KyläKuulumisia

Kalkkunaa pöytään?
”Saako olla paikallista kalkkunagrillimakkaraa? On tavallista, aurajuusto-valkosipulia ja
chili-emmentalia. Vai haluatteko kenties maistaa kalkkunameetvurstia tai -pippurivurstia?
Tai kokeillaanko ensin, miltä savustettu kalkkuna maistuu?”
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Asiakas kohtaa sangen runsaan kalkkunatuotetarjonnan ylönkyläläisellä Kirakan Tilalla – tai
virallisemmin Savusärvin Oy:ssä. Tuotteiden
alkuaineet eli kalkkunat tepastelevat saman
rakennuksen toisessa päässä.
Kirakassa on ollut kalkkunoita vuodesta 1992.
Alkuaikoina Riitta-Maija ja Olavi Lindholm
kasvattivat myös sikoja. Vuonna 2001 tilalle
perustettiin kalkkunateurastamo ja siinä yhteydessä possuista luovuttiin. Seuraava merkkipaalu yrityksen historiassa oli 2007, jolloin
yrittäjäksi vaihtui nuori isäntä Jussi Lindholm. ”Toki vanhemmat ovat edelleen apuna,
voi sanoa, että lähes päivittäin”, kertoo Jussi.
Kirakan tilan toiminta laajentui 2012, jolloin
perustettiin oma palvaamo. Siihenkin saakka
tuotteet oli palvattu omalla paikkakunnalla
Perniössä.
”Jos asiakas ostaa näitä kalkkunatuotteita ja
löytää sen oman suosikkinsa, sitä jää ehkä vähän koukkuun. En minäkään ole vielä kyllästynyt syömään chili-emmental-makkaraa tai
bratwurstia”, pohtii Jussi. Tilalla on juuri saatu
syyspuinnit valmiiksi. Kalkkunat syövät oman
tilan viljaa, ne teurastetaan omassa teurastamossa ja palvataan omassa palvaamossa. Koko
tuotantoketju on omissa käsissä makkaranvalmistusta lukuun ottamatta. Makkarat syntyvät
Perniön Lihan taitavien ammattilaisten voimin; meetwurstit taas tehdään Hyvinkäällä.
”Nämä kalkkunatuotteet ovat todellista lähiruokaa”, kertoo Olavi Lindholm.

Miten kesä meni?
Kysyimme muutamilta alueemme palveluyrittäjiltä kesän tunnelmista.
”Juhannuksesta lokakuun ensimmäiseen viikonloppuun majoitustilojen täyttöaste on
ollut/on erittäin hyvä. Ulkomaalaisia matkailijoiden ja työmatkalaisten osuus yöpyjistä on
n. 60 %.” Risto Elo, Kirjakkalan Ruukkikylä /
Hardelo Oy
”Kesä meni lämpöisten aaltojen helliessä sekä
mieltä että kehoa. Ilokseni huomasin matkailijoitten löytäneen pienen majataloni entistä
paremmin. Oli paljon ihka uusia majoittujia,
jotka eivät olleet ennen kylässämme käyneet ja
ihastuivat kertaheitolla tähän idylliin ja vanhan hirsitalon lämpimään ilmapiiriin. Ihana
oli vastaanottaa myös lukuisia asiakkaita, jotka
vierailivat meillä jo ties kuinka monetta kertaa.” Tarja Pölönen, Sypressi

Kirakan Tilan Jussi Lindholm käsissään reilun kokoinen pakastettu savukalkkuna

Kalkkunatuotteiden suurin sesonki eli joulu
häämöttää. ”Meillä on asiakkaita, jotka ovat
ostaneet itselleen joulukalkkunan joka joulu,
aina sieltä 1990-luvun alusta alkaen. Kalkkunaa voi kokeilla kinkun rinnalla tai vaihtoehtona. Tai sitten voi ostaa joulumakkaroiksi
näitä kalkkunamakkaroita”, ehdottelee Jussi
Teijon suunnalta tuleville. ”Niin ja onhan
niitä muitakin juhlia: pikkujouluja, synttäreitä, valmistujaisjuhlia. Yritykset taas voivat
suunnitella persoonallisen liikelahjapussin
näistä meidän tuotteistamme. Tai miksei kuka
tahansa voi näillä sukulaisiaan tai ystäviään
ilahduttaa. Hiukan omaperäisempi joululahja
kuin se konjakkipullo”, toteaa Jussi pilke silmäkulmassa.

herkkuja myös karvaisille ystäville. Tarjolla on
mm. kalkkunan kauloja, sydäntä ja maksaa.

