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Nimeni on Pasi Tuike ja olen 45-vuotias, am-
mattitutkinnon suorittanut kalastusopas. Yri-
tykseni on Naturalbornfishers.com, joka tuot-
taa kalastusopaspalveluja Kemiönsaaren ympä-
rillä, ELY-keskuksen myöntämällä opasluvalla, 
nyt kolmatta vuotta. Olen kotoisin Kemiönsaa-
relta, Angelniemeltä, joten kalastus ja meri ovat 
olleet osa elämääni käytännössä aina. Myös ver-
koilla kalastaminen on tuttua, mutta nykyään 
kalastan poikkeuksetta vapavälineillä niin omil-
la reissuillani, kuin järjestämilläni kalastusret-
killä. 
Koska kotipaikkani on Angelniemellä, olen jo 
pikkupojasta asti kolunnut Kemiönsaaren ym-
pärysvesiä. Varsinkin saaren pohjoispään vedet 
ovat hyvinkin tuttuja saaren molemmin puolin, 
ja niitä kutsunkin kotivesiksi. Jo opastoimin-
nan alussa sain yhteistyökumppanikseni Mat-
hildan Marinan; siksi varsinkin opastetut retket 
ovat viime aikoina suuntautuneet Teijon ja Ma-
tildan suuntaan. Toki retkiä on tehty lukuisia 
myös toiselle puolelle saarta, sekä Västanfjärdiin 
ja Särkisaloon. Lisäksi uusia vesiä saaren ympä-
rillä opiskellaan ja tutkitaan jatkuvasti. 
Kalastusopastoiminta on tällä hetkellä vielä si-
vutoimista, mutta tarkoitus on kehittää ja kas-
vattaa siitä kokopäiväinen työ. Pääasiassa lei-
päni saan turvallisuusalalta, kuten jo viimeiset 
25 vuotta. Nuorempana työskentelin useissa eri 
vartiointiliikkeissä erilaisissa tehtävissä. Vuon-

na 2006 pääsin opiskelemaan poliisin perustut-
kintoa, ja sillä tiellä olen edelleen. Tällä hetkel-
lä toimin vanhempana konstaapelina Länsi-Uu-
denmaan poliisilaitoksella, valvonta- ja hälytys-
sektorilla, Raaseporissa. Koska teen vuorotöi-
tä, ja vuorot ovat 12-tuntisia, jää runsaasti ai-
kaa kalastella ja pyörittää opastoimintaa. Merel-
lä sielu ja ruumis lepäävät.
Kalusto, jolla merellä ajelen ja toimin, on huip-
puluokkaa. Aina pyritään tarjoamaan asiak-
kaille paras mahdollinen kokemus niin kalus-
ton kuin kalastusvälineidenkin suhteen. Opas-
veneenä on tällä hetkellä amerikkalainen Lund 
1625 Fury XL SS, jossa on 60 hp perämootto-
ri. Vene on rekisteröity viidelle, mutta turval-
lisuuden ja mukavuuden takaamiseksi venee-
seen otan vain kolme asiakasta. Isompien ryh-

mien kanssa käytetään yhteistyökumppaneita 
apuoppaina veneineen. Vene onkin usein par-
kissa Mathildan Marinan vierasvenelaiturissa, 
jossa sille on ihan oma loosi.
Kalastusretkiä voi kysellä puhelimitse, sähkö-
postitse tai vaikka Facebookin kautta. Jokainen 
reissu on vähän erilainen ja ne suunnitellaan ai-
na asiakkaan kanssa yhdessä hänen toiveiden 
mukaan. On ollut parin tunnin pelkkää venei-
lyä, ja taas vastineeksi 12 tunnin ahvenen ja ku-
han jigikalastusretkiä. On kalastettu haukea lu-
misateessa syksyllä ja ongittu siikaa keväällä ke-
vätauringossa. Monenlaista on koettu. On ollut 
hyväntekeväisyysretkiä mm. Brother Christma-
sin kanssa ja kautta. On myyty synttärilahjaksi 
retkiä, sekä kuljetettu lehtien toimittajia venees-
sä. Vain taivas (ja meri...) rajana. Joka tapauk-
sessa, tämä ammatti kalastusoppaana on unel-
mani. Vaikka toki pidän poliisin työstäkin, niin 
mikä sen mukavampaa kuin saada harrastukses-
ta ammatti. Aina jaksan lähteä merelle ja se on 
aina yhtä innostavaa ja rentouttavaa.
Merimaisema ja saaristo ovat niin ainutlaatui-
sia, ettei niihin kyllästy koskaan. Mitäpä jos jos-
kus lähtisit mukaan? Kireitä siimoja ja mukavaa 
vuotta toivotellen,
Teksti ja kuvat Pasi Tuike
kalastusopas@naturalbornfishers.com

