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Toimintakertomus 2020–2021 

1. Kyläyhdistyksen hallitus 

Kyläkokouksessa 23.2.2020 Teijon Alueen Kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Marja-Sisko Ranta. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Elmo Blomqvist, Sanna Brandt, Taina 
Hansson, Rea Hietanen, Petri Honkala, Ida Hätinen*, Maisa Kaitila*, Petteri Saisto, Pauli Sarelius, 
Stina Suutari ja Ville Tiainen*. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Petteri Saiston ja 
sihteeriksi Rea Hietasen. Pauli Sarelius valittiin jatkamaan yhdistyksen rahastonhoitajana. (* uusi 
jäsen). 
 
Vuoden 2020 tilinpäätöksen teki Pauli Sarelius ja sen tarkasti yhdistyksen vuosikokouksen valitsema 
toiminnantarkastaja Marjatta Tolvanen-Ojutkangas. 
 
Kyläkokous 2020 hyväksyi sääntömuutoksen, joka antaa hallitukselle mahdollisuuden myöntää 
nimenkirjoitusoikeus muillekin kuin virallisille nimenkirjoittajille (pj., vpj. sihteeri). Ensimmäisessä 
kuukausikokouksessaan hallitus myönsi nimenkirjoitusoikeuden rahastonhoitaja Pauli Sareliukselle.  

2. Hallitustyöskentely 

Kokoukset 
Toimintakauden aikana hallitus on kokoontunut kuukausittain (ei heinäkuussa) yhteensä 12 kertaa. 
Koronan vuoksi pidettiin yksi ylimääräinen kokous. Kokouksien pituus on vaihdellut vajaasta 
kahdesta tunnista reiluun kahteen tuntiin. Kuluneella toimikaudella kaikki kokoukset ovat olleet 
päätösvaltaisia. Osa kokouksista on koronan vuoksi pidetty videopalavereina tai hyprideinä niin, 
että osa hallituksen jäsenistä ovat olleet kokouspaikalla ja osa mukana videon välityksellä. 
 
Kokouksissa hallitus on käsitellyt tiimien toiminnan lisäksi muun muassa talous- ja jäsenasioista, 
yhteistyötä kaupungin, muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa sekä erilaisia projekteja ja 
hankkeita. Teijon koulun kehittäminen luontokouluna on ollut yksi suurimmista hallitusta 
työllistävistä asioista. 
 

Kokouskutsut ja pöytäkirjat 
Hallitustyöskentelyssä tiimien ja hankkeiden vetäjät sekä rahastonhoitaja ovat vastanneet omista 
osa-alueistaan kokouskutsuissa; puheenjohtaja ja sihteeri ovat lisänneet omat vastuualueensa, 
yleiset asiat sekä koonneet kokonaisuuden. Huolellisesti laaditut kutsut mahdollistavat hallituksen 
jäsenten hyvän ennakkovalmistautumisen sekä kaikkien asioiden suhteellisen tasapuolisen ja 
sujuvan käsittelyn kokouksessa. Työmäärä kuvaa sen, että kokouksissa laadittujen pöytäkirjojen 
pituus on kuukausittain lähes kymmenen sivua. 
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3. Tiimityö 

3.1 Asuinympäristö 

Petteri Saisto 
 
Kyläyhdistyksen tiimien sisäistä työnjakoa muutettiin kauden alussa siten, että kaikki yhdistyksen 
remontti- ja kunnostustyöt – myös Kyläsaunan ja Punaportin osalta – siirrettiin Asuinympäristö-
tiimin koordinointiin.  
 
Poikkeuksellisesti asuinympäristötiimi koronatilanteen takia ei keväällä voinut järjestää perinteisiä 
kylien siistimistalkoita. Alkuvuodesta järjestettiin vain pieniä osatalkoita mm. Kyläsaunalla. 
Rajoitusten keventyessä talkoita pidettiin Kylätalo Punaportilla ja Kyläsaunalla. 
 
