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eijo+ on Teijon Ruukkikylien matkailulehti, jota Teijon Alueen Kyläyhdistys julkaisee. Teijo+ on saanut alkunsa
kahden isän ideasta: he halusivat kerätä rahaa koululaisten retkien hyväksi.
Paikalliset yrittäjät ovat alusta saakka
tukeneet lehteä ostamalla ilmoituksia.
Lehden keskeistä sisältöä ovat Teijon
koulun oppilaiden tekemät jutut, joita
täydennetään Kyläyhdistyksen väen tekemillä matkailuaiheisilla artikkeleilla.
Teijo+ -lehti on tehty Teijon koulun ja
kyläläisten yhteisillä talkoilla joka vuosi viime vuosituhannen lopulta saakka.

Koronapandemia katkaisi tämän yli 20
vuotta jatkuneen perinteen. Myös nyt
poikkeusvuonna Teijo+ toki ilmestyy,
mutta suppeana, vain koululaisten jutut
sisältävänä digilehtenä.
Teijon koulu on toiminut luontopainotteisesti vuodesta 2016. Viimeiset vajaat kaksi vuotta koulu on ollut Suomen
Luonto- ja ympäristökoulujen liiton koejäsen. Koronan aiheuttama etäopetusvaihe sujui Teijolla mukavasti, mutta
luonnossa opiskelun se keskeytti. Nyt
syksyllä toimintaan onkin löytynyt aivan
uutta intoa ja tiedossa on monenlaisia

oppimishetkiä luonnon keskellä. Tästä esimerkkinä ovat alaluokkien kansallispuistokeskiviikot, jolloin päivän
oppiaineet äidinkieli, matematiikka ja
ympäristöoppi opiskellaan kansallispuistossamme. Samaa ideaa hyödyntävät myös yläluokat – kelien mukaan
joko maanantaina tai keskiviikkona –
kun ne viettävät kaksoistunnin luonnossa ”äikän” ja ”ympän” merkeissä.
Kyläyhdistys on järjestänyt Teijon koulun luonto- ja liikuntapainotteisen iltapäivätoiminnan lukuvuosina 2018-2019
ja 2019-2020. Tänä syksynä tilalle on

tullut kerhotoimintaa. Esimerkiksi tiistain
kerhossa tuunataan vanhasta uutta.
Myös alueen urheiluseurat järjestävät
lapsille ja nuorille toimintaa useana iltana viikossa. Teijon alueella lasten onkin
turvallista käydä koulua ja harrastaa,
luonnon keskellä, omaa luontosuhdettaan vahvistaen.
Marja-Sisko Ranta
puheenjohtaja,
Teijon Alueen Kyläyhdistys

E

xtreme Fun on yritys joka tarjoaa melontaa ja muita elämysohjelmia Teijolla vuodesta 1997. Yritys järjestää asiakkaille melontaretkiä, melontakursseja, leirikouluja sekä
seikkailuleirejä. Kesällä yritys vuokraa kanootteja ja sup-lautoja. Suosituin kesäaktiviteetti on kajakki- ja sup-lautamelonta.
Kai Schneider kertoo: ”Perustin yritykseni koska liikkuminen
luonnossa on aina kiinnostanut minua ja olen harrastanut
melontaa jo 35 vuotta. Parasta työssäni on palvella asiakkaita. Lisäksi oli aika jännää meloa kajakilla Teijolta Tukholmaan
ja Tallinnaan.’’
Kai on myös voittanut 2 SM-hopeaa koskimelonnassa ja
melonut maailman kovimmassa jokimaratonkilpailussa
ACR:ssä, jossa melottiin Kilpisjärveltä Tornioon 537 kilometriä. Matkalla oli yli 150 koskea, jotka Kai Schneider laski sujuvasti.
Kai Schneider käyttää yrityksen nimenä Kirjakkalan Ruukkikylä / Extreme Fun. Kirjakkalan Ruukkikylän omistaa Metsähallitus. Kyseisestä paikasta löytyy järvenrantasauna, majoitusta 36 henkilölle, kokous- sekä juhlatilat.

