
Kyläyhdistys olemme me kaikki!
Taas on yksi vuodenkierto umpeutumassa. Teijon 
Alueen Kyläyhdistyksen vuosi 2021 sujui oikein muka-
vasti niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Merkit-
tävimmät koronapandemian talouteen vaikuttaneet 
”puutteet” olivat kyläsaunan lähes koko kevään jat-
kunut sulku, koululaisten leirikoulun poisjäänti ja ju-
hannusjuhlien peruuntuminen. Teijo+ - matkailulehti 
sen sijaan tehtiin onnistuneesti, mikä oli todella tär-
keä talouden tukijalka – iso kiitos alueemme yrittäjil-
le ilmoitusten ostamisesta! Tuntimäärältään kaikkien 
aikojen laajimpana toteutunut tiekirkko oli niin ikään 
iso ylpeyden aihe.

Vuoden painopisteitä ovat olleet luontokoulutoiminnan 
käynnistäminen ja asukasmarkkinointi. Teijon luonto-
koulu sai Luonto- ja ympäristökoulujen liiton toimintakeskussertifikaatin toukokuussa, joka on koulun perustamisajankohta. Koulu 
toimii samoissa tiloissa Teijon koulun kanssa. Korona on toiminnan alkua hiukan hidastanut, mutta nyt meillä on tehty päätös strategi-
sesta linjauksesta ja valittu osa-aikaiset ympäristökasvattajat. Varsinaisten luontokoulupäivien suunnittelu on menossa ja toivottavasti 
ryhmien vastaanotto Teijolle on mahdollista pian vuodenvaihteen jälkeen. Luontokoulu on jatkossa myös asukasmarkkinointimme 
ytimessä.

Aina välillä kuulee vaatimuksia, että ”kyläyhdistyksen pitää tehdä sitä ja sitä tai toimia niin ja niin”. Siinä yhteydessä on hyvä muistaa, 
että lähes kaikki tapahtuu vapaaehtoisvoimin. Näille vaatijoille heitän vastakysymyksen: ”Mitä sinä yhdessä muiden asiaa tärkeänä 
pitävien kanssa voisit tehdä asian hyväksi?” Otamme mielellämme mukaan uusia kyläläisiä tiimeihin kehittämään toimintaamme. 
Kyläyhdistys pyörittää noin viiden pienemmän yhdistyksen talkoomäärää. Onhan meillä siipiemme suojissa mm. kyläsauna, kylätalo, 
koulun ja päiväkodin vanhemmat, tiekirkkotoiminta sekä isoja tapahtumia. Näin laaja toiminta vaatii valtavan laajan vapaaehtoisten 
joukon. Ja onneksi meillä sellainen on – mutta lisää talkooväkeä tarvitaan koko ajan.

Toiminnan pyöritystä johtaa hallitus. Myös hallituksen osalta on hyvä muistaa, että nojaamme siihen tuntimäärään, joka hallituksen 
jäsenillä on mahdollisuus korvauksetta yhteiseen hyvään lahjoittaa. Hallituksemme keski-ikä on alle 50 vuotta, monet sen jäsenistä 
elävät ns. ruuhkavuosia. Hallituksessakin olemme yrittäneet järjestää sen kokoisia vastuualueita kuin mukavasti pystyy tekemään.

Kyläyhdistys on jotain ihan muuta kuin vain hallitus; se on jäsentensä summa. Hallitukseen valitut tarvitsevat ympärilleen oman 
vastuualueensa käytännön työtä tekemään ison joukon apukäsiä. Ja jälleen kerran: onneksi on niin paljon kyläläisiä, jotka auttavat ja 
hoitavat erikokoisia tontteja kuin omaansa. Yksi käy saunalla tai kylätalolla siivoamassa kerran-pari kuussa, toinen tekee muutaman 
tiekirkkovuoron kesällä, kolmas grillaa makkaraa tapahtumissa, neljäs jakaa jäsenlehtiä postilaatikoihin jne. Aivan oma supertalkoo-
laisten joukko ovat ne, jotka hoitavat ison vastuualueen itsenäisesti, tiiviissä yhteistyössä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Esimerk-
keinä vaikkapa saunatonttu, Teijo+ -mediamyyjä, jäsenlehden taittaja ja tiekirkkovastaava.

