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1. Kyläyhdistyksen hallitus 

Kyläkokouksessa 11.4.2021 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, Tiina Laakso*, Outi Pihlajoki*, 

Petteri Saisto, Pauli Sarelius ja Ville Tiainen. (* uusi jäsen). 

 

Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Petteri Saiston ja sihteeriksi Rea Hietasen.  

Pauli Sarelius valittiin jatkamaan yhdistyksen kirjanpitäjänä. Hallitus kutsui rahastonhoitajaksi  

Leila Närhisen. 

 
Vuoden 2021 tilinpäätöksen teki Pauli Sarelius ja sen tarkasti yhdistyksen vuosikokouksen 

valitsema toiminnantarkastaja Marja Isokangas-Huiko. 

2. Hallitustyöskentely 

Kokoukset 

Toimintakauden aikana hallitus on kokoontunut kuukausittain (ei heinäkuussa) yhteensä 11 kertaa. 

Koronan vuoksi osa kokouksista on pidetty etänä videoyhteydellä tai hybridinä niin, että osa on 

ollut paikalla ja osa mukana videoyhteyden kautta. Kokouksien pituus on vaihdellut vajaasta 

kahdesta tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Kuluneella kaudella yksi kokous ei ollut päätös-

valtainen. Tuolloin päätökset ”lainvoimaistettiin” sähköpostitse kokouksen jälkeen. 

 

Kokouksissa hallitus on käsitellyt tiimien toiminnan lisäksi muun muassa talous- ja jäsenasioita, 

yhteistyötä kaupungin ja muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa sekä erilaisia projekteja ja 

hankkeita. Teijon luontokoulun perustaminen ja luontokoulutoiminnan käynnistäminen on 

työllistänyt poikkeuksellisen paljon. 

Kokoukset 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. Työmäärää kuvaa se, että kokouksista laadittujen pöytäkirjojen 

pituus on kuukausittain kymmenisen sivua. 
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3. Tiimityö 

3.1 Asuinympäristö 

Petteri Saisto 

Asuinympäristötiimin (ASY:n) roolina on nimensä mukaisesti vastata erilaisista asuinympäristöön 

liittyvistä talkoista ja muista ylläpitotöistä sekä koordinoida Kyläyhdistyksen kaikkia rakentamiseen 

liittyviä hankkeita. Koordinointityö keskittyi pieniin rakennusprojekteihin Kyläsaunalla, Punaportilla 

sekä muussa asuinympäristössä. Koordinointityö sisälsi kylätalkkarin ja kesätyöläisten sopimus-

tekniset asiat sekä käytännön ohjausta ASY:n töiden osalta. Paljon myös suunniteltiin tulevia 

projekteja sekä tehtiin selvitystöitä esim. Punaportin rakennuksen kunnosta. 

 

Koronapandemian keskellä perinteisiä kylien siistimistalkoita ei järjestetty kuluneella toimikaudella, 

mutta pienempiä talkoita Kylätalo Punaportilla ja Kyläsaunalla saatiin pidettyä. Punaportilla 

hirsinen puuvaja koottiin talkootyönä sekä kesäsuihkun pohja valettiin. Kyläsaunalla ruopattiin 

uimalampi sekä korjattiin Sahajärven vesiputki; lisäksi pidettiin siivoustalkoita. Ilmoitustauluja 

kylttejä päivitettiin koko Ruukkikylien alueelta. 

 

Asuinympäristön hoitamiseen palkkasimme kylätakkariksi Timo Saarisen. Kesätöihin palkkasimme 

kolme paikallista nuorta; Alexander Malyshkovin ja Helena Närhisen OP:n kesäduunareina sekä 

Jooa Turkan Salon kaupungin avustamana. Kylätalkkari ja kesätyöntekijät osallistuivat aktiivisesti 

myös tiekirkon valvontaan sekä WM-tapahtuman järjestelyihin.  

 

Kesätyöläisten ja talkkarin, aktiivisten kyläläisten ja toimeliaiden kylän yrittäjien ansiosta ASY:n 

toiminta on säilynyt hyvällä tasolla. Alla listattuna työkohteita, tehtyjä parannuksia ja hankintoja. 

