
Wanhanajan Markkinoilla pukeudutaan perinteisesti 
wanhanajan asuihin. Kuva: Hanna-Mari Järvinen.

Matilda-rock järjestettiin syyskuussa talkoovoimin jo yhdeksättä kertaa Matildan rannassa. 
Kuva: Sari Salama

Pvm ja klo  Tapahtumia Teijon Ruukkikylillä (Muutokset mahdollisia.) Lisätiedot 

Sunnuntaisin 17–20 Yhteinen uimapukuvuoro Teijon Kyläsaunassa miehille ja naisille teijo.fi/kylasauna 
ma ja to klo 6–10 Avantouintivuoro Teijon Kyläsaunalla teijo.fi/kylasauna 
maanantaisin klo 12 Boccia Teijon urheilutalolla Teijon Seudun eläkkeensaajat 
keskiviikkoisin klo 9.15  Ikäjumppa, Teijon urheilutalo Teijon Seudun eläkkeensaajat 
keskiviikkoisin klo 16–20 Yhteinen uimapukuvuoro Teijon Kyläsaunassa miehille ja naisille teijo.fi/kylasauna 
perjantaisin klo 17–21 Teijon Kyläsaunassa saunotaan: naiset klo 17–19, miehet klo 19–21 teijo.fi/kylasauna 
 Katso Salon seurakunnan tapahtumat:  salonseurakunta.fi 
la-su klo 11–17 
(30.10. asti) 

Muistoja, kuvia ja kerrostumia & Bremerin alkemia ii Teijon 
Kulttuurimeijerillä. 

kulttuurimeijeri.com 

10.9.–27.11 
lauantaisin klo 11–17 
sunnuntaisin klo 12–16 
 

Teijon Masuunin näyttelyt: Marja Haapakangas ja Sanna-Mari 
Prittinen: Corazon – Ydinpuu, Ulla-Maija Kallinen: Paratiisin jälkeen, 
Annaleena Liljeström: alkoholimustemaalauksia ja grafiikkaa, Paula 
Pitkäsen maalauksia, Anna K. Greus ja Timo Remes: Light-Emitting 
Dreams (20.11. asti) 

teijonmasuuni.fi 

8.10. klo 11.30–15.30 Kakkubuffet Teijon Arkissa teijonarkki.fi 
11.10. klo 13 Teijon Seudun eläkkeensaajat ry:n kerhopäivä Teijon Arkissa Teijon Seudun eläkkeensaajat 
22.10. klo 18 Edu Kettunen Mathildedalin Kankirautavarastossa FB: Mathildedalin Ruukkitehtaat 
15–29.10. klo 11–18 Kummitusmuseo Ruukkitehtaiden museossa FB: Mathildedalin Ruukkitehtaat 
31.10. klo 10.30–14.30 Halloween-lounas Teijon Arkissa teijonarkki.fi 
8.11. klo 13 Teijon Seudun eläkkeensaajat ry:n kerhopäivä Teijon Arkissa Teijon Seudun eläkkeensaajat 
26–27.11.  Total Relax – rentoutusretriitti Mathildan Marinassa FB: Mathildan Marina 
20.12. klo 13 Teijon Seudun eläkkeensaajat ry:n pikkujoulut Teijon Arkissa Teijon Seudun eläkkeensaajat 
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Tapahtumarikas kesä kylillä

Teijo Makerspace tekee teknologiaa tutuksi

nuorten järjestämänä. Symppis haitaristi Samu-Markus yl-
läpiti markkinoiden tunnelmaa molempina päivinä. Upean 
viikonloppusään saattelemana paikalla kävi arvioilta 4000–
5000 markkinavierasta.
TEIJON KYLIEN tapahtumat eivät – onneksi – ole pelkän 
Kyläyhdistyksen varassa. Kylillä on vuosi toisensa jälkeen 
enemmän ja monipuolisemmin erilaisia tapahtumia. Keväisin 
ilmestyvälle Teijo+ -lehden tapahtumakalenterille saa kohta 
varata useamman sivun. Tänä kesänä saimme nauttia esi-
merkiksi kesäteatterista, rock-festivaalista, upeista taidenäyt-
telyistä, purjehduskursseista, konserteista ja markkinoista. 
MUTTA EIVÄT tapahtumat ja tekeminen syksyyn lopu! Vaik-
ka osa tapahtumien järjestäjistä vetää hiukan henkeä ennen 
joulumarkkinoita ja muita joulun ajan tapahtumia, riittää ky-
lillä tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia koko syys- ja 
talvikauden. Kokeile olisiko, vaikka suunnistus tai sähly sinun 
lajisi tänä syksynä. Vai haluaisitko uida avannossa, näytellä 
tai mennä treenaamaan kuntosalille? Rento viikonloppu syn-
tyy taidenäyttelykierroksesta tai sitten voit vaan yksinkertai-
sesti nauttia alueemme upeasta luonnosta.
Lue lisää sisäsivuilta ja tapahtumakalenterista. 