Toimintaamme laajuuden hyvä puoli on, että jokaiselle löytyy jotakin: saa valita muutaman tunnin vuoron ja jopa viikoittaisen vas-
tuualueen väliltä, saa valita myös itselleen sopivan vuodenajan. Vain keskustelun kautta saamme selville, millainen rooli esimerkiksi 
uusia kyläläisiä kiinnostaa. Jäsenhakemus on osoittautunut luontevaksi keskustelun avaukseksi. Niitäkin kyläläisiä on, jotka vaikuttavat 
pelkäävän mukaan tulemista, koska sitten ”joutuu” tekemään aina ja paljon. Kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Voi tulla sitoumuk-
setta kokeilemaan, miettiä onko tämä kivaa ja päättää sitten jatkosta. Yhdistystoiminnan parhaita puolia on mukava yhdessä tekemi-
nen ja uusiin ihmisiin tutustuminen yhteisen hyvän merkeissä. Ainakin minä innostun tästä aina vaan uudelleen.

Lämmin kiitos kaikille talkoolaisille, palvelujemme ja tapahtumiemme asiakkaille sekä ihan kaikille kyläläisille kuluneesta vuodesta. 
Rauhallista joulun aikaa ja turvallista uutta vuotta 2022.

Marja-Sisko Ranta 
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Tiina Vaarapuro ja Martina Vara tarjoavat hy-
vinvointipalveluja niin Ruukkikylien asukkail-
le kuin alueella vieraileville. Heidän yhteinen 
toimipisteensä löytyy Teijolta (Santatie 11), 
mutta molemmat tekevät myöskin kotikäyntejä.

Tiina on koulutukseltaan hieroja ja on toimi-
nut alalla kuutisen vuotta. Palvelutarjontaan 
kuuluu perinteinen hieronta, turve- ja läm-
pöhoidot, intialainen niska- ja päähierontaa 
sekä urheiluhierontaa kuten triggerpiste- ja 
kuumakivihierontaa. ”Kuumakivihieronnas-
sa hierottavalle alueelle laitetaan ensin li-
haksia puuduttavia lämpimiä kiviä, mikä jäl-
keen niitä voidaan hieroa lämpimillä kivillä 
ilman kipua ”, Tiina kertoo ja jatkaa: ”Kuuma-
kivihierontaa suositellaan erityisesti urheili-
joille, fyysisesti raskasta työtä ja istumatyötä 
tekeville, joilla esiintyy sormien puutumista. 
Olen itsekin harrastanut erilaisia urheilula-
jeja, joten kokemusta löytyy, kuinka erilaisia 
jumeja voidaan poistaa. ” 

Tiina tarjoaa myöskin parafiinihoitoja, jotka 
sopivat erityisesti reumaa ja fibromyalgiaa 
sairastaville. ”Parafiinihoidossa jalat ras-
vataan hyvin, minkä jälkeen ne kastetaan 
lämpimään parafiiniin. Jalat kääritään muo-
vipussiin ja laitetaan sukkiin vaikutusajaksi”, 
Tiina kuvailee hoitoa. Käsittely helpottaa 
reuman oireita ja kosteuttaa ihoa vähentäen 
ryppyjä esimerkiksi käsissä.