Asuinympäristön hoitamiseen palkkasimme kylätakkariksi Janne Niemen. Lisäksi otimme kesätöihin 
kolme paikallista nuorta: Oskari Tuomisen, Joona Brandtin OP:n kesäduunareina sekä Kalle 
Aitoahon Salon kaupungin avustamana. Kylätalkkari ja kesätyöntekijät osallistuivat aktiivisesti myös 
tiekirkon sekä tapahtumien järjestelyihin.  
 
Poikkeustilan takia talkoissa oli vähemmän ikääntyneempiä kyläläisiä ja samasta syystä 
aikaisempina vuosina hyväksi koettu tutortoiminta, kesätyöläisten ohjauksessa jäi vähemmälle. 
Toisaalta pienet talkooporukat toimivat tiiviisti ja hyvin oma-aloitteisesti. Olosuhteisiin nähden 
saimme kuitenkin monta asiaa edistettyä, eikä asuinympäristön ylläpito kärsinyt tilanteesta.  
 
Alla listattuna työkohteita ja tehtyjä parannuksia sekä hankintoja. 
 

Kyläsauna 

• Lauteet helpommin siivottaviksi 

• Kiuaskivien vaihto 

• Kiukaan vastusten vaihto 

• Lattialämmön termostaatin vaihto 

• Saunan ikkunapenkin korjaus 

• Korjausmaalaukset 

• Ulko-oviin ovipumput 

• Pääoveen ohjelmoitava sähkölukitus 

• Polttopuita Mathildedalin Keskuspuiston työmaalta 

 

Saunan varasto/ Kyläpaja 

• Perusteellinen siivous ja järjestely 

 

Punaportti 

• Veneramppi ja vene 

• Ilmalämpöpumppu 

• Puuvaraston korjaus 

• Alueen puuston karsinta 

• Polttopuita tontilta kaadetuista puista 

• Halkaisukone puutalkoisiin 
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Kyläkoulu 

• Ovien maalaus 

• Pintojen maalaustöitä 

• Uusien jalkalistojen asennus 
 
Keramiikkapaja 

• Inventaario ja siivous 

• Hyllyjen korjauksia 

 

Teijon ranta 

• Pihatyöt 
 
Teijon rannan ruohon leikkaaminen meinasi alkuunsa jäädä tekemättä, kun Teijon Alueen Kylä-
yhdistyksen ajettava ruohonleikkuri varastettiin keväällä. Saimme onneksi Teijon Kartanolta vanhan 
ajettavan John Deere -leikkurin jatkuvaan käyttöömme korjausta ja ylläpitoa vastaan. Kiitokset Juha 
Bäckmandille. 
 
Kylätalkkari Janne Niemi sai ajatuksen kyläpajasta siivotessaan saunan varastoa. Tämä hyvä idea 
otettiin käyttöön. Mennyt kausi oli todella poikkeuksellinen, mutta asuinympäristötiimin asiat 
saatiin suunniteltua ja toteutettua hyvin. 

3.2 Kyläsauna ja pajat 

Valtteri Turkka 
 

Kyläsauna 
Koronapandemia vaikutti merkittävästi Kyläsaunan toimintaan. Kaudella sauna oli suljettuna 
kahteen otteeseen: 17.3.-9.6.2020 sekä 3.12.2020 alkaen aina kauden loppuun. Saunalle laadittiin 
tiukat ja perusteelliset koronaohjeet, myös siivoussuunnitelmaa täsmennettiin.  
 
Ensimmäisen sulun aikana saunalla kiellettiin yksityistilaisuudet. Jälkimmäisen sulun aikana 
olemme sallineet maksimissaan 10 henkilön yksityistilaisuudet. Varaajille on korostettu korona-
turvallisuuden merkitystä. Tätä mahdollisuutta erityisesti vuosikortin omaavat vakiosaunojat ovat 
hyödyntäneet.  
 
Kyläsaunan kävijämäärät tilastoitiin kuukausittain. Sekä kesä- että talvikuukausina tilastoitu kävijä-
määrä on ollut tasolla 220-245 kävijää/kuukausi. Kyläsauna oli toimikaudella suljettuna yhteensä 
seitsemän kuukautta. Noin kuuden toimintakuukauden aikana tilastoitiin 1400 vakiovuorojen 
kävijää. Lisäksi yksityistilaisuudet. 
 
