Monen palvelun
Salon Fleur
VASKIOLLA ASUVALLE Asta Kaislalle
kävi niin kuin monelle muullekin Teijon
kylillä käyneelle: hän tuli, ihastui ja jäi.
Salossa jo 45 vuotta kampaamo- ja kukkakauppapalveluita tarjoavaa yritystään
pyörittäneellä Kaislalla oli tapana osallistua Teijon alueen myyntitapahtumiin.
Eräällä myyntikerralla hän kuuli sattuman kautta Teijolta vapautuvasta liiketilasta. Päätös oli helppo tehdä, ja helmikuun alussa Salon Fleur avasi ovensa
Teijon Masuunin sisäpihalla. ”Tämä on
niin minun oloinen kylä. Tykkään kovasti
tunnelmasta täällä”, Asta kertoo.
VIIHTYISÄ LIIKETILA Masuunin
sisäpihalla (Telakkatie 17) kätkee sisäänsä suuren määrän eri palveluita.
”Työskentelin pitkään pelkästään parturi-kampaajana, mutta olin aina haaveillut puutarhanhoidosta. Täyttäessäni 50
vuotta päätin vihdoin tehdä haaveista
totta ja opiskelin puutarhuriksi”. Nyt hän
on jo reilut 15 vuotta yhdistänyt parturi-kampaamopalveluihin niin kukkakaupan palvelut kuin puutarhasuunnittelunkin. Kukkien ja kampaamopalveluiden
yhdistäminen on luontevaa. ”Voin hoitaa esimerkiksi morsiamen kampauksen, hiusten koristelun tuoreilla kukilla,
ja samalla myös koko juhlapaikan koristelun”, Asta kertoo. Yksi syy tulla yrittä-
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jäksi Teijolle olikin alueen suuri suosio
hääpaikkana. Astalta voi tilata kukat ja
koristelut kaikenlaisiin isoon ja pieniin
juhliin ristiäisistä hautajaisiin. ”Koristelen mielelläni kaikenlaiset juhlatilat”,
hän sanoo. Salon Fleurista saa myös
viikonloppuisin tuoreita leikkokukkia.
Kyläläiset ovat ottaneet Astan mukavasti vastaan. ”Ystävänpäivää edeltävänä
viikonloppuna kukat loppuivat jopa kesken”, Asta kertoo. Hän neuvookin, että
jos haluaa jotain tiettyä kukkaa kannattaa se varata etukäteen. Kevään edetessä Asta lupaa ottaa valikoimiin myös
puita, pensaita ja perennoja. ”Kausikukkia tulee myös tarjolle. Ensimmäiseksi
tietysti tulppaaneja ja neilikoita”.
ASTA TARJOAA myös puutarhasuunnittelupalveluita. ”Tykkään erityisesti
suunnitella pihoja.” Pihasuunnittelussa
yhteistyö tilaajan kanssa on Astalle tärkeää. ”En lähde suunnittelemaan pihaa

piirros edellä. Menen mieluummin pihan
omistajan kanssa yhdessä fiilistelemään
pihalle ja juttelemaan hänen kanssaan.
Yhdessä kulkiessa ja jutellessa saan kuvan siitä, minkälaisen pihan juuri tämä
asiakas tahtoo”, Asta kertoo työskentelytavoistaan. Asta valmistaa myös itse
erikokoisia piharuukkuja, joiden avulla pienemmillekin pihoille tai terasseille
saa taiottua monipuolisia istutuksia.

KyläKuulumisia

MYÖS ERILAISET kurssit kuuluvat
Salon Fleurin tarjontaan. Osan kursseista Asta pitää itse, osa hänen yhteistyökumppaninsa. ”Juuri pidettävälle
värikurssille on ilmoittautunut mukavasti väkeä”, Asta kertoo. Värikurssilla perehdyttiin miten värit vaikuttavat
hyvinvointiin ja mikä merkitys niillä voi
elämässä olla. Tulossa on myös kranssikurssi. ”Kurssilla kaikki saavat tehdä oman kranssin. Hinta sisältää kaikki materiaalit ja valmiin kranssin saa
mukaansa kotiin sopivasti juuri ennen
pääsiäistä”, Asta kertoo lauantaina 9.4.
pidettävästä kurssista. Äitienpäiväksi
Astalla on suunnitteilla tapahtuma, missä lapset voivat istuttaa oman kukan.