Kyläsauna 

• Uimalammen ruoppaus 

• Sahajärven käyttövesiputken uusiminen lampeen asti taloliittimelle 

• Käyttövesiputkeen sihti, estämään kalojen juuttuminen putkeen 

• Jatke käyttövesiputkeen, pitämään lampi avoinna talviuinnin aikana 

• Ilmastoinnin uudelleen ajastus 

• Lattialämmitys vastusten korjaukset ja selvitystyöt 

Saunan varasto/ Kyläpaja 

• Uusi lukko pajan oveen 

• Soppatykin hankinta 

Punaportti 

• Uusi puuvarasto 

• Kesäsuihkun pohjan rakentaminen 

• Kesäsuihkun hankinta 

• Vesiliittymän rakentaminen kesäsuihkulle 

• Live 6 hankeen haku, kohteena keittiön uusiminen 

• Katon kittaukset ja peltien korjauksia 
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Muut 

• Teijon alueen ilmoitustaulujen korjaus 

• Vieraslajien kitkentä Teijon tien pientareilta väliltä Teijo – Kirjakkala 

• Ruohonleikkurin päivitys, nyt leikkurin pitäisi olla iskussa seuraavat 5 vuotta 

• Teijon luontokoulun sekä Kalliorinteen päiväkodin kylttien lisäykset vanhoihin 

kunnostettuihin tienvarsiviittoihin 

3.2 Kyläsauna ja pajat 

Valtteri Turkka 

Kyläsauna 

Koronapandemian takia Kyläsauna on ollut kiinni toimikauden alusta 27.4.2021 saakka ja jälleen 1.-

28.1.2022. Näin ollen aukiolokuukausia kertyi helmikuun 2022 loppuun mennessä yhdeksän. 

Aukiolokuukausina Kyläsauna ollut avoinna keskiviikkoisin, perjantaisin ja sunnuntaisin. Saunojien 

pyynnöstä Kyläsaunalla otettiin käyttöön erillinen avantouintivuoro tiistai- ja torstaiaamuisin.  

 

Saunalla oli saunakirjaan ja -lippuihin rekisteröityneitä käyntejä 1660 sekä joitakin kymmeniä 

avantouintivuorolaisia. Erityisesti lähes puoli vuotta jatkuneen talvi- ja kevättauon jälkeen saunojat 

olivat melko varovaisia tulemaan saunalle. Lisäksi oletamme, että kaikki eivät muista kirjata 

käyntiään. Kauden lopulla päästiin jo lähelle ns. normiaikoja eli noin 250 saunojaan kuukaudessa. 

Laadittuja terveysturvallisuusohjeita saunojat ovat noudattaneet erittäin hyvin. 

 

Kyläsaunalle saatiin lahjoituksena kesäkukkia.  

 

Saunan siivoustiimiin liittyi uusia jäseniä. Yhteistyössä kylätalkkarin kanssa toiminnan laatua on 

saatu ylläpidettyä hienosti. Uimaveden laatutarkastus tehtiin poikkeuksellisesti jo marraskuussa. 

Veden laatu todettiin hyväksi. 

 

Maaseudun Tulevaisuuden Kantri-kuukausiliite teki Kyläsaunasta jutun lokakuun numeroonsa. 

Lisäksi Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta on tehnyt Teijon saunasta artikkelin 

maaseudun rakennusten uusiokäyttöä käsittelevään teokseen. 

Kyläsepän paja 

Jari Heino 

Kyläsepän pajalle hankittiin uusi savuimuri. Lisäksi poistettiin vanha ilmalinja pajan ja Marine 

Alutechin varaston väliltä. 

Keramiikkapaja 

Aila Salmivaara 

Keramiikkapajan kehittämisestä keskusteltiin hallituksessa loppukaudesta. Keramiikkakerho on 

kokoontunut pajalla aktiivisesti, mutta muu käyttö on hiipunut koronapandemian myötä. Koska tila 

toimii myös Kyläyhdistyksen myyntituotteiden ja tapahtumiin liittyvän keittiökaluston varastona, 

katsottiin, että käyttöä laajennetaan tapauskohtaisesti, maltillisesti. Keramiikkakerhoon tulijoita on 

ollut, joten kerhon vetäjälle nimettiin varahenkilö. 
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3.3 Kylätalo Punaportti 

Petri Honkala 

Koronapandemia varjosti edelleen myös Kylätalo Punaportin toimintaa vuonna 2021. Vuokraus-

toimintaa oli noin 20 varauksen verran. Kesäkuun alussa aloitettiin avoimien ovien toiminta. 

Avoimet ovet olivat joka maanantai klo 14-19 syyskuun loppuun asti. Kävijämäärä avoimissa ovissa 

vaihteli, kesällä kävijöitä oli paljon, mutta varsinkin syyskuussa kävijöitä oli enää muutamia. 

 

Punaportin huolto- ja kunnostustoimista vastasi ns. Team Punaportti, vapaaehtoisten kyläläisten 

ryhmä. Team Punaportti hoitaa tehtäviään edelleen erittäin tunnollisesti ja innostuneesti. 