Kyläsaunatiimi on saanut kauden aikana uusia jäseniä. 
 

Kyläsepän paja 
Kyläsepän pajalla oli hetkellinen toimintakatko edellisen sepän lopetettua. Uusia 
seppäkandidaatteja ei pajan vuokralaisen Jari Heinon etsinnöistä huolimatta löytynyt. Niinpä hän 
on jatkanut toimintaa itse, koronan sallimissa puitteissa. Jari oli kesäaikaan pajalla useita 
viikonloppuja, syys- ja talvikaudella hiukan harvemmin. Syksyllä Jari löysi pajalle harjoittelijan. 
Lisäksi Kyläyhdistys tilasi pajan piipunhatun kyläsepältä. 



Teijon Alueen Kyläyhdistys ry  Toimintakertomus 2020-2021 
helmikuusta 2020 maaliskuuhun 2021, sivu 4(9) 

Keramiikkapaja 
Keramiikkakerho on kokoontunut koronaturvallisesti lähes koko toimintavuoden ajan Aila 
Salmivaaran johdolla. Syksyllä toimintaan löytyi myös uusia jäseniä. 

3.2 Kylätalo Punaportti 

Petri Honkala 
 
Kyläkokouksen päätöksen mukaisesti Kylätalo Punaportille perustettiin korjausrahasto, johon varat 
saatiin myymällä tontista kaksi määräalaa Punaportin naapureille. Kauppakirjat allekirjoitettiin 
27.4.2020 julkisen kaupanvahvistajan luona. 
 
Kylätalo Punaportin toiminta lähti 2019 hyvään käyntiin, sen jälkeen, kun Kyläyhdistys alkoi 
hallinnoimaan kohdetta. Odotukset vuodelle 2020 olivat korkealla. Koronaepidemian 
ilmaantuminen kuitenkin muutti tilanteen myös Kylätalo Punaportin osalta. Vuonna 2020 
vuokrauksia oli noin 20. Kesäkuun alussa aloitettiin avoimien ovien toiminta. Ajankohta oli joka 
maanantai klo 14-19 syyskuun loppuun asti. Kävijämäärä avoimissa ovissa vaihteli, syyskuussa 
kävijöitä oli enää muutamia. 
 
Punaportin huolto- ja kunnostustoimista vastasi ns. Team Punaportti, vapaaehtoisten kyläläisten 
ryhmä. Alkuvuodesta Punaportin rantaan asennettiin ns. veneramppi, näin veneillä rantautuminen 
on mahdollista.  
 
Punaportilla tehtiin kesällä ympäristön hoitoa, kaadettiin, pätkittiin ja pilkottiin puita polttopuiksi. 
Kylätalo sai loppuvuodesta oman vieraskirjan. Sen on tehnyt paikallinen Helmivene-yritys. Kirja 
toimii samalla Punaportin lokina, eli sinne on mm. Team Punaportti kirjannut käyntejään ja toimen-
piteitään koskien Kylätaloa. Ennen vuoden vaihdetta Kylätalolle asennettiin vielä ilmalämpö-
pumppu. 

3.4 Koulu ja päiväkoti 

Stina Suutari ja Ida Hätinen 
 
Teijo+ toteutettiin tänä vuonna digilehtenä. Se julkaistiin Kyläyhdistyksen kotisivuilla 2.11. ja saatiin 
myöskin kaupungin nettisivuille. Koronapandemia vuoksi ei lähdetty keräämään mainoksia vaan 
päädyttiin koululaisten juttuihin keskittyvään digilehteen. Samalla tehtiin domain-varaus 
teijonluontokoulu.fi-osoitteeseen.  
 
Korona peruutti toimintavuodelle suunnitellut koulun tapahtumat, kuten Kirjakkalaan suunnitellun 
leirikoulun ja Teijon Urheilutalon joulujuhlat. 
 