Kuva: Tatu Gustafsson

Yhdessä eteenpäin!
Teijon Alueen Kyläyhdistys (TAKY) perustettiin 1.1.1997. Sitä ennen alueella olivat toimineet Mathildedalin kylätoimikun-
ta (1981-1993) ja Teijon alueen kylätoimikunta (1984-1996), johon kuuluivat muut alueet Teijolta Mutaisiin ja Hauenkuo-
noon. Varmasti aiemmat kylätoimikunnat loivat TAKY:n toiminnalle hyvän pohjan. Kun muualla Suomessa vasta ryhdyt-
tiin patistamaan kyliä yhteistyöhön, me olimme jo yhteistyön konkareita. Se näkyy myös mittavissa aikaansaannoksissa, 
joista kiistattomana todisteena on alueellemme myönnetty valtakunnan Vuoden Kylä 2011 -titteli. Syytä on aina muistaa, 
että tunnustus tuli alueen kaikille kylille, kaikille yhdistyksille sekä yhdistysten, yritysten ja kaupungin hyvälle yhteistyölle.
Kun mittariin tuli 20 vuotta neljän kylän yhteistyötä, Kyläyhdistyksen hallituksella oli sopiva hetki hiukan päivittää ky-
läsuunnitelmia ja pohtia lähitulevaisuutta. Jatkamme aikaisemmissa kyläsuunnitelmissa (2006 ja 2010) luodulla linjalla. 
Meillä on viisi toimialuetta: asuinympäristö, sauna ja pajat, koulu ja päiväkoti, tapahtumat sekä tiedotus ja markkinoin-
ti. Jatkamme erityisesti asuinympäristöön painottuvia hankkeita, jotka ulottuvat alueen eri kyliin. Kuten säännöissämme-
kin sanotaan, haluamme kehittää aluettamme ja lisätä asumisviihtyvyyttä monin keinoin sekä tuoda asukkaiden näkemyk-
siä päättäjien tietoon. 