MELONTAA
JA MAJOITUSTA
TEIJON ALUEELLA
Veera Aartola ja Roope Aartola

KERAMIIKKAPAJALLA SAA
UPOTTAA
SORMET SAVEEN
Veeti Ehnqvist

A

ila ja Jarkko Salmivaara muuttivat Teijolle, kun Aila jäi eläkkeelle
kuvataiteen opettajan työstä. Aila on
vetänyt vapaaehtoisena keramiikkapajaa 7 vuotta. Paja on Masuunin alapuolella pitkässä rakennuksessa rantaan päin.
Pajalla tehdään käsin rakentamalla korkeapolttoista keramiikkaa, ne
kuivataan ja raakapoltetaan n. 900
asteessa ja sitten lasitehtaan ja poltetaan uudestaan 1200 asteen lämmössä.
Pajalla on ollut pääasiassa innokkaita
kyläläisiä, mutta muutamia lapsiakin.
Kaikki ovat tervetulleita aloittamaan
uuden harrastuksen.

TEIJON TOVERIT
VUODESTA 1945
Eemi Kaitala

Teijon Toverit o
n Teijon Urheilu
taloa
hallinnoiva urhe
Teijon Tovereilla
iluseura, joka k
on johtokunta m
eskittyy
palloilulajeihin m
issä
o
n
kymmenen hen
m. jalkapalloon
k
ilöä, jotka päätt
, sählyyn m
ja lentopalloon.
ävät
iten Urheilutalo
Teijon Toverit p
a
h
allinnoidaan
erustettiin y
23.3 1945.
hdistyssääntöje
n mukaan. Heil
lä on
y
le
-Teijon Tovereis
iset kokoukset,
sa vaihtelee jä
v
uosikokoukset
senmäärä seuran johtok
ja
joka vuosi mutt
unnan kokouks
a nyt jäsen mä
et. Teijon
ärä
Toverit päättäv
on 175 ja siinä
ät miten Urheil
on vapaajäsen
utaloa
iä
,
k
o
r
lapsia, naisia ja
jataan ja mitä v
uoden aikana
miehiä, toteaa
Teijon
tehdään. Urheil
Tovereitten puh
utalolla järjeste
eenjohtaja Pek
tään
ka
joka torstai nuo
Kari. Urheiluta
rtenilta, minkä
lolla järjestetää
Teijon
n lapsille Toverit pitävä
sählyä ja nuorte
t
talkootöinä. Va
n ilta, myös elä
nhemmat,
keläisille jotka ovat muk
järjestetään bo
ana ringissä, o
ccia. Taloa vuo
vat välillä
krataan
valvojia nuorte
yksityiskäyttöö
n
illassa.
n esim. juhliin,
Olen
itse pitänyt syn
Teijon Toverit o
tymäpäiväjuhlia
vat myös hissiv
Urheilutalolla.
alvojia
Teijon laskettelu
rinteellä ja pitä
vät
urheilutalolla k
Teijon Toverit jä
u
nnostustöitä ja
rjesti ennen pa
ljon
auttavat kyläyh
kilpailullisia akti
distystä paikko
viteetteja mutta
jen
tällä
kunnostuksess
hetkellä Teijon
a
jos on tarve.
Toverit järjestä
vät
ylipäätänsä ha
rrastusmielisiä
aktiviteettejä.