Hanna-Mari Järvinen ja Sanna Brandt 

SYKSYÄ JA talvea kohti mennään ja kesän 2022 tapahtu-
mat alkavat olla takana. Teijon Alueen Kyläyhdistys järjestää 
kesäisin kaksi päätapahtumaa: Teijon Juhannusjuhlat ja Tei-
jon Wanhanajan Markkinat, jotka molemmat vaativat satoja 
talkootunteja. Juhannusjuhlia valmistellessa hieman jännit-
ti, vieläkö ihmiset löytävät tapahtuman koronatauon jälkeen, 
mutta rohkein mielin lähdettiin ohjelmaa kasaamaan. Huoli 
oli turha: vaikka kokkoa ei metsäpalovaroituksen vuoksi voitu 
polttaa, paikalle saapui noin 800 henkeä. Upeat esiintyjät Hi-
landers ja Linda Smirnova sekä mukava ohjelma saappaan-
heittokisoineen ja Salo Circus Festivalin sirkustyöpajoineen 
saivat kaikki viihtymään kauniissa kesäillassa. 
WANHANAJAN MARKKINOITA vietettiin perinteisesti elo-
kuun toisena viikonloppuna. Markkinoita ei ole tarvinnut pe-
ruuttaa korona-aikana, joten olemme saaneet vakiinnutettua 
sen hyvin osaksi Ruukkikylien tapahtumia, jonne saavutaan 
kauempaakin. Tänä vuonna paikalla oli jälleen yli 50 myy-
jää. Markkinat järjestettiin yhteistyössä Teijon Masuunin ja 
Kulttuurimeijerin kanssa, jotka osaltaan tarjosivat markki-
nakävijöille upeat puitteet ja ohjelmaa. Kaarnalaivakilpailu 
Patolammella keräsi paljon osallistujia ja innokkaita laivojen 
rakentajia. Kyläyhdistys kohdensi ohjelmansa myös lapsi-
perheille tarjoamalla sirkusesityksiä, lukuhetkiä Kennelliiton 
kouluttaman koiran kanssa ja kasvomaalausta 4H-kerhon 

VANHASTA NAVETASTA on 
sukeutunut moderni ja viihtyi-
sä teknologiaverstas Merikul-
mantien varrella Kirjakkalassa. 
Teijo Makerspace -verstaan ja 
sen omistavan yrityksen on pe-
rustanut vuonna 2019 kylään 
muuttanut Heikki Pullo. Vers-
tas tarjoaa monipuolisia mah-
dollisuuksia oppia ja harrastaa 
teknologiaa. Käytettävissä on 
sekä digitaalisen valmistami-
sen laitteita että perinteisiä 
metallipajan koneita. Kun vielä 
keskeneräiset puuntyöstön ti-
lat valmistuvat, mahdollisuuk-
sia on yhä enemmän.
TÄNÄ SYKSYNÄ Heikki ohjaa verstaalla kahta Salon kansa-
laisopiston teknologiakurssia maanantai-iltaisin. 
– Nuorten ryhmässä on kymmenen junnua, ja myös aikuis-
ten ryhmä on täynnä. Yllättävän hyvin väki on tänne löytänyt 
ottaen huomioon, että olemme vähän syrjässä Salon keskus-
tasta, yrittäjä kiittelee. 
MAKERSPACE-KÄSITE liittyy tekemällä oppimisen kulttuu-
riin, jonka ideana on ”värkkäillä” ja kokeilla erilaisia projekte-
ja kaikille avoimissa, yhteiskäyttöön suunnitelluissa tiloissa. 
Tätä ideaa Heikkikin haluaa toteuttaa yrityksessään. Vers-
taalle voi varata ajan vaikka oman 3D-tulostusprojektin to-
teuttamiseen, mutta suositeltavaa on, että laitteiden käyttö 
on ainakin jossain määrin tuttua. 
– Tänne voi tulla tekemään esimerkiksi kyltin tai teippauksia 
ikkunaan tai vaikka veneeseen. 3D-tulostimilla tehdään pal-
jon myös varaosia, Heikki kertoo ja näyttää pientä, mustaa 
muoviesinettä, jonka hän on valmistanut rikki menneen osan 
tilalle kompostoriin. Käytettävissä on lisäksi muun muassa  
laserleikkuri ja elektroniikan valmistuksen laitteistoa.

