KyläKuulumisia

Yritysesittely

Ravintola Brukinrannan uudet tuulet
Reilun vuoden Teijolla asuneet Mari ja Jukka
”Holle” Holopainen ottavat Brukinrannan ohjat
käsiinsä. Tähän asti lähinnä pikkuleipomona ja
pitopalveluna Teijolla tutuksi tullut Hollen Keittiö aloittaa lounastarjoilut Brukinrannassa tiistaina 2.4. Ensi alkuun toiminta jatkuu pitkälti samaan tapaan kuin tähänkin asti. Tarjolla on rehtiä ja runsasta kotiruokaa reilun salaattipöydän kera; vaihtoehtona joka päivälle on myös keittolounas. Keskiviikkoisin on kalapäivä, jolloin kotiruokalounas sisältää kalaa - keitto keskiviikkoisin sitten vastaavasti jotain lihaisampaa. Perjantaisin vietetään pihvipäivää. Jatkossa rannasta saa ruokaa
myös viikonloppuisin. Pizzauuniakin pitää testata.
Se on keittiössä valmiina, pitää vaan saada se toimimaan ja pizzat tutuiksi kylällä.
Leipomotoiminta kehittyy samalla, kun keittiö
tulee Holopaisille kokopäiväiseen käyttöön. Leipää, sämpylää ja pullaa leivotaan pääsiäisestä alkaen päivittäin, joten jos tuoretta leipää tekee mieli, kannattaa suunnata kulkunsa rantaan. Tilauksesta on edelleen saatavilla erilaisia kakkuja ja leivonnaisia.
Ravintolatilaa on tarkoitus hieman ehostaa, niin
että se on kiinnostava ja mukava paikka pitää erilaisia juhlia. Tilan voi varata esimerkiksi syntymäpäivien tai muiden merkkipäivien viettoon.
Ajatuksena on pitää teemailtoja aina silloin tällöin,
vaikkapa kunnon levytanssit, pöytäjuhlia, kesäksi BBQ-iltoja, yms. Vappubrunssikin voisi olla aika mukava tapahtuma täällä Teijon rannassa. Äitienpäiväksi noutopöytä katetaan koreaksi. Juhannusjuhlilla laitetaan tarjolle jotain juhannusruo-
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kaa, jota on mukava sitten nauttia terassilla samalla kun ihastelee yötöntä yötä.
Pitopalvelutoiminta jatkuu tietysti edelleen. Vielä
löytyy muutama vapaa viikonloppu juhlien järjestämiseen tulevana kesänä.
Avajaisviikolla 2.-5.4. vietetään tutustumishulinoita, jolloin lounaan hinta on vain 6 euroa. Pizzauunin tarjontaan taas tutustutaan viikonloppuna,
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jolloin pizzaa voi tulla nauttimaan edulliseen tutustumishintaan. Kannattaa siis tulla testaamaan
uuden keittiön maut!
Hollen Keittiön uudet nettisivut ovat:
www.holles.info ja p. (02) 731 1777. Kannattaa
seurata myös Brukinrannan fanisivuja FaceBookissa.
Terveisin Mari ja Jukka Holopainen

Yhdistyskuulumisia
Alkuaikoina ei iltamien päätteeksi ollut tanssia, mutta
myöhemmin niistä tuli melkeinpä tapahtuman odotetuin osuus muun ohjelman lisäksi. Iltamien perusrungon muodostivat paikalliset kyvyt. Järjestysmiehet ja kahvinkaatajat olivat yhtä tärkeä osa tapahtumaa
kuin esiintyjät ja osallistujat. Iltamien järjestäminen oli
mitä suurimmassa määrin yhteisöllinen tapahtuma.
Iltamaperinne katkesi lähes täydellisesti 1960-luvun
alussa, pääasiassa television tuloon ja maaltapakoon.

Tanssin riemua Teijon Venekerhon pöytäjuhlissa. Samanlaista tunnelmaa on odotettavissa Wanhan ajan iltamissa.

