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Arjen luksusta Masuuni Caféssa

Kesää odotellessa
Olen tainnut viimeisimmät pääkirjoitukset laatia aina jotain odotellessa. Nyt siis kesää, jonka tuloon voi kyllä suhtautua 
luottavaisesti. Muita odoteltavia asioita ovat olleet kansallispuistoa ja Teijon koulua koskevat päätökset. Tätä kirjoittaes-
sani Salon kaupunginhallitus on tehnyt molemmista päätöksensä. Kansallispuisto etenee melkoisella varmuudella laiksi 
Teijon kansallispuistosta. Nyt eletään alueella kummallisessa välitilassa, jossa Metsähallitus näyttää lopettaneen metsän-
hoidon kokonaan ja unohtaneen tyystin Metsälain velvoitteet tuulenkaatojen korjaamisesta. Esimerkiksi Matildanjärvel-
tä lähtevän puron vieressä on kahden myrskyn jäljiltä puuta niin paljon nurin, että vanhojen polkujen käyttö on melkein 
mahdotonta ja hieno puronvarsi jokseenkin lohduttoman näköinen.

Teijon koululle sen sijaan kuuluu hyvää. Kaupunginhallitus on poistanut Teijon koulun kokonaan lakkautuslistoilta, joten sen jatko on turvattu, 
kunhan vain oppilasmäärät saadaan jatkossakin kasvuun. Kyläkoulujen tulevaisuutta ei voi joka välissä asettaa kyseenalaiseksi, sillä muutto alu-
eelle on iso askel lapsiperheille ja se tueksi tarvitaan jonkinlainen varmuus peruspalvelujen pysyvyydestä. Teijon koulun osalta näyttäisi näin käy-
vän, vaikka asia on vielä valtuustokäsittelyä vailla.
Näyttäisi siltä, että taas on tulossa kovin tapahtumarikas kesä. Alueen kattava tapahtumakalenteri julkaistaan toukokuun lopussa ja jaetaan kaik-
kiin kyliemme postilaatikoihin. Paljon uutta ja mielenkiintoista on tulossa.
Kyläyhdistyksen suurin ponnistus kesällä on Teijon perinteinen juhannusjuhla. Viime kesänä laitettiin juhlaa hieman uuteen uskoon juhlavuoden 
kunniaksi ja pientä säätöä tehdään myös tänä vuonna vieraiden viihtyvyyden eteen. Juhlan toteutuminen edellyttää merkittävää määrää vapaaeh-
toistyötä. Jos haluat osallistua juhlan rakentamiseen ennen Juhannusta tai varsinaisen juhlan pyörittämiseen, katso juttu toisaalla tässä lehdessä. 
Kesäkautena alueemme liikennemäärät kasvavat ja ylinopeudet ovat enemmänkin maan tapa kuin poikkeus. Me kaikki voimme vaikuttaa kyliem-
me viihtyvyyteen ja turvallisuuteen noudattamalla nopeusrajoituksia. Omalla esimerkillämme voimme vaikuttaa muidenkin ajokäyttäytymiseen. 

Hyvää kesää toivottaen
Pauli Sarelius

Mikko tuo kahvit pöytään.

Kuva: Ari Ranta

Mistä on hyvä kahvihetki tehty? ”Ainakin 
puolet siitä tulee itse kahvista”, pohtii Toinen 
Keksi –kahvilan yrittäjä Mikko Virtaperko. 
Kahvi voi olla tuttua suodatinkahvia, jota saa 
myös Toisesta Keksistä – toki kahvi maistuu 
erilaiselta ja on vatsaystävällisempää, koska se 
tehdään vastajauhetuista pavuista.