SUURIN OSA Heikki Pullon työstä liittyy tällä hetkellä koulut-
tamiseen sekä laitteiden kehittämiseen oppilaitoksille ja muille 
kunnallisille organisaatioille. Lisäksi hän tekee yhteistyötä taite-
lijoiden kanssa. 
– Taideprojektit ovat esimerkiksi lavasteita ja installaatioita tai 
muita teoksia, joissa tarvitaan teknisiä toteutuksia. Taitelijat 
ovat täällä työskentelemässä oman teoksensa kanssa, tai teen 
sitä heidän kanssaan yhdessä, Heikki kertoo. Kesällä verstaalla 
kävi työskentelemässä neljä taitelijaa, ja pari uuttakin teosta on 
työn alla. Toistaiseksi kiinnostavimpana työnä Heikki pitää kak-
simetristä, anatomista ihmissydäntä, jonka sisään mahtuu kaksi 
esiintyjää. Se valmistui Erika Malkin teokseen Dysmorphic, jota 
esitetään tanssiteatteri Aurinkobaletissa Turussa. 
– Sekin oli hauska projekti, kun teimme Salon lukion tiedelinjan 
kanssa robottikäsiä. Monen sorttista toimintaa tämä on, Heikki 
summaa.
OPPILAITOSTEN KANSSA tehtävä yhteistyö on Teijo Ma-
kerspacelle luontevaa, sillä Heikki on ammatiltaan teknisen työn 
opettaja. Virka Helsingissä jäi, kun imu kokopäiväiseen yritys-
toimintaan kasvoi ja sopiva koti tiluksineen löytyi maalta.  Neli-
henkinen perhe asuu laajennetussa rintamamiestalossa, jonka 
pihapiirissä verstaskin sijaitsee. Heikin puoliso Maisa on kotoisin 
Kuusjoelta, joten Varsinais-Suomi oli tuttua seutua, vaikkei Tei-
jon alueeseen aiempaa kytköstä ollutkaan. Iso asia on ollut se, 
että lapsiperheelle tärkeät palvelut löytyvät läheltä: 5-vuotias 
Saimi on ollut hoidossa Kalliorinteen päiväkodissa kolme vuotta, 
ja myös 2-vuotias Tyyne aloitti siellä tänä syksynä. 
– Olemme tykänneet alueesta. Tällaisia maalaiskyliä, joissa on 
paljon eloa, ei kovin tiuhassa ole, tyytyväinen yrittäjä toteaa.
Yhteystiedot: 
www.makerspaceman.com, 
heikki@makerspaceman.com, 
puh. 050 598 1063