Wanhan ajan iltamat Matilda Talolla
Iltamia on järjestetty Suomessa jo 1800-luvulta lähtien. Niiden ensisijainen tavoite oli sekä valistus ja sivistys että virkistystoiminta. Iltamien järjestäjä saattoi olla
työväenyhdistys, muu yhdistys, urheiluseura tai osuuskauppaliike.

Iltamat saattoivat olla vakavahenkisiä ja isänmaallisia
tai sitten loppuaikoina hyvinkin kevyeitä sketseineen,
leikkeineen ja piloineen. Iltamilla oli tärkeä sosiaalinen
merkitys, sillä ne kokosivat maaseudulla väkeä yhteen
ja ne mahdollistivat nuorten tutustumisen toisiinsa. Iltamia odotettiin aina ja kaikkialla hartaasti.

Mathildedalin näytelmäkerho ja työväenyhdistys haluavat yhdessä ”herätellä henkiin” vanhaa iltamaperinnettä järjestämällä pitkänäperjantaina 29.3. Wanhan ajan iltamat klo 19-24 Matilda Talolla. Ohjelmassa on laulua, musiikkia, kilpailua, sketsejä, arpajaiset ja
lopuksi tanssia elävän musiikin tahdissa. Näytelmäkerho vastaa illan ohjelmasta ja työväenyhdistys hoitelee buffetia. Kympin (10 €) hintaisia lippuja voi ostaa Teijon Kyläkaupasta tai Matildan Terhosta. Lipun
hintaan sisältyy ohjelman lisäksi väliaikakahvit suolaisella tarjottavalla.
Tervetuloa mukaan virkistävään iltamatunnelmaan!
Kutsun esittävät Mathildedalin Näytelmäkerho ja
Mathildedalin työväenyhdistys

Monenlaista yhteistyötä
Edellisessä pääkirjoituksessa kuulutin lisää yhteistoimintaa alueen toimijoiden välille. Erinomaiseen alkuun päästiinkin yhteisessä tapaamisessamme vuoden alussa. Paikalla olivat edustettuina lähes kaikki
alueen yhdistykset. Oli todella mielenkiintoista kaikille kuulla muiden suunnitelmista tälle vuodelle.
Yhtenä tavoitteenamme oli kartoittaa konkreettisia yhteistyömuotoja ja hankkeita, joissa tarvitaan useamman toimijan panosta.
Kesän suurtapahtumat aloittaa juhannusjuhlat. Tällä kertaa niihin panostetaan normaalia enemmän,
sillä kyseessä on 30. Teijon juhannusjuhla. Kylän juhannustapahtumasta on tänä aikana kasvanut yli
tuhannen hengen perhejuhla. Juhlavuonna panostamme peräti kolmeen orkesteriin ja lisäämme muitakin palveluja koko perheelle. Toiveena tietysti on, että juhlavuonna saisimme ennätysyleisön. Juhannusjuhlien tuottohan jaetaan järjestelyihin osallistuneiden yhdistysten kesken. Muistakaahan merkitä juhlatapahtuma kalenteriinne.
Ja jos tiedossa ei ole erityistä muuta ohjelmaa, niin kannattaa ilmoittautua mukaan myös järjestelypuolelle. Olisi hienoa, jos saisimme talkoisiin niin paljon väkeä, että kenenkään ei tarvitsisi koko Juhannustaan käyttää järjestelytehtäviin.
Juhannusjuhlien jälkeen jatketaan sitten Ruukkipäivillä ja Ruukin Avain -kesäteatterilla. Niidenkin järjestelyissä löytyy halukkaille
mukavaa tekemistä mukavassa porukassa.
Kevään tärkeä tapaus on Kyläkokous, joka pidetään 21.4. Siellä valitaan Kyläyhdistyksen hallitus sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti. Tervetuloa jäseneksi ja mukaan! Jokainen hallituksen jäsen saa vedettäväkseen yhden kymmenestä tiimistämme.
Niiden toimintaan kutsumme kaikki kyliemme kehittämisestä kiinnostuneet. Mukaan voi ilmoittautua uuden hallituksen jäsenille.
Sähköpostilla ilmoittautumisen voi lähettää vaikkapa osoitteeseen pj@teijo.fi tai sihteeri@teijo.fi.
Kehitetään kyliämme yhdessä!
Pauli Sarelius
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Alueen yhdistykset kokoontuivat
Aivan ilmeisesti alueen yhdistysten kokoontumisella on ollut tilaus. Tätä kuvaa se, että
tammikuun yhdistystapaamisessa oli edustus
peräti 17 yhdistyksestä. Pääosa kokouksen
ajasta käytettiin siihen, että jokainen yhdistys
esitteli tämän vuoden suunnitelmiaan. Paljon
taas tapahtuu alueella tänä vuonna. Samalla
mietittiin, mitkä tekemiset ovat sellaisia, että
niiden rakentamiseen voisi osallistua mahdollisimman moni taho.
Tällaisina suurina yhteisinä tapahtumina pidettiin Teijon juhannusjuhlia ja Mathildedalin uudenvuoden ilotulitusta. Molempiin
odotetaan yli tuhatta osallistujaa ja niiden
järjestämiseen yksin eivät riitä minkään yhdistyksen voimat.
Tämän lisäksi sovittiin, että Kyläyhdistys kokoaa alueen tapahtumakalenterin, johon pyritään yhdistämään sekä yhdistysten että yritysten tapahtumat. Kalenteri on tarkoitus jakaa kesän kynnyksellä kaikkiin alueen postilaatikoihin ja linkittää eri toimijoiden verkkosivuille.
Tapaaminen koettiin niin hyödylliseksi, että yhdistykset päättivät kokoontua neljä kertaa vuodessa. Jos alueella on vielä yhdistyksiä,
jotka eivät olleet tammikuun tilaisuudessa
mukana, ilmoittautukaa sihteerillemme (sihteeri@teijo.fi). Vielä ehditte saada kutsun seuraavaan kokoontumiseen, joka pidetään huhtikuun lopulla.
Pauli Sarelius