Punaportille rakennettiin puuliiteri polttopuita varten ja aloitettiin kesäsuihkun perustustyöt, 

suihku tulee laiturilta tulevien portaiden yläpäähän. Punaportin keittiö uusitaan lähiaikoina, 

kunnostusta varten haettiin avustusta Ykkösakselilta. Avustusta saatiin 50 % osuus remontin 

kustannuksista. Rakennuksen oikaisusuunnitelmasta on toistaiseksi luovuttu. Valitettavasta ei 

pystytä sanomaan, miten mahdollinen rakennuksen nostaminen ja oikaiseminen tulisi 

vaikuttamaan mm. lattian kantavuuteen. 

3.4 Koulu ja päiväkoti 

Ida Hätinen ja Tiina Laakso 

Koronapandemian vuoksi Koulu- ja päiväkotitiimi eli melko lailla hiljaiseloa toimikaudella 2021-

2022. Koulussa ei järjestetty leirikoulua, laskettelupäivää 2021 eikä kevät- tai joulujuhlia eikä 

myöskään talkoita. Salon kaupunginjohtaja sekä sivistyspalveluiden johtaja vierailivat Teijon 

koululla 26.8 ja Kalliorinteen päiväkodilla. Tiimi on tehnyt yhteistyötä Kalliorinteen sekä Teijon 

luontokoulun kanssa mm. toimimalla taustatukena Vihreä lippu -hankkeessa. Vuosi on sisältänyt 

enemmänkin yhteistyötä keskustellen ja tulevaisuutta suunnitellen, kuin konkreettisia tapahtumia 

järjestäen. 

 

Juuri ennen Kyläkokousta, maaliskuussa 2022, koululaiset pääsivät viettämään laskettelupäivää 

Teijo Ski Resortin rinteissä. 

 

Perinteinen Teijo+ -lehti tehtiin vuoden tauon jälkeen. Lehden ilmoitusmyynti käynnistyi maalis-

kuussa 2021. Tiina Vaarapuro vastasi ilmoitusten myynnistä ja niitä myytiin yhteensä 58 kappaletta. 

Teijo+ -tiimi (Tiina Vaarapuro, Marja-Sisko Ranta ja Sanna Brandt) järjesti säännöllisesti seuranta-

palavereita ja Teijo+ -lehden teko edistyi aikataulussa.  

 

Lehden punainen lanka oli asukasmarkkinointi ja lehdessä oli perinteisten koululaisten juttujen, 

palveluhakemiston ja tapahtumakalenterin lisäksi useita muuttajatarinoita sekä teema-artikkeleita 

muun muassa taide- ja ympäristöasioista.  

 

Tatu Gustafsson valittiin lehden taittajaksi ja lehti painettiin kilpailutuksen jälkeen Botnia Printissä. 

Painomäärä oli 18 000 kpl ja 24-sivuinen lehti julkaistiin aikataulun mukaisesti toukokuussa. Lehteä 

jaettiin suorajakeluna 13 000 kpl ja lisäksi talkoovoimilla Ruukkikylille. Lehteä jaettiin myös 

sosiaalisen median kautta isompien FB ryhmien kautta Salo-Perniö-Särkisalo -akselilla. 
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3.5 Tapahtumat 

Juhannusjuhlat 

Maisa Kaitila 

Koronatilanteen vuoksi tehtiin jo varsin varhaisessa vaiheessa päätös, että juhannusjuhlia ei 

järjestetä. Mitään kuluja juhannusjuhlien järjestämisestä ei ehtinyt muodostua. 

Wanhanajan Markkinat 14.-15.8. 

Sanna Brandt 

Teijon Wanhanajan Markkinat järjestettiin kuudetta kertaa elokuun toisena viikonloppuna. Teijon 

keskustan historialliset rakennukset ja ruukkiympäristö luovat puitteet tapahtumalle, mikä on yksi 

syy markkinoiden suosioon. Kehitämme tapahtumaa joka vuosi, jotta yleisön mielenkiinto säilyisi. 

Parin viime vuoden aikana olemme hakeneet ohjelmallisia vaikutteita Teijon alueen ruukkien 

historiasta; pyrimme tekemään ohjelmasta isomman osan paikallisin voimin. Kotoisuudesta ja 

lämpimästä tunnelmasta saamme palautetta niin myyjiltä kuin vierailta. Yleisöllä on tapahtumaan 

vapaa pääsy. 