Tuotteita myydään Perniön Ylönkylässä, Kirakan omassa tilamyymälässä, jonne matkaa Teijon suunnalta kertyy 10-15 km. Koiraihmisille on vielä syytä todeta, että myymälästä saa

Kirakan Tila/Savusärvin Oy

”Suht tavanomainen kesä, joita ollut jo pari
”Nokia-alakoukkuiskun” jälkeen. Toivottavasti jatkosta ei tarvitse todeta, ”että myynti
on parempi kuin ensivuonna”. Ihmisiä kyllä
liikkuu alueella mukavasti, mutta ”nuukailu”
taitaa olla tällä hetkellä trendikästä! Kehitys
kehittyy ja trendit muuttuvat – eli opittava lukemaan ”peliä” ja sanonta WIN THE RIGHT
POINTS on tulevaisuudessa menestymisen
perusta!” Tapani & Jarkko, MeriTeijo Ski &
Action
”Morienttes, aika hassu kesä, kesäkuu 50 vuoteen kylmin, heinäkuu 50 vuoteen kuumin,
elokuu 50 vuoteen sateisin. Summa summarum = ihan tavallinen kesä. Hyvä mieli jäi ku
kesä jatkuu syyskuussa, varmaan 50 vuoteen
paras syyskuu. Ainoo vaa, että ei ole niin paljon ihmisii. Kauppiaan mielestä koulut auki
juhannukseen asti ja siitä kesäloma elokuun
loppuun asti jolloin saataisiin kylille (ja koko
Suomelle) ihmisiä pidemmälle ajanjaksolle

Myymälä on auki paitsi kesällä myös joulun
alla. Tarkemmat joulun aukioloajat ilmoitamme seuraavassa KyläKuulumisia-lehdessä
marraskuussa. Ja jos tuotteita haluaa lähipäivinä tai -viikkoina, voi soittaa ja sopia.
Näin ainakin me aiomme tehdä, koska maut
hurmasivat. Kalkkunarulla maistui mukavan
savuiselta ja sopivan vähäsuolaiselta. Ostimme
myös kalkkunamakkaroita; ne odottavat vielä
pakastimessa sopivaa juhlahetkeä.

Kuva: Ari Ranta

Kesämuistoja ja vähän muutakin

Teksti: Marja-Sisko Ranta. Kuva: Ari Ranta.

Takana on taas hieno kesä. Tilastollisesti katsoen ilmasto taisi olla keskimäärin normaali. Kesäkuussa 10 astetta, heinäkuussa 30 astetta, ja elokuussa sitten kesän sademäärä parissa viikossa. Toivottavasti talvi on tasaisempi.
Kuten jo monena kesänä aikaisemminkin, kesän viikonloput, ja myös jotkut viikot, olivat alueen tapahtumia täynnä.
Muutama ilahduttava uutuus mahtuu joukkoon. Kyläyhdistyksen järjestämä lasten uimakoulu ja Matildan näytelmäkerhon järjestämä lasten teatterikurssi olivat menestyksiä. Toivottavasti saamme ne ensi kesäksikin ja keksimme vielä muuta lasten ohjelmaa heinäkuuksi. Mukava kun niiden kautta vakituiset ja kesälapset tutustuvat ikäiseensä seuraan ja saa-

p. 044 078 5060/Jussi
p. 044 555 4852/Riitta-Maija

ja kaikilla olisi enemmän tekemistä. Marco,
Teijon Kyläkauppa.
”Kesä meni tosi hyvin. Mehän saatiin toukokuussa uudet kehruukoneet. Se toi mukaan
paljon uuden oppimista ja kiireitä, mikä on
ollut innostavaa ja ihanaa. Uutta on myös se,
että koneiden myötä perheidemme miehet
ovat tulleet aktiivisemmin mukaan toimintaan; me on tehty tätä yhdessä, perheinä. Ja
asiakkaista voi sanoa, että jos toissakesä oli turkulaisten, niin viime kesänä kemiönsaarelaiset
taisivat todella löytää meidät.” Sini ja Leena,
Ruukin Kehräämö ja Puoti