Helinä Kujala
Kuva: Hanna-Mari Järvinen



Kylillä kuultua
Kyläsauna 
Kyläsauna on toistaiseksi auki normaalisti, mutta sähkön hinnan vuoksi talvikautena aukioloaikoihin saattaa tulla muutok-
sia. Ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme teijo.fi/kylasauna ja Teijo Ruukkikylät FB-ryhmässä.
Uusi sählykaukalo
Teijon urheilutalolle on saatu uusi sählykaukalo. Kaukalo palvelee sekä koululaisia että muita sählyn pelaajia. Teijon Tove-
rit ry kiittää Salon kaupungin liikuntapalveluita kaukalon järjestämisestä. 
Defibrillaattori Luontotalolla
Kansallispuistoon on hankittu tänä kesänä defibrillaattori. Se sijaitsee Luontotalon seinässä (Matildanjärventie 84, 25660 
Matilda) ja on käytettävissä vuorokauden ympäri.
Defibrillaattori-keräys
Ruukkikylille ollaan hankkimassa useampi defibrillaattori eli sydäniskuri sairastapauksia varten. Iskureiden hankintaa var-
ten on meneillään varojen keräys. Defibrillaattorin hankintaprojektiin on mahdollista lahjoittaa lokakuun aikana Teijon 
Kyläkaupalla ja Ravintola Terhossa sijaitseviin lippaisiin. Teijolla sydäniskurin alustava sijoituspaikka on Kyläkauppa. Ma-
tildaan suunnitteilla on kaksi iskuria: yksi rantaan ja yksi ylemmäs kylään. Teijon Alueen Kyläyhdistys tukee molempien 
kylien keräyksiä samansuuruisella summalla. 
Merkkaa jo kalenteriin!
Teijon Masuunin perinteisiä käsityöläisten joulumarkkinoita vietetään tänä vuonna 26.–27. marraskuuta. Mathildedalin 
Ruukkitehtailla joulumarkkinat ovat lauantaina 26.11. ja 3.12. klo 13–19. 

TEIJON KIRKOSSA vieraili kesän ai-
kana 3387 vierasta, mikä on noin 20 % 
vähemmän kuin edellisenä kesänä. Sen 
sijaan ryhmiä oli taas liikkeellä, kaukai-
simmat ryhmät peräti USA:n Minneso-
tasta saakka. Vieraiden palaute on ollut 
kiittävää: he olivat iloisia, kun pääsivät 
kirkkoon sisälle ja lähtiessään ihasteli-
vat pientä kaunista kirkkoa ja ihmette-
livät sen mielenkiintoista historiaa – ja 
moni kävi piipahtamassa myös hautaus-
maalla. 
KIRKKOVÄÄRTEINÄ TOIMIVAT ky-
läyhdistyksen omat työntekijät eli ilta-
päiväohjaaja Aila, kylätalkkari Frank-
lin sekä kesätyöntekijät Helmi ja Clara. 
Noin kymmenhenkinen talkooväki osal-
listui tiekirkkopäivystämiseen ja erityi-
sesti ryhmien opastamiseen tärkeällä 
panoksella. Kauden päätteeksi nautituil-
la ”kirkkokahveilla” saimme kuulla mu-
kavia muistoja kesän kohtaamisista.
ENSI KESÄÄKIN on suunniteltu: väär-
teille kootaan pieni infopaketti tyypilli-
simmistä vieraita kiinnostavista Teijon 
Ruukkikylien alueeseen liittyvistä kysy-
myksistä. Kirkon historian merkkipaa-
luthan on jo koottu valmiiksi aineistok-
si useammalla kielellä kirkkoa kiertäviin 
infotauluihin. Lisäksi ensi keväänä jär-
jestetään jälleen kirkonmäen piknik, 
jonne erityisesti pienestä talkoopanok-
sesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. 
Lisätietoa ensi kevään jäsenlehdessä.
         Marja-Sisko Ranta