 

Teijon Wanhanajan Markkinoiden paikat myytiin lähes loppuun jo ensimmäisen ilmoittautumis-

kuukauden aikana. Viime kesänä saimme niin myyjiä kuin katsojia yli 300 kilometrin säteeltä – 

uusia myyjiä tuli paljon mm. pääkaupunkiseudulta. Myyjiä oli vuoden 2021 markkinoilla 54 ja 

myyntipaikkatuotoissa päästiin tavoitteeseen (+15 % vuoteen 2020 verrattuna). Arviomme mukaan 

yleisöä kävi paikan päällä n. 3000-3500 henkilöä (vuonna 2020 kävijöitä oli yli 4 500 henkilöä). 

Lauantaina kävijöitä oli runsaasti, mutta sunnuntain kävijämäärää rokotti rankkasade. 

 

Kesät 2020-21 ovat haastaneet meitä koronarajoitusten muodossa. Varsinais-Suomen pelastus-

laitos edellytti erillisen COVID19-suunnitelman. Ruokailualuetta laajennettiin ja alueelle oli ohjattu 

sisään- ja uloskäynti. Markkinakojut on sijoitettu laajalle alueelle ja ohjelmanumeroita on 

järjestetty ympäri markkina-aluetta.  

 

Vuoden 2021 Markkinoilla esitettiin Winhan Tarina -dokumenttielokuvaa, joka kertoo otteita Teijon 

teollisuuden historiasta ja moottorikelkkojen valmistuksesta. Lapsille oli tarjolla sirkustyöpajoja 

ja -esityksiä sekä satuja. Paikalla oli myös tarjolla erilaisia työnäytöksiä. 

 

Markkinat toteutetaan tiiviissä yhteistyössä mm. Teijon Masuunin ja Teijon Kulttuurimeijerin 

kanssa. Kyläyhdistys sai Salon kaupungilta markkinointitukea. Teimme tilaisuuden eteen jälleen 

satoja talkootunteja. Katsojamäärältä Teijon Wanhanajan Markkinat on ruukkikylien suurin yleisö-

tapahtuma ja on vakiinnuttanut asemansa keskisuurten keskiaika- ja vanhan ajan tapahtumien 

joukossa. 
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Muut tapahtumat 

Marja-Sisko Ranta 

Perinteiseen tyyliin Kyläyhdistys osallistui Teijon Masuunin järjestämille joulumarkkinoille. Kylä-

yhdistys pitää markkinoilla puuropajaa, jonka tuotevalikoima oli tällä kertaa aikaisempia laajempi: 

perinteisten soppatykissä valmistetun riisipuuron, grillimakkaroiden ja glögin lisäksi tarjolla oli 

järjestäjien pyynnöstä kahvia ja munkkeja. Kyläyhdistys myös vuokrasi myyntikatoksiaan 

muutamille markkinamyyjille. 

 

Kauppa kävi hyvin ja tilaisuus onnistui niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti suunnitelmien 

mukaan. 

Teijon kirkko 

Marja-Sisko Ranta 

Teijon kirkko oli avoinna tiekirkon täysillä aukioloajoilla – vähintään viisi päivää viikossa, vähintään 

kuusi tuntia päivässä - nyt neljättä kesää. Jo sitä ennen kirkko oli avoinna ensin viikonloppuisin, 

sitten noin puoli viikkoa. Koronapandemia on vaikuttanut tiekirkon terveysturvallisuusjärjestelyihin 

2020-2021 sekä vähentänyt ryhmäopastusten määrää, mutta aukioloaikoihin sillä ei ole ollut 

vaikutusta.  

 

Tiekirkossa kävi kesän 2021 aikana 4208 vierasta. Lisäksi ryhmäopastuksiin osallistui 299 henkilöä. 

Aukiolopäiviä oli 55. Keskimäärin päivässä kävi 76 vierasta. Tämä on hiukan alhaisempi kuin 

edellisenä vuonna (n. 80), mutta on huomattava, että aukiolopäiviä oli nyt kymmenkunta 

enemmän.  

 

Kirkko-oppaina toimi pääosin palkattu henkilökunta: iltapäiväohjaaja ja kylätalkkari sekä kesä-

työntekijät. Talkooväki teki 9 päivää 55:stä; mukana oli seitsemän talkoolaista. 

 

Tiekirkko oli kesä- ja elokuussa auki 5 pv/vko. Uutena kokeiluna oli heinäkuun 7 pv/vko -aukiolo. 

Aukiolotunteja 55 päivästä kertyy 330. Heinäkuun maanantait ja tiistait olivat aivan yhtä suosittuja 

kuin ko. kuukauden muut viikonpäivät.  

 

Lisäksi kesällä 2021 kirkon ympäristöön pystytettiin opastetaulut, jotka suunniteltiin kylällä ja jotka 

seurakunnan kustansi. Kirkonmäen juureen hankittiin A-ständi yksityistilaisuuksista tiedottamista 

varten. 