N
A
A
M
A
T
S
A
L
A
TULE K
!
N
E
E
S
A
A
K
N
E
R
LOHEN
i

m
ie
n
a
a
M
l
e
a
ik
M
u Järvinen ja

Teem

danmäen
h
u
H
e
e
s
it
a
ij
s
ohenrengas
ten
is
ta
u
M
,
a
ll
e
e
lu
äa
kupeessa mets
kan
o
s
a
g
n
e
r
n
e
h
sa. Lo
kylässä, Salos
5 läh0
0
2
t
u
in
im
to
n
ka o
lastuspaikka, jo
oi kav
a
ll
a
a
k
n
e
r
n
e
. Loh
tien yksityisesti
imena
it
v
r
jä
,
a
k
ii
s
,
lohta
lastaa mm. kirjo
esi ja
v
n
o
to
in
v
a
r
n
niide
ta ja rapuja, ja
tyvät
y
lö
ä
lt
ie
S
.
tö
s
eliö
runsas hyönteis
sekä
ä
y
p
ö
y
i
o
v
a
s
s
u, jo
myös mm. laav
maisemagrilli.
henreno
L
ä
tt
e
,
o
to
r
e
Juha Virkki k
aikan
p
a
ll
tu
a
o
p
lp
e
vin h
kaaseen on hy
ään,
it
m
a
s
k
a
m
i
e
inen
päälle ja käym
a. Onki ja
a
s
k
a
m
n
e
in
m
mutta kalasta
orokausi.
u
v
a
o
r
u
e
5
t
a
v
virveli maksa
0 eu1
t
a
v
a
s
k
a
m
a
k
sii
Kalat kirjolohi ja
nkaalla on
e
r
n
e
h
o
L
.
a
m
roa kilogram
staa ja
la
a
k
i
o
v
a
s
is
jo
sta,
kolme tekoalla
aan
m
ta
s
la
a
k
a
ll
tu
i
vo
Lohenrenkaalle
i yöpyä
o
v
a
s
s
a
a
k
n
e
r
hen
milloin vain. Lo
n voi
ii
n
ta
lt
te
a
m
o
on
laavussa tai jos
llä.
ie
s
ä
y
p
ö
y
s
ö
y
m

L

MARIANNE HOITAA ELÄIMIÄ JA KASVEJA

Isla Suutari ja Susanne Myllylä

M

ariannen maatila on Teijolla. Siellä
hän pitää, aaseja, kanoja, lampaita
ja muita eläimiä. Mariannella on myös
kasvimaa, jossa hän kasvattaa paljon
kaikenlaisia hedelmiä, vihanneksia. Esimerkiksi porkkanoita ja salaattia.
-Lampaat ovat tilalla siksi, että ne pitävät niityt siisteinä, kanat ja kalkkunat
tuottavat munia ja aaseilla voi kuljettaa
tavaroita, sanoo tilan omistaja Marianne
Bonn.
-Toki kaikki ovat myös siksi, että niiden
kanssa on mukavaa seurustella ja kulkea pitkin niittyjä. Eläinten hoidossa perusasiat ovat ne, että eläimillä on vettä
ja ruokaa. Aasit eivät pidä hirveästi seurasta mutta rapsutukset niille käy aina,
mutta kyllä nekin tulevat perässä, jos niitylle mennään, kertoo tilan omistaja.

Aamuisin Marianne päästää lampaat ja
aasit ulos, sitten hän tarkistaa, että niillä
on vettä ja heinää. Lampaat syövät suoraan paalista, ja päivisin jos hän on kotona, niin hän antaa aaseille ja pässeille
heinää. Illalla sama juttu, niille annetaan
vettä ja heinää, ja laitetaan ne sisälle.
Siinä samalla Marianne käy tarkistamassa, että kanoilla on ruokaa aamuksi. Periaatteessa eläimiä hoidetaan kolme kertaa päivässä.
Eläintenhoidon lisäksi talvella pilkotaan polttopuita ja raivataan risukoita niin, että
Marianne heittää ne lampaille tai aaseille syötäväksi. Ja kesäisin tietysti on kasvimaa ja sitä täytyy hoitaa päivittäin. Kasvimaalta annetaan ruokaa kaneille ja
vähän väliä riittää herkkuja myös lampaillekin. Kompostia täytyy myös täyttää talvisin ja hoitaa pitkin vuotta. Kaikki eläinten lannat kompostoidaan kevään-kesän
aikana ja käytetään seuraavana vuonna kasvimaahan.