SKY Diplomi kosmetologi Martina valmistui 
Suomen Kosmetologikoulusta Helsingissä 
1994. ”Olen aina ollut valtavan kiinnostunut 
ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnis-
ta. Niin elämäntavat kuin perimä kuin myös 
mieli vaikuttaa paljon ihon kuntoon. Minulla 
on loputon tiedonjano hyvinvointia kohtaan 
ja olenkin siinä kohtaan ikuinen opiskelija”, 
Martina kertoo. Kasvo- ja kokovartalohieron-

Hyvinvointipalveluja Ruukkikylillä.Kuva: Charlotta Laitsaari

Kyläyhdistyksen puuropajalla makkaraa grillaamassa Luontokoulutiimin vetäjä Maisa Kaitila.

tojen lisäksi Martina tarjoaa jalka- ja käsihoi-
toja sekä ripsien ja kulmien värjäyksiä.

Kosmetologin työssä hoidetaan ihon lisäk-
si huomaamatta myös mieltä. Hoidot ovat 
rentouttavia ja stressitasoa laskevia. Usein 
kasvohieronnan jälkeen naamion aikana asi-
akas vaipuukin rauhalliseen kevyeen uneen. 
”Kaikki hoidot sopivat myös miehille. Moni 
mies yllättyy, miten ihanalta iho voi tuntua 
hoidon jälkeen.” Tehokkaiden hoitavien ai-
neiden lisäksi kosmetologin työssä tärkeä 
työväline ovat omat kädet eli kosketus. Ei ole 
sama, miten koskettaa. Sen pitää olla hoita-
va, rentouttava ja lämmin vaikka siinä käy-
tetäänkin oikeita hierontaliikkeitä. Kosme-
tologin tekemässä kokovartalohieronnassa 
tarvitaan lisäksi vielä rytmiä ja napakkuutta, 
muttei mennä yhtä syvälle lihaskudoksiin 
kuin urheiluhieronnassa.

Tiina ja Martina tekevät töitä yhdessä ja erik-
seen. Toiveiden mukaan voidaan räätälöidä 
hoitopaketti vaikka hyvinvointi-iltaan. Palve-
luja saa varattua joko soittamalla tai lähettä-

mällä teksti- tai whatsapp viestin. Ensi vuo-
den alussa aukeavat kotisivut, jonne tulee 
ajanvarausjärjestelmä.

”Meiltä saa myöskin ihanat hemmottelulah-
jakortit joululahjaksi sukulaisille tai ystäville. 
Lahjakorttiin voi laittaa halutun summan tai 
halutun palvelun. Mikäpä olisi ihanampi lah-
ja esimerkiksi äidille kuin hemmotteluhoito 
joulukiireiden jälkeen!”

Lisätiedot:
Tiina Vaarapuro, hieroja, p. 050 038 4504
Martina Vara, kosmetologi, p. 044 024 0971

Hyvinvointipalveluja Ruukkikylillä

Pvm ja klo  Tapahtumia Teijon Ruukkikylillä (Muutokset mahdollisia.) Lisätiedot 
Ma ja to  6-10 Avantouintivuorot Kyläsaunalla teijo.fi 
Tiistaisin  13 Kuukauden joka toinen tiistai kerhopäivä Ravintola Teijon Arkissa Teijon Seudun Eläkkeensaajat ry 
Keskiviikkoisin  16-20 Teijon Kyläsaunassa saunotaan: yht. uimapukuvuoro miehille ja naisille teijo.fi/palveluja/kylasauna 
Perjantaisin  17-21 Teijon Kyläsaunassa saunotaan: naiset 17-19, miehet 19-21 teijo.fi/palveluja/kylasauna 
Sunnuntaisin  17-20 Teijon Kyläsaunassa saunotaan: 17-20 yhteinen uimapukuvuoro  teijo.fi/palveluja/kylasauna 
27.2.asti la-su  11-16  
Vapaa pääsy 

Taiteilijaseuran vuosinäyttely 2021 ”Tunnetiloja” Teijon Masuunin 
galleriassa, Annimari Taivalsaaren ”Maaginen Maa” aulassa/kahvilassa, 
Seppo Alanissin "Kuinka se sieltä kasvoi" studiossa 

teijonmasuuni.fi.  

