
Yritysesittely

Teijon Alueen  Kyläyhdistys ry • Jäsenlehti 1/2017 • www.teijo.fi
KyläKuulumisia  

Julkaisija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
Toimitus: Mari Holopainen, 040 501 8546, tiedottaja@teijo.fi
Taitto: Tatu Gustafsson
Jakelu: Teijon alueen taloudet
Painosmäärä: 900 kpl

Niin tuttu tarina, mutta onnenpotku meille ky-
läläisille: sattumalta ja vähän puolivahingossa 
Sanna Kallinen törmäsi internetin syövereissä 
ilmoitukseen, jossa haettiin Teijon rantaan ra-
vintoloitsijaa. Pienen mietinnän jälkeen ja mie-
hensä Kari-Matti Kallisen kanssa keskusteltu-
aan Sanna otti rohkean askeleen täyspäiväiseksi 
yrittäjäksi ja avaa Ravintola Teijon entisen Bru-
kinrannan tiloihin Teijolla 1.3.2017. 
Sanna ja Kari-Matti aloittavat toiminnan kah-
destaan: Sanna vastaa ravintolatoiminnasta ja 
ruoasta; Kari-Matti huolto- ja kunnossapito-
hommista. 
Perhe Kallinen asuu nyt Tarvasjoella, mutta ai-
van outoja paikkoja Teijon ruukkikylät eivät ole 
– Sanna on kotoisin Perniöstä, ja juuret ovat jo-
pa Teijolla: Sannan äidinäiti oli aikoinaan Tei-
jon puimuritehtaalla töissä, jossa tapasi miehen-
sä eli Sannan isoisän. Samoin Sannan äidin täti 
on toiminut mm. Teijon kirkonvartijana ja asu-
nut Teijolla Rauhalassa miehensä kanssa. Sen 
suhteen ravintolatoiminnan aloittaminen juu-
ri täällä tuntuu kotoisalta, vähän kuin paluul-
ta juurille. 
Sannalla on periaatteessa koko työelämänsä pi-
tuinen kokemus ravintola-alasta, hän on toi-
minut mm. Naantalin Kaivohuoneen ravinto-
lapäällikkönä ja Kylpylähotelli Caribian kong-
ressi- ja kokouspäällikkönä. Hän on myös toi-
minut Salon seudun ammattiopistossa kokki- ja 
cateringpuolella opettajana. 
Ravintola Teijo aloittaa ihan puhtaasti lounas-
pohjalta eli tarjolla on kotiruokalounasta maa-

nantaista perjantaihin klo 10-13.30. Periaattee-
na on puhdas, maistuva, itse tehty ruoka. Tar-
jolla on päivittäin salaatteja, keittoa, lämmintä 
ruokaa ja jälkiruokakahvit. Sanna aikoo leipoa 
itse sämpylät, leivät ja pullat ravintolaan, ja tie-
tysti myös muut leivonnaiset tarpeen mukaan. 
Ravintolasta voi tilata lounasannoksia työpai-
kalle tai kotiin toimitettuna tai noudettuna. 
Voit tilata ruoka-annoksia kotiinvietäväksi vaik-
ka työpäivän jälkeen. 
Lounasravintolan lisäksi Sanna jatkaa pitopal-
velutoimintaansa, joten jatkossa Ravintola Teijo 
pystyy hoitamaan tarjoilut juhliisi, joko koko-
naispalveluna tarjoilijoineen päivineen tai pel-
kästään ruoat noutamalla tai jotain siitä välis-
tä. Eikä sovi myöskään unohtaa Ravintola Tei-
joa juhlapaikkana!
Kesää kohti mennessä tarjonta laajenee, eli ra-

