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Second Chance – uusi ihanuus Mathildedalissa
Viime kesänä moni varmasti tutustui Second
Chance pop-up-puotiin Mathildan rannassa vanhan Kyläkonttorin tiloissa, ja ehti jo murehtia kesän loppumista ja puodin poismuuttoa.
Mutta lukekaapa eteenpäin, ei syytä suruun!
Second Chancen yrittäjä on Maija Nuppula. Maija valmistui vuonna 2004 vaatetusmuotoilijaksi, jonka jälkeen toimi pitkään Nansolla ensin suunnitteluassistenttina ja myöhemmin
suunnittelijana. Rakkaus kuoseihin syntyi Nanson yömalliston suunnittelutöistä, ja oman vaatemerkin Second Chancen synnyttyä 2011 omat
printit olivat itsestäänselvyys.
Fiskarsiin Maija perusti ensimmäisen oman
kauppansa vuonna 2012, ja samalla avasi myös
verkkokaupan. Uuden kotipaikan (ja samalla
puodin paikan) etsintä on jatkunut jo pari vuotta, mutta sitä oikeaa ei vaan löytynyt, kunnes
Maija miehensä kanssa tuli vapaapäivän viettoon Mathildedaliin vähän ennen vappua tänä
vuonna. Äkki-ihastuminen paikkaan tapahtui
saman tien, ja vahvistui päivän mittaan eri paikoissa kierrellessään, ihmisten kanssa jutellessaan ja alueeseen tutustuessaan. Rannasta vielä
löytyi sopiva tyhjä toimitilakin vanhasta muun-

Vilniemen kodalla avoimet ovet
keskiviikkona 11.10. klo 18-20. Tervetuloa tutustumaan Vilniemen kotaan ja syömään makkaraa. Tapahtumassa kyläläisille esitellään alueen yhteistoimintaa, kodan sääntöjä ja osakkuutta. Tule mieluiten kävellen tai pyöräillen.
Lisätiedot ja ajo-ohjeet: teijo.fi/vilniemen-kota/.
Antti Ristolainen

Ompeluseuroja ja nikkarointipajoja
Kyläyhdistyksen LIVE-hanke (Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla) on nimeltään Tapahtumarakennelmat. Rakennamme myyntipöytiä ja –katoksia, roskiskehikoita, ilmoitustaulutelineitä ja kuivakäymälöitä omaan käyttöön ja vuokrattavaksi alueen muille toimijoille.
ELY-keskuksen päätöksen viivästymisen takia
siirsimme pääosan talkoista syksyn harrastustoiminnaksi. Työ on ns. jokamiehen talkootyötä eli mittaamista, sahaamista, maalaamista, vasarointia, ompelua jne. Piirustukset ja osin mallikappaleetkin on tehty ja opastuksen saa paikanpäällä.
Jokainen LIVE-hankkeen talkootunti on 15 euron arvoinen ja kirjataan lomakkeelle muistiin.
Käytännössä saamme käyttää tapahtumarakennelmien materiaalihankintoihin talkoilla ”keräämämme” summan. Talkooväelle tarjoamme
kahvia ja pientä talkooevästä sekä ennen kaikkea mukavaa seuraa ja iloista yhdessäoloa.
Kyläläisillä on mahdollisuus osallistua joko

Kuva: Maija Nuppala

tajasta! Seuraavana aamuna Maija soitti tilasta, ja päätti vuokrata sen kesäksi. Kesä Pop-upmyymälässä yhdessä PetriS Chocolate Roomin
kanssa meni hyvin, ja siitä syntyi päätös muuttaa sekä koti että myymälä kylille kokonaan.
Kaupan muutto alkaa ensi viikolla, ja se avataan
Kehräämön ja Kutomon viereen sopivasti joulun alla marraskuussa.
”ompeluseuraan”, jossa tehdään myyntikojujen
katoksia ja muuta pienempää näpräämistä tai
”nikkarointipajaan”, jossa syntyvät isommat rakennelmat. Ensimmäinen yhteinen talkoopäivä järjestetään pe 13.10. Muista talkoopäivistä
tiedotetaan teijo.fi-sivuilla, alueen FB-ryhmissä ja ilmoitustauluilla. Ilmoittautumisia ottaa
vastaan Holopaisen Mari, tiedottaja@teijo.fi, p.
040-5018546. Tervetuloa mukaan!
Tero Pelto-Knuutila, hankevastaava

Eläkkeensaajat
Teijon seudun eläkkeensaajat pitää sääntömääräisen syyskokouksensa 10.10. Lisäksi syysohjelmassa ovat maanantain boccia, tiistain lauluryhmä klo 13 ja keskiviikon jumppa.