Pe 17.12.  10.30-14 Joululounas Ravintola Teijon Arkissa ravintolateijonarkki.fi 
Pe 17.12. 14 Jouluruokailu yksityistilaisuutena Ravintola Teijon Arkissa Teijon Seudun Eläkkeensaajat ry 
Ke 22.12. 7.30-10 Joulupuuro Ravintola Teijon Arkissa ravintolateijonarkki.fi 
Ke 22.12.  10.30-14 Joululounas Ravintola Teijon Arkissa ravintolateijonarkki.fi 
La 18.12.  18 Matildan Tiernapojat@Marina FB:Mathildan Marina 
22.12.-23.12. Joulun kotimyyntien nouto Teijon Arkista (ennakkotilaukset) ravintolateijonarkki.fi 
24.12. 12-16 Joulusauna Kyläsaunalla Teijo.fi 
24.12.  14 Aattohartaus Teijon kirkossa salonseurakunta.fi 
26.12.  18 Kauneimmat joululaulut -jumalanpalvelus Teijon kirkossa salonseurakunta.fi 

La-su 26.-27.2  11-15 Pakkaspäivän tori Teijon Masuunin alakerran lämpimissä sisätiloissa ja 
sisäpihalla: myynnissä käsityö- ja lähiruokatuotteita. 

markkinat@teijonmasuuni.fi 
www.teijonmasuuni.fi 

 

Joogaa Teijolla
Joogaryhmät 12.1. alkaen 
keskiviikkoisin Teijon Masuunilla: 
aloittelijat klo 17.15-18.30 
ennen jooganneet klo 18.35-19.50 
Hinta 8 €/kerta tai 100 €/kausi (16 kertaa). 
Lisätiedot: Rea Hietanen, 050 569 2303, 
rea.hietanen@gmail.com.

ILMOITUS



Sanna ja Karoliina – Luontokoulun ympäristökasvattajat
Sanna Koistinen Halikosta ja Karoliina Nordin Teijolta toimivat osa-aikaisina ympäristökasvat-
tajina Kyläyhdistyksen perustamassa Teijon luontokoulussa. Yhdistyksen hallitus linjasi luonto-
koulun strategiaksi luonnontieteitä ja taidetta yhdistävän toimintamallin. Siksi se valitsi pestiin 
yhden sijaan kaksi ympäristökasvattajaa. 

”Meidän ympäristökasvattajien kannalta se on loistava asia, kun pääsemme jakamaan isot oppi-
lasryhmät ja työtehtävät sekä yhdessä tekemään ympäristökasvatuksen pioneerityötä luontoa, 
taidetta, pedagogiikkaa ja lasten iloa yhdistävän toiminnan parissa”, Karoliina kertoo ja jatkaa: 
”Minä olen opettanut lapsia yli 20 vuotta taidealalla yhdistäen teatteria, sirkusta, musiikkia ja 
tanssia työssäni; Sanna taas on koulutukseltaan luokanopettaja. Hän on toiminut kyläkoulussa 
ja järjestänyt paljon ulko-opetusta. Meitä yhdistää opetusalan lisäksi rakkaus lapsiin, luontoon 
ja liikkumiseen.”

Musta Jaana hiihtolomilla kylille
”Ad rem! Todistaja on lausunut, että on 
nähty hänet lentävän luudalla varastettuja 
alpakan villoja selässään Hummeldahlin ve-
simyllylle päin. Hän oli hokenut lentäessään 
tuppateera, tuppateera! Tämä on hyvin va-
kava syyte!”