vintolaan tulee A-oikeudet ja myös viikonlop-
puisin ruokailumahdollisuuksia. Viikonloppui-
sin ajatuksissa on muutaman ruokalajin valikoi-
ma (pari alkuruoka- ja pääruokavaihtoehtoa) 
kokin mieltymysten mukaan koottuna – tarkoi-
tus ei ole tehdä kiinteää ruokalistaa, vaan tyy-
liin joka viikonloppu eri herkkuja. Sunnuntai-
aamupäiviin on suunnitteilla Ravintola Teijon 
Brunssi. 
Viikonloppuiltoihin suunnitteilla on musiik-
kia ja karaokea, ja siihen oheen oma pubi-me-
nu hampurilaisineen, panineineen ja ranskalai-
sineen. 
Sannalla on oikeudet kouluttaa ja myöntää hy-
gieniapasseja, joten jos tarvetta on, Ravintola 
Teijo voi muuntua myös koulutus- ja koetilaksi. 
Toivotamme Sannan ja Kari-Matin tervetul-
leiksi Teijolle!
PS. Laskiaissunnuntaina 26.2. pääsette tutustu-
maan Sannaan etukäteen! Ravintola Teijon pi-
halla tai terassilla on Sannan pikkukahvila klo 
12-15, jossa tarjoillaan muurinpohjalettuja, las-
kiaispullia, kahvia, teetä ja kaakaota. 
Yhteystiedot: 
Ravintola Teijo, Telakkatie 25, Teijo
Sanna Kallinen, p. 050 5929 301
ravintola@teijonruukki.fi
ravintola.teijo@gmail.com
www.ravintolateijo.fi
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Uusien suunnitelmien aika
Vuodenkierto rytmittää myös Teijon Alueen Kyläyhdistyksen toimintaa. Suurta ja pientä säpinää riittää ympäri vuoden, 
mutta varsinainen ruuhka ajoittuu puolivuotiskaudelle keväästä syksyyn. Silloin järjestetään lähes kaikki omat tapahtu-
mamme sekä valtaosa erilaisista talkoista. Toinen puolivuotisjakso on mukava käyttää pieneen hengähtämiseen, yhteenveto-
jen tekemiseen ja uuden suunnitteluun.
Kyläyhdistyksellä on yksi yleiskokous vuodessa, Kyläkokous nimeltään. Niinpä tili- ja toimikausi ovat pikkuisen eripariset: 
tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi Kyläkokousten välinen aika. Sääntöjemme mukaan Kyläkokous on pidettävä en-
nen huhtikuun loppua. Jo useampana vuonna olemme pyrkineet järjestämään yleiskokouksen helmikuussa - näin saamme 
tili- ja toimikaudet lähes kohdakkain. Ennen kaikkea tavoitteena on kuitenkin, että uusi hallitus ehtii valmistella kevät-ke-
sän ruuhkaa.
Hallitus piti tammikuussa poikkeuksellisesti kaksi kokousta. Niinpä meillä on nyt valmiina tilinpäätösasiakirjat, lopuil-
laan olevan toimikauden toimintakertomus sekä uuden kauden toimintasuunnitelma ja tämän vuoden talousarvio. Jos si-

