turvallisuustasoa siis huomattavasti. Tämä 
koskee meitä kaikkia: vakinaisesti kylillä 
asuvia, mökkiläisiä ja turisteja. Ruukkikylien 
yrittäjät suunnittelevat parhaillaan deffojen 
hankintaa Matildaan ja Teijolle. Kyläyhdistys 
tiedottaa teijo.fi-sivuilla ja alueen FB-ryh-
missä, kun asia etenee.

Hannele Toivola Joutsen Matildan satamassa.  Kuva: Tanja Rivinoja

Teijon toveri lennossa. Kuva: Tanja Rivinoja

http://teijo.fi 
http://tiedottaja@teijo.fi
http://teijonluontokoulu.fi.