Postilaatikoissa on kiinteistöjen numerot, mutta talolle johtavat pihatiet ovat numeroimattomat. Apu voi viivästyä ratkaisevasti, jos pelastusmiehistö joutuu arvuuttelemaan useasta pihapolusta sitä oikeaa, jonka perällä apua odotetaan. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että jos talo näkyy karttatielle, niin silloin selkeä talokyltti riittää. Jos taas ”päätieltä” lähtee pihatie, numerointi on laitettava myös talolle menevän tien
varteen.
Postilaatikoiden lisäksi on siis kiinteistölle asti
johtava tie – on se sitten karttatie taikka pihapolku - merkittävä selkeästi. Avun perille saantia hätätilanteessa helpottaa, jos joku on vastassa pelastushenkilöstöä.
Päivitä asuntosi (mökkisi) tarkka osoite ja ajoohjeet ja opettele ne hätätilannetta varten.
Pidä pihaan johtava ajoväylä vapaana. Hälytysajoneuvojen pitää päästä vaivatta paikalle.
Hannes Aaltonen, palopäällikkö
Perniön VPK

Elokuvatapahtuma
Järjestimme Teijon Urheilutalolla lasten
elokuvatapahtuman 23.2. klo 18-20.
Sisäänpääsy elokuvaan oli 5 euroa. Näytimme
Japanilaisen Hayao Miyazakin ohjaama ja
piirtämän elokuvan Ponyo rantakalliolla.
Elokuva on toteutettu täysin käsin piirtäen.
Elokuva näytettiin valkokankaalta ja
perinteisellä projektorilla. Paikan päällä oli
pieni kioski, josta sai ostaa naposteltavaa
edulliseen hintaan. Tarjolla oli muun
muassa kahvia ja pullaa sekä irtokaramelleja,
popcornia, sipsiä ja pillimehuja.
Elokuva kertoi hellyttävän tarinan Sosukepojasta
ja
kalanpoikasesta
nimeltään
Ponyo.
Elokuvassa myös vanhukset
saivat puheenvuoron ja naurattivat yleisöä
kommenteillaan.
Rebekka Ruutikainen, Teijon Virkistystiimi

Juoksukouluun!
Oikea osoite varmistaa nopean avun
Kiireessä arvaileminen on pahasta. Palo- ja pelastusmiehistön olisi löydettävä oikea kohde ensimmäisellä yrittämällä.
Teijon alueella on useita kiinteistöjä, jotka sijaitsevat kylläkin karttatien päässä, mutta siitä vielä
eteenpäin haarautuvan pitkän pihatien perällä.