vat uusia kavereita.
Ilmat huomioon ottaen perinteistä Teijon juhannusjuhlaa voi pitää taas onnistuneena tapahtumana. Aurinko pilkisti illalla sen verran, että
väki lähti joukoin liikkeelle kylmästä huolimatta ja Teijolla nähtiin noin 1000 kävijää. Mukava yllätyskin oli tarjolla, kun lentokapteeni Raimo
Nikkanen pörähti Pitts Specialillaan Teijon ja Matildan taivaalle ja vetäisi hienon taitolento-ohjelman koko alueen iloksi. Toivottavasti näemme
hänet myös ensi vuonna.
Kesäkausi päättyi varmasti kaikkien aikojen hienoimpaan Matilda Rock Picnic festivaaliin ja Venetsialaisiin.
Kyllä syksylläkin tapahtumia riittää, kuten oheinen tapahtumakalenteri kertoo. Yksi tapahtuma meillä on tarjolla joka viikko. Kyläsauna Teijolla
lämpiää kolme kertaa viikossa. Tulkaa kaikki ihmeessä kokemaan 200 vuotta vanhan saunan pehmeät löylyt. Kyläyhdistys on viime vuosina
rakentanut koko saunan sisuksen uusiksi. On omat pukuhuoneet naisille ja miehille, keittiö, takkahuone sekä 600 kiloa kiuaskiviä antamassa
tasaiset löylyt - ja uimalampi ympäri vuoden. Saunalipun voi ostaa ohi mennessään Teijon Kyläkaupalta. Tervetuloa keskiviikkoisin, perjantaisi ja
sunnuntaisin. Lauteilla nähdään.
Hyvää syksyä toivottaen
Pauli Sarelius
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Kutsu mukaan työryhmään
Kesän alussa haikailimme kolmenkymmenen lapsiperheen perään. Vaikka kulunut
kesä vaikutti monin tavoin ennätykselliseltä
koko alueen kävijämäärien suhteen, muuttoautoja Teijon suuntaan ei ihan vielä ole
ainakaan ruuhkaksi asti näkynyt.
Päätimme kyläyhdistyksen hallituksessa
koota työryhmän edistämään asiaa käytännössä ja nyt kutsumme sinut, hyvä Teijon
alueen asukas, mukaan toimintaan. Tarvitsemme joukkoomme ihmisiä, jotka tuntevat
aluetta ja kyläläisiä hyvin. Pelkän hallituksen voimin emme saa muuttoliikettä aikaan.
Ota yhteyttä minuun ja ilmoittaudu mukaan kehittämään käytännön toimenpiteitä, joilla kylät saadaan pidettyä jatkossakin
elävinä.
Tommi Lähde, p. 040 7345 793

Avustuksia hyviin tarkoituksiin
Tänäkin vuonna Kyläyhdistys jakaa osan juhannusjuhlien tuotosta alueen yhdistyksille
käytettäväksi hyviin tarkoituksiin. Kirjalliset
anomukset perusteluineen pyydetään jättämään 5.10. mennessä Pauli Sareliukselle, pj@
teijo.fi. Lisätiedot: Pauli, p. 050 646 70 tai
Marja-Sisko, p. 044 596 9300. Kyläyhdistyksen hallitus käsittelee anomukset lokakuun
kokouksessaan.
TAKY/hallitus

Kuntosali Teijolle!
Monen kyläläisen pitkäaikainen haave näyttää vihdoin olevan toteutumassa, eli Teijon
Masuunin alakertaan ollaan syksyn aikana
talkoovoimin puuhaamassa kaikille avointa
kuntosalia. Harjoittelu sopii kaikille, tervetuloa mukaan! Lisätietoja aiheesta Kyläkaupalta tai Jani Viinoselta, p. 046 811 3268.