Toisaalta kahvi voi olla espressoa tai espresso-
pohjaista erikoiskahvia. Kun asiakas on tilan-
nut Masuuni Cafén tiskiltä cappuccinoa, ame-
ricanoa tai jotain muuta kahdestakymmenestä 
eri vaihtoehdosta, käynnistyy tiskin takana 
kahvin valmistus aivan alusta. Kahvipavut jau-
hetaan ja puristetaan espressokeittimen kah-
vassa olevaan pesään. Mikko havainnollistaa, 
että kahvijauhe pitää painaa pesään niin tiu-
kasti, ettei kahvijauhetta tipu lattialle, vaikka 
kahvan kääntää ylösalaisin. Asiakkaan tilaa-
masta kahvista sitten riippuu, missä järjestyk-
sessä ja millaisia lisukkeita kahviin laitetaan. 
Esimerkiksi americanossa kupin pohjalle tulee 
ensin kiehuvaa vettä ja sitten espresso. Mikko 
esittelee valmista kahvia: ”Ja tässä päällä on se 
kaikkein tärkein, krema, vaahto, jossa on ne 
parhaat maut; suodatinkahvissa se jää suodat-
timeen.”

”Lisäksi hyvään kahvihetkeen kuuluu hyvä 
seura ja mukava ympäristö. Seura voi olla 
myös esimerkiksi kirja, taideteos, leivos tai 

maisema. Vaikka kahvilaan tulisi yksin, siellä 
näkee muita.” Mikko ja hänen yrittäjäkump-
paninsa Dirk Serlippens sekä heidän henkilö-
kuntansa tuovat kahvin aina pöytään. Annok-
sissa silmänruokaan panostetaan: tarjottimelle 
asetellaan kauniisti muun muassa erilaisia suk-
laita, joiden kanssa kahvi maistuu taas hiukan 
erilaiselta.

Toisen Keksin kolmessa kahvilassa – Salossa, 
Halikossa ja Teijolla - työskentelee sesonkiai-
kaan noin 20 ihmistä. Heidän joukossaan on 

kaksi kokkia, jotka leipovat ihania juusto- ja 
suklaakakkuja, suolaisia piirakoita ja muuta 
suussa sulavaa. Toki Toisesta Keksistä saa myös 
monenlaista kaakaota ja teetä; listoilla ovat 
lisäksi smoothiet, fruitiet ja jäätelöt. Niin, ja 
halutessaan voi tilata mainostoimistopalvelu-
jakin. Vuonna 2006 perustettu yrityshän oli 
ensin mainostoimisto, jonka kylkeen kahvila 
syntyi puolivahingossa, kun Mikko ja Dirk 
halusivat nauttia ja tarjota asiakkailleen hyvää 
kahvia.

Mikko odottaa Toisen Keksin toista kesää Tei-
jon Masuunilla innolla: ”Meillä on jo paikalli-
sia kanta-asiakkaita, ja täällä käy luonnollisesti 
paljon matkailijoita. Nyt onkin jännä nähdä, 
joko tuleva kansallispuisto näkyy kävijämää-
rissä.”

Masuuni Caféssa vietetyn hyvän kahvihetken 
lopuksi on helppo yhtyä Mikon kiteytykseen: 
”Hyvä kahvihetki on sellaista arjen luksusta, 
johon kaikilla on varaa.”

Teksti: Marja-Sisko Ranta Kuva: Ari Ranta

  
Masuuni Café on kesäaikaan  

avoinna joka päivä.

toinenkeksi.fi

facebook.com/TeijonMasuuni

Vasaran kilkettä Teijon pajalla

Seppä Jari Heino takoi Teijon pajalla Avoimet Kylät -päivänä. (Kuva: Ari Ranta)

Perinteikäs sepänpaja Teijon kylä-
saunan naapurissa on heräämässä 
uudelleen henkiin – ja samalla 
seppä Jari Heino palaamassa juu-
rilleen Salon seudulle. Mathil-
dedalin tapahtumissa olemme jo 
käyneetkin takomassa ja viime ke-
sänä kuulimme viereisellä kyläyh-
distyksen kojulla, että Teijon paja 
on seppää vailla. Ei siinä paljon 
muuta tarvittu, sillä veri vetää ko-
tiseudulle eikä upea pajarakennus 
Teijon Telakkatiellä ainakaan vä-
hennä vetovoimaa. Pajassa on tilaa 
tehdä myös suurempia taontatöitä 
ja toisaalta mielessä pyörii ideoita 
vaikkapa pienimuotoisten taonta-
kurssien järjestämisestä, mikäli vaan kysyntää 
löytyy. Opetuskokemustakin taonnan parissa 
on jo ehtinyt hieman kertyä.