Kauden loppupuolella Tiina Vaarapuro tuli suorittamaan matkailualan opintoihinsa liittyvää, reilun 
kahden kuukauden harjoittelua Kyläyhdistykseen. Tiina tekee työtä erityisesti Teijo+:n parissa.  
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3.5 Tapahtumat  

3.5.1 Juhannusjuhlat 
Maisa Kaitila 
 
Teijon Juhannusjuhlien suunnittelu käynnistettiin maalis-huhtikuussa, kun juhlia alkoi luotsata 
Maisa Kaitila. Toukokuussa tehtiin päätös, että juhannusjuhlat perutaan koronatilanteen vuoksi. 
Myöhemmin voitiin todeta, että päätös oli oikea. Rahallista tappiota ei tehty siinä mielessä, että 
juhliin liittyviä hankintoja ei ehditty tehdä ja alustavat sopimukset esiintyjien kanssa purettiin. Uusia 
aikeita näissä juhannusjuhlissa olivat painopisteen siirtäminen lasten ohjelmaan nimekkäämän 
esiintyjän muodossa sekä lipunmyynnin siirtyminen verkkokauppaan. Perniön VPK ilmoitti, ettei voi 
enää sitoutua päivystämään kokkopaikalle eli tämä on jatkossa ratkaistava toisella tavalla.  
 

3.5.2 Wanhanajan Markkinat 8.-9.8. 
Sanna Brandt 
 
Teijon Wanhanajan Markkinat järjestettiin viidettä kertaa elokuun toisena viikonloppuna. Paikkana 
oli Teijon Masuunin ulkoalue, palokunnanmäki ja urheilukenttä. Myyntipaikkoja 54, joista yksi jäi 
tyhjäksi viime hetken peruutuksen vuoksi ja yksi oli Kyläyhdistyksen omassa käytössä. Myyntikojut 
sijoitettiin laajemmalle alueelle ja väljyyttä kiiteltiin kovasti. VSPL edellytti tänä vuonna erillisen 
COVID19-suunnitelman. Ruokailualuetta laajennettiin ja alueelle oli ohjattu sisään- ja uloskäynti. 
 
Sää oli aurinkoinen ja lämmin molempina päivinä. Kävijöitä oli suunnilleen saman verran kuin 
edellisenä vuonna. Ohjelmassa oli wanhanajan muotinäytös, musiikkituokioita, saappaanheittokisa 
ja lapsille paljon tekemistä. Markkinamyyjät pitivät työnäytöksiä kojuillaan ja ammattilaiset kertovat 
perinteisistä hoitomenetelmistä. Lapsille oli järjestetty pelejä ja leikkejä sekä Ritva-mummin 
satutuokioita. Ohjelmaa hajautettiin eri puolille ja esiintymislava sijoitettiin takanurkkaan, jottei 
ruuhkaa pääsisi tulemaan. Teijon kirkossa oli avoimet ovet sekä messu sunnuntaina. Teijon Paja oli 
auki molempina päivinä ja Kyläsauna lämmitettiin iltapäivisin. 
 
Kyläyhdistyksen markkinakahviossa oli aamupalat myyjille ja päivän aikana tarjolla oli kahvit. 
Markkinat toteutetaan tiiviissä yhteistyössä mm. Teijon Masuunin ja Teijon Kulttuurimeijerin 
kanssa. Kyläyhdistys sai Salon kaupungilta markkinointitukea. 
 

3.5.3 Muut tapahtumat 
Maisa Kaitila 
 
Teijon Masuunin Joulumarkkinat järjestettiin koronarajoitusten vuoksi ulkotapahtumana. Kylä-
yhdistyksen puuropajaan muutokset eivät vaikuttaneet ja kävijöitä oli runsaasti. Puuropaja 
sisustettiin jouluiseksi ja talkoovoimin myytiin glögiä, makkaraa sekä noin 300 annosta riisipuuroa. 
Talkoolaisten lisäksi puuropajassa työskenteli useita TAKYn hallituksen jäseniä sekä kylätalkkari. 
 