Tilalla on myös paimenkoira Nösö, jonka tehtävänä on ajaa karanneet lampaat
ja aasit aitaukseen ja kuljettaa kanoja aitauksesta toiseen. Marianne on pitänyt
maatilaa 17 vuotta. Kaikkien eläimien mielestä talvi ei ole yhtä kiva kuin kesä, sillä kesällä ne pääsevät vapaasti kulkemaan niityillä.
Islan ja Susannen kokemuksesta olemme sitä mieltä että, Mariannen maatilan
eläimet ovat todella ihania, suloisia ja kilttejä. Siellä on paljon eläimiä, joiden
kanssa voi leikkiä, vaikka jotkut ovatkin hieman arempia kuin muut. Maatilalla voi
myös ruokkia ja silittää eläimiä Mariannen luvalla tietysti. Olemme myös joskus
ratsastaneet aaseilla niiden aitauksessa. Meidän mielestä aasit ovat todella kilttejä mutta joskus ehkä vähän omapäisiä mutta söpöjä.

KIRJAKKALASSA ON PALJON
TOIMINTAA
Charlotta Laitsaari ja Sofia Maaniemi

TEIJON TALLIN OHI MENTÄESSÄ
NÄKEE PALJON HEVOSIA

Tilda Teder

T

irjakkalan kylässä, noin viisi kilometriä Teijolta Saloon päin sijaitsee Alun
talo. Se on yli 90-vuotiaan urheiluseuran maamerkki oman urheilukentän ja
saunatuvan lisäksi. Kirjakkalan Alku on
Perniön vanhin yhtäjaksoisesti toiminut
urheiluseura.

K

heilutalo ja tutummalta nimeltään Alun
Talo, jossa järjestetään myös tansseja.
Kirjakkalan Urheilutalolla on myös pieni
punttisali, joka on auki kaksi kertaa viikossa koko talvikauden ajan. Kirjakkalan urheiluseura täyttää 15.6.2020 100
vuotta, ja sitä juhlittiin 13.9.2020.

-Kirjakkalan Alku on yleisseura, joka tarjoaa liikuntamahdollisuuksia esimerkiksi
yleisurheilua, pesäpalloa ja talvella hiihtoa, kertoo seuran puheenjohtaja Lasse
Kurppa. Kesäaktiviteettejä on Kirjakkalassa pidetty jo 1970-luvulta lähtien.
Urheiluseurassa on tällä hetkellä yli 200
jäsentä. Kaikki Kirjakkalan tilat ovat Kirjakkalan Alun omia, urheilukenttää pidetään talkootyöllä kunnossa.

Monet lapset ovat pelanneet myös Kirjakkalan urheilukilpailuissa ja ovat tykännet niistä. Kisoja pidetään koulujen
kesäloman ajan tiistaisin klo 18. Lajeina
on juoksussa eri matkoja sekä yleisurheilun hypyt ja heitot. Näistä kesäkisojen tuloksista ja osallistumiskerroista
määräytyy palkinto. Erikseen palkitaan
seuran mestaruuskilpailujen parhaat.
Mestaruuskisat ovat kesäkauden viimeinen kilpailu.

Pesäpalloa pelataan kesäisin kerran
viikossa, johon kaikki kiinnostuneet ovat Kirjakkalassa löytyy siis paljon kesäaktiviteettejä.
tervetulleita pelaamaan. Pesäpallo on
kaikille ilmainen . Kirjakkalassa on Ur-