Toistaiseksi sepän työpanos jakautuu kahdelle 
pajalle: Teijoon ja Malmgårdiin. Tarkoituk-
sena on, että kesäkuukausina Teijon pajalla 
taottaisiin pääsääntöisesti torstaista lauan-
taihin. Tarkemmat kellonajat ja mahdolliset 
poikkeukset päivitetään nettisivuillemme 
www.kartanonpaja.fi. Takomista rajoittaa ke-
säaikaan mehiläistenhoito sekä sen opiskelu. 
Ammattitutkintoon tähtäävät opinnot ovat 

meneillään Mustialassa. Taosten lisäksi pajalta 
voi siis hankkia itselleen myös hunajaa; tarkoi-
tuksena on tuoda mehiläispesiä myös Teijon 
alueelle.

Monet ajattelevat, että taontatyöt sopivat vain 
mökkiympäristöön. Käytännössä takomalla 
voi luoda myös moderniin kotiin sopivia esi-
neitä tai rakenteita – oikeastaan mitä tahansa, 
mihin rauta sepän käsissä taipuu. Valmiiden 
taosten valikoima ja saatavuus pajalla saattavat 
vaihdella melkoisesti, sillä käsityönä tehtävä 
taonta ottaa aina oman aikansa, vaikka kuinka 

yrittäisi puurtaa. Valtaosa työajasta 
on kulunut erilaisten tilaustöiden 
parissa. Tilaustöissä voidaan huo-
mioida asiakkaan omat erityistoi-
veet sekä mitoittaa tuote tarkasti 
käyttökohteen mukaan. Useim-
missa tapauksissa asiakkaan anta-
mien mittojen mukaan tehty työ 
ei ole yhtään sen kalliimpi kuin 
tiskillä valmiina oleva taos.

Osa uusista tai vanhoista tutuis-
tamme on jo ehtinyt kysyä, joko 
olemme muuttamassa Teijon alu-
eelle. Ajatus on enemmän kuin 
houkutteleva, mutta totuuden 
nimissä - ja varsinaissuomalaisella 
suorapuheisuudella - on kuitenkin 

todettava, että lopulta kaikki riippuu siitä, löy-
tävätkö asiakkaat sepän ja Teijon pajan.

Oli miten oli, niin joka tapauksessa jokainen 
kyläläinen, kesäasukas ja matkailija on enem-
män kuin tervetullut tutustumaan seppään, 
pajaan ja taontatyöhön! 

Seppä ja Sepän vaimo 
Jari Heino ja Terhi Nikkanen

www.kartanonpaja.fi



Uimakoulu 30.6.-4.7.
Teijon Alueen Kyläyhdistys haluaa tukea ky-
läläisten ja täällä kesäänsä viettävien lasten ui-
mataitoa ja järjestää ensimmäistä kertaa viiden 
päivän mittaisen uimakoulun Matildanjärvel-
lä viikolla 27 (30.6.-4.7.) Uimaopetus järjes-
tetään kahdessa eritasoisessa ryhmässä Teijon 
retkeilyalueen uimarannassa Mathildedalissa, 
jossa uimakoululaisilla on myös sauna käytös-
sä. Opettajana toimii kokenut uimaopettaja 
Toni Koivisto. Uimakoulu toteutuu, jos osal-
listujia on riittävästi. 

Koulukuulumisia kesäloman 
kynnyksellä
Teijon koulun tulevaisuus on jälleen ollut 
esillä. Nyt voinemme onneksi huokaista 
helpotuksesta, kuten Pauli pääkirjoituksessa 
toteaa.