3.5.4 Teijon kirkko 
Veka Helin 
 
Kirkon Palvelukeskus tiedotti 16.4., että tiekirkot pidetään kiinni koko kesän. Salon seurakunta avasi 
kuitenkin muutamia kirkkoja hiljentymistä varten, Teijon kirkko oli yksi näistä. 
 
Avoimet ovet toteutettiin hyvässä yhteistyössä Salon seurakunnan kanssa. Koronasuunnitelmaan 
kuului mm. käsidesi kirkon oven ulkopuolella sekä kerrallaan sisätiloissa olevien kävijöiden määrän 
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aktiivinen valvonta. Toinen käsidesi sijaitsi sisällä pöydällä, jossa oli uusi käsin sidottu kirkon 
vieraskirja.  
 
Kirkko oli avoinna edellisen kesän tavoin kesäkuun alusta elokuulle: 6.6.-2.8. keskiviikosta 
sunnuntaihin klo 11-17 (ma ja ti siis suljettu). Koronapandemian takia iäkkäämpi talkooväki ei 
voinut osallistua päivystysvuoroihin. Pääosa vuorot hoidettiin Kyläyhdistyksen iltapäiväohjaajan, 
kylätalkkarin ja kesätyöntekijöiden voimin; muutama aktiivinen talkoolainen täydensi. 
 
Tiekirkon kävijämäärä pysyi edellisen kesän tasolla. Kävijöitä oli 3604. 

3.6 Tiedotus ja markkinointi 

Sanna Brandt 
 
KyläKuulumisia-jäsenlehti julkaistiin neljä kertaa: kesäkuussa, lokakuussa, joulukuussa sekä 
viimeinen lehti maaliskuussa 2021. Lehden taitosta on huolehtinut Tanja Rivinoja ja painotalona on 
käytetty Koffset Ab Oy:ta. KyläKuulumiset jaetaan talkoovoimin Teijon alueella asukkaiden posti-
laatikoihin ja yrityksiin. Lehti löytyy sähköisenä www.teijo.fi sivustolta ja on lähetetty sähköisesti 
lehdistölle (TS, PSL, SJL, SSS), VPK:lle, Varsinais-Suomen Kylät ry:lle, Salon seurakunnalle, 
Yrityssalolle sekä yli 20:lle Salon kaupungin virkamiehelle ja luottamushenkilölle.   
 
Lehdellä on viisi yritystä kannatusjäsinä, joiden vuosimaksuilla katetaan painatuskustannuksia. 
Lisäksi tuloja lehden painamiseen on saatu yritysesittelyjen (Natura Viva ja Kominik.fi) kautta sekä 
maksullisten ilmoitusten kautta (2-4 kpl/lehti). KyläKuulumisissa on käsitelty Kyläyhdistyksen omia 
ja kylillä muuten järjestettäviä tapahtumia. Lisäksi lehdissä on julkaistu yhdistysten ja yritysten 
tapahtumakalenteri. 
 
Kyläyhdistyksen nettisivustoja on päivitetty säännöllisesti 
kauden aikana mm. yritys- ja yhdistystietojen osalta sekä 
kylien sivustoille on päivitetty uusia kuvia alueelta.  
www.teijo.fi -sivuston kävijämäärä oli 29000, mikä rikkoi 
taas edellisen kauden ennätyksen, kasvua oli 16 %. 
Sivustolta haetaan tietoa kylien palveluista sekä alueella 
järjestettävistä tapahtumista. 
 
Toukokuussa avattiin oma sivusto Kylätalo Punaportille, 
josta löytyy tietoa Kylätalon historiasta, varustuksesta sekä 
linkki erilliselle varaussivustolle. Kylätalon Punaportin ja Kyläsaunan varausmahdollisuudesta on 
luotu tiedot myöskin seuraaville sivustoille: vskylat.fi/kylien-vuokratilat/ , visitsalo.fi/palvelut/ sekä 
tiedot on päivitetty Salo2020 esitteeseen, joka löytyy sähköisenä VisitSalo sivustolta. 
 