3.6 Tiedotus ja markkinointi 

Sanna Brandt 

KyläKuulumisia-jäsenlehti julkaistiin neljä kertaa: mustavalkoversiona kesäkuussa, syyskuussa, 

joulukuussa sekä viimeinen lehti jaetaan maaliskuussa 2022 juuri ennen Kyläkokousta. Lehden 

taitosta on huolehtinut joulukuun numeroon asti Tanja Rivinoja. Maaliskuussa 2022 

KyläKuulumisen toimitti Hanna-Mari Järvinen ja taiton teki Iiris Setianto. Painotalona on käytetty 

Koffset Ab Oy:ta. 
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KyläKuulumiset jaetaan talkoovoimin Teijon alueella asukkaiden postilaatikoihin 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 oli viisi kannatusjäsentä vuonna 2021, joiden vuosimaksuilla katetaan painatus-

kustannuksia. Vuonna 2022 kannatusjäseniä on neljä. Lisäksi tuloja lehden painamiseen on saatu 

yritysesittelyjen (DJK Design, Mathildedalin Keskuspuisto, Päntsdrunk Lifestyle ja Tiina Vaarapuro & 

Martina Vara -hyvinvointipalvelut) 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 tarpeen mukaan kauden aikana mm. yritys- ja 

yhdistystietojen osalta. www.teijo.fi -sivuston kävijämäärä oli sama kuin vuonna 2021 eli n. 29 000 

kävijää. Sivustolta haetaan tietoa kylien palveluista sekä alueella järjestettävistä tapahtumista. 

Salon tapahtumakalenteri löytyy VisitSalo -sivuston alta, jonne on ilmoitettu Kyläyhdistyksen 

järjestämät kesätapahtumat (WM ja Teijon kirkon avoimet ovet). Lisäksi kesätapahtumat on 

ilmoitettu Salon kaupungin kaupunkitiedotteeseen, Perniönseudun Lehden Torttoseen ja Salon 

Seudun Sanomien. 

 

Wanhanajan Markkinat on ollut jälleen tiedotustiimin suurin työpanos hallituskaudella 2021-2022: 

• FB: Teijon Wanhanajan Markkinat sivustolla on 1470 seuraajaa. 

• 05/2021 luotiin WM 2021– tapahtuma ja WM 2021 myyjämarkkinointimainos tavoitti yli 

5100 henkilöä 

• Tapahtumakartan ja myyjäkartan päivitys 

• Markkinointisuunnitelma tehty ja tapahtuman markkinointi aloitettu neljä viikkoa ennen 

tapahtumaa 

• Lehti-ilmoitukset: SJL, PSL ja Kunnallislehti sekä tienvarsikylttien päivitykset. 

• Lehdistötiedotteet lähetetty em. Lehtiin sekä SSS, Yle Turku ja Turun Sanomiin. 

4. Projektit ja hankkeet 

4.1 Teijon koulun iltapäivätoiminta 

Rea Hietanen 

Varsinaista iltapäivätoimintaa ei kevätkaudella ollut. Tuunauskerho jatkoi vielä toimintaa alku-

vuodesta vapaaehtoisten voimin. Toimintaan saivat osallistua kaikki halukkaat koulun oppilaat. 

 

Syyskaudella iltapäivätoiminnalle oli taas tarvetta, kun kuuden lapsen ryhmä ei riittänyt ylittämään 

kaupungin toiminnan aloittamista koululla. Keväällä aloitettiin hakemaan sopivaa henkilöä 

tehtävään. Marika Simelius palkattiin ensin puoleksi vuodeksi, joulukuussa tehtävää jatkettiin 

toisella kuuden kuukauden jaksolla. Iltapäivätoiminnan aloitti siis kuusi lasta, joista yhtä lukuun 

ottamatta paikalla kokoaikaisesti. Hinta toiminnalle on 3 pv/vko 70 €/kk ja 5pv/vko 100 €/kk. 

 

Iltapäivätoiminta jatkui samoilla malleilla kuin aikaisemminkin punaisena lankana Koko kylä 

kasvattaa -ajatuksella. Säännöt tehtiin uudelle ryhmälle yhdessä noudattaen toimintasuunnitelmia. 
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Iltapäivätoiminnassa tarjoillaan lapsille välipalaa ja aktiivista tekemistä laidasta laitaan. Iltapäivällä 

voi tehdä muun muassa läksyjä, askarrella, leikkiä ja pelata. Välillä järjestetään teemapäiviä. 