Kyläyhdistyksen merkittävin voimavara ovat kyläläiset: ne ihmiset, jotka haluavat kantaa kortensa kekoon hienojen kyliemme kehittämiseksi. Ky-
läyhdistys on toki vain yksi toimija muiden joukossa: paljon työtä tehdään erityisesti alueen yrityksissä, mutta myös alueen muissa yhdistyksissä 
– unohtamatta Salon kaupungin panosta ja yhteistyötä sen kanssa. Tässä kokonaisuudessa Kyläyhdistys kokee roolikseen tarjota kyläläisille ”joka 
naisen ja miehen” osallistumiskeinoja, jotka sopivat eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille.
Talkoot ovat varmasti useimmille meistä sopiva osallistumismuoto. Millaiset sitten ovat hyvät talkoot? Kyselin tätä kyläläisiltä, jotka syksyn mit-
taan kokoontuivat kymmenkunta kertaa rakentamaan myyntikojuja, huusseja ja muita tapahtumarakennelmia. Heidän mielestään hyvissä tal-
koissa saadaan nopeasti paljon aikaiseksi, oman käden jäljet näkyvät, voi tehdä asioita yhteiseksi hyväksi, tutustua uusiin ihmisiin jne. Lisäksi tie-
tysti talkoisiin kuuluu hyvä muonitus. Me Kyläyhdistyksen hallituksessa lupaamme tehdä kaikkemme, että talkoot täyttävät edellä lueteltuja kri-
teereitä.
Kyläyhdistyksen juhlavuosi oli yksi kaikkien aikojen talkoovuosista. Määrällisesti mukana on ollut enemmän kyläläisiä kuin koskaan aikaisem-
min. Siitä huolimatta eipä tullut maailma eikä edes meidän alueemme vielä valmiiksi: talkoot jatkuvat tänä vuonna! Väkeä tarvitaan erilaisiin 
maisematalkoisiin, joita järjestetään ainakin Kirjakkalassa ja Mathildedalissa sekä Teijon ranta-alueella ja Vilniemessä. Lisäksi tiimitoiminnan ru-
tiinit pyörivät, paljon tunteja kertyy mm. sauna- ja kouluporukoilla. Yhdistyksen talouden kannalta tärkeät suurtapahtumat, Juhannusjuhlat ja 
Wanhanajan Markkinat ovat luku sinänsä.
Kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhlavuoteen sopi mahdottoman hyvin se, että samaan aikaan Suomi juhli 100-vuotiasta itsenäisyyttään Yhdessä-tee-
malla. Kyläyhdistys jatkaa teemaa myös siinä mielessä, että tiivistämme yhteistyötä alueen muiden yhdistysten kanssa. Aikaisemmin merkittävin 
yhteistyön muoto lienee ollut Juhannusjuhlien järjestäminen. Viime vuonna aloittelimme maisemiin liittyvää yhteistyötä muutamien yhdistysten 
kanssa, ja sitä jatketaan tänä vuonna. Lisäksi haemme kumppaniyhdistyksiä Wanhanajan Markkinoiden ohjelman tekoon.
Lopuksi pieni kevennys. Kylillämme on havaittu lisääntyvää ongelmakäyttäytymistä. Olemme hallituksessa saaneet kyläläisiltä useampia yhtey-
denottoja, joiden kaava on sama: ”Olen huomannut, että meillä on tällainen ongelma. Minulla olisi siihen ratkaisu – ja haluaisin itse olla mukana 
tekemässä töitä ratkaisun eteen!” Mihin tämä vielä johtaakaan?
Talkoissa tavataan!
Marja-Sisko Ranta

NaturalBornFishers.com

Teijon Masuunilla joka päivä klo 12-16 avoinna Jazzkahvila Mazzuuni (la pi-
dempään), Masuunin galleria, käsityöläispuoti ja Helmipuoti Helmiäinen. 
Studio Oribe la-su ja ke-su klo 12-16. Poimintoja ohjelmasta: 
•	 La	17.2.	Mazzuunin	Lukukinkerit	klo	15-16	ja	Vinyylikinkerit	klo	16-19,	
10 €/hlö, sis. kahvi/tee ja leivonnainen.
•	 Ma	19.2.	Mazzuunin	virtuaaliluolan	avajaiset
•	 Ti	20.2.	klo	13.30-14	Venyttele	vetreäksi	ja	virkeäksi,	3	€/hlö.
•	 Ke	21.2.	klo	12-14	Savi-iloittelua	koko	perheelle	Studio	Oribessa.	 
10 €/hlö, sis. materiaalit ja polton.
•	 Ke	21.2.	klo	17-18	Venyttele	verkkaisesti	kynttilänvalossa.	5	€/hlö.
•	 Ke	21.2.	klo	18-19.15	Kynttiläjoogaa	(Vinyasa	Flow),	20	€,	sis.	smoothi-
en. Tiedustelut p. 044 239 9645.
•	 To	22.2.	klo	12.30-15	Hopeasaven	riipuskurssi	Helmiäisen	työhuoneella.	
25 €/hlö + materiaalit. Lisätiedot p. 044 2611022.
•	 La	24.2.	klo	15-16	Mazzuunin	Lukukinkerit.	Jazz-konsertti	klo	19:	Ma-
xxxtet-kvartetti (20 €).
Muuta ohjelmaa Teijolla:
•	 Teijon	Kyläkauppa	avoinna	aamusta	iltamyöhään
•	 Ravintola	Teijossa	lounas	ma-pe	klo	10.30-13.30
•	 Kyläseppä	pajalla	ma-ke	klo	11-17
•	 Kyläsaunalla	normaalit	saunavuorot	ke,	pe	ja	su	(teijo.fi/palveluja/kyla-
sauna). Ke- ja pe-vuoroilla kynttiläsauna.
•	 Mariannen	maatila	pe	23.2.	klo	18.45-20.15	Mindfulness-joogaa,	 
5 €/hlö. P. 040 515 0727.
•	 Omatoimiopasteiset	kävelyreitit	Teijon	Ruukin	alueella	”Sahajärven	lu-
moa” (1,3 km) ja ”Ruukin Sydämessä”. Lisätiedot Masuunilta. 