Oikein Tukholmasta saakka saapunut Turun 
hovioikeuden presidentti Sparre ja kumppa-
nit käyvät Teijon Isoholman saaressa asuvan 
Jaanan kimppuun hiihtolomaviikolla, jos 
korkein niin sallii! Ulkoisista haasteista huo-
limatta Kylien näytelmäkerho on jaksanut 
sinnikkäästi työstää Mustan Jaanan tarinaa 
esityskuntoon. Viimeistelyt ovat käynnissä. 
Tarinaa on tarkoitus kertoa, remontissa uu-
den valoisan ilmeen saaneella Matilda Talol-
la hiihtolomaviikolla 20.-27.2.2022. Esityksiä 
on joka päivä. Arkisin klo 18 ja viikonloppuna 
myös klo 14.

Olette lämpimästi tervetulleita kuulemaan ja 
näkemään omin aistein, onko kylillä vuosisa-
toja kulkenut Mustan Jaanan tarina totta vai 
tarua! Liput tulevat piakkoin myyntiin aina-
kin Kyläkaupalle ja Terhoon.

Jore Penttinen

Kylillä kuultua
Kyläsaunan kuulumisia
Kyläsaunan keskiviikkovuoro on nyt tun-
nin pidempi eli saunomaan pääsee klo 16-
20. Avantouintivuorot jatkuvat tiistaisin ja 
torstaisin klo 6-10. Saunaa ei lämmitetä 
avantouintiaamuna. Jouluaattona 24.12. 
saunotaan klo 12-16 ja sunnuntaina, tapa-
ninpäivänä on normaalivuoro klo 17-20. 

Haluaisimme muistuttaa, että Kyläsaunan 
ylläpitoon käytetään vuosittain merkittävä 
summa rahaa. Pelkästään sähkökulut ovat 
tammi-marraskuussa olleet keskimäärin 150 
euroa/viikko. Lisäksi saunan uimasuvannon 
vesilinjauksen uusimiseen ja muihin kunnos-
tustöihin on käytetty yli 2.000 euroa tänä 
vuonna.

Tulopuolta hankaloitti koko kevään jatkunut 
koronapaussi. Niinpä Kyläsaunan vuosi tulee 
olemaan selkeästi alijäämäinen. Ensi vuonna 
toivottavasti saadaan toiminta taas tasapai-
noon, jotta saunan ylläpito ja remonttien 
teko on jatkossakin mahdollista. Tulot syn-
tyvät sanojien ja avantouimareiden maksuis-
ta. Hoidathan siis oman maksusi kuntoon 
helposti ostamalla vuosikortin tai hakemalla 
saunaliput Kyläkaupalta! Nimen kirjoittami-
nen saunalippuun ja saunakirjaan on edel-
leen tärkeää, jotta mahdolliset korona-altis-
tumiset saunalla voidaan jäljittää.

Lämpimät kiitokset yhteistyöstä.

Kohti joulua iltapäivätoiminnassa
Syyskausi alkoi koulun iltapäivätoiminnassa 
mukavasti, kun yhteiset asiat sovittiin ryh-
mässä. Päivärytmi ja säännöt sisäistettiin 
nopeasti. Motoksi valittiin ”Ole muille sellai-
nen kuin haluat muiden olevan itsellesi”. Yh-
dessä lasten kanssa suunnittelimme päivien 
sisältöjä. 

Syksyn aikana on ehditty tehdä monenmois-
ta läksyjen, pelailun, leikkimisen ja muiden 
normirutiinien lisäksi. Halloween-bileitä var-
ten koulun ruokala koristeltiin ja jokainen 
sai pukeutua haluamaansa asuun. Lapset 
valitsivat keskuudestaan parhaimman pu-
vun. Asiaan kuului tietysti vähän herkkujen 
syöntiä. Isänpäiväksi askarreltiin erilaisia 
kortteja, joita voi käyttää muun muassa au-
ton parkkikiekkoina. Erilaisia autoja valikoi-
tui parkkikiekkojen pohjiksi. 