Kylätalkoot la 24.5.
 Talkoot ja yhdessä tekeminen on Teijon alueen 
ylivoimatekijä, josta voimme olla ylpeitä. 
Viikko ennen koulujen päättymistä koko 
Suomessa vietetään kansallista siivouspäivää. 
Omissa kyläkohtaisissa kevättalkoissamme 
kunnostamme taas yhteiset ranta-alueet 
kesäkautta varten.
 
Kokoonnumme seuraavasti:
•	 Matildan	uimaranta	klo	10	 
  (Tommi Lähde) 
•	 Teijon	sauna	klo	10	(Kai	Siltala) 
•		 Vilniemen	uimaranta	klo	10	 
  (Antti Ristolainen)

Talkoot jatkuvat, kunnes hommat saadaan 
valmiiksi,	 maksimissaan	 klo	 15	 saakka.	
Mukana voi olla lyhyemmänkin ajan. 
Kyläyhdistys tarjoaa osallistujille virvokkeita 
ja fantastista talkooseuraa. Omat haravat 
mukaan. 

Tänä vuonna olemme mukana myös 
Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi 
-kampanjassa ja pidämme osaltamme huolta 
rantojen siisteydestä. Siisti Biitsi -kampanja 
järjestetään	12.-25.5.	koko	Suomen	rannikon	
ja Ahvenanmaan alueella. http://www.
pidasaaristosiistina.fi/projektit/siisti_biitsi.
Asuinympäristötiimi

Teijon juhannusjuhla 20.6.
Nyt jo yli 30-vuotisen perinteen mukaan Tei-
jolla juhlitaan taas Juhannusta. Tavoitteenam-
me on tarjota koko perheelle hieno juhannus-
kokemus. Tarjolla on jälleen tanssia, syötävää 
ja jos mahdollista vieläkin suurempi juhannus-
kokko.

Juhlan toteuttamiseksi tarvitsemme apuasi. 
Juhlan kasaamiseksi tarvitaan vapaaehtoisia 
ennen Juhannusta parin päivän aikana pys-
tyttämään rakennelmia ja juhlan aikana hoi-
tamaan erilaisia palveluja kuten lipunmyyntiä, 
bufettia sekä makkaran- ja letunpaistoa.

Pyydämme vain kaksi tuntia ajastasi Juhan-
nusaattona valitsemanasi aikana haluamaasi 
työhön. Vastikkeeksi pääset hauskaan järjeste-
lyporukkaan, tietysti ilmaiseksi juhlaan ja saat 
kaverille yhden vapaalipun, saat Kyläyhdistyk-
sen teepaidan ja bufetista kahvit pullan kera. 
Ilman apuasi emme saa juhlaa pystyyn.

Jos tontillasi on risuja tai muuta palavaa ros-
kaa, ne voi tuoda juhannuskokkoon. Sen paik-
kaa on hieman siirretty, joten älä laita roskia 
vanhan kokon paikalle. Siinä nyt olevat roskat 
siirretään uuden kokon paikalle toukokuun ai-
kana. Oikea paikka on merkitty kyltillä.

Jos osallistuminen kiinnostaa, ota yhteys pj@
teijo.fi, niin katsotaan sinulle mukava homma.
Juhannusjuhlatiimi

Muista tarkistaa
Viran puolesta muistuttelen, että alueen asuk-
kaat ja mökkiläiset tarkastaisivat näin kesän 
kynnyksellä, ovatko tiennimet ja talojen nu-
merot näkyvästi esillä, jotta ulkopuolinenkin 
löytää helposti perille. Samoin olisi hyvä vil-
kaista tien kuntoa: kestääkö se kuorma-auton; 
eihän puusto vaan tuki näkyvyyttä liiaksi. 

Mökeillä rutiinitarkastuksia ovat lisäksi aina-
kin kaasu- ja sähkölaitteet ennen käyttöä, pa-
lovaroittimet ja käsisammuttimet, nuohouk-
sen tarve sekä mökin koordinaatit.  Ennen en-

Metallinkeräys 
Teijon alueen yhdistykset sopivat 24.4. pide-
tyssä palaverissa, että Salon 4H-yhdistys voi 
organisoida metallinkeräyksen Teijon alueella. 