Tiekirkossa 
vierailtiin 

Minnesotasta astiMITÄÄN TEIJON Kyläyhdistyksen tapahtumia ei järjestettäisi ilman talkoolaisia ja 
yhteistyötä alueen muiden yhdistysten kanssa.  Ilman talkoolaisia jäisi moni asia te-
kemättä: juhlapaikalla ei olisi juhannuskoivuja, arpojen myyjiä, kahvilahenkilöstöä, 
jäisi saappaanheitto pitämättä eikä olisi kojut eikä grillikahvila pystyssä, eikä tiekir-
kossa riittäisi oppaita. Lista on pitkä... 
KUTEN MUILLAKIN yhdistyksillä, haasteena on talkooväen saaminen. Kylillä on 
suuri joukko yliahkeria talkoohelmiä, jotka konkareina auttavat pitämään kahvilat ja 
kojut pystyssä, mutta tekijöitä tarvittaisiin lisää. Talkooväki myös vaihtuu ihan luon-
tevista syistä kyliltä poismuuton tai muun elämäntilanteen vuoksi. 
REKRYTOIDESSANI HENKILÖSTÖÄ kesän tapahtumiin huomasin, että ihmiset 
pelkäsivät tulla mukaan koska kokivat, että eivät osaa tehdä asioita oikein ja täydel-
lisesti. Joutuessani itse paistamaan pyttipannua valtavalla valurautapannulla mo-
nelle sadalle ihmiselle ensimmäistä kertaa elämässäni tänä syksynä Jokkis-rallissa, 
sanoin talkooparilleni, ettei voida tehdä kuin parhaamme. Muutaman paistoerän 
jälkeen sipulit eivät enää tarttuneet pannuun kiinni ja tapahtuman lopuksi saim-
me paljon kiitosta niin pyttipannun paistosta kuin ahkerista kahvilanpitäjistä. Tämä 
onkin talkootyön suola: ylittää itsensä, oppia uusia asioita, oppia tuntemaan uusia 
ihmisiä. Itse alun perin ulkopaikkakuntalaisena oma paikallinen verkostoni on kas-
vanut hurjasti talkootyön ohessa ja olen oppinut tuntemaan paljon huipputyyppejä.
LÄHDE SINÄKIN siis mukaan toimintaan – mikään ei lämmitä sydäntä enemmän 
kuin muut hyväntuuliset talkoolaiset, tyytyväiset asiakkaat ja kaunis kiitos omasta 
työpanoksesta. Jokaiselle löytyy varmasti oma paikkansa ja ainahan on välillä hyvä 
haastaa itsensä uusien tehtävien edessä.

Sanna Brandt 
Kyläyhdistyksen tapahtumavastaava, sanna.brandt72@gmail.com

Opi jotain uutta – tule talkoolaiseksi!

Heinäkuu: Jarkko Venäläinen on aut-
tanut rakentamaan kesän tapahtumia.
Elokuu: Petri Hänninen on ollut mu-
kana tapahtumien rakentamisessa.
Syyskuu: Kai Honkala on ollut kesän 
tapahtumien ensiaputalkoolainen. 
Kyläyhdistys kiittää myös ahkeria ke-
sätyöntekijöitä Helmi Soinia ja Clara 
Hellströmiä! 

Kuukauden 
talkoolaiset

Luontokoulun 
työpajat kiinnostavat

JOS OLET kulkenut päiväsaikaan Teijon 
koulun ohi, olet saattanut törmätä uu-
teen näkyyn: Paikun kyydissä saapuvaan 
tai sillä lähtevään koululuokkaan retkiva-
rusteissa. Teijon koululaisia he eivät ole, 
vaan Teijon luontokoulun työpajalaisia. 
KULUVAN LUKUVUODEN aikana tämä 
näky käy Teijon kylällä tutuksi. Työpa-
ja pyörähtää luontokoululla käyntiin täl-