nua kiinnostaa tietää, miten meillä meni, tule Kyläkokoukseen, joka pidetään tällä kertaa Mathildedalissa torstaina 16.2. Niin, ja jos sinua kiin-
nostaa, mitä meinaamme touhuta alkavalla kaudella, tule Kyläkokoukseen!
Kyläkokouksen asialista löytyy kotisivuilta, säännöistä. Pakko sanoa, että onhan se tylsän oloinen, mutta ei kannata säikähtää. Keskustelua kyli-
emme kehittämisestä saamme varmasti syntymään. Sellaistakin olen kuullut, että kokoukseen tulo vähän hirvittää, kun saattaa ”joutua” hallituk-
seen. Ei kannata pelätä; ei hallitukseen ketään pakoteta. Ja vastaavasti: kaikille innokkaille kyläkehittäjille löytyy paikka joko tiimeistä, talkoo-
rupeamista tai jopa hallituksen puolelta.
Talkoista haluan nostaa esiin kaksi EU-hankettamme, joiden talkootavoite on yhteensä yli 600 henkilötyötuntia. Uudella Tapahtumarakennel-
mat-hankkeella teemme kaikenlaista tapahtumissa tarvittavaa rekvisiittaa. Odotamme vielä ELY-keskuksen lopullista hankehyväksyntää, mutta 
pian aloitellaan. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan! Avaimet maisemaan –hankkeella Teijon rannan ilme uudistui viime syksynä. Viimeistely jatkuu 
keväällä, mutta tekemisen painopiste on alueen muissa kylissä. Jokaisella on siis mahdollisuus osallistua juuri sen oman kylänsä maisemanhoitoon. 
Yritetäänhän jakaa talkootunnit mahdollisimman monelle!
Kesällä meillä on Kyläyhdistyksen omat suurtapahtumat eli Juhannusjuhlat juhannusaattona sekä Wanhanajan Markkinat ja Keskiaikakylä elo-
kuun puolivälissä. Jos haluat olla mukana jo suunnittelussa, ota yhteyttä!
Ensimmäinen vuoteni Kyläyhdistyksen puheenjohtajana on lopuillaan. En ole tunteja laskenut, mutta kyllä tämä aikamoisen työläs osa-aikatyö on 
– toki niin mukava homma, että joskus meinaa omat työt jäädä tekemättä. Tuntimäärää on lisännyt se, että olen halunnut perehtyä huolella esi-
merkiksi tapahtumia varten tehtäviin poliisin ja pelastusviranomaisten dokumentteihin. Uuden EU-hankekauden sähköpostitulvan ansiosta taas 
hallituksen kokouskutsut ovat olleet lähes novellin mittaisia, kun yhdessä sihteerin kanssa olemme asioita sinne siivilöineet. Näiden paperi- ja ko-
koushommien lisäksi olen yrittänyt olla mahdollisimman monessa tilaisuudessa mukana.
Parasta on ollut sihteerimme Rebekan ja edellisen puheenjohtajan Paulin arvokas tuki, tiiminvetäjien vastuullisuus omien tonttiensa hoidossa se-
kä muiden hallituksen jäsenten ja aktiivitiimiläisten talkooapu. Vähintään yhtä suuria ilonhetkiä olen kokenut teitä kyläläisiä kohdatessani. Aina 
kun olen Kyläyhdistyksen puolesta apua pyytänyt, aina olen saanut mukavan ja suorastaan innostuneen vastaanoton.
Hyvästä yhteistyöstä kaikkia tasapuolisesti kiittäen
Marja-Sisko Ranta 

Ravintola Teijo – paluu juurille 

Perniön VPK:n  
juhlavuoden kevättempaus  

19.3. klo 11-15  
Perniön paloasemalla.  
Tapahtumasta tietoa: 

www.pernionvpk.fi

Kyläkokous
To 16.2. klo 18 Kankirautavarastossa 

Mathildedalin Ruukkitehtailla. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa keskustelemaan kyliemme 
asioista. 

Hallitus
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Maisemahanke etenee
Viime keväänä Teijon Alueen Kyläyhdistys lähti 
mukaan kaksivuotiseen Maa- ja kotitalousnais-
ten ja Pro Agrian Avaimet maisemaan -hank-
keeseen. Hanketta vetää maisemasuunnitteli-
ja Katri Salminen. Hankkeen puitteissa Teijon 
kylien alueella toteutetaan kyläkävelyitä, talkoi-
ta ja työpajoja sekä tehdään alueille maiseman-
hoitosuunnitelmia. Hanke toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä kyläläisten, paikallisten yrittäjien, 
maanomistajien sekä Salon kaupungin kanssa.
Teijolla järjestettiin kyläkävely 26.5.2016 ja 
ensimmäiset maisemanhoitotalkoot pidettiin 
29.10. Lemmenpolun raivaustalkoiden merkeis-
sä. Seuraavat maisemanhoitotalkoot järjestetään 
Mathildedalissa 25.3.2017. Talkoissa aloitellaan 
Hevoshaan rantametsän hoitoa ja siistitään ui-
marannan aluetta. Kokoontuminen uimaran-
nan parkkipaikalla klo 10. Jos varastoista löy-
tyy, niin mukaan kannattaa ottaa voimasakset 
ja oksasaha. Talkoolaisille on tarjolla kenttälou-
nas ja talkookahvit. Tervetuloa mukaan!
Hanke järjestää opintomatkan Ruotsiin 5.-9.6. 
Matkalla tutustutaan maaseudun yritystoimin-
taan ja paikalliseen maisemanhoitoyrittäjyy-
teen.
Lisätietoa hankkeesta: 
www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/teijo-7512
Stina Suutari