Toimintaa ja tapahtumia
Kyläsauna on toukokuussa avoinna nor-
maalisti. Kesä-heinäkuussa sauna on avoinna 
perjantaisin:	 klo	 17-19	 naiset	 ja	 klo	 19-21	
miehet. Lippuja voi ostaa Teijon Kyläkau-
pasta. Lisäksi saunaa voi vuokrata ryhmil-
le. Lisätietoa: http://teijo.fi/palvelut/sauna.  

Pilates-venyttelyä Teijon Urheilutalolla kes-
kiviikkoisin	 7.5.-18.6.	 klo	 19.15-20.15.	 Ve-
nyttely sopii kaikenikäisille naisille ja miehille, 
vasta-alkajille ja kokeneemmille. Kertamaksu 
4 e/hlö. Ei ennakkoilmoittautumista. Vetäjänä 
Jenni Luodes.
 
Ennakkotietona kesän tapahtumista: Kirjak-
kalan Alku järjestää yleisurheilua kaikenikäi-
sille tiistai-iltaisin Alun kentällä. Aloitus 3.6. 
klo	18.
 
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen vuosikoko-
us eli Kyläkokous pidettiin 30.3. Pauli jatkaa 
puheenjohtajana. Yhdistyksen hallitukseen 
valittiin kolme uutta jäsentä: Elina Rantamäki 
Mathildedalista sekä Jonna Ruohonen ja Re-
bekka Ruutikainen Teijolta. Hallitus valitsi 
Rebekan uudeksi sihteeriksi; varapuheenjoh-
tajana jatkaa Marja-Sisko. Kiitämme kaikkia 
hallituksesta pois jääneitä isosta työpanokses-
ta: Pia, Pia, Kaitsu, Leila, Ritu ja Tarja jatkavat 
onneksi aktiivisina tiimiläisinä. Tiimien ko-
koonpanoja täydennetään parhaillaan, ilmoit-
taudu mukaan! Hallituksen jäsenet ja vastuun-
jako löytyy teijo.fi-sivuilta.
 
Teijon Alueen Kyläyhdistys yhdessä mm. 
Mathildedalin Kulttuuriyhdistyksen ja Mat-
hildedalin työväenyhdistyksen kanssa osallis-
tui maakunnalliseen Avoimet Kylät –päivään 
26.4. Kahvilat, putiikit ja näyttelyt olivat luon-
nollisesti auki; sen lisäksi ovet olivat avoinna 
mm. koululla, kirkossa, sepän pajalla ja kylä-
saunalla. Oli kanoottitapahtumaa, ruukkipol-
kua, myyjäisiä jne. Kerättyjen palautteiden pe-
rusteella ihmisiä liikkui kiitettävästi. Kaikesta 
päätellen ensi vuonna otetaan uusiksi ja ehkä-
pä vielä laajemmalla tarjonnalla.

Kesäkukkamatka ma 2.6.
Teijon Alueen Kyläyhdistys järjestää retken 
Iivosen Puutarhalle. Saamme tutustua kesä-
kukkiin ja niiden hoitoon sekä nauttia kah-
vitarjoilusta ja luonnollisesti ostaa kukkasia. 
Tilaisuus	pidetään	ma	2.6.	klo	18	alkaen	Ka-
vilannummella,	 noin	 10	 km	 Salosta	 Perniön	
suuntaan, osoitteessa Tottolantie 232. Jotta 
saamme sopivia kimppakyytejä kasattua sekä 
ilmoitettua osallistujamäärän, pyydämme il-
moittautumisia	ke	28.5.	mennessä,	mielellään	
sähköpostiin tai tekstiviestinä: risto.elo@har-
delo.fi	tai	p.	044	544	6114.	Tervetuloa	iloiselle	
kukkaretkelle!
Virkistystiimi

Kalle Rantamäki esittelee uimakoulun hyväksi myytävää 
Teijo-auto-paitaa. (Kuva: Elina Rantamäki)

PERNIÖN VPK SUORITTAA
Ongelmapuunkaadot, poltot/

kulotukset, koulutukset, 
telttavuokraus, työpalvelut, 

vesisukellukset
www.pernionvpk.fi

sekä p. 044 586 4112

Peltokirppis
Tiesitkö, että perinteinen 

peltokirppis Kirjakkalassa on jälleen 
16-22.6.? Nyt tiedät! Klo 12 alkaen 

koko viikon! Pöytähinnat 5€/pvä, 
25€/vko. Jos kysyttävää, soittele, 

p. 050 539 1908. Terkuin Pirjo.