Jalkapalloa
Perinteinen Teijo-Matilda -jalkapallo-ottelu
käytiin hienossa säässä Teijon jalkapallokentällä syyskuun toisena lauantaina.
Osa vakiopelaajista taisi olla muilla viheriöillä,
mm. pelaamassa golfia. Niinpä joukkueet oli
mukavasti sekoitettu. Erikseen on syytä mainita, että nuorimmat pelaajat olivat 11-12-vuotiaita. Hatunnosto Irikselle, Untolle ja Markukselle. Pelistä tuli lopulta hyvin tasainen.
Ottelu päättyi niukasti Teijon 2-1 voittoon
– vai päättyikö?
Kyläläisiä oli saapunut katsomon puolelle oikein mukavasti. Tilaisuudessa saimme maistiaisia tulossa olevasta kyläjuomasta. Vilniemen
Valinta tarjosi makkarat ja kyläyhdistys tripit
sun muut tykötarpeet. Tunnelma oli oikein
mukava. Kiitos kaikille pelaajille ja katsojille.
Ensi syksynä taas!
Nina Hautala

Kaavan tavoitteena on Mathildedalin keskustan asemakaavan ajan tasalle saattaminen ja kehittämisedellytysten turvaaminen.
Maankäyttö- ja rakentamistarpeet ovat yhä
useammin poikenneet voimassa olevasta asemakaavasta, eikä alueen kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja ole riittävästi
huomioitu vanhassa asemakaavassa. Alueelle
on myönnetty useita poikkeamisia. Lisäksi on
tarpeen määritellä rakennusalueet talousrakennusten rakentamiselle.
Kaava on tarkoitus hyväksyä vuoden 2015
loppupuolella. Prosessia voi seurata Salon kaupungin verkkosivuilta.
Pauli Sarelius

Lainavälineitä

Kuva: Pauli Sarenius

Jatkuva metallinkeräys

Kyläyhdistys on sopinut Stenan kanssa Teijolla
sijaitsevan metallinkeräyslavan hoidosta. Lavan tuotto tuloutuu Kyläyhdistykselle. Korkea
lava sijaitsee heti oikealla aukion reunassa teollisuushallien välistä ajattaessa Teijon Työkalun
ja Moriten ohi. Tuo siis romusi meille ja tuet
Kyläyhdistyksen toimintaa. Huom. vain metalliromua.

Mathildedal Trail Run

Lauantaina 20.9 juostaan tulevan kansallispuiston alueella tämän seudun ensimmäinen
polkujuoksukilpailu. Osallistujia on kourallinen, joten mitään isoa massatapahtumaa ei
ole vielä luvassa. Reitit lähtevät Luontotalolta,
kiertävät Matilda- ja Puolakkajärven ja palaavat Jeturkastin kautta takaisin Luontotalolle.
Startti on kello 11 ja viimeisetkin juoksijat
lienevät takaisin yhteen mennessä. Voit tulla
kannustamaan juoksijoita Kyläravintola Terhon eteen, jos et sattumalta innostu ja päätä
lähteä mukaan kisaan. Ilmoittautumisia otetaan vastaan vielä lauantaiaamuna.
Tommi Lähde

Yhdistykset yhdessä
Teijon alueen yhdistykset kokoontuvat säännöllisesti kolme-neljä kertaa vuodessa. Tuorein tapaaminen pidettiin syyskuun alussa
ravintola Brukinrannassa. Kävimme läpi paikalla edustettuina olleiden noin kymmenen
yhdistyksen suunnitelmat tälle syksylle. Iso
osa esillä olleista asioista on kerrottu tässä
lehdessä ja niistä muista – kuten joulun ajan
tapahtumista, uudenvuoden ilotulituksesta ja
venekerhon pöytäjuhlista – kerrotaan seuraavassa numerossa.
Aivan kaikki alueen yhdistykset eivät paikalle päässeet. Kokoontumisen tärkeyttä kuvaa
se, että yksi yhdistys osallistui sähköpostin
välityksellä. Päällimmäiseksi vaikutelmaksi jäi
jälleen kerran, että monen moista puuhataan
eri tahoilla alueen asukkaiden ja myös matkailijoiden hyväksi.