Suunnistamaan, salille vai taidenäyttelyyn?
SYKSYN PIMETESSÄ Ruukkikylillä on useita harrastusmahdollisuuksia. Kokeile 
vaikka näitä!
Avantouinti: 
Teijon Kyläsaunalla (Kyläsepänkuja 2) pääsee avantouimaan tiistaisin ja torstaisin klo 
6–10. Uintimaksuun sisältyy suihku, saunaa ei lämmitetä avantouintiaamuina. 
teijo.fi/kylasauna
Suunnistus:
Teijon Luontokeskuksella (Matildanjärventie 84) on myynnissä Rasti-Perniön kiinto-
rastikarttoja. Rastit sijaitsevat Matildanjärven tuntumassa. teijonluontokeskus.fi
Sählyä, lentopalloa ja koripalloa
Teijon toverit ry järjestää eri-ikäisille sählyvuoroja sekä lento-, ja koripalloa Teijon 
urheilutalolla (Pellonpääntie 60). Lisätiedot FB: Teijon toverit – TeiTo
Kuntosali: 
Teijon Toverit ry:n ylläpitämälle kuntosalille Teijon Masuunilla (Telakkatie 17) voi os-
taa joko puolen vuoden tai vuoden jäsenyyden, jota vastaan saa kulkuavaimen. 
Lisätietoja: Pekka Kari, puh. 050 554 0161
Urheiluseura Kirjakkalan Alun kuntosalikausi Alun talolla (Kirjakkalantie 114) alkaa 
lokakuun aikana. Lisätietoja: FB: Kirjakkalan Alku
Joogaa, jumppaa ja voimistelua: 
Teijon Toverit ry järjestää jumppavuoroja ja joogaa Teijon urheilutalolla (Pellonpään-
tie 60). Lisätietoja: FB: Teijon Toverit – TeiTo
Padel ja tennis: 
Mathildedalin Keskuspuiston (Tullintie) padel- ja tenniskentät ovat käytössä niin 
kauan kuin sää sallii pelaamisen. Lokakuussa Keskuspuiston minigolf-rata ja kioski 
ovat auki lauantaisin ja syyslomaviikolla myös torstaista lauantaihin. 
mathildedalinkeskuspuisto.fi
Teatteri: 
Mathildedalin Näytelmäkerho ry harjoittelee ja esiintyy Matilda-talolla. Lisätietoja: 
marjatta.munter@outlook.com, FB: Mathildedalin näytelmäkerho
Pyöräily:
Teijon Luontokeskukselta voi vuokrata fatbike-pyöriä. Omatoiminen vuokraus toimii 
myös Luontokeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella. naturaviva.fi 
Meri-teijo Bikeparkissa voi harrastaa hissipyöräilyä tai vuokrata maastopyörän. 
meriteijobikepark.com
Muuta: 
Taidenälkäisten kannattaa vierailla Teijon Masuunin ja Teijon Kulttuurimeijerin näytte-
lyissä. Näyttelyt ovat avoinna pääsääntöisesti viikonloppuisin. Näyttelyitä on ajoittain 
Myös Mathildan Marinan Merigalleriassa. Omaa yleissivistyksen tasoa voi käydä 
testaamassa Kyläravintola Terhon tietovisassa perjantaisin. 

Salon Rotaryklubin presidentti Janne Väistö ja klubimestari Ari Tiainen luovuttivat täydennystä Teijon luontokoulun 
ja Teijon koulun yhteiseen välinevarastoon. Vesireput vastaanotti luontokoulun Sanna Koistinen. Taustalla Pajulan 
koulun opettajia ja oppilaita, jotka kävivät työpajassa syyskuun alussa. Kuva: Ari Ranta.

Olli Lehti, puh. 0400 828 699
www.kiinteistokolmio.fi

Telakkatie 18, Teijo

VENEET / AUTOT / VAUNUT

Lämmintä
talvisäilytystilaa

edullisesti

Varaa paikkasi nyt!

lä hetkellä kerran tai kahdesti viikossa. 
Tieto luontokoulutoiminnasta leviää siis 
viikoittain yhden tai kahden ryhmän 
verran pitkin Salon pitäjiä. Tämän syk-
syn aikana vierailijoita on tulossa noin 
kymmenestä koulusta ja koululaisia vie-
railee näin ollen lukuisista perheistä. 
Luontokoulun tausta-ajatuksena onkin 
kuuluttaa koko Salon alueelle Ruukki-
kylissä asumisen iloja: kansallispuiston 
maisemat, kylätunnelma, kallisarvoinen 
koulu ja yhteinen tekeminen. 
TÄMÄ VUOSI luontokoulussa on vuo-
sisuunnitelmamme mukaisesti rutiinien 
rakentamista. Olemme avanneet vara-
usjärjestelmän, harjoittelemme vies-
tintää, rakennamme työpajakonseptia, 
verkostoidumme ja järjestämme opet-
tajille muun muassa ensimmäiset koulu-
tukset ulko-opetuksesta. Keski-Suomen 
ELY-keskuksen myöntämä ympäristömi-
nisteriön hallinnonalan ympäristökas-
vatuksen ja -valistuksen hankeavustus 
yhdessä Kyläyhdistyksen oman panos-
tuksen kanssa luo hyvän taloudellisen 
pohjan pyrkimyksellemme vakiinnuttaa 
Teijon luontokoulun toiminta Salossa. 
Uskomme vahvasti, että vuoden 2024 
loppuun mennessä toimintamme on 
kestävällä pohjalla ja Salossa laajasti 
tunnettua. 
Lue lisää: teijonluontokoulu.fi
LÄMPIMIÄ SYYSPÄIVIÄ kyläläisille 
toivottaa Teijon luontokoulun väki! 

Maisa Kaitila, luontokoulutiimi