Kalastustietoa
Kalastamisen pelisäännöt Teijon ja 
Mathildedalin merialueilla vuonna 

2014 käytiin läpi Kyläkuulumisia 
1/2014 -lehdessä. Lehtiä on vielä 
jaossa mm. Vilniemen Valinnassa 

ja ravintola Terhossa, joista 
myös kalastuslupia voi lunastaa. 

Hoitokunnat

Reilua kotiruokaa, 
leivonnaisia, pitopalvelua
Ravintola Brukinranta / 

 Holle’s Kitchen
Brukinrannan Äitienpäivälounas 
kattaukset klo 12 ja klo 15. 
Pöytävaraukset p. 02 731 1777.

holles.info,  
facebook.com/Brukinranta

Ruukki
Kukkii

Kesäkauden avaus
Teijon ruukilla
la-su 17.-18.5.
Torilla puutarhoja
Paljon nähtävää ja

ohjelmaa koko perheelle
17.5. pop-up -ravintoloita

18.5. kirkkokonsertti
ym. ym. Seuraa ilmoittelua!

Ruukki
Kukkii

Taidenäyttelyt

Taide- ja
käsityö-

myymälät

Masuuni Café
powered  by

Toinen  Keksi

	
Pvm ja klo  Tapahtumia toukokuussa. Lisätiedot.
Ke, pe, su Kyläsauna lämpiää Teijon rannassa. teijo.fi
Ke klo 19.15 Pilates-venyttelyä Teijon Urheilutalolla 7.5.–18.6. Kertamaksu 4 e. 
La klo 10-15 Teijo-tori Teijon Masuunilla. teijotori.blogspot.fi
Viikonloppuisin Karaokea Terhossa. meri-teijo.com
12.-25.5. Siisti Biitsi -kampanja 
to 15.5. klo 11 Rukoushetki Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi
la-su 17.-18.5. Ruukki Kukkii! Teijon ruukilla. facebook.com/TeijonMasuuni 
la 17.5. klo 10-16 Mökkeilijän Lauantai, Mathildedal meri-teijomarina.fi ja mathildedal.fi
la 17.5. klo 13 Hiljaisuuden polku, lähtö Luontotalolta. salonseurakunta.fi; luontoon.fi
19.5.-17.6. Metallinkeräys. Keräyspiste Teijolla: Telakkatie 18. 
19.-25.5. Lasten lintuviikko. Oheismateriaalia ja tehtäviä Luontokeskuksesta. 
ke 21.5. klo 18 Koulun pihan siivoustalkoot. teijo.fi
to 22.5. klo 11 Rukoushetki Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi
la 24.5. klo 10-15 Kylien kevättalkoot ja Siisti Biitsi –talkoot Teijolla, Vilniemessä ja 

Mathildedalissa. Kansallinen siivouspäivä. teijo.fi, mathildedal.fi
la-su 24.-25.5. Onnellisuusviikonloppu Ruukkitehtailla mathildedal.fi
ke 28.5. TAKYn kesäkukkamatkan (2.6.) viimeinen ilmoittautumispäivä. 
Muutokset mahdollisia. Ks. teijo.fi/tapahtumakalenteri. Kesän tapahtumakalenteri ilmestyy toukokuun lopulla.
  Koululaiset ovat toukokuun ensimmäisellä 

viikolla leirikoulussa Kisakalliossa, varsin 
aktiivisissa	 merkeissä.	 Pienemmät	 1.-4.	
luokkalaiset	 ovat	 yhden	 yön	 ja	 isommat	 5.-
6. luokkalaiset kaksi yötä. Tämänkin reissun 
mahdollistaa koululaisten oma kesälehti 
TeijoPlus, joka ilmestyy jälleen touko-
kesäkuun vaihteessa. Perinteiset pihatalkoot 
koulun	pihapiiriä	siistien	pidetään	ke	21.5.	klo	
18	alkaen,	tervetuloa	mukaan	seurustelemaan	
haravan yms. kanssa!