Kyläyhdistys esitti tilaisuudessa kysymyksen,
kiinnostaako alueen eri yhdistyksiä järjestää
yhteinen pikkujoulu. Ehkä ajatus oli yllättävä,
koska sitä haluttiin miettiä rauhassa. Emme
myöskään halunneet tehdä päätöksiä poissaolijoiden puolesta. Kyläyhdistys lähettääkin
lähiaikoina yhdistysten edustajille sähköpostitse kyselyn aiheesta.
Marja-Sisko Ranta

Kyläyhdistys lainaa välineitä kiinteistön hoitoon. Kyläläisten lainattavissa ovat: viiden
metrin varrella varustettu oksasaha, jykevä
oksaleikkuri, tunkki puunkaatoon ja raivaussaha, johon saa myös siimaleikkurin. Lainasta
voi sopia Tommi Lähteen, 040 734 5793 tai
Pauli Sareliuksen, 050 646 70 kanssa.

.

Koulukuulumisia
Koulutiimi toivottaa kaikille mukavaa syksyn
alkua ja arjen aloitusta. Erityisen lämpimästi
toivotamme uudet ekaluokkalaiset tervetulleiksi koulutielle.
Iltapäiväkerhon tarvetta kartoitettiin vanhempainillassa – eikä tarvetta tuntunut olevan juuri nyt. Jos innokkaita kerholaisia löytyy, järjestämme kerhon vapaaehtoisvoimin, niin kuin
edellisinäkin vuosina.
Lauantai 4.10. on koulupäivä. Koulutiimi on
mukana järjestämässä tehtäviä ja urheilupainotteista toimintaa. Luvassa muun muassa oppilaat-vanhemmat -pesisottelu sekä perheiden
yhteisiä tehtävärasteja. Buffetissa on tarjolla
pientä syötävää ja juotavaa.
Joukkoomme muuten mahtuu lisää äitejä ja
isiä. Meillä on hauskaa, hyvää kahvia ja pullaa.
Jonna Ruohonen

Asemakaava Matildassa
Mathildedalin keskustan asemakaavan muutostyö on käynnistynyt. Asemakaavoitusprosessi on laitettu vireille 30.8. ja siihen liittyvä
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu kaupungin sivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavatyön lähtökohdista ja tavoitteista,
kaavan vaikutusten arvioinnista, kaavoitusprosessin kulusta sekä siitä, missä vaiheessa ja
millä tavoin osalliset voivat vaikuttaa kaavan
suunnitteluun.

Polkuja kohtuuteen
Tervetuloa Polkuja kohtuuteen -avoimeen
kansalaisseminaariin! Tapahtuma järjestetään
Mathildedalissa ja Teijolla 27.-28.9.
Lauantaina 27.9. aloitamme kansallispuistoretkellä: lähtö Matilda Talolta klo 9, oppaina
arkkitehti Hannu Paunila ja ekoteologi Pauliina Kainulainen. Matilda Talolla klo 13-17
luentoja ja keskustelua: Etsimme ekologisesti,
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä polkuja
tulevaisuuteen mm. Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoiden sekä degrowthaktivistien johdolla. Teijon kirkossa klo 18
on kirkkomeditaatio, ekoteologi, TT Pauliina
Kainulaisen ja kansantaiteilija Minna Hokan
johdolla. Päivä päättyy klo 19 alkaviin kohtuusiltamiin.
Sunnuntaina 28.9. klo 9-12 Matilda Talolla seminaarin päätös, mm. Kaj Fagerströmin
luontokuvia ja Minna Hokan musiikkia, päätöskeskustelut.
Seminaari on maksuton, vain ruokailuihin
täytyy ilmoittautua: tasauskohtuuspaja@
gmail.com
Lapsille on omaa ohjelmaa molempina päivinä, la klo 13-17 ja su klo 9-12 (ilmoittaudu).
Seminaarin koko ohjelma nähtävissä www.
tulevaisuuttatakomassa.fi tai fb/Polkuja kohtuuteen.