Marraskuisena perjantaina koko ip-porukka 
pakkasi eväät mukaan ja teki retken satama-
rannan grillipaikalle. Lämpimät makkarat ja 
voileivät maistuivat kaakaon kanssa ulkona 
paremmalta kuin sisällä; liekö ollut liikun-
nan ja raikkaan ilman ansiota. Ennen joulua 
on ohjelmassa tietysti vielä jouluaskartelua. 
Suunnitelmissa on tehdä esimerkiksi kau-
ranjyvillä täytettyjä tonttuja.

Iltapäiväkerhon lapset odottavat jo kovasti, 
että tulisi lunta ja pääsisi pihalle tekemään 
lumiukkoja ja  linnoja sekä luistelemaan 
kentälle. Toiminta jatkuu kevätkaudella viisi-
päiväisenä koulupäivän päättymisestä puoli 
viiteen asti. 

Mukavaa joulua kaikille kyläläisille!

Marika Simelius, iltapäiväkerhon ohjaaja

Palkitut talkoolaiset
Lokakuu
Mika Metsäpalo toimi Wanhanajan 
Markkinoilla kiertävänä kahvinmyyjänä; 
hän auttoi myös Punaportin keittiöremon-
tin suunnittelussa

Marraskuu
Karoliina Nordin pelleili Wanhanajan 
Markkinoilla klovni OHOna sekä teki 
ympäristökasvattajaharjoittelua Teijon 
luontokoulussa

Joulukuu
Esa Järvinen auttoi satojen markkina-
munkkien paistossa elo- ja marraskuussa

Teijon Masuunin joulumarkkinat
Teijon Masuunilla järjestettiin perinteiset Käsi-
työläisten Joulumarkkinat marraskuun viimei-
senä viikonloppuna Masuunin piha-alueella ja 
sisätiloissa, nyt jo 10. kerran. Kaksipäiväisiä jou-
lumarkkinoita on Masuunilla vietetty aivan tai-
teen ja kädentaitojen keskuksen perustamisesta 
eli vuodesta 2012 lähtien. Tänä vuonna mukana 
oli ”vanhojen tuttujen” lisäksi myös paljon uusia 
myyjiä läheltä ja kaukaa: tarjolla olikin ennätyk-
sellisen monipuolinen valikoima upeita käsityö- 
ja lähiruokatuotteita yli 80 kädentaitajalta.

Markkinaviikonloppuna Masuunin näyttelytilois-
sa avautuivat talvikauden taidenäyttelyt: Salon 
Taiteilijaseuran vuosinäyttely 2021, ”Tunnetilo-
ja”, helsinkiläisen valokuvataiteilija Annimari Tai-
valsaaren ”Maaginen Maa” sekä teijolaisen kuva-
taiteilija Seppo Alanissin ”Kuinka se sieltä kasvoi”. 
Lisäksi Teijon Kulttuurimeijerillä oli avoimet ovet 
ja Teijon kirkossa päästiin laulamaan kauneimpia 
joululauluja. Markkinoilla oli tuttuun tapaan mu-
kana Teijon Alueen Kyläyhdistys puuropajoineen 

Karoliina  Nordin

Punaportille tulossa keittiöremontti
Ykkösakselin hallitus myönsi 7.12. Kyläyh-
distykselle tukea Kylätalon keittiöremont-
tiin. Tuen ansiosta keittiön sähköt, kalusteet 
ja laitteet uusitaan ensi vuonna. Remontin 
kustannusarvio on 8.000 euroa ja tukea siitä 
saadaan puolet. 