Osallistu luovuuskisaan 
Kyläsaunan aktiivien aloitteesta Teijon Alu-
een Kyläyhdistys on hankkimassa pyyhelii-
noja. Pyyhkeeseen olisi kiva saada teemaksi jo-
kin kyliä yhdistävä painatus, joten luovuus kuk-
kimaan! Painatus voi olla kyliin liittyvä teema, 
kuva tai teksti, jolla tekisimme aluettamme en-
tistäkin tutummaksi. Tämän kevään aikana 
Kyläyhdistyksen hallitus – saunojien avustuk-
sella – päättää painatukseen menevän vaihtoeh-
don. Kolme parasta ehdotusta palkitaan. 
Lähetä ehdotuksesi 31.3. mennessä osoitteeseen: 
liisavahlsten@hotmail.com
Hallitus

Kuukauden talkoolaiset
Kyläyhdistyksen hallitus on jälleen valinnut pal-
kittavat kuukauden talkoolaiset: 
Joulukuu: Tapani Kaitala – Muun muassa Ta-
pahtuma- ja Asuinympäristötiimin ikiliikkuja, 
aina tarvittaessa apuna ja tukena.
Tammikuu: Stina Suutari – korvaamaton puu-
hanainen Teijon Luontokouluprojektissa ja 
iso apu myös Koulu- ja päiväkotitiimissä sekä 
Asuinympäristötiimissä. 
Helmikuu: Teijon Kyläkaupan väki – sauma-
tonta yhteistyötä jo useamman vuoden ajan.
Hallitus

Huvilat@Ruukki
Teijon ruukkikylissä järjestetään toista kertaa 
alueella asumista, rakentamista ja harrastamis-
ta esittelevä Huvilat@Ruukki -tapahtuma. Lau-
antaina 20.5. klo 11-17 alueen yrittäjät järjestä-
vät monipuolista ohjelmaa koko perheelle Tei-
jolla, Teijon laskettelurinteillä (Teijo Ski @ Ac-
tion Park) sekä Mathildedalissa. Tapahtuman 
teemana on “Huvilat, meri ja harrastukset”. Ta-
pahtumaa ovat järjestämässä Teijo Ski & Acti-
on Park, Mathildan Marina, Hoitola & Majoi-
tus Sypressi, Teijon kansallispuisto, Teijon Alu-
een Kyläyhdistys, Teijon Kyläkauppa, Koolle 
Oy sekä MAAKARHU. Luvassa on rakentami-
sen ja asumisen esittelyitä, venenäyttely, harras-

Teijon WMK
Kyläyhdistys järjestää Wanhanajan Markkinat 
ja Keskiaikakylä -tapahtuman (”WMK:n”) jäl-
leen 12.-13.8.2017 Teijon Masuunin ympäris-
tössä. Esiintyjähaku on parhaillaan käynnissä ja 
myyjähakukin avautuu vielä helmikuun aikana.
Ohjelmaan kiinnitetään tänä vuonna erityises-
ti huomiota, samoin myyjiin. Tavoitteena on 
saada myyjiksi enemmän käsityöläisiä ja alku-
tuottajia ja myyjien odotetaan noudattavan tiu-
kemmin wanhanajan henkeä, niin pukeutumi-
sen kuin esillelaiton suhteen. Tällä tavoin on 
tarkoitus erottua massasta muiden lähiseudun 
markkinoiden suhteen. Tapahtumaan on edel-
leen yleisölle vapaa pääsy, joten kannattaa mer-
kitä päivämäärät kalenteriin.
Ennen kuin tapahtuma on ajankohtainen, tarvi-
taan vielä runsaasti talkootunteja. Saimme LI-