Kyläyhdistys on osallistunut Salon kaupungin järjestettäviin asukasmarkkinoinnin infoiltaan (09/20) 
sekä some-markkinointikoulutukseen (11/20). Salon kaupunki on julkaissut omat sivut alueen 
kylistä, jonne toimitettiin Teijon Ruukkikylistä kertova teksti (https://salo.fi/teijon-ruukkikylat/) sekä 
linkki sähköiseen Teijo+ lehteen. Teijo+ -lehti löytyy sähköisenä myöskin kaupungin sivustolta 
(https://salo.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ koulut/teijon-koulu/).  
Yrityssalo kutsui kaupungin kylien edustajia matkailun ideariiheen, jossa lanseerattiin käyttöön 
Yrityssalon Salolle ostama lisenssi Outdoor Active -ulkoilusovellukseen. Kyläyhdistys osallistui myös 
tähän koulutukseen ja on tehnyt viisi kohdekorttia valmiiksi. 
 

http://www.teijo.fi/
http://www.teijo.fi/
https://salo.fi/teijon-ruukkikylat/
https://salo.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/%20koulut/teijon-koulu/
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Wanhanajan Markkinat on ollut jälleen Tiedotus&markkinointitiimin suurin työpanos hallitus-
kaudella 2020-2021: 

• FB: Teijon Wanhanajan Markkinat sivustolla on lähemmäs 1300 seuraajaa 

• 05/2020 luotiin WM 2020 –tapahtuma ja WM 2020 -myyjämarkkinointimainos tavoitti yli 
5600 henkilöä 

• Tapahtumakartan ja Myyjäkartan (uusi) luominen 

• Markkinointisuunnitelma 

• Lehti-ilmoitukset: SJL, PSL ja Kunnallislehti sekä tienvarsikylttien päivitykset. 
 
WM2021 -markkinointityö on jo aloitettu jakamalla flyerit 2020 joulumarkkinoilla sekä 
Mathildedalissa että Teijolla. 

4. Projektit ja hankkeet 

Projektit ja hankkeet ovat kertaluontoisia, tavoitteellisia toimintoja. Niistä tehdään päätös 
tapauskohtaisesti. 

4.1 Teijon koulun iltapäivätoiminta/tuunauskerho 

Rea Hietanen 
 
Iltapäivätoiminta jatkui kevätlukukaudella saman henkilökunnan kanssa kuin syksyllä 2019. Lasten 
määrä vaihteli kolmesta kuuteen ykkös- ja kakkosluokkalaista. Salon kaupungin järjestämän ilta-
päivätoiminnan rajana on kymmenen osallistujaa, joten järjestysvastuun on ottanut Kyläyhdistys. 
Ip-toimintaa järjestettiin kevätkaudella koulupäivien jälkeen 16.30 asti. Kuukausimaksu on 120 € 
kokoajalta, 90 € kello kolmeen asti. Aikaisemmin maksut olivat samat kuin Salon kaupungilla, mutta 
vuoden 2020 alusta kaupunki nosti omia hintojaan, Kyläyhdistys ei. 
 
Iltapäivätoiminnan punaisena lankana on Koko kylä kasvattaa –ajatus. Toiminnalle on tehty sekä 
yleissuunnitelma että toiminnallinen suunnitelma päivätasolla. Yhdessä lasten kanssa on tehty 
säännöt ja keksitty niiden toteuttamiseksi erilaisia palkintoja. 
 
Syyskaudella ei tullut tarvetta iltapäivätoiminnan jatkamiseen. Kyläyhdistyksellä oli kuitenkin 
tahtotila saada koululle jotain kerhotoimintaa. Syksyllä alkoi tuunauskerho, joka on avoin kaikille 
koulun oppilaille. Kerhoa pitävät Tita Azinur ja Tiina Vaarapuro talkooperiaatteella. Lisäksi apuna on 
ollut kylätalkkari Janne Niemi. Kerhon ajatuksena on askarrella kaikenlaista vanhoista tuotteista 
jotain uutta. Lapset voivat tuoda mukanaan kotoa askarteluaiheita tai sitten ohjaajat tuovat 
tarvikkeet mukanaan. Lapsille on tarjottu välipalaa kerhon aikana. Kerho kokoontui syyskauden 
aikana kahdeksan kertaa.  
 