Mathildedalin ruukkikylän alla luetellut puodit, kahvilat ja ravintolat avoin-
na joka päivä 17.-25.2. Poimintoja ohjelmasta:
•	 Hotel	&	Café	Mathildedalissa	(ent.	Kyläkonttori)	ke	21.2.	lasten	opastet-
tu ruukkikierros ja la 24.2. Kakkubuffet.
•	 Kyläpanimolla	la	17.2.	klo	12	ja	14	esitellään	panimon	toimintaa	ja	olut-
valikoimaa.
•	 Kyläpuodilla	Kyläleipurin	3v.	synttäriviikko,	puoti	auki	klo	11-16	joka	
pv. Lauantaisin pizzapäivä.
•	 Mathildan	Marina	auki	klo	11	-	ma-to	klo	20,	pe-la	22(02),	su	18.	Lou-
nas, á la carte sekä viikonloppuisin saaristolaisbuffet. La 17.2. klo 20 The 
Green Hope (vapaa pääsy). 
•	 PetriS	Chocolate	Café	&	Shop	avajaisviikko.	La	24.2.	suklaatasting	(35	
€/hlö). Lasten kaakao- ja lettubaari.
•	 Second	Chancen	avajaiset.	Lisätiedot:	FB
•	 Teijon	Kansallispuistossa	3-vuotissyntymäpäiväviikko.	Luontokeskus	
avoinna klo 11-15. Ohjelmassa mm: Köysirata, Eläinten elämää talvella –ret-
ki sekä opastettuja lumikenkäretkiä (20 €/hlö, sis. lumikengät ja nokipannu-
kahvit).
•	 Ruukin	Kehräämö	ja	puoti.	Ma	19.2.	klo	9.30	alpakoiden	aamutoimet.	
•	 Ruukin	Kutomo.	Ma	19.	ja	ti	20.2.	klo	13-16	kutomossa	kutomista	ilman	
kangaspuita. 
•	 Ruukin	Krouvi	aukeaa	klo	10.30,	su	klo	12.	Hamburger	Week.		
Lisätiedot	ja	tarkat	ohjelmat:	Visit	Mathildedal	-	ja	Teijon	Ruukki	-facebook	
sivuilla. 
Koonnut Mari Holopainen

Talvilomaviikolla Ruukkikylillä on runsaasti ohjelmaa



Huvilat@Ruukki 2018 
Mathildedalin ruukkikylässä järjestetään kol-
matta kertaa asumista, rakentamista ja harras-
tamista esittelevä Huvilat@Ruukki -tapahtuma. 
Lauantaina 19.5. klo 11-17 järjestettävän tapah-
tuman teemana on “Asu ja harrasta”. Tavoittee-
na on esitellä ja myydä omakotitalo- ja vapaa-
ajanasumisen tontteja ja kiinteistöjä sekä tuoda 
esiin kylillä ja koko alueella toimivien yrittäjien 
palveluita ja tuotteita, myös aktiivista harrastus-
toimintaa. Tavoitteena on myös kasvattaa alu-
een tunnettuutta ja houkutella alueelle lisää kä-
vijöitä kaikkina vuodenaikoina.
Mathildedalin Ruukkitehtaiden Valimossa jär-
jestetään lyhyitä luentoja eri rakentamiseen ja 
asumiseen liittyvistä aiheista. Kyläyhdistys pi-
tää perinteiseen tapaan avoimet ovet Teijon kir-
kossa ja Kyläsaunalla.
Myös Mathildedalin ja Teijon ruukkikylässä 
voisi pitää kyläläisten ja mökkiläisten avoimet 
ovet, jos asukkailta löytyy kiinnostusta. Jokai-
seen kodin huoneeseen ei tarvitse olla pääsyä, 
vaan osan huoneista voi rajata vaikka köydel-
lä niin, ettei ihmiset marssi läpi talon. Mukaan 
lähtevistä taloista kerätään tiedot ja lisätään ta-
pahtuman päiväohjelmaan. Päivän ohjelma tar-
kentuu kevään aikana ja sitä kannattaa seurata 
Facebookissa (Huvilat@Ruukki2018). 
Lisätietoja ja myyntipaikkavaraukset: Asumi-
nen ja rakentaminen, avoimet ovet: Mathil-
dan Marina, Liisa Käiväräinen, liisa.kaivarai-
nen@gmail.com, p. 045 647 7040. Harrastami-
nen: Koolle Oy, Stina Siikonen, stina.siikonen@
koolle.fi, p. 040 762 924.
Liisa Käiväräinen