Liikunta ja luonto ovat isossa osassa päivän toimintaa. Askartelussa huomioidaan ajankohdat kuten 

isänpäivä ja joulu. Syksyn ja talven aikana on vietetty myös Halloween-juhlia, retkipäivää nuotiolle 

ja Teijon laskettelurinteelle pulkkamäkeen sekä lelupäivää. 

4.2 Teijon luontokoulu 

Maisa Kaitila ja Marja-Sisko Ranta 

Toukokuussa 2021 Teijon Alueen Kyläyhdistys perusti Teijolle sertifioidun luontokoulun. 

Perustamista edelsi tiimissä tiivis ja työntäyteinen kevät. Tiimi työsti huhtikuussa valmiiksi Luonto- 

ja ympäristökoulujen liiton laajan jäsenhakemuksen. Huhtikuussa avautuivat Teijon luontokoulun 

nettisivut, jotka ovat Stiina Siikosen käsialaa. Teimme opetuslautakunnalle aloitteen luontokoulun 

perustamisesta ja sen tueksi esittelyvideon, jonka toteutuksesta vastasivat Ari ja Marja-Sisko Ranta.  

 

Kevään ja kesän aikana tiimi ohjasi etänä Kyläyhdistyksen palkkaaman opinnäytetyöntekijä Susanna 

Leppähaaran työtä. Leppähaara laati osana toimeksiantosuhdettaan Teijon koulun Vihreä lippu 

 -hakemuksen ja Kyläyhdistys maksoi koulun jäsenmaksun. Myös päiväkodille tarjottiin samaa, 

mutta kaupunki esti päiväkodin osallistumisen. 

 

Paikallinen ympäristökasvattajaopiskelija Karoliina Nordin suunnitteli keväällä 2021 sirkusaiheisen 

Metsähuvipuisto-työpajan, joka toteutettiin Teijon koulun oppilaille sekä luontokoulun nimissä 

yhdelle maksavalle ryhmälle. Lisäksi luontokoulun nimissä toteutettiin kokeiluna kierrätysaiheinen 

työpaja Kalliorinteen päiväkodin lapsille.  

 

Huhtikuussa aloitteemme opetuslautakuntaan jäi pöydälle, mutta jäsenhakemus LYKE:lle 

lähetettiin Kyläyhdistyksen nimissä. Sertifikaatin saimme toukokuussa. Luontokoulusta kirjoitettiin 

useita positiivisia lehtijuttuja paikallislehdissä.  

 

Opetuslautakunta linjasi lopulta kesäkuussa, että kaupunki tukee luontokoulun kaksivuotista 

pilottihanketta ei-rahallisesti ja kannustaa kouluja yhteistyöhön. Luontokoulu saa opetuslauta-

kunnan päätöksellä toimia koulun tiloissa ja käyttää hyväksi kaupungin viestintäkanavia.  

 

Syksyllä aloimme hakea ympäristökasvattajaa osa-aikaiseen työsuhteeseen. Saimme seitsemän 

hyvää hakemusta ja viisi kandidaattia haastateltiin. Huolellisen punnitsemisen jälkeen hallitus 

päätti lopulta palkata 1,5 vuodeksi luokanopettaja Sanna Koistisen ja 0,5 vuodeksi sirkustaiteilija 

Karoliina Nordinin. Molemmat opiskelevat ympäristökasvattajiksi. Tiimin vastuuhenkilöt ovat 

lupautuneet arvioimaan ympäristöalan erikoistutkintoon liittyviä näyttöjä, joita on alkuvuodesta 

2022 ollut muutamia.  

 

Koistinen aloitti työt joulukuussa ja Nordin tammikuussa. Nordinin palkkaamisen tavoitteena on 

edistää taidekasvatusmenetelmien käyttöä ympäristökasvatuksessa ja tehdä siitä Teijon luonto-

koulun erityispiirre. Tiimin koosti ympäristökasvattajille alkuvaiheen työkaluksi itseohjaavan 

perehdytyssuunnitelman. Teijon luontokoulua esiteltiin Perniönseudun Joulu -lehdessä ja 

paikallislehdet PSL ja SJL tekivät ympäristökasvattajista hyvät lehtijutut tammikuussa 2022.  
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Luontokoulun tarvekartoitus valmistui kasvatustieteellisenä pro gradu -työnä lokakuussa 2021 ja 

tulokset esiteltiin Salon kaupungille. Iltapäivätoiminta siirrettiin hallinnollisesti luontokoulun alle 

syksyllä 2021 ja toiminnalle on tarkoitus laatia kevyt ympäristökasvatussuunnitelma. Iltapäiväkerho 

osallistuu myös Vihreä lippu -toimintaan.  