Pitäisi aloittaa, mutta mistä alkuun? Nyt se on
täällä!
Suomen Urheiluliiton keväisessä Juoksukoulussamme saat tiiviin paketin juoksuharrastuksen
aloittamiseen. Juoksukoulu on aloittelijan olkapää ja lenkkeilijän tuki keskittyä oikeisiin asioihin. Sisällössä keskitytään juuri olennaisiin asi-

oihin, jotta sinun lenkkeilysi olisi mahdollisimman nautinnollista. Juoksukoulu ei ole tiukkaa
valmennusta, vaan se on rennon mukava vinkkikimara, joka auttaa alkuun kevään juoksukaudessa. Juoksukoulu on tiivis kuukauden
starttikurssi onnistuneen juoksuharrastuksen
aloittamiseen.
Juoksukoulu kokoontuu neljä kertaa keskittyen lenkkeilyn kannalta olennaisiin asioihin sekä teoriassa että käytännössä. Ohjaajana toimii
SUL:n kouluttama juoksuvalmentaja Arto Korpinen. Juoksukoulu on suunnattu erityisesti vähän liikkuneille aloittelijoille: Kouluun voi ilmoittautua mukaan, vaikka ei olisi juossut metriäkään. Kukin tapaaminen sisältää aina infoosan päivän aiheesta ja sen jälkeen Juoksukoulun valmentaja vetää yksinkertaisen ja helpon
harjoituksen.
Juoksukoulun hinta on 90 € sisältäen:
• sykemittarikokeilun ja asiantuntijaopastuksen
sen käyttöön
• Juoksukoulu-jäsenkortin, jolla saat tuntuvia
etuja
• neljä ohjattua tapaamista, jotka koostuvat
juoksuinfosta ja käytännön harjoituksesta
Juoksuvalmentaja opastaa juoksemaan oikein ja
nauttimaan juoksemisesta. Osallistuminen ei
edellytä seuran jäsenyyttä, vaan kaikki ovat tervetulleita mukaan.
Suomen Urheiluliiton virallisen Juoksukoulun
järjestää Kirjakkalan Alku ry. Ensimmäinen tapaaminen on la 20.4. klo 15 Kirjakkalan Alun
talolla ja urheilukentällä, Hamarijärventie 114,
25570 Teijo. Valmentajana toimii Arto Korpinen. Katso lisää: www.juoksukoulu.fi.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään 10.4. Lasselle: lassekurppa@gmail.com tai
p. 044 278 2705.
Lasse Kurppa

Tapahtumakalenteri
Tämä kyläyhdistyksen jäsenlehti ilmestyy neljä
kertaa vuodessa. Yhdistysten tapaamisessa
tammikuussa todettiin, että ilmestymisväli
on sopiva alueen tapahtumakalenterin
julkaisemiseen. Kyläyhdistyksen Tiedotustiimi
kokoaan siis tiedot ja tekee – jos tapahtumia
on paljon – lehden väliin erillisen kalenterin,
jonka jokainen voi kiinnittää vaikka jääkaapin

oveen. Tässä lehdessä on ensimmäinen versio
kalenterista. Toukokuussa ilmestyvä kalenteri
on erillinen liite, koska siihen tulee paljon
kesän tapahtumia.
Tapahtumakalenteriin
voivat
ilmoittaa
tietoja alueen yhdistykset ja yritykset.
Yhdistyksille
palvelu
on
maksuton.
Yrityksille suosittelemme kyläyhdistyksen
kannatusjäsenmaksun maksamista (100 €/v).
Se oikeuttaa tietojen lähettämiseen jokaiseen
neljään kalenteriin. Huomaattehan, että
toivomme tiiviitä tapahtumatietoja. Lisätietosarakkeeseen merkitsemme nettiosoitteen tai
vaikka puhelinnumeron, josta saa lisätietoja.
Tapahtumakalenteri
julkaistaan
myös
kyläyhdistyksen teijo.fi-kotisivuilla.
Marja-Sisko Ranta