Mikä ihmeen PIPO?
Pipo on hyvinkin ajankohtainen sekä lämmit-
tävänä asusteena talven pakkasissa että kyläyh-
distyksen toiminnan yhtenä takaajana. Erilaiset 
hankkeet ovat tulleet osaksi meidänkin yhdis-
tyksemme elämää - voidaan jopa todeta, että il-
man niitä isommat, kylille tärkeät projektit eivät 
onnistuisi. ”Pihat ja polut – pienet investoinnit 
ympäristöön”, kaverillisemmin PIPO on viimei-
sin Ykkösakselin teemahanke, jossa Kyläyhdis-
tys on mukana. Hankkeen tarkoitus on kehit-
tää kylätalojen ympäristöjä ja kylien luontokoh-
teita. Tehdyillä toimenpiteillä luodaan mahdol-
lisuuksia virkistäytymiseen, liikuntaan tai luon-
nossa liikkumiseen. 
Jos ELY-keskus tekee myönteisen päätöksen PI-
PO-hankkeestamme, kunnostamme Teijon sa-
taman ranta-aluetta kyläsaunan ja uuden keit-
tokatoksen ympäristössä. Alueesta luodaan kau-
nis, puistomainen ja helppohoitoinen. Puron 
viereen rakennetaan ”Lemmenpolku”, jonka 
varrelle tulee penkkejä. Hankerahalla kustan-
netaan mm. multa, kaivinkonetyöt, polun poh-
ja-ainekset, penkkien puutavarat ja talkooruo-
kailut. Hankerahan vastineeksi tarvitaan mei-
dän kyläläisten panosta: talkootyötä PIPOn 
merkeissä on tarjolla kaikille haluaville loppu-
keväästä. Seuraa ilmoittelua nettisivuillamme, 
ruukkikylien	 fb-ryhmässä	 sekä	 talkootiedot-
teessa.
Mari Holopainen

Palkitut talkoolaiset
Kyläyhdistyksen hallitus jatkaa reippaiden tal-
koolaisten palkitsemista. 
Joulukuun	talkoolaiseksi	valittiin	Rolf	Mikko-
la. Rolle on ollut mukana juhannusjuhlien lisäk-
si elo- ja joulukuun markkinatouhuissa. Luotto-
mies, joka mm. myy lippuja ja laskee kassat.
Tammikuussa talkoolaisia valittiin kaksi: Pentti 
Niemi ja Kalle Salokannel, erittäin aktiiviset ja 
vastuuntuntoiset LIVE-talkoolaiset. 
Helmikuun nimi on Maija Rautamäki. Hän 
mm. toimi Wanhanajan markkinoiden tori-
mummona ja auttaa aina, kun tarvitaan maise-
miin liittyvää asiantuntemusta.
Hallitus