 

Marraskuussa kirjoitettiin ja lähetettiin hankehakemus Keski-Suomen Ely-keskukselle. Jos rahoitus 

saadaan (05/22) hankkeen tavoitteena on Teijon luontokoulun toiminnan vakiinnuttaminen. Lisäksi 

Nordin on hakenut henkilökohtaista apurahaa taiteelliseen työskentelyyn Teijon luontokoulun 

kanssa.  

 

Koronarajoitusten vuoksi Luontokoulun vastuuhenkilöt Marja-Sisko Ranta ja Maisa Kaitila sekä 

ympäristökasvattajat ovat maaliskuuhun 2022 mennessä tavanneet kasvotusten vain kerran, mikä 

on hidastanut perehdyttämistä ja toiminnan kasvua. Ensimmäinen varsinainen työpaja toteutui 

viikolla 9, ja siihen osallistuivat Teijon koulun 3.-4.-luokkalaiset.  

 

Maaliskuussa perustettiin Instagramiin Teijon luontokoulun oma tili, @teijonluontokoulu.  

 

Kuluneen toimintavuoden aikana on pidetty useita yhteistyöpalavereja kaupungin perusopetus-

johtajan, Luonto- ja ympäristökoulujen liiton, Metsähallituksen, kuntapäättäjien ja Teijon koulun 

kanssa.  

 

Ensimmäisen toimintavuoden aikana TLK on saanut muutamia raha- ja materiaalilahjoituksia 

paikallisilta toimijoilta, esimerkiksi vesitestireppuja. 

4.3 Asukasmarkkinointi 

Erityisesti Teijon koulun ja päiväkodin lapsimäärän kasvattamiseksi Kyläyhdistys haluaa tehdä työtä 

asukasmarkkinoinnin eteen, mikä oli yksi toimikauden uusista avauksista ja painopisteistä. Asukas-

markkinoinnin avoin ideointitilaisuus pidettiin Teijon koululla lokakuussa. Tilaisuudessa oli mukana 

asukkaita kaikista neljästä kylästämme. Tuumatalkoot-menetelmällä pidetty aivoriihi toi runsaasti 

ideoita, jotka kirjoitettiin puhtaaksi ja jaettiin hallitukselle. 

 

Tilaisuuden jälkeen hallitus totesi, että Kyläyhdistyksen rooli asukasmarkkinoinnissa pidetään jo 

resurssiemmekin näkökulmasta maltillisena. Todettiin muun muassa, että Teijo+ -lehti on 

jatkossakin Kyläyhdistyksen tärkein asukasmarkkinointituote. Markkinoinnin keskeinen sisältö 

liittyy lapsiperheiden kannalta tärkeisiin asioihin eli päiväkotiin, kouluun, luontokouluun ja 

harrastustoimintaan.  

 

Asukasmarkkinointia ovat myös vihreät soikiot, joita Kyläyhdistys kauden aikana hankki sekä 

päiväkodille että luontokoululle. 
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5. Kyläyhdistyksen jäsenet ja kuukauden talkoolaiset 

Uudet jäsenet 

Kyläyhdistyksen jäsenyyttä on hakenut toimikauden aikana 23 henkilöä, jotka kaikki on hyväksytty 

hallituksen kokouksissa jäseniksi. 

Kuukauden talkoolaiset 

Kyläyhdistyksen hallitus jatkoi vuonna 2016 alkanutta käytäntöä ja valitsi jokaisessa kokouksessa 

Kuukauden talkoolaisen tiimivetäjien ehdotusten pohjalta. Kuukauden talkoolainen on ansioitunut 

Kyläyhdistyksen jäsen tai kyläläinen (ei ko. kauden hallituksen jäsen), joka on juuri kyseisenä ajan-

kohtana tuonut arvokkaan panoksen yhteisen hyvän eteen. Kuukauden talkoolainen saa 

tunnustukseksi kaksi t-paitaa. 

 

Huhtikuu Janne Järvinen 

Toukokuu Mira Kankaanranta ja Seppo Alanissi 

Kesäkuu Heikki Pullo 

Heinäkuu Sirpa Ali-Melkkilä 

Elokuu  Hannu Gustafsson 

Syyskuu Hanna-Mari Järvinen   

Lokakuu Mika Metsäpalo 

Marraskuu Karoliina Nordin 

Joulukuu Esa Järvinen 

Tammikuu Timo Kirjonen 

Helmikuu Kirsi Solin 

Maaliskuu Martina Vara 

6. Sidosryhmäsuhteet 

Kyläyhdistyksen toimintaa esiteltiin Salon kaupungin korkeimmalle virkamiesjohdolle: ensin 

toukokuussa Teams-palaverissa kaupunginjohtaja Tero Nissiselle ja kaupunkikehitysjohtaja Mika 

Mannervedelle, sitten elokuussa Nissiselle ja sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoorille Teijolla. 