PERNIÖN VPK SUORITTAA
Ongelmapuunkaadot, lumien luonnit
katolta, koulutukset, telttavuokraus,
työpalvelut, vesisukellukset
www.pernionvpk.fi

HOITOLA JA MAJOITUS SYPRESSI
Nyt Sypressistä myös
jalkahoitoja!
Tarjouksena marraskuun loppuun
asti jalkahoidot 25-30 e.
Myös kotikäynnit!
Matildan puistotie 6,
p. 040 718 7486.
www.sypressi.fi

Teijon pajan seppä
kiittää kaikkia pajalla piipahtaneita
kuluneesta kesästä! Vasaran kilke
pajalla jatkuu, aikatauluista tietoa
www.kartanonpaja.fi
Seppä Jari Heino 045 310 4251

Järj. Salon TasausKohtuusPaja. Lisätietoja:
Eeva-Stiina Snellman, p. 050 523 8259.

Pvm ja klo

Keramiikkakerho
Keramiikasta kiinnostuneet kokoontuvat
torstaisin Teijon Keramiikkapajalla. Mukaan
ehtii vielä oikein hyvin. Tervetuloa myös
uudet tekijät! Lisätiedot Aila Salmivaara, p.
040 559 2279.

Teijon Seudun Eläkkeensaajat
Syksyn normaalit kuviot ovat alkamassa: boccia maanantaisin ja jumppa keskiviikkoisin
Teijon Urheilutalolla sekä lauluryhmä torstaisin VPK:n tiloissa. Tarkemmat alkamisajat ja
päivät myöhemmin.
Kuukausikerho kuten ennenkin joka kuukauden toinen tiistai Postillassa klo 12-14.
Seurakunnan aamukahvit Postillassa 16.10. ja
13.11 kello 9.
Tervetuloa!
Marjatta Munter

Tapahtuma. Lisätiedot.

Kyläsauna lämpiää Teijon rannassa. teijo.fi
Kirjakkalan Alun Punttisali avoinna (6.10. alkaen)
Varhiskerho Teijon Postillassa (24.9. alkaen) salonseurakunta.fi
Rukoushetki Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi
Masuunin kahvila, galleria ja myymälät auki. teijonmasuuni.fi
Teijo‐tori Teijon Masuunilla (4.10. alkaen). teijotori.blogspot.fi
Masuunin kahvila, galleria ja myymälät auki. teijonmasuuni.fi
Karaokea Terhossa. meri‐teijo.com
Polkuja kohtuuteen –kansalaisseminaari Matilda Talolla. Lapsille omaa
ohjelmaa. tulevaisuuttatakomassa.fi
La 27.9. klo 18
"Jumala tasapainon ylläpitäjänä". Kirkkomeditaatio Teijon kirkossa.
(Polkuja kohtuuteen ‐kansalaisseminaarin ohjelmaa) salonseurakunta.fi
Su 28.9. klo 15
Palkintojenjako Kirjakkalan Alun talolla. Kahvi ja mehutarjoilu.
Kaikki kesän aikana kisailleet sekä kannustajat paikalle.
Su 28.9. saakka
Pärskeitä: Omilla jäljillä ‐taiteilijaryhmän yhteisnäyttely Teijon Masuunilla
La 4.10.
Sisätorin avajaiset. Teijo‐tori käynnistyy jälleen tauon jälkeen Teijon
Masuunilla sisätiloissa. Myyntipöytä 5 e, varaukset 041 571 5241.
La‐su 4.‐5.10.
Pastellimaalauskurssi Masuunilla, vetäjänä kuvataiteilija Rea Nurmi
(www.reanurmi.com). Lisätiedot ja ilmoittautumiset marja‐
maria.backmand@teijonruukki.fi tai 0500 476 406.
4.10.‐28.12.
Liettuan maalaustaide esittäytyy Lounais‐Suomessa. Näyttelyssä yli kolmen‐
kymmenen liettualaisen taiteen ammattilaisen töitä. teijonmasuuni.fi
La 11.10. klo 11‐18 Hyvinvointipäivä Sypressissä. sypressi.fi
To 16.10. klo 9
Aamukahvit Teijon Postillassa. salonseurakunta.fi
To 13.11. klo 9
Aamukahvit Teijon Postillassa. salonseurakunta.fi
Ke, pe, su
Ma, to klo 17‐20
Ke 18‐19
To klo 11
La klo 11‐16
La klo 11‐15
Su klo 12‐17
Viikonloppuisin
La‐su 27.‐28.9.

Muutokset mahdollisia. Ks. teijo.fi/tapahtumakalenteri.