Pieni sääntömuutos Kyläkokouksessa
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen sääntöihin voi 
tutustua teijo.fi-sivuilla. Sääntöjen pääsisältö on 
perustamisvuodelta 1997. Sääntöjä on päivitetty 
keväällä 2011, jolloin täsmennettiin yhdistyksen 
toiminnan tarkoitusta sekä mahdollistettiin alu-
een vapaa-ajan asukkaiden varsinainen jäsenyys.
Tämän vuoden Kyläkokoukselle hallitus esit-
ti ”kosmeettista” sääntömuutosta. Säännöissä 
yhdistyksen hallituksesta on käytetty nimitys-
tä Kylätoimikunta, joka viittaa järjestäytymät-
tömään toimintaan. Kun kylätoimijoiden kat-
tojärjestö Suomen Kylätoiminta ry – syksyllä 
2011 – valitsi Teijon alueen kylät Vuoden Ky-
läksi 2011, se kehotti meitä korjaamaan sääntö-

kohdan. No, olemme siitä pitäen puhuneet hal-
lituksesta, mutta virallisissa säännöissä epäkoh-
ta on säilynyt. Tätä lukiessasi sääntömuutos lie-
nee jo lähdössä Patentti- ja rekisterihallitukseen.
Kyläkokous pidettiin 15.2. Kokouksessa luotiin 
katsaus menneeseen toimi- ja tilikauteen, käy-
tiin läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio se-
kä valittiin uusi hallitus. Raportti kokouksesta 
ilmaantuu teijo.fi-sivuille lähiaikoina.
Marja-Sisko Ranta

Kuva: Mari Holopainen

Kuva: Mari Holopainen

Nuorten ohjattua toimintaa Teijolla
Maanantaisin Urheilutalolla 4-6-vuotiaiden 
sähly klo 17.00-17.45, ala-asteikäisten klo 17.45-
18.30. Lisätiedot Joni Lahtinen, 050 505 6067. 

Maanantaisin 7-16-vuotiaat palokuntanuoret 
klo 17.30-19.30 VPK:n tiloissa. Lisätiedot, 044 
586 4112.
Keskiviikkoisin Postillan askartelukerho klo 18-
19. Lisätiedot Amanda Tammi, 044 303 8930.
Torstaisin nuortenilta ala-asteikäisille Teijon 
Urheilutalolla klo 17.30-19.30.
Sunnuntaisin Toni Ehnqvist pitää Teijon Urhei-
lutalolla itsepuolustuskurssia klo 13-14.30. 
Itsepuolustuskurssi on avoin kaikille, ei vain 
koululaisille. Alle kouluikäisille kurssia ei suo-
sitella. ”Itsepuolustuksessa on tärkeää, että osaa 
suojautua”, Toni korostaa lajin uusille harrasta-
jille. Treeneissä on mahdollista opetella monen-
laisia liikeratoja, esimerkiksi kuperkeikka ol-
kapään yli siten, että pää ei osu maahan. Ehn-
qvist vinkkaa lajista kiinnostuneille, ettei tarvit-
se osata etukäteen mitään. Riittää että mukana 
on verkkarit ja t-paita. Erikoisvarusteita ei tarvi-
ta ja harjoituksissa ollaan mielellään ilman sisä-
kenkiä, mutta sisätossuja voi toki käyttää. Toni 
toivottaa kaiken ikäiset tervetulleeksi mukaan 
hauskaan harrastukseen!
Tiina Vaarapuro & Rebekka Ruutikainen

Tietoa talkoista
KyläKuulumisia-lehti on yhdistyksemme jo-
ka savuun menevä tiedottamisen pääkanava. Il-
moitustaulut ja teijo.fi-kotisivut tukevat lehtistä. 
Alueen FB-ryhmissä jaetaan kotisivujemme tär-
keimmät artikkelit. Näiden lisäksi on ilmennyt 
tarvetta henkilökohtaisille talkookutsuille. 
Teemmekin ihan perinteisiä sähköpostitiedot-
teita, joiden kautta halukkaat saavat tietoa ajan-
kohtaisista talkoista. Viime vuoden tapahtu-
mien ja hankkeiden talkooväen nimet meil-
lä on ylhäällä, mutta aika monen sähköposti-
osoite puuttuu. Parin viimeisen vuoden aikana 
tulleissa sähköisissä jäsenhakemuksissa on var-
maan ajantasaiset meiliosoitteet. Jos epäilet, et-
tä meillä ei ole yhteystietojasi, ilmoitathan ni-
mesi ja puhelinnumerosi sähköpostilla osoittee-
seen talkoot@teijo.fi. Näin pääset talkootiedot-
teiden jakelulistalle.
Tiedotustiimi