Tuunauskerhossa on syyskauden aikana tehty muun muassa maskeja, lintujen ruokintapaikkoja, 
pihakoristeita, koristeista vanhoista kirjoista ja joulukuusen koristeita. 
 
Kyläyhdistyksen ip-vastaava esitteli ip-toimintamallimme Hajalan kyläyhdistyksen ja MLL:n 
edustajille. 

4.2 Kaunein kyläkoulu 
Edellisen kauden aikana alkanut Kaunein koulu -projekti saatiin päätökseen koulun joululoman 
aikana. Koulun sisätiloja maalasi Kyläyhdistyksen palkkaama ammattimaalari Heli Tuomi. Salon 
kaupunki kustansi materiaalit. Käytännössä kaikki koulun aktiivikäytössä olevat tilat pintakäsiteltiin: 
luokkahuoneet, ruokala, eteistilat, terveydenhoitajan huone ja osa wc-tiloista. Erityisesti ovien 
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pohjakäsittely ja maalaaminen oli vaativaa. Lopuksi kylätalkkari maalasi loput ovet ja listoitti 
maalatut tilat. 

4.3 Teijon luontokoulu 

Marja-Sisko Ranta, Maisa Kaitila 
 
Heti uuden toimikauden alussa Salon kaupunginvaltuusto teki päätöksen, joka antoi niin Teijon 
kyläkoululle kuin Kalliorinteen päiväkodille jatkoaikaa. Kalliorinne sai jatkaa äänin 35-16 ja Teijon 
koulu äänin 36-15. Laatimassaan oppimisympäristöselvityksen vastineessa Kyläyhdistys lupasi 
välittömiä, aktiivisia toimia näiden lapsille tärkeiden lähipalveluiden puolesta. Erityisesti 
tavoitteenamme on panostaa asukasmarkkinointiin. 
 
Koko valtakunta kuitenkin hyytyi koronapandemiaan. Käytännössä vasta toimikauden lopulla on 
päästy suunnittelemaan koulua ja päiväkotia tukevia toimintoja. Tammikuussa Kyläyhdistys kävi 
yhdessä koulun opettajien kanssa läpi Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton (LYKE) sertifiointi-
kriteerien tilanteen. Se todettiin hyväksi ja samalla laadittiin aikataulu viimeisille kehittämistoimille.  
 
Kauden lopulla Kyläyhdistys palkkasi luokanopettajaksi opiskelevan Susanna Leppähaaran koulun ja 
päiväkodin tueksi. Susanna aloitti työt 15.3.2021. Hän huolehtii, että viimeisetkin LYKE-sertifiointi-
kriteerit täyttyvät sekä laatii koulun puolesta hakemuksen. Lisäksi hän aloittaa valmistelut Vihreä 
lippu -ohjelmaan liittymisestä. Myös Susanna Leppähaaran opinnäytetyö liittyy Teijon kouluun.  

5. Kyläyhdistyksen jäsenet ja kuukauden talkoolaiset 

5.1 Uudet jäsenet 

Kyläyhdistyksen jäsenyyttä on hakenut toimikauden aikana 12 henkilöä ja yksi haki kannattaja-
jäsenyyttä. Kaikki hyväksyttiin jäseniksi. 

5.2 Kuukauden talkoolaiset 

Kyläyhdistyksen hallitus jatkoi aikaisempaa käytäntöä ja valitsi jokaisessa kuukausikokouksessa 
Kuukauden talkoolaisen tiimivetäjien ehdotusten pohjalta. Kuukauden talkoolainen on ansioitunut 
Kyläyhdistyksen jäsen tai kyläläinen (ei ko. kauden hallituksessa), joka on juuri kyseisenä ajan-
kohtana on tuonut arvokkaan panoksen yhteisen hyvän eteen. Kuukauden talkoolainen saa 
tunnustukseksi kaksi t-paitaa. 
 