Kaksiosainen tilaisuus oli osa kaupunginjohtajan Salon seutu tutuksi -kierrosta. Vierailuun sisältyi 

tutustuminen Kyläyhdistyksen hallitukseen, Teijon luontokouluun, Kalliorinteen päiväkotiin sekä 

keskustelutilaisuus Kyläsaunan terassilla. Mukana olivat myös alueemme uudet valtuutetut. 

 

Kyläyhdistys on Varsinais-Suomen Kylät ry:n jäsen. Maakunnallisen kattojärjestömme viestintää 

seurataan kuukausikokouksissa, samoin alueemme Leader-toimijan, Ykkösakselin tiedotteita. 

 

Kyläyhdistyksen toimintaa esiteltiin bussilastilliselle Uudenkaupungin kylätoimijoita lokakuussa. 

Vieraidemme pyynnöstä kävimme läpi Kyläyhdistyksen historiaa ja toimintamuotoja, Tiedotus- ja 

markkinointitiimin toimintaa sekä Teijon luontokoulun toimintaa. Lisäksi kokemuksiamme suur-

tapahtuman järjestäjänä esiteltiin Ykkösakselin Vapaaehtoistyön hyvät käytännöt -koulutuksessa 

helmikuussa 2022. 
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7. Talous ja henkilöstö 

Yhdistyksen talous pysyi vakaana. Tuloslaskelman mukainen ylijäämä oli 27,51 euroa (2020: 

1898,54 €) ja taseen loppusumma 220.146,107 € (2020: 226.386,56 €).  

 

Vuoden tuotot tulivat pääosin Teijo+ -lehdestä sekä Wanhanajan Markkinoista ja muista 

tilaisuuksista. Positiivinen tulos osoittaa, että yhdistys on vaikeassa tilanteessa onnistunut 

varainhankinnassa ja pystynyt toteuttamaan suunnitellut hankkeet. 

 

Yhdistys on työllistänyt vuoden aikana kolme henkilöä: talonmiehen, iltapäiväohjaajan sekä aivan 

vuoden lopulla ympäristökasvattajan. Kaikki ovat osa-aikaisia. Työllistämisen on mahdollistanut 

yhdistyksen saama 100 % palkkatuki muihin kuin ympäristökasvattajan tehtävään. Lisäksi yhdistys 

on työllistänyt kolme nuorta kesätyöntekijää kesätyöseteleillä. Toimeksiantosopimuksella yhdistys 

maksoi korvauksia yhdelle opinnäytetyöntekijälle puolen vuoden ajalta. Yksi opiskelija teki Kylä-

yhdistyksessä tutkintoonsa liittyvää harjoittelua, josta ei maksettu korvausta. 

 

Henkilöstöön liittyvää esimiesvastuuta on jaettu kaikille sääntömääräisille nimenkirjoittajille, 

työnjohtovastuuta myös tiiminvetäjille. 

8. Yhteenveto 

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen 25. toimikausi on ollut poikkeuksellisen työntäyteinen. Keskeinen syy 

tähän oli Teijon luontokoulun perustaminen – mehän jouduimme tekemään päätöksen lyhyellä 

varoitusajalla. Alkuvuodesta tehtiin mittava määrä vaikuttamistyötä ja luotiin samalla pohjaa 

luontokoulun toiminnalle. Luontokoulu-brändin käyttöoikeus saatiin toukokuussa, josta käynnistyi 

toiminnan sisällön suunnittelu. Tähän liittyi opinnäytetyön tekemisessä avustaminen. Luontokoulun 

strategiset ja henkilöstövalinnat tehtiin loppuvuodesta, josta alkoi puolestaan konkreettinen 

konseptien suunnittelu yhdessä ympäristökasvattajien kanssa. 

 

Kuten tästä kertomuksesta näkyy, lisäksi toteutettiin käytännössä kaikki muut suunnitelmat paitsi 

juhannusjuhlat. Kyläsaunan ja Kylätalon käyttöä rajoitti koronapandemia, mutta vakavaraisella 

yhdistyksellä oli mahdollisuus toteuttaa tilojen remontit suunnitellusti. 

 

Yhdistyksen perustamisesta tuli kuluneeksi 25 vuotta 1.1.2022. 

 

Teijolla 10.3.2022 

 

Teijon Alueen Kyläyhdistys 

Hallitus 