Neljännesvuosisata yhteistyötä

Salon Fleur on avoinna tällä hetkellä
sopimuksen mukaan. Kevättä kohden
mentäessä aukioloajat laajenevat. Tarkista aukioloajat Facebookista: www.
facebook.com/Salonfleurastakaisla tai
varaa aika puh. 044 278 2728.
Hanna-Mari Järvinen
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Tapahtumia Teijon Ruukkikylillä (Muutokset mahdollisia.)

Lisätiedot

ti ja to  6–10
Keskiviikkoisin  16–20
Perjantaisin  17–21
Sunnuntaisin  17–20
5.3.–29.5.
la-su  12–16
vapaa pääsy

Avantouintivuorot Kyläsaunalla
Teijon Kyläsaunassa saunotaan: yht. uimapukuvuoro miehille ja naisille
Teijon Kyläsaunassa saunotaan: naiset 17–19, miehet 19–21
Teijon Kyläsaunassa saunotaan: 17–20 yhteinen uimapukuvuoro
Teijon Masuunin galleriassa Käki-ryhmä: A. Hilli, I. Jännes, M. Keinänen,
T.Lindström, H.Pasanen ja M-L Pohjola-Valkola. M. Räsänen:
"Heijastuksia – Reflections” aulassa/kahvilassa. K. Sutisna: ”Löytö”
studiossa ja R. Savolainen: Liikkeellä luonnossa Masuunin Camerassa.
Sammuttimien vuositarkastus, Teijon ranta, VPK:n edusta
Pääsiäistori Teijon Masuunin sisäpihalla
DJK Design -galleriassa Ruukinrannassa pientä tarjoilua ja arvonta
Mahdolliset seurakuntatapahtumat mm. pääsiäisenä tarkistettavissa:
Kevään kutsu -tapahtuma ja pääsiäistori Mahtildedalin ruukkitehtailla
Mathildan Marinassa erikoisaukioloajat
Pääsiäisbuffet Ravintola Teijon Arkissa
Vappubrunssi Ravintola Teijon Arkissa
Äitienpäivälounas Ravintola Teijon Arkissa
Veneturvallisuus- ja ensiapupäivä, sammutinhuolto Mathildedalissa
Info purjehdusmahdollisuuksista Välimerellä Kankirautavarastossa
Ruukki kukkii – käsityöläismarkkinat vanhan ajan henkeen
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TEIJON ALUEEN Kyläyhdistyksen perustamiskirja on allekirjoitettu 1.1.1997. Aktiivisia kyläkohtaisia toimikuntia
oli alueella ollut aikaisemminkin. Tässä muutamia poimintoja yhdistyksen aikaansaannoksista.
Teijon Kyläsaunaa kyläläiset
ovat ylläpitäneet vuodesta
1986. Se on ollut myös Kyläyhdistyksen toiminnan kivijalka. Sauna remontoitiin
perusteellisesti kymmenkunta vuotta sitten, sen jälkeen
aukioloaikoja on laajennettu
ja toiminnan laatua parannettu Lauteilla heitellään löylyn
ohella monenlaisia ideoita alueemme kehittämiseksi.
Kyläyhdistys oli vuosina 1999–2010 toimineen Teijon kirkkoyhdistyksen kantava talkoovoima. Myöhemmin aktiivisuus kanavoitui haluksi esitellä kirkkoa muille. Salon seurakunnalle
kuuluva kirkkomme on ollut aloitteestamme mukana Suomen
tiekirkkojen verkostossa vuodesta 2017. Kyläyhdistys vastaa
opastuksista.
Kyläyhdistys on toteuttanut yhden ison ja useampia pieniä
EU-hankkeita. Suurin ponnistus oli kaksiosaisen ”Teijon alueen
viitoituksen ja ympäristön laadun
parantaminen” -hanke 2002–2006. Sen ansiosta syntyi Teijon
Ruukkikylät -brändi, jonka tunnusmerkki vihreä soikio löytyy tänäkin päivänä valtaosasta alueemme yrityksiä.