Teijolla ja Mathildedalissa on monenlaista oh-
jelmaa pitkin talvilomaviikkoa (vko 8). Mikä 
olisikaan ihanampi tapa viettää talvilomapäivää 
kuin ulkoilla vaikkapa kävellen kansallispuiston 
reittejä ja siirtyä sitten sisätiloihin tutustumaan 
taiteeseen tai maistelemaan paikallisia herkkuja! 
Ohessa esimerkkejä:
Teijo
Teijon satamarannassa päästään laskiaissun-
nuntaina 26.2. tutustumaan alueen uuteen ra-
vintolayrittäjään Sanna Kalliseen. Ravintola 
Teijo aukeaa virallisesti 1.3., mutta Sanna ot-
taa pienen varaslähdön ja tarjoilee sunnuntaina 
pientä maksua vastaan ravintolan etupihalla/te-
rassilla laskiaismakuja klo 12-15. 
Kyläkultaseppä PajaKulta on talvilomaviikolla 
avoinna päivittäin klo 11-16 sekä muinakin ai-
koina erikseen sopien. 
Teijon Masuunin kahvila, taide- ja käsityöpuo-
ti sekä näyttelyt ovat talvilomaviikolla avoinna 
torstaista sunnuntaihin (23.2.-26.2.) klo 11-16. 
Kahvilassa on tarjolla kaikenlaista tuoretta it-
se leivottua, mm. laskiaispullia ja korvapuuste-
ja, kakkuja ja suolaisia piirakoita. Galleriassa on 
nähtävillä kahden palkitun luontovalokuvaajan 
näyttelyiden hieno ja intensiivinen kokonaisuus: 
Kai Fagerströmin JÄÄHYVÄISET ja Jaana Ko-
tamäen LUONNON SIVELTIMELLÄ. Kah-
vilan ja aulan puolella voi ihailla Petra Kallion 
ja Aino Toivettulan saduntaikaisia töitä.
Helmipuoti Helmiäinen Masuunilla on avoin-
na to-su klo 11-16. Lisäksi lauantaina 25.2. Hel-
miäisen Satu pitää Masuunin alakerrassa HO-

PEASAVEN KORVAKORUKURSSIN klo 12-
14.30. Kurssin hinta 30 € sisältää kaikki mate-
riaalit ja työkalujen käytön. Ilmoittautumiset: 
Satu Björklöf, p. 044-2611022 tai helmiainen@
luukku.com. Kurssi toteutuu, jos vähintään 4 il-
moittautunutta.
Tiina Harjolan Studio Oribe Masuunilla on 
avoinna to-su klo 11-16. Lisäksi Tiina pitää tors-
taina 23.2. ja perjantaina 24.2. työhuoneellaan 
Masuunin alakerrassa AVOIMEN SAVITYÖ-
PAJAN klo 12-14. Työpaja sopii kaikille, myös 
lapsille! Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 
Työpajamaksu 5 € sisältää materiaalit ja polton.
Mathildedal
Myös Mathildedalin talvikylä tarjoaa paikal-
lisia herkkuja ja järjestää leppoisia tapahtumia 
pitkin talvilomaviikkoa. Puodit, kahvilat ja ra-
vintolat avaavat jälleen ovensa hiljaisen tammi-
kuun jälkeen ja toivottavat kevään ja asiakkaat 
tervetulleiksi.
Kyläpuodilla on hiihtolomaviikon jokaisena 
päivänä eri teema, jonka mukaisia herkkuja on 
tarjolla. Listasta löytyy mm. Suomen kansallis-
ruoka ruisleipä, patonkeja, karjalanpiirakka ja 
mantelinen Teijo-pulla. 
Teijon tehtaat vuosisatojen saatossa -historia-
näyttely on avoinna Mathildedalin Ruukkiteh-
tailla koko talvilomaviikon 18.–26.2. klo 11–16.
Mathildan Marinan viikonlopun saaristolais-
brunssit alkavat lauantaina 18.2. klo 11–15. 
Lauantaina juhlitaan myös Kyläpuodin, Kyläpa-
nimon ja Kyläleipurin kaksivuotissyntymäpäi-
väjuhlia. Yrittäjät järjestävät pullakestit ja Kylä-