Toimintakauden valinnat olivat: 
maaliskuu  Stina Siikonen 
huhtikuu  Valtteri Turkka 
toukokuu  Riikka Koli 
kesäkuu  Jere Karinaho 
heinäkuu  Olli Heino 
elokuu   Ari Ranta 
syykuu   Jukka Laitila 
lokakuu  Tita Azinur 
marraskuu  Tuula Karjunen 
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joulukuu  Petteri Elo 
tammikuu  Tiina von Flittner 
helmikuu   Robin Laukonlinna ja Sinella Myllylä 
maaliskuu  Kari Kortekangas, Antti Ristolainen, Jyrki Sahlström 

6. Sidosryhmät 

Koronapandemia on vaikeuttanut fyysisiä kohtaamisia koko kauden ajan. Teijon Alueen Kyläyhdistys 
on kuitenkin osallistunut muutamiin seminaareihin ja tapahtumiin kauden aikana. 
 
Erikseen on syytä mainita asukasmarkkinoinnin aloitus. Yrityssalo kutsui alueen kyliä matkailun 
ideariiheen, jossa lanseerattiin käyttöön Yrityssalon Salolle ostama lisenssi Outdoor Active -ulkoilu-
sovellukseen. Sovellukseen kootaan markkinointitarkoituksessa uusia kiertolomia ja autokierroksia 
matkailijoille. Kyläyhdistys osallistui sovelluksen käyttökoulutukseen ja infokortit kylien keskeisistä 
kohteista valmistuivat. Markkinointityö sovelluksen ympärillä jatkuu uudella toimintakaudella. 

7. Talous 

Muiden kaupungin vuokralaisena toimivien yhdistysten tavoin Teijon Alueen Kyläyhdistykselle 
saapui 9.7. kaupungilta kirje otsikolla ”Yhdistysten kuuleminen tilojen vuokrausasiassa”. Kaupunki 
suunnitteli erilaisessa käytössä olevien yhdistysten tilojen vuokranmaksun linjaamista. Kyläyhdistys 
laati 4-sivuisen vastineen, jossa käytiin läpi kaupungilta vuokraamiemme tilojen (kyläsauna, kylä-
sepän paja ja hiilimakasiinit) käyttöä, niihin tekemiämme remontteja sekä kulttuurihistoriallista ja 
taloudellista merkitystä. Esitimme toiveen, että asiasta käydään huolellinen keskustelu. Kauden 
aikana asia ei ilmeisesti edennyt, koska yhteydenottoja ei tullut. 
 
Kauden loppupuolella hallitus kilpailutti sekä Teijon Kyläsaunan että Kylätalo Punaportin sähkö-
sopimukset. 

8. Yhteenveto 

Toimikausi on ollut erikoisuudessaan ainutlaatuinen Teijon Alueen Kyläyhdistyksen historiassa. 
Ensimmäistä kertaa mm. juhannusjuhlat peruttiin ja Teijo+ -peperilehti jäi ilmestymättä. Paljon 
asioita saatiin kuitenkin tehtyä. 
 
Kyläyhdistyksen hallitus on johtanut työtä poikkeusoloissa, aktiivisesti keskustellen, yhteistyö-
kykyisesti ja vastuullisesti. Keskustelemalla on aina löydetty ratkaisut myös vaikeisiin tilanteisiin. 
Päätökset on tehty terveys edellä. Toimintamme koronapandemian riskikohdat – Kyläsauna, 
Punaportti, Wanhanajan Markkinat ja joulumarkkinat sekä kokoukset – hoidettiin turvallisesti.  
 
Toiminnan tavoitteet on saavutettu niiltä osin, kun se on koronarajoituksilla ollut mahdollista.  
Erityisen ylpeitä voimme olla siitä, että talkoissa nuorempi väki otti ihailtavasti vastuuta, kun iso osa 
riskiryhmäläisiä joutui ymmärrettävästi jäämään kotiin. 
 
Teijolla 11.3.2021 
Teijon Alueen Kyläyhdistys ry 
Hallitus 