Vuoden 2019 alussa Kyläyhdistys sai Teijon Metallityöväen
Ammattiosastolta
lahjoituksena Punaportti-kiinteistön, joka nimettiin Kylätalo Punaportiksi. Koronapandemian keskelläkin Kyläyhdistys
on - lahjakirjan ohjeiden mukaan - kehittänyt taloa, jotta
sitä voidaan käyttää alueen
kaikkien kyläläisten asumisviihtyvyyden lisäämiseen ja
virkistäytymiseen.

KYLÄYHDISTYKSEMME
historiaa ovat leimanneet
useat koulutaistot; ne ovat
koonneet yhteen Ruukkikylien
äitejä, isiä, isovanhempia, yrittäjiä ja yhdistyksiä. Koulutaistoja on käyty menestyksellä sekä Perniön kunnan että uuden
Salon aikana, tärkeimmät vuosina 2007–2008, 2015 ja 2019–
2020. Kyläyhdistys on ollut koulun ja päiväkodin puolustajien
kokoava voima: valtavilla talkooponnistuksilla se on koonnut
päättäjiä varten alueen eri tahojen näkemyksiä.
Kyläyhdistys on tehnyt, yhteistyössä opettajien kanssa, vuodesta 2016 töitä Teijon koulun kehittämiseksi Salon luontokouluksi. Tavoite toteutui keväällä 2021, jolloin Teijon luontokoulu sai Suomen Luonto- ja ympäristökoulujen liiton
toimintakeskussertifikaatin. Näin 25-vuotiaasta Kyläyhdistyksestä tuli lyhyellä varoitusajalla luontokoulun ylläpitäjä, kun
Salon kaupunki ei voinut ylläpitovastuutta kantaa. Arvokkaan
luontokoulubrändin Teijon luontopainotteisen koulun rinnalla
TEIJON RUUKKIKYLISSÄ on tehty kaksi kyläsuunnitelmaa. toivotaan houkuttelevan alueelle uusia asukkaita.
Ensin 2005–2006 perustyö, laajalla osallistamisella kyläkyselyineen ja keskustelutilaisuuksineen. Suunnitelma rakentui oman TOIMINTAMME laatua ja laajuutta testasimme 2009–2011
historian ja kylien luonteenpiirteiden tuntemiselle. Keskeinen osallistumalla kyläkilpailuihin. Saimme maakuntasarjassa enuusi oivallus oli tiimitoiminta, jonka myötä aktiivisten kylätoi- sin kunniamaininnan, sitten voiton ja pisteeksi ii:n päälle voimintaan osallistuvien määrä pikkuhiljaa moninkertaistui. Suun- timme valtakunnallisen kilpailun. Ansio kuului vahvasti kaikilnitelma päivitettiin 2010 ja sen jälkeen myös säännöt vastaa- le alueemme kylille, kyläläisille ja muille toimijoille.
maan laajentunutta toimintaa.
Kyläyhdistyksen varainkeruun pitkäaikaisin muoto on ollut Tei- Juhlavuotta vietämme työn merkeissä. Tervetuloa mukaan
jon Juhannusjuhlien järjestäminen. Järjestelyvastuuta ja juhlien tekemään uutta historiaa!
tuottoa on jaettu eri yhdistyksille Kirjakkalasta Matildaan. Vuosittain julkaistavan Teijo+ -matkailulehden tuotto on korvamer- Marja-Sisko Ranta
kitty alueemme lasten hyväksi. Varainkeruuta täydentää Wanhanajan Markkinat ja tiekirkkotoiminta.
Julkaisija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry

Painosmäärä: 900 kpl

Jakelu: Teijon Ruukkikylien alueen taloudet

Taitto: Iiris Setianto

Toimitus: Hanna-Mari Järvinen

Painotalo: Koffset Oy

Teijon luontokoulun kuulumisia
ALKUVUODEN aikana luontokoulussa on tehty suunnittelutöitä ja rakennettu yhteistyötä esimerkiksi Salon kaupungin ja
Metsähallituksen kanssa. Talviloman jälkeen ja koronarajoitusten höllennyttyä päästiin upeassa kevätauringossa testaamaan
tämän vuoden ensimmäistä työpajaa Teijon koulun 3.–4.-luokkalaisten kanssa. Näille koululaisille lähimetsät ovatkin tuttu
oppimisympäristö. Ilolla seurasimme, kuinka ympäristökasvattajan jokaisesta ohjeesta matkaan sinkosi kutakin tehtävää toteuttamaan fiksu ja innokas joukko. Kehitteillä olevan työpajan
aiheena olivat metsän ekologiset lokerot.
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KOKOAMME luontokoulun ympärille vapaaehtoisten tiimiä jakamaan vastuuta luontokoulun varainhankinnasta ja muusta
taustatyöstä. Tervetuloa mukaan toimintaan pienemmällä tai
isommalla panoksella. Tiimin jäseneksi voi tulla opiskelijoista eläkeläisiin kuka tahansa, kenessä ympäristökasvatuksen
edistäminen tai kyläkoulun hyväksi toimiminen herättää halun
kantaa kortensa kekoon. Kiinnostuneiden ensimmäinen tapaaminen on koulun ruokalassa tiistaina 22.3. klo 19, tule vaikka
kaverin kanssa kuulemaan lisää. Tilaisuuteen osallistuminen ei
velvoita vielä mihinkään. Jos et pääse paikalle, mutta haluaisit
lisätietoa, laita meille sähköpostia luontokoulu@teijo.fi.

VIHREÄT soikiokyltit merkitsevät Teijon ruukkikylissä tärkeitä paikkoja. Nyt Asuinympäristötiimi on järjestänyt kyltit
myös Kalliorinteen päiväkodille ja Teijon luontokoululle. Näkyvyyttä luontokoululle rakennetaan myös vasta avatulla Instagram-tilillä. Ota tili seurantaan ja kirjoita meille sitä kautta,
millaista sisältöä toimintaamme liittyen seuraisit mielelläsi:
Maisa Kaitila
@teijonluontokoulu.

Teijo+ -lehteä tekemään!
TEIJO+ -MATKAILULEHTI on
ajantasainen kooste Teijon alueen
harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista, kesän tapahtumista sekä
monipuolisesta palvelutarjonnasta.
Levikki on 17 000: suorajakeluna toukokuun lopussa 14 000 ja 3 000 kpl eri
pisteissä. Ilmoitusten viimeinen jättöpäivä on 20.4. Ilmoitusmyynnissä apunamme on Salon seudun ammattiopiston opiskelija Alisa Sirkiä, joka suorittaa
harjoittelua Kyläyhdistyksessä. Häntä
perehdyttää Tiina Vaarapuro. Lisätiedot: Alisa Sirkiä, puh. 040 5355957.
LEHTI ON Kyläyhdistyksen tärkein panostus Ruukkikylien asukasmarkkinointiin. Haluamme kertoa matkailijoille ja
lähialueiden asukkaille, kuinka hienoa
täällä on asua ja elää. Tänä vuonna
sisältönä on muun muassa koululaisten kirjoittamia juttuja teemalla ”Mitä
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lapset ja nuoret voivat harrastaa Teijon
Ruukkikylissä”. Lehteä tehdään paitsi
lasten kanssa myös lasten hyväksi: sen
tuotto jaetaan Teijon koulun, Kalliorinteen päiväkodin ja Teijon luontokoulun
toiminnalle. Olemme hyvin kiitollisia
jokaisesta ilmoituksesta.
TEIJON RUUKKIKYLIEN asukas,
mitä sinä haluaisit kylistämme kertoa?
Haluaisitko osallistua pienellä talkoopanoksella Teijo+ -lehden tekoon?
Lähetä sinulle tärkeästä asiasta hyvälaatuinen kuva (tarkkuus vähintään 300
ppi, tiedostomuoto jpg tai png) ja lyhyt
kuvateksti lehden toimitukseen osoitteella teijoplus@teijo.fi. Toivomme, että
luonto- yms. teemojen lisäksi kuvissa
näkyisi myös ihmisiä. Muistathan pyytää kuvausluvan kuvissa esiintyviltä.
Teemme parhaista kyläläisten kuvista
lehteen iloisen koosteen.