Mukavat pöytäjuhlat
Helmikuun alussa Teijon Venekerho järjesti
merenpärskeiset pöytäjuhlat. Hämärässä illassa ulkotulet roihusivat, Teijon Urheilutalon sali oli somisteltu juhlalipuin ja pöydillä tuikkivat kynttilät. Juhla alkoi maittavalla iltapalalla,
jonka sisällöstä vastasi Perniön Kebab. Kahvin
kera nautittiin mehevää puolukkakakkua, jonka venekerhon naiset olivat leiponeet ihan omin
pikkukätösin. Kalastaja-Eemelin valssin ja Krokotiilirokin tarjoili Antti Vainion Orkesteri &
Pirkko Pelander. Urheilutalon liukastetulla parketilla oli tungosta koko pitkän illan ajan. Ohjelmassa oli myös arpajaiset sekä visuaalisia paljastuksia kerhon menneisyydestä.
Vieraita oli omien kylien lisäksi Salon keskustasta. Kaikkiaan meitä oli paikalla noin 90.
Juhlat onnistuivat suorastaan yli odotusten:
kaikilla oli jälkipuheiden mukaan niin mahdot-

toman mukavaa! Paras kiitos meille järjestäjille
ovat olleet lukuisat uusintapyynnöt. Alustavasti
olemmekin sopineet, että vuoden kuluttua juhlitaan taas! Sitä ennen voi toki jokin muu taho
tempaista pöytäjuhlien merkeissä.
Riitta Juva-Lindqvist ja Marja-Sisko Ranta

YHDISTYSTOIMINTAA

Teijo+
Teijon kyläkoulun oppilaat toteuttavat jo 11.
kerran oman lehden. Touko-kesäkuun vaihteessa ilmestyvässä lehdessä on luvassa mukavia
juttuja, upeita kuvia ja hyödyllistä tietoa etenkin tulevasta kesästä. Lehteä jaetaan laajalti Salon seudulla, sekä suorajakeluna koteihin että
matkailupisteissä. Ilmoittaja muistathan edulliset ilmoitushinnat! Tuotto käytetään kokonaisuudessaan kyliemme lasten hyväksi. Lisätietoja minulta, p. 040 5133 880, teijoplus@teijo.fi.
Leila Närhinen

Kaikkien aikojen juhannusjuhlat
Juhannusjuhlat täyttää 30 vuotta. Näin juhlavuotena on tarkoitus panostaa sekä esiintyjiin
että oheisohjelmaan Teijon ranta-alueella.
Juhlien aikaa muutetaan hieman niin, että juhlat alkavat jo klo 18 lipunnostolla ja lippulaululla, jossa laulattajana toimii illan juontaja Veepee
Lehto. Vastaavasti juhlat päättyvät tuntia aikaisemmin eli klo 24.
Jotta juhlat saadaan järjestettyä, niin tarvitsemme kyläläisten apua. Tulisitko sinä tai naapurisi tunniksi pariksi auttamaan, pienikin työpanos auttaa.
Juhannusjuhlaterveisin
Tarja Pölönen ja Pia Kaartinen

Kyläkokous
Kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään
su 21.4. klo 15 ravintola Brukinrannassa.
Esillä sääntömääräiset asiat eli edellisen
vuoden tilinpäätös sekä uuden toimikauden
suunnitelmat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Teijon Seudun Eläkkeensaajat ry
Maanantaisin kello 12-14 boccia-peli
ja tiistaisin jumppa kello 10-11. Teijon
Urheilutalolla. Mukaan pääsee maksamalla
10 € jäsenmaksun/vuosi.
Maanantaisin ja torstaisin kello 17 alkaen
lihaskuntoa ylläpitävää kuntosalijumppaa
Kirjakkalan Alun talolla.
Maksu 10 €/vuosi. Tervetuloa!
Kuukauden lemmikit
Kyläyhdistyksen kotisivuilla esitellään tänä
vuonna lemmikkejä. Ensimmäiset tarinat
kertovat alpakoista, hevosista ja koirista.
Käy tutustumassa:
www.teijo.fi/kuukaudenlemmikki