Päätöspäivänä todistusten jaon jälkeen 
kahvitellaan vielä yhdessä ennen kesälaitumille 
pääsyä. Ihanaa kesää kaikille toivottaa 
Koulu- ja päiväkotitiimi

Teijon Seudun Eläkkeensaajilla on Äitien-
päivän	 kakkukahvit	 13.5.	 klo	 14	 Ravintola	
Brukinrannassa. Hämeenlinnaan tehdään 
retki	22.5.	(täynnä).	Kesällä	on	vuorossa	teat-
teriretki	 16.7.;	 näytelmänä	 Pirunpelto.	 Syys-
kauden	avajaisia	vietetään	12.8.	Punaportissa	
ja	heti	perään	13.8.	 lähdetään	 teatteriretkelle	
katsomaan Mattia ja Teppoa. Lisätiedot Mar-
jatta,	p.	0400	559	552.
  

Keräyksen tuotot käytetään nuorisotyön tu-
kemiseen Salossa. Ilolla todettiin, että 4H on 
järjestänyt kerhotoimintaa Teijonkin alueella.

Metallikeräykseen voi tuoda esimerkiksi kiu-
kaat, tiskipöydän kannet, ruohonleikkurit, 
astianpesukoneet, pesukoneet, hellat jne. sekä 
kaikenlaista pienmetallia, kunhan se ei sisällä 
minkäänlaisia ongelmajätteitä. Ts. akkujen, 
jääkaappien ja pakastimien tuonti keräykseen 
on ehdottomasti kielletty!

Metallinkeräys	 alkaa	 19.5.	 Keräyspaikka	 on	
Teijolla Morite Oy:n keräyslavan vieressä. 
Opastus	 Telakkatieltä.	 Keräys	 jatkuu	 17.6.	
saakka.
Asuinympäristötiimi

Alkeisuimakouluun	 (klo	 10-11.30)	 voivat	
osallistua lapset (ja aikuiset), joiden uimataito 
on	0-10	m.	Tavoitteena	on	oppia	nauttimaan	
vedestä, opetella kellunnat ja liut sekä tavoitel-
la	10	m	uintimatkaa.	Ikäraja	6	v.

Jatkouimakouluun	(klo	12-13.30)	voivat	osal-
listua	lapset,	joiden	uimataito	on	vähintään	10	
m ilman apuvälineitä (lötköpötköt, kellukkeet 
yms.). Tavoitteena on kehittää uimataitoa en-
tisestään	 ja	 tavoitella	 25-50	 m	 uintimatkaa.	
Ikäraja 6 v.

Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestykses-
sä; muutamia ilmoittautuneita on jo. Uima-
koululaisille lähetetään vahvistusviesti ja mak-
sutiedot. Uimakoulun hinta on 20 €/osallis-
tuja.	Sitovat	ilmoittautumiset	10.6.	mennessä:	
elrantamaki@gmail.com. 

Uimakoulut rahoitetaan osittain Kyläyhdis-
tyksen t-paitojen myynnillä. T-paitoja voi os-
taa Teijon Kyläkaupasta, Teijon Masuunilta ja 
kesän tapahtumissa.
Elina Rantamäki
 

Hyvää Äitienpäivää! (Kuva: Tatu Gustafsson)

simmäisiä uimahyppyjä on syytä tutkia ranta, 
etteivät jäät ja virtaukset ole tuoneet esimer-
kiksi puuta rannanedustan pohjaan. Perniön 
VPK opastaa ja neuvoo tarpeen tullen!
Hannes Aaltonen, palopäällikkö