Tervetuloa
Kyläkokoukseen!
TEIJON ALUEEN Kyläyhdistyksellä
on yksi varsinainen kokous vuodessa.
Tänä vuonna Kyläkokous järjestetään
lauantaina 26.3. klo 15 Teijon koululla,
jossa on kahvitarjoilu. Kyläkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja
käydään läpi tilinpäätös 2021, edellisen
kauden toimintakertomus, talousarvio
2022, ehdotus 2022–2023 toimintasuunnitelmaksi sekä valitaan Kyläyhdistyksen hallitus. Toivomme mahdollisimman innokasta osanottoa – kun nyt
pitkästä aikaa on mahdollisuus nähdä ja
istua tuokioksi kehittämään Kyläyhdistyksen toimintaa.
KYLÄYHDISTYKSEN rekisteröidyt jäsenet voivat osallistua kokoukseen. Jos
et ole varma jäsenyydestäsi, voit tarkistaa asian jäsenrekisterin ylläpitäjältä:
sihteeri@teijo.fi. Hallitus käsittelee uudet jäsenhakemukset 24.3. illalla, joten
vielä ehtii hakea jäsenyyttäkin: teijo.
fi/4kylanyhdistys/kylayhdistyksen-jasenyys/.

Kylillä kuultua

Palkittuja jo 86

Risteillen Mathildedaliin
Turkulainen yhteysalusyritys Ferentes Maritime Oy alkaa kesällä liikennöimään Salon ja Mathildedalin välillä. Varustamo tarjoaa matkoja kesämatkailijoille ja ryhmämatkoja yrityksille. Vesille on tarkoitus lähteä kahdella aluksella. Pienempi alus
ajaa Salon keskustasta Vuohensaareen, josta voi jatkaa isommalla aluksella Mathildedaliin. Alukseen mahtuu noin 100 matkustajaa.

KYLÄYHDISTYKSEN hallitus on valinnut kuukauden talkoolaisen vuodesta 2016 alkaen. Useimmiten valinta on
kohdistunut yhteen henkilöön, mutta
myös työpareja ja pieniä työryhmiä on
valittu.
Tällaisia ovat esimerkiksi Teijon Kyläkaupan väki (2/2017) ja Matildan
jääradan perustajat (3/2021). Kunniamaininnan on saanut jo 86 kyläläistä.
Yhtenäkään kuukautena valinta ei ole
jäänyt tekemättä, mikä kertoo laajasta talkoojoukostamme, joka jatkuvasti
täydentyy uusilla tekijöillä.
Jos sinä pystyt edes pienellä panoksella tulemaan mukaan talkoolaisten
iloiseen joukkoon, ota yhteyttä kyläyhdistykseen!

Musta Jaana
Mathildedalin näytelmäkerhon teatteriproduktio Musta Jaana on kertomus Teijon
Isoholman saaressa 1600-luvun loppupuolella eläneestä noidasta. Musta Jaana
omasi keskimääräistä enemmän tietoa luonnonyrteistä, eikä koskaan suostunut
kääntymään luterilaiseksi alkuperäisestä katolisesta uskostaan, jonka vuoksi hänet
tulkittiin vääräuskoiseksi ja hänet vangittiin poltettavaksi noitana. Esitykset Matilda-talolla 13.-24.4.2022. Lippuja on saatavilla Ravintola Terhosta tai Teijon Kyläkaupasta (20 euroa/kpl).
Liity näytelmäkerhoon!
Mathildedalin Näytelmäkerho ry toivottaa iloiseen joukkoon uudet ja vanhat jäsenet. 15 euron suuruisen jäsenmaksun voi maksaa tilille: F174 5334 0020 0325 26.
Lisätietoja kerhosta: marjatta.munter@outlook.com
Keramiikkapaja kutsuu!
Työt keramiikkapajalla jatkuvat maanantaisin klo 16.00, tervetuloa! Lisätietoa antaa
Aila Salmivaara puh 040 5592279.
Purjehduskoulutusta aikuisille ja lapsille
Matildan meriseura järjestää kesällä kaksi purjehduskoulua. 1.-3.7.2022 pidetään
aikuisten purjehduskoulu, jossa kouluveneenä toimii s/y Saga ja valmentajana Pontus Stenberg. Kurssin hinta on 150 euroa. 6.–8.7. on vuorossa lasten ja nuorten
purjehduskoulu, joka toteutetaan yhdessä TPS:n valmentajien kanssa. Kurssin hinta-arvio on 150–200 euroa, riippuen osallistujien määrästä.
Apua Ukrainaan
Kyläkauppa osallistui ukrainalaisten auttamiseen lahjoittamalla aluuelta lähteneeseen keräykseen suuren määrän saippuaa, hammastahnaa, hammasharjoja eri
ikäisille, käsidesiä, maskeja ja pattereita. Keräyksen toimittivat perille Suomessa
asuvat ukrainalaiset vapaaehtoiset.