panimolla ollaan keväisissä tunnelmissa. Sama-
na iltana pop-folk yhtye Whale and the village 
esiintyy Kyläravintola Terhossa klo 22 alkaen.
Sunnuntaina 19.2. Kahvila Kyläkonttorin teras-
silla paistetaan muurinpohjalettuja ja lähituot-
tajan makkaraa avotulella.
Hiihtolomaviikon jokaisena arkipäivänä sekä 
Ruukin Krouvi että Mathildan Marina tarjoa-
vat buffetlounasta.
Keskiviikkona 22.2. järjestetään maksuton, 
opastettu ruukkipolku perheille. Kierroksel-
le lähdetään kahvila Kyläkonttorilta klo 12 ja 
kierros kestää 30-45 min. Oppaan johdolla tu-
tustutaan Mathildedalin Ruukkitehdasaluee-
seen, vanhoihin rakennuksiin, niiden histori-
aan ja nykypäivään. Samana päivänä Kyläravin-
tola Terho tarjoaa puuhaa lapsille sisätiloissa klo 
14–16.
Perjantaina 24.2. Kahvila Kyläkonttorissa on 
tarjolla English afternoon tea -menu klo 11–16.
Lauantaina 25.2. Kyläpuodissa on kevään en-
simmäinen, suurta suosiota saavuttanut pizza-
lauantai klo 12 alkaen. Meri-Teijo Skissä vie-
tetään lauantaina Ski & Joy After ski tapahtu-
maa klo 19-21, jossa taattua after ski-tunnelmaa 
herkkuineen ja musiikkeineen (Suomipopin ho-
vimuusikko Ilkka paikalla). Kyläravintola Ter-
hossa kisataan lauantai-iltana tietovisan parissa 
klo 20 alkaen.  
Tervetuloa Ruukkikyliin!
Marja-Maria Bäckmand, Milla Rauma

VE -hankkeesta rahoitusta tapahtumakalustei-
den rakentamiseen. Rakennamme mm. myyn-
tikatoksia, pöytiä ja siirrettävän kuivakäymälän. 
Rahoituksen ehtona on noin 400 talkootuntia, 
joten kaikki kynnellekykenevät mukaan! Kai-
kenlaista osaamista tarvitaan hankkeen onnis-
tumiseksi. Kojujen puuosat pitää tehdä ja telt-
takankaat ommella. Kalusteet palvelevat mark-
kinoiden ohella juhannusjuhlien ja alueen mui-
den tapahtumien tarpeita. Kalustetalkoiden li-
säksi on tarkoitus järjestää wanhanajan vaattei-
den ompelutalkoot. Vaatteet tulevat Kyläyhdis-
tyksen käyttöön markkinoilla ja palvelevat vuo-
desta toiseen. 
Jokaisella pysyy varmasti vasara tai neula kä-
dessä, joten jokaista meistä tarvitaan. Talkois-
ta ilmoitetaan tarkemmin mm. Teijon Ruukki-
kylien fb-ryhmässä ja Kyläyhdistyksen sivuilla, 
kunhan paikka ja aika on selvillä. Tehdään yh-
dessä markkinoista vuosisadan tapahtuma!
Tero Pelto-Knuutila, Mia Mikkola

tusmahdollisuuksien esittelyä sekä avoimia ovia 
Teijolla ja Sypressissä Mathildedalissa. Kansal-
lispuiston Luontokeskuksella vietetään Luon-
non päivää teemalla “Villiinny keväästä”, koko 
perheen ohjelmaa siis luvassa!
Päivän ohjelma tarkentuu kevään aikana ja si-
tä kannattaa seurata Facebookissa (Huvilat@
Ruukki2017). Tapahtumaan ovat tervetullei-
ta näytteilleasettajat, harrastajat, alueella asu-
misesta kiinnostuneet sekä kaikki, jotka halua-
vat päästä nauttimaan ruukkikylien merellises-
tä tunnelmasta!
Näytteilleasettajat: 
Mathildan Marina, Liisa Käiväräinen, 
liisa.kaivarainen@gmail.com, 0456477040 
Teijo Ski @ Action Park, Tapani Kakko, 
tapani.kakko@meriteijo.fi
Markkinointi ja tiedotus:  
Koolle Oy, Stina Siikonen, stina.siikonen@
koolle.fi, 040762924
Stina Siikonen