eijon Talli on Teijon vanha arvostettu hevostalli. Teijon Talli valmistettiin vuonna noin 1939, mutta siitä tuli
hevostalli vasta 1980 eteenpäin. Tallirakennus on osa Talonpojan Teijon
tilaa, jossa on ollut maa- ja karjataloutta. Tallia on myös käytetty
jalostusnavettana. Teijon tallin omistaa Arvo Viinonen.
Siellä ei ole tällä hetkellä työntekijöitä, jonka
takia sinne ei voi
laittaa hevosia
hoitoon. Tallissa on nyt
seitsemän
hevosta, joista
neljä ovat asiakkaiden ja kolme Stina Suutarin. Hevoset
eivät kuitenkaan ole tallin
ainoita eläimiä, talvella on ollut
kaksi lehmää, kissoja ja pupuja.
Stina Suutari kertoo tapahtumista,
joita olisi tarkoitus järjestää niin että,
talli olisi avoin muillekin. Tämän lisäksi
suunnitelmissa on matkailuun liittyvää
toimintaa.
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Mathildedalin kulttuuriyhdistys ry on perustettu 2003, tämän tavoitteena on
edistää eteläisen Salon kulttuuritoimintaa. Samoihin aikoihin on perustettu myös
Mathildedalin Näytelmäkerho.
-Jos joku kiinnostuu näyttelemisestä näytelmäkerhossa, kaikki ovat tervetulleita
toimintaan mukaan. Yhdistysten jäseneksi pääsee maksamalla jäsenmaksun.
Näytelmäkerho näyttelee mm. Matildan rannassa. Kun aletaan tekemään
näytelmää, kyseessä on valtava projekti. Kun projektia aletaan tekemään, siihen
tarvitaan käsikirjoitus, puvustus ja lavastus, kertoo Ritva Blomqvist.
Teatterissa sää saattaa yllättää, joskus voi sataa vettä kaatamalla ja jonain
muuna päivinä aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Itse kävin katsomassa yhden
näytelmän ja silloin satoi vettä, joka ei haitannut näytelmän katsomista.
Kulttuuriyhdistys pitää myös tapahtumia Matildassa, esimerkiksi keväällä olisi
ollut Kevään kutsu -niminen tapahtuma ja juhannuksen jälkeen on ollut tapana
pitää Ruukkipäivät. Molempia tapahtumia on järjestetty kymmenen vuotta.
Kevään kutsussa olisi ollut aktiviteettinä linnunpönttöpaja ja mämmi esitelmä,
jolloin myös kaikki kahvilat ja puodit olisivat olleet auki.

Kulttuuriyhdistys järjestää myös joskus konsertteja. Koska konsertteja ei voida
järjestä enää niin usein, niin kulttuuriyhdistys järjestää enemmän ympäristöön
liittyviä tapahtumia. Maakellareita on korjattu näytille, jotta ihmiset pääsevät
vierailemaan niissä. Matildassa on maakellari, joka on kunnostettu taidekellariksi.
Sami Tammi kertoo, että maakellarit ovat olleet siellä kauan oman onnensa
nojassa. Siellä piti myös vähän sisustaa.

ONNELANNUMMI
ON KIVA
LENKKEILYREITTI
Joona Gustafsson ja llmari Soini

K

irjakkala on Salon seudulla sijaitseva retkeilyalue, joka on toiminut vuodesta
1991. Onnelannummi on Teijon kansallispuiston pohjoisosassa Kirjakkalan ja
Hamarinjärven vieressä. Reitiltä löytyy vesipiste, kuivakäymälä, leirialue ja kaunis
näköalapaikka. Onnelannummen kävelyreitti on hyvä kokemus kävellen tai pyöräillen, jos tulet Teijolle. Onnelannummi on myös hyvä paikka leiriytymiselle.
Sanna Brandt (kyläyhdistyksen jäsen, asunut Kirjakkalassa 20 vuotta ja tuntee
paikat) kertoi, että Onnelannummella pidetään paljon leirejä. Siellä ei ole laavua,

joten siellä pitää yöpyä teltassa. Onnelannummelta löytyy nuotiopaikka ja katos. Kirjakkalasta on vuokrattavissa fatbikeja ja siellä on yleensä kesäisin paljon
maastopyöräilijöitä. Siellä on runsaasti lintuja, mutta siellä ei ole varsinaista lintutornia. Nenustannummella on paljon hanhia ja monia muita lintuja. Onnelannummella voi meloa tai veneillä. Siellä on keväällä paljon lintubongareita. Talvella kun
jää kantaa, järvelle vedetään latu, joten siellä voi hyvässä tapauksessa hiihtää.
Onnelanummella voi myös talvella pilkkiä.