Tammikuu
Timo Kirjonen on pitänyt Matildajärven
”jäärataa” kunnossa auraamalla sitä
ahkerasti omalla kalustollaan.
Helmikuu
Kirsi Solin on ollut mukana aktiivisesti
sauna- ja Punaporttitiimeissä.
Maaliskuu
Martina Vara on viime keväänä auttanut Teijo+ -lehden juttujen teossa ja
kuvauksissa.

Kyläyhdistys tiedottaa
Kyläsauna toimii normaalisti
Kyläsauna on taas koronasulun jälkeen auki normaalisti. Yhteinen uimapukuvuoro on keskiviikkoisin klo 16–20 ja sunnuntaisin klo 17–20. Perjantaisin naiset kylpevät klo 17–19 ja miehet klo 19–21. Avantouintivuoro, jolloin saunaa ei lämmitetä, on tiistaisin ja torstaisin klo 6–10. Saunaa voi varata myös yksityistilaisuuksiin. Lisätiedot: teijo.fi/palveluja/kylasauna
Keittiöremontti alkaa
Punaportin keittiöremontti toteutetaan kevään ja kesän aikana. Työstä on tehty tarjouspyynnöt. Osa työstä toteutetaan
talkoovoimin. Remontti pyritään toteuttamaan siten, että se ei häiritse talon vuokraustoimintaa.
Kesätyöpaikkoja tarjolla!
Kyläyhdistys on saanut OP Kesäduuni -rahoituksen kahteen kesätyötekijäpaikkaan. Tarjolla on mukavia kesätyötehtäviä
niin kirkko-oppaana kuin tapahtumien järjestämisessä (WM22, Juhannusjuhlat). Haku paikkohin on avoinna 14.3.–17.4.
Hakemukset osoitteeseen: petteri.saisto@gmail.com. Tervetuloa keräämään arvokasta kesätyökokemusta Kyläyhdistyksen tiimissä!
KyläKuulumisia-lehden tekijät vaihtuivat
Lehden uutena tekijänä on aloittanut viime vuonna Matildaan muuttanut Hanna-Mari Järvinen. Hän on ammatiltaan toimittaja. Juttuvinkkejä voi lähettää os. tiedottaja@teijo.fi. Lehden taittaa Iiris Setianto. Kyläyhdistys kiittää Tanja Rivinojaa
yhteistyöstä ja työpanoksesta KyläKuulumisia-lehden taittamisessa!

pe 1.4. webinaari

klo. 17–20 Lähiopetukset
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Kannen kuva: Henrik Hausen. Suomen Vuoden Kylä 2011 -palkintoa oli vastaanottamassa edustajia kaikista alueemme kylistä: Kirjakkalasta, Mathildedalista, Mutaisista ja

la 9.4. lähiopetus

klo. 13–16

Teijolta. Vas. Anne Muuri, Marja-Sisko Ranta, Tuula Karjunen, Jarkko Salmivaara, Martin Heinrichs, Tapani Kakko, Aila Salmivaara, Kai Siltala ja Pia Kaartinen.
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