Kylätalkkarin kuulumisia 
Kylätalkkarimme Timo on touhunnut koko 
kesän ahkerasti perustalkkarin hommia: sau-
nat on siivottu viikoittain ja pönttöuunit läm-
mitetty sekä urheiltutaloa on siivottu sään-
nöllisesti. Lisäksi kesäaikana kunnostettiin 
melkein kaikki ilmoitustaulut sekä leikattiin 
Teijon rannan nurmikko, kun kesäduunarit 
siirtyivät opinahjoihin. Näiden töiden ohel-
la Timo on kunnostautunut hernekeiton ja 
riisipuuron valmistamisessa yhdistyksen ta-
pahtumiin sekä tarvittavien rakenteiden ko-
koamisessa. 
Petteri Saisto

Teknologiaharrastamista tarjolla Teijolla!
Kansalaisopiston Maker-kurssit alkavat Kir-
jakkalan Kyläverstaalla. Nuorten ryhmä 
(12-19 v) kokoontuu maanantaisin klo 17-
19.30, 10 kertaa alkaen 28.2.2022 ja aikui-
set torstaisin klo 18-20.30, 8 kertaa alkaen 
3.3. Ilmoittautuminen alkaa tammikuussa 
Salon kansalaisopiston kautta. Tervetuloa 
mukaan! Lisätietoja: makerspaceman.com 

sekä myös Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys 
myyntipisteineen, joten tapahtumassa oli kaiken 
muun hyvän ohella mahdollisuus tukea sekä Tei-
jon luontokoulua että paikallista eläinsuojelutyötä.

Kipakasta talvisäästä ja koronarajoituksista huo-
limatta markkinavieraita kävi viikonlopun aikana 
runsaasti ja tapahtuma järjestelyineen sai paljon 
kiitosta sekä kävijöiltä että myyjiltä. Lämmin kii-
tos kaikille myyjillemme ja vierailijoillemme, Kylä-
yhdistykselle sekä Salon kaupungille yhteistyöstä! 
Kiitokset kaikille osallistujille myös erinomaisesta 
varautumisesta koronapassin esittämiseen: pas-
sintarkistukset sisätiloihin sujuivat mallikkaasti 
eikä jonoja päässyt syntymään.

Teijon Masuuni kiittää ja toivottaa kaikille ihanaa 
ja turvallista ja tunnelmallista joulunodotusta!

Marja-Maria Bäckmand

Syyttäjä Wigelius syyttää Musta Jaanaa noituuden harjoittami-
sesta ja vaatii häntä vesitestiin Aurajokeen! Kuva: Riikka Koli

Pelkkä pelle
Olen 46-vuotias melkein entinen ilma-akro-
baatti. Sen lisäksi olen ennen kaikkea äiti, vai-
mo, klovni ja sirkusopettaja. Olen opiskellut 
ilma-akrobaatiksi Lontoossa ja teatteripeda-
gogiikkaa Teatterikorkeakoulussa sekä työs-
kennellyt sairaalaklovnina 10 vuoden ajan. 

Aiemmin tituleerasin itseäni akateemiseksi 
akrobaatiksi, mutta tällä hetkellä työnkuvani 
on olla pelkkä pelle. Lokakuusta alkaen olen 
työskennellyt Klovni OHO:n roolissa kulkien 
ympäri maakuntaa Taiken myöntämällä apu-
rahalla ja ilahduttaen - joskus kenties myös 
hämmentäen - ihmisiä kouluissa, hoitokodeis-
sa, turuilla ja toreilla. Sen lisäksi toimin sirkuk-
sen tuntiopettajana Helsingissä Tanssiteatteri 
Hurjaruuthilla sekä Salossa kansalaisopistossa.

Karoliina Nordin

Ötököiden puolestapuhuja
Eräs mies kysyi minulta kerran: ”No, mitä väliä 
on yhdellä lajilla? Eikös niitä ötököitä ole met-
sät täynnä?” Vastasin: ”Kyllä kai ötökkäkin sit-
ten voisi kysyä mitä väliä yhdellä ihmisellä on? 
Eikös niitä ole kaupungit täynnä?” Ötököiden 
puolestapuhujana toimi tässä keskustelussa 
minä, Sanna Koistinen. 