SAHAJÄRVELLÄ ON VANHOJA PUITA
Olivia Juselius ja Helmi Soini

S

ahajärven pohjassa on simpukoita,
kiviä, oksia, käpyjä ja levää. Sahajärvellä on jääkautinen kivi. Kivi löytyy
pienen ajan päästä, kun olet kävellyt
polkua pitkin, polku alkaa suoraan rannasta. Sahajärvellä elää keltavarpusia,
tikkoja ja kaikkia muita luonnon eläimiä. Ranta on osin kiveä ja kalliota.
Siellä saattaa nähdä vedessä kuikkia.
Ranta syvenee, mitä pidemmälle menee.
Siellä voi myös nähdä rupisammakoita.
Sahajärvi on ison metsän ympäröimä.
Metsässä on myös monia polkuja, jotka
vievät historiallisiin paikkoihin, joissa
voit lukea kaikkea uutta ja oppia kaikkea, mitä Sahajärvellä on tapahtunut.
Sahajärvellä ei elä monta petoeläintä. Sahajärvellä ei saa uittaa eläimiä.
Teijolle rakennettiin säännöstelypato
vuonna 1770. Se on nähtävyyskohde
Sahajärvellä. Sahajärvellä on todella
vanhoja puita. Ne voivat olla jopa monia satoja vuosia vanhoja.
Polku Sahajärvelle on mutapohjainen
- etenkin kostealla säällä. Suosittelemme aurinkoisella kelillä menoa, koska
polku on parempi silloin. Sahajärveltä pääsee myös pitkän, kivisen polun
kautta Kalasuntille. Siellä on loistava
laavupaikka, jossa voi yöpyä, grillata

ja kalastaa sekä ranta, mistä pääsee
uimaan. Kalasuntti on parin kilometrin
päässä Sahajärven uimarannasta. Kalasuntille on rankka, mutta hyvin hauska
matka. Matkalla voi nähdä oravia, todella paljon lintuja ja muita pieniä metsän
eläimiä ja ötököitä. Sahajärven uimarannalla ja Kalasuntilla on hyvin paljon
ihmisiä kesäaikoihin.
Sahajärvellä on mukava rentoutua ja
syödä eväitä. Sahajärven uimarannalla
on myös kaksi pukukoppia, jossa voit
vaihtaa vaatteet. Talvisin Sahajärvellä
voi luistella jäällä ja hiihtää. Jää on kylminä talvina tarpeeksi paksu, että se
kestää monen ihmisen painon. Sahajärvellä on vaikka kuinka paljon tekemistä eri vuodenaikoina: kesällä voit uida,
leikkiä hiekalla, ottaa aurinkoa, retkeillä
ja grillata.
Me haastattelimme Maija Rautamäkeä,
joka käy usein uimassa Sahajärvellä.
Hän kertoi, että ilman Hannu Paunilaa
ei olisi koko kansallispuistoa. Kun metsää kaadettiin, Hannu Paunila halusi,
että perustettaisiin kansallispuisto ettei puita kaadettaisi. Maija Rautamäen
mielestä, Sahajärven ympäristö oli niin
mukava, että hän olisi halunnut muuttaa
sinne.

Meri-Teijolla on paljon nähtävää
ja koettavaa esim. Rinneautoilua ja
laserammuntaa. Tapani Kakko on sanonut:
-Teijo Ski&Action Park on ollut aika kauan
toiminnassa. Tapani Kakko on ollut siellä 20
vuotta. Ensimmäiset kesälajit siellä olivat ainakin
alamäkipyöräily. Se tuli tänne vuonna 1999. Uusin laji
siellä on ampumahiihto.
He ovat miettineet sinne uusia lajeja. He yrittävät aina miettiä
ja keksiä uusia lajeja sinne, että siellä olisi paljon erilaisia lajeja,
jotka sopisivat kaikille.
Teijo Ski&Action Parkissa ei ole varsinaista ikärajaa, mutta pituusraja
on 130-135 cm. Siellä saa mennä kaikkiin laitteisiin vanhempien luvalla.
6-vuotiaskin on mennyt vanhempien luvalla mäkiautoilla. Joidenkin mielestä
mäkiautoilu on helppoa ja joidenkin mielestä laserammunta on helppoa, se on
mielipidekysymys. Hissipyöräily ja laserammunta voivat tuntua ensin vaikealta,
mutta joidenkin mielestä se on helppoa. Täällä on myös tikan- ja ketjunheittoa.
Ne ovat helppoja. Poikkeustilanteen vuoksi siellä käy pienryhmiä ja paikkoja
desinfioidaan. Siellä käy ihan pieniä lapsia, ja myös vanhoja ihmisiä. Joskus
siellä on järjestetty 70-vuotiaan syntymäpäiviä.
Meri-Teijon Bike Park avajaiset olivat 30. toukokuuta.