PERNIÖN VPK
SUORITTAA
Työsuoritteina mm.
• Katon pesu ja maalaus
• Kaivon pesu • Puunkaadot • Ilotulitukset
• Juhlatelttojen ja tarvikkeiden vuokraus

juhannusjuhla@teijo.fi

• Turvallisuuskoulutukset
Lisätiedot www.pernionvpk.fi
sekä p. 044 586 4112

Kylillä tapahtuu

Aika		Tapahtuma							Järjestäjä/lisätietoja
Pe 29.3. klo 19-24

Wanhan ajan iltamat Matilda Talolla			

		

Mathildedalin Näytelmäkerho ja Mathildedalin työväenyhdistys

La 30.3. klo 11-14
Kevään Kutsu -tapahtuma.
		
Puutarha-aiheisia luentoja, lintujen bongausta & linnunpönttöjen rakentamista,
		opastettu Ruukkipolku, pääsiäistori.					Mathildedalin Ruukkitehtaat mathildedal.fi
Ma 1.4. klo 10

Toisen pääsiäispäivän jumalanpalvelus Teijon kirkossa			

salonseurakunta.fi

Ti-su 2.-7.4		

Avajaisviikon tutustumishulinat ravintola Brukinrannassa			

holles.info

Ke 10.4. klo 9

Aamukahvit ja kinkerit Teijon Postillassa				

salonseurakunta.fi

Kaitafilmien digitointia

Parturi Kampaamo Villit Sakset

Hyvinvointipäivä

To 11.4. klo 18

Teijon Venekerhon kevätkokous ravintola Brukinrannassa			

teijonvenekerho.fi

Filmit puhdistetaan,
skannataan ruutu
kerrallaan, koostetaan
sekä tallennetaan
haluttuun sähköiseen
muotoon. Tallenna
arvokkaat muistosi
laadukkaasti.

Avoinna arkisin klo 10-16. Myös la ja ilt. sekä sop. mukaan
lähes milloin vain. P. 044 733 5331

la 20.4. klo 11-18.

La 20.4. klo 15

Juoksukoulu alkaa Kirjakkalassa					

Kirjakkalan Alku

La 20.4. klo 11-18

Hyvinvointipäivä Mathildedalissa					

sypressi.fi

Su 21.4. klo 15

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen vuosikokous eli Kyläkokous ravintola Brukinrannassa

teijo.fi

To 25.4. klo 18

Yhdistysten tapaaminen ravintola Brukinrannassa				

teijo.fi

La 4.5. klo 12 ja 14
		

Ruukkiopastukset. Lähtö kahvila Kyläkonttorista.
Osa Salon kaupungin Virkisty & Viihdy tapahtumaa.			

Mathildedalin Ruukkitehtaat mathildedal.fi

Ke 8.5. klo 9		

Aamukahvit Teijon Postillassa					

salonseurakunta.fi

Lisätiedot ja
tarjouspyynnöt:
Opintie, Ari Ranta,
p. 050 596 9300.

Soita, niin sovitaan sinulle paras aika!
Jos en ole paikalla, soita silti - pääsen paikalle
luultavasti tuossa tuokiossa.
Käytössäni on Wellan laadukkaat hiusvärit ja muut
tuotteet sekä juuri päivitetyt tiedot niiden käytöstä.
Kaikki lämpimästi tervetuloa!
Laitetaan kutrisi kevätkuntoon! T. Pia

Kauneus- ja hyvinvointipalveluja,
asusteita, meikkejä.
Vapaa pääsy.
Tervetuloa!
Hoitola & Majoitus Sypressi Oy
www.sypressi.fi