Metsä eliöineen on minulle tärkeä ympäris-
tö. Olen harrastanut suunnistusta ja retkeilyä 
koko ikäni, joten monenlaiset metsät ovat 
tulleet tutuiksi. Ihmisen kädenjälki näkyy 
enenevässä määrin joka puolella. Onneksi on 
vielä alueita, jotka ovat saaneet pysyä metsi-
nä. Maassamme on lukuisia kansallispuistoja, 
joiden rauhasta me ihmiset saamme nauttia. 
Teijolla on yksi uusimmista puistoista. Se kät-
kee sisälleen monipuolisen kattauksen erilais-
ta metsä- ja järviluontoa. Kiitos kaikille teille, 
jotka olette olleet mukana kansallispuistoa 
perustamassa.

Olen ilokseni päässyt mukaan Teijon luonto-
koulun toiminnan kehittämiseen. Luontokou-
lussa haluamme, että tulevaisuudessa meille 
kasvaa ihmisiä, jotka ymmärtävät mikä mer-
kitys ötökällä on. Ympäristömme on kokonai-
suus ja me ihmisinä olemme osa sitä. Saam-
me luonnosta paljon ja meidän tehtävämme 
on myös pitää siitä huolta. Monimuotoinen 
Teijon kansallispuisto tarjoaa tämän työn to-
teuttamiseen hyvät olosuhteet.

Pidän kyllä ötököiden lisäksi paljon myös ihmisis-
tä. Jos siis tapaamme metsässä tai missä tahansa 
muualla, olisin hyvin iloinen juttuseurasta.

Sanna Koistinen

Teijon seudun eläkkeensaajat 
Tammikuusta lähtien normaalisti kerhopäivä 
joka kuukauden toisena tiistaina Ravintola 
Teijon Arkissa. Jäsenmaksut 15 € 
tilille FI74 5334 0020 0325 26. 
Marjatta Munter

Keramiikkakerho
Työt Keramiikkapajalla jatkuvat tammikuus-
sa 2022. 
Lisätiedot: Aila Salmivaara, p. 040 559 2279.

Lasten tekemä ihastuttava tonttu.Kuva Marika Simelius

Teijon Masuunin joulumarkkinoilta .Kuva: M-M Bäckmand 

Matildan joulumarkkinoilta.Kuva: Tanja Rivinoja

Sanna Koistinen

Joulukylässä ja -markkinoilla joulun tunnelmaan

Mathildedalin joulumarkkinoilla 
perinteistä vilskettä
Iloista rupattelua, käsityö- ja herkkulöytöjä, kuk-
kasia ja villasukkia, lämmintä joulutunnelmaa 
– niistä on Mathildedalin Ruukkitehtaiden perin-
teiset joulumarkkinat tehty. Marraskuun 20. ja 
27. päivänä järjestetyt keskieurooppalaistyyliset 
tapahtumat keräsivät kylään jälleen tuhansia 
kävijöitä. Teijon Toverit huolehti pysäköinnin oh-
jauksesta.

– Tämän vuoden uutuudet, lasten askartelupaja ja 
QR-koodilla toiminut tonttukysely, toteutettiin Sa-
lon seudun ammattioppilaitoksen matkailualan opis-
kelijoiden kanssa, yrittäjä Krista Gustafsson kertoo.

Terveysturvallisista syistä jo toistamiseen kah-
teen viikonloppuun ajoitettu tapahtuma luo on-
nistuneesti jatkumoa tuleviin vuosiin.
– Myyjiä oli sopivat 35 ja yleisöä mukavan run-
saasti niin, että kaikkia pystyttiin kylässä palvele-
maan ilman suuria ruuhkia.

Myös Mathildan Marinan yrittäjä Maria Rantanen 
kiittelee tapahtumaa.
– Mathildedalin ja Teijon Masuunin joulumarkki-
noilla on valtava vetovoima. Samaan aikaan järjes-
tettyinä ne saavat ihmiset liikkeelle ja innostavat 
tutustumaan kaikkiin ruukkikylien palveluihin.