Ruukki Kukkii
Toinen jo perinteeksi muodostunut kevään ta-
pahtuma kylillämme on Teijon Masuunilla la 
19.5. järjestettävä Ruukki Kukkii ja Käsityöläis-
markkinat. Tänäkin vuonna käsityöläismark-
kinat	 ovat	 wanhanajan	 henkeen	 ja	 Masuunin	
alapihalla järjestetään kukka- ja taimitori (sään 
salliessa). Päivän ohjelma tarkentuu lähiaikoina. 
Lisätietoa markkinoista ja myyntipaikkojen va-
raukset: markkinat@teijonmasuuni.fi. 
Mari Holopainen

	
Pvm	ja	klo	 Tapahtumia	helmikuu		–	toukokuu	2018.	(Muutokset	mahdollisia.)	
27.5.	asti	 ”Katsaus”	–	Taina	Kurtzen	keramiikkaa	50	vuoden	ajalta	Masuunin	galleriassa.	teijonmasuuuni.fi	
27.5.	asti	 ”Sisarukset	–	muistikuvia”	Elsa	Riikka	Sutisen	öljyvärimaalauksia	Masuunin	aulassa	ja	kahvilassa.	teijonmasuuni.fi	
torstaisin	klo	11	 Rukoushetki	Teijon	kirkossa.	salonseurakunta.fi	
pe	16.2.	klo	18	 Raamattupiiri	Eija	ja	Veka	Helinillä	(Santatie	3).	Mukana	Juha	Hekkala.	salonseurakunta.fi	
la	17.2.	klo	22	->	 Kyläravintola	Terhossa	Maailman	Pienin	Bilebändi.	Liput	10	€.	ravintolaterho.fi	
talvilomaviikko	 Talvilomaviikolla	tapahtuu	paljon	sekä	Teijolla	että	Matildassa.	Kts.	erillinen	juttu	sekä	facebookista	seuraa	sivuja	

Teijon	Ruukki	ja	Visit	Mathildedal.	
talvilomaviikko	 Teijon	Tehtaat	Vuosisatojen	Saatossa	–näyttely	avoinna	joka	päivä	klo	11–16.	mathildedal.fi	
ti	20.2.	klo	18	 Saunajoogaa	Mathildan	Marinassa	(tiistain	joogassa	vielä	tilaa).	Hinta	19	€/hlö,	sis.	jooga	(30	min)	sekä	

saunan	ja	ulkoporealtaan	käyttö	(1,5	h).	Varaukset:	Mathildan	Marina,	info@mathildanmarina.fi	
ti	20.	ja	23.2.	 Tiibetiläinen	äänimaljahoito	Mathildan	Marinassa.	Tarjous	50	€/h	(norm.	60€).	Tiedustelut	ja	varaukset:	

Katja	Toivonen,	kattoivonen@hotmail.com	
pe	23.2.	klo	19	 WWW-jamit	(WILLI-WIINI	JA	WILLAJAMIT)	kieltolain	henkeen.	Hinta	50	€/	hlö	sis.	viiniä,	naposteltavaa,	