TIEDÄTKÖ NÄMÄ
ASIAT MERITEIJOSTA?
Alessia Forbes ja Luna Kerminen

TEIJON VENEKERHON
SAAREN TUKIKOHTA
SIJAITSEE HIITTISISSÄ
STORA KROKÖSSÄ
Jimi Sanela

K

ommodori Ari Ranta kertoo: ”Venekerhon perusti teijolaiset perheet vuonna
1980. Teijon venekerhoon pääsee maksamalla liittymismaksun 800 €. Teijon
Venekerhon toimintaan kuuluu kaksi tärkeää osaa, ensimmäinen on veneiden telakointi Venekerhon venehallissa ja toinen on Venekerhon omistaman saaren tukikohdan ylläpito, joka on Hiittisissä. Veneiden talvipaikat saa vuokraamalla. Siellä on sataman lisäksi sauna ja grillauspaikkoja ja savustuspaikkoja.
Venekerhon kotisivuilla sanotaan, että venekerholla on oikeudet yhteisiin vesialueisiin, joten kalastaa voi verkoilla. Kalastuksessa on hyvä muistaa rehti kalamieshenki ja yleiset kalastussäännöt. Kerholla on kaksi soutuvenettä ja intiaanikanootti, joita voi vuorotellen vapaasti käyttää. Soutuveneisiin voi halutessaan kiinnittää
pienen perämoottorin. Vältämme kuitenkin turhaa moottorilla ajelua lahdella.

TEIJON ALUEEN
KYLÄYHDISTYKSEN
TOIMINTAAN KUULUU
PALJON ASIOITA
Veikka Aitoaho

T

eijon alue valittiin Varsinais-Suomen
vuoden kyläksi 2010 ja Suomen
Vuoden Kyläksi 2011. Teijon alueeseen
kuuluvat Teijo, Mathildedal, Kirjakkala ja
Mutainen.
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen toimintaan kuuluvat mm. päiväkodin ja koulun
tukeminen. Kyläyhdistys järjestää erilaisia kylätalkoita kuten koulun pihan, satama rannan ja Kirjakkalan ojien siistimistä. Teijon Alueen Kyläyhdistys kerää
varoja mm. julkaisemalla Teijo+ lehteä,
järjestämällä juhannusjuhlia ja Teijon
Wanhanajan Markkinoita. Tämän lisäksi
he ovat yhteistyössä Salon seurakunnan kanssa Tiekirkko-toiminnassa.
Tämän lisäksi Teijon Alueen Kyläyhdistys ylläpitää Salon kaupungin omistamaa kyläsaunaa, sekä Kyläsepän pajaa

ja niiden vieressä olevia hiilimakasiineja. Teijon Alueen Kyläyhdistys omistaa
Kylätalon Punaportin ja keramiikkauunin Keramiikkapajalla. Punaportti on
40–50 hengen kokous- ja juhlatila, jonka ovat paikalliset metallimiehet rakentaneet itselleen. He lahjottivat sen Kyläyhdistykselle. Punaportissa on kokousja juhlatilan lisäksi pieni keittiö ja sauna,
johon mahtuu 6-8 ihmistä. Rannassa
on uimalaituri ja siitä pääsee mereen uimaan. Tontti on mukavan iso, jossa voi
vaikka retkeillä, ettei tarvitse olla sisällä.
Ulkona on grilli, jossa voi paistaa vaikka makkaroita, ja siellä on kiva viettää
aikaa. Teijon Alueen Kyläyhdistys huolehtii ja vastaa Punaportin toiminnasta,
jotta kyläläiset pääsevät sinne vierailemaan.
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