Talvilomalla kylillä tapahtuu

	
Pvm	ja	klo	 Tapahtumia	helmi-toukokuu	2017.	(Muutokset	mahdollisia.)	
28.5.2017	saakka	 Kai	Fagerström:	Jäähyväiset	ja	Jaana	Kotamäki:	Luonnon	siveltimellä.	Teijon	Masuuni	
28.5.2017	saakka	 Petra	Kallion	ja	Aino	Toivettulan	saduntaikaisia	töitä.	Teijon	Masuuni	
16.2.	klo	18	 Teijon	Kyläyhdistyksen	vuosikokous	Kankirautavarastossa	Mathildedalin	ruukkitehtailla.	TAKY,	www.teijo.fi	
17.2.&	17.3.	klo	18	 Raamattupiiri	Eija	ja	Veka	Helinillä,	Santatie	3.	www.salonseurakunta.fi	
	 HUOMIOITHAN:	TALVILOMAN	TAPAHTUMAT	LISTATTU	ERILLISESSÄ	JUTUSSA!!!	
5.3.	klo	16	 Sanajumalanpalvelus,	Teijon	kirkko,	www.salonseurakunta.fi	
9.3.&	6.4.	klo	9	 Aamukahvit	Teijon	Postillassa,	www.salonseurakunta.fi	
25.3.	klo	10	 Maisemanhoitotalkoot	Mathildedalissa.	Kokoontuminen	uimarannan	parkkipaikalla.	TAKY,	www.teijo.fi	
15.4.	klo	22	 Konsta	Hietanen	Kyläravintola	Terhossa.	www.ravintolaterho.fi	
14.4.	klo	19-23	 Wanhan	ajan	iltamat	Matilda-talolla.	Mathildedalin	Näytelmäkerho,	facebook.com/mathildedalinnaytelmakerho/		
16.4.	 Syödään	yhdessä	Marinassa.	www.mathildanmarina.fi	
30.4.	 Vappu	ja	1v-juhlat	Marinassa.	Illalla	lavalla	Lauri	&	Pehmeät	Vävyt.	www.mathildanmarina.fi	
11.5.		 TeamTrial@Teijo	kuntohaastetapahtuma	Teijon	kansallispuistossa.	www.koolle.fi/teamtrial	
13.5.	klo	13	 Hiljaisuuden	polku	Teijon	kansallispuistossa.	Lähtö	Luontotalolta,	Matildajärventie	84,	vaellus	n.	5	km,	kesto	n.	

3,5	tuntia.	www.salonseurakunta.fi	
18.5.	 65+	Deittipäivä	–	Iloinen	ystävyys,	ystävystymistapahtuma	Mathildedalissa.	stina@koolle.fi,	p	040	7682924.	
20.5.	 Huvilat@Ruukki-tapahtuma	Mathildedalissa,	Meri-Teijo	Skissä	ja	Teijolla.	fb	Huvilat@Ruukki2017	
20.5.	 Ruukki	kukkii-tapahtuma	ja	käsityöläismarkkinat	Teijon	Masuunilla.	www.teijonmasuuni.fi	
28.5.	 2-tason	kouluratsastuskilpailut	Teijon	tallilla.	Puffetti.	www.meriteijonratsastajat.fi	
3.6.	klo	9-9.30	 Teijon	koulun	kevätkirkko	Teijon	kirkossa.	Kaikki	vanhemmat	ja	muutkin	kyläläiset	ovat	tervetulleita!	

	