ohjelmaa	ja	tietysti	hyvää	musaa.	Paras	asu	ja	asenne	palkitaan!	Ruukin	Kehräämö	ja	Ruukin	Kutomo	
la	24.2.	klo	22	->	 Kyläravintola	Terhossa	Marjo	Leinonen	&	the	Publicans.	Liput	10	€.	ravintolaterho.fi		
la-su	10-11.3.	 Krouvin	Blini-viikonloppu.	ruukinkrouvi.fi	
to	15.3.	klo	9	 Aamukahvit	Teijon	Postillassa.	salonseurakunta.fi	
pe	23.3.	klo	22	->	 Kyläravintola	Terhossa	Knucklebone	Oscar.	Liput	10	€.	ravintolaterho.fi	
la	31.3.	klo	22	->	 Kyläravintola	Terhossa	Whale	and	the	Village.	Liput	5	€.	ravintolaterho.fi	
su	1.4.	 Krouvissa	pääsiäispäivän	Pizzabuffa.	ruukinkrouvi.fi	
to	12.4.	 Ravintola	Teijossa	Standuppia	(varauksella	vielä,	seuraa	ilmoittelua!).	ravintolateijo.fi	
to	19.4.	klo	9	 Aamukahvit	Teijon	Postillassa.	salonseurakunta.fi	
ma	30.4.	 Ruukin	Krouvin	Wappujamit.	ruukinkrouvi.fi	
ma	30.4.	 Ravintola	Teijossa	Vappu-karaoke.	ravintolateijo.fi	
ma	30.5.	 Marinan	kesäkauden	avajaiset	ja	2-v.synttärit,	Dj.	N-TER	vauhdissa.	mathildanmarina.fi,	FB	
ti	1.5.	 Ruukin	Krouvin	Wappubrunssi.	ruukinkrouvi.fi	
su	13.5.	 Äitienpäivälounas	tarjolla	alueen	ravintoloissa:	Ravintola	Teijo,	Ruukin	Krouvi,	Mathildan	Marina	
la	2.6.	klo	9-9.30	 Koulun	kevätkirkko.	Tervetuloa!	

	

Avoinna maaliskuusta alkaen 

la klo 11-22 (02) ja su klo 11-18.

Vappuaattona kesäkauden avajaiset ja 
2-vuotissynttärit, Dj. N-TER vauhdissa

Vappuna 1.5. klo 11-20 
Äitienpäivänä klo 11-20 

 
Lisätietoja www.mathildanmarina.fi

Rinki-ekopiste Teijolle
Kauppias Marco Pälikkö kertoo, että tämänhet-
kisen arvion mukaan Rinki-ekopiste on tulossa 
Teijon Kyläkaupalle. Aikataulu on vielä avoin, 
mutta Marco arvioi, että kun Kyläkaupan pihal-
ta lumet sulaa, niin tilalle tulee kierrätyspiste. 
Pisteeseen voi tuoda paperia, pahvia, lasia, muo-
via ja metallia. 
Mari Holopainen. 
Teijon Masuunin Kulttuuriyhdistys ry
Teijon Masuunin kulttuuriyhdistyksen toimin-
nasta ja siihen liittymisestä on tullut paljon ky-
selyjä. Kulttuuriyhdistyksen tavoitteena on ta-
pahtumien järjestäminen ja toimintojen kehit-
täminen Masuunilla ja Teijon ruukkikylässä, se-
kä alueen kulttuurin ja historian edistäminen ja 
markkinoiminen. Pidämme Masuunilla 3.3. klo 

18 alkaen avoimen keskustelutilaisuuden, johon 
kaikki yhdistykseen liittymisestä kiinnostuneet 
ja toimintaan mukaan haluavat ovat tervetul-
leita. Lisätietoa yhdistyksestä Teijon Masuunin 
yrittäjiltä. 
Satu Björklöf
Teijon Seudun Eläkkeensaajat ry 
Kokoontumiset Postillassa 13.3. ja 10.4. klo 12. 
Teatteriretki Turkuun (Mustalaisruhtinatar) 
18.3. Linja-auto lähtee Matildasta klo 11.20, 
Teijolta 11.20 ja Kirjakkalasta klo 11.40. 
Vuoden alusta yhdistyksessä on puhetta johta-
nut Taisto Ahjoharju. Sihteerinä toimii Kristii-
na Laaksonen. Uudet ja vanhat eläkkeensaajat 
ovat tervetulleita mukaan leppoisan rentoon yh-
dessäoloon ilman titteleitä. 
Taisto Ahjoharju

Kyliltä kuultua
Lastenohjelmaa tekemään!
Wanhanajan Markkinoilla haluamme tarjo-
ta lapsille ja nuorille enemmän toimintaa: esi-
merkiksi leikki- ja/tai pelipaikan sekä tapah-
tumia ja työpajoja. Jos olet kiinnostunut, ter-
vetuloa mukaan valmistelemaan, rakenta-
maan tai auttamaan markkinoilla. Ota yh-
teyttä!
Frank Olbrich, p. 044 241 1483