Palkittuja talkoolaisia
Tällä toimikaudella Kyläyhdistyksen hallitus on
jatkanut viime kaudella alkanutta käytäntöä ja
valinnut kuukauden talkoolaisia.
• Maaliskuun talkoolaiseksi valittiin Jussi
Virta, huhtikuussa kunnian sai Jukka Linsén. Kumpikin on ollut isona apuna kyläsaunan halkotalkoissa.
• Toukokuu: Marja Kanerva, kylätalkoolainen, joka houkuttelee naapurinsakin mukaan
• Kesäkuu: Mikko Linna, aina avulias kyläkoulun rehtori

Kaupassa pääosassa ovat Second Chancen tuotteet: naisten- ja lastenvaatteet, asusteet ja lakanat. Tuotteet tehdään Suomessa niin pitkälti
kuin mahdollista – neulos neulotaan Orivedellä,
värjätään Nokialla, printit painetaan Pälkäneellä ja tuotteet leikataan ja ommellaan Hattulassa.
Kotimaisuus on Maijalle todella tärkeä asia, ja
siitä pidetään kiinni! Valikoimasta löytyy myös
muita ihania ja laadukkaita tuotteita, kuten Caloun puukenkiä, luonnonkosmetiikkaa, kotimaisia käsintehtyjä koruja, laukkuja jne.
Kun kysyin Maijalta, miksi Mathildedal, tässä
vastaus: ”En oikein vieläkään osaa sanoa syytä
miksi niin ihastuimme, tai mikä siinä paikassa
on, mutta se fiilis siellä on vaan niin hyvä! Ja ihmiset mukavia, ja onhan siellä kaunista. Ja tietenkin meri”. Eikö tunnukin tutulta?
Toivotamme Maijan perheineen ja puoteineen
sydämellisesti Mathildedaliin ja Teijon Ruukkikyliin! Nähdään kylillä!
Lisätietoa Second Chancesta:
www.secondchance.fi
Mari Holopainen

• Heinäkuu: Marjatta Munter ja Onerva Degert, juhannusjuhlaporukan konkarit, jotka
myivät ennätyksellisen määrän arpoja
• Elokuu: Veikko Helin, kirkkoväärtien
kirkkoväärti, joka on sydämellään mukana
toiminnassa
• Syyskuu: Marianne Bonn, aktiivinen ja
aloitteellinen kyläläinen, joka tuo mielellään lampaansa erilaisten tapahtumien vetonaulaksi.

Kiitoslounas talkooväelle
Yhteenvetotilaisuus lounaan merkeissä Juhannusjuhlien ja Wanhanajan markkinoiden talkoolaisille järjestetään lauantaina 14.10. klo 1315 Ravintola Teijossa.
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen kaikki talkoolaiset, teimme taas hienoa työtä alueemme viihtyisyyden ja tulevaisuuden eteen. On siis pienen
juhlan, yhteenvedon ja kiitoksen aika. Tilaisuudessa mietimme, missä onnistuimme ja mitä
voimme tehdä paremmin ensi vuonna.
Tarjoilujen varaamista varten pyydämme ilmoittautumiset 8.10. mennessä, ilmoittautuminen@teijo.fi tai p. 040 583 1253 (Liisa). Ilmoitathan myös, jos et pääse paikalle. Laadimme samalla kattavan tiedoston talkooväen sähköpostiosoitteista ja puhelinnumeroista. Tervetuloa!
Kyläyhdistyksen puolesta
Liisa Vahlsten ja Mia Mikkola

KyläKuulumisia
Teijon AlueenKyläyhdistys ry • Jäsenlehti 3/2017 • www.teijo.fi
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Yhdessä enemmän

Aika usein olen törmännyt väitteeseen, että talkooporukkamme on niin pieni: vuodesta toiseen ne yhdet ja samat ihmiset
joutuvat liian lujille. Muutamat aktiiviset toki tekevät tosi paljon – ja käsittääkseni ihan ilomielin – mutta talkooporukan
pienuus ei todellakaan pidä paikkaansa. Esimerkiksi Kyläyhdistyksen tuoreimmat saavutukset ovat olleet mahdollisia vain
ison talkooväen ja -hengen ansiosta.
Teimme ensimmäistä kertaa Teijo+ -lehden Koulu- ja päiväkotitiimin sekä Tiedotus- ja markkinointitiimin yhteistyönä.
Ulospäin lehti näyttäytyi tuttuna matkailulehtenä, mutta jo apunimenä oli KyläKuulumisia. Lehdessä oppilaiden kirjoittamat pikkujutut ja aikuisten tekemät matkailujutut täydensivät toisiaan. Tätä ja hienoja kuvia on kiitetty. Lehteä toteuttamassa oli puolentusinaa kyläläistä ja taustalla tietysti koko 15-henkinen koululaisten vanhemmista koostunut tiimi.
Alkukesästä Salon kaupunki ja Kyläyhdistys uusivat Kyläsaunan katon. Kaupunki maksoi peltisepän osuuden ja materiaalit, loppu hoidettiin talkoolaisten voimin. Harmikseni kylillä on levitetty sellaistakin perätöntä huhua, että yhdistyksemme
talkoolaiset saisivat ahkeroinnistaan rahallisen korvauksen. Eivät todellakaan saa! Kuulemma kupilliset kahvia pullan kera
olivat kerran ehtineet nauttia yhdistyksen piikkiin. Talkootunteja saunaremontista kertyi yhden henkilötyöviikon verran.
Juhannusjuhlien eteen muutaman hengen ydinjoukko tekee koko kevään valmisteluja, joiden tuloksena meillä oli tällä kertaa ”kaikkien aikojen
juhannusjuhlat”. Kesäkuussa valmisteluihin liittyvät muut yhdistykset, erityisesti kenttälajeista vastuussa olevat urheiluseurat. Parina juhlaa edeltävänä päivänä ja tapahtuman aikana tehdään arviolta 300 talkootuntia ja tapahtuman talkoolaisten listalla on 60 kyläläistä! Mukana on paljon
niitä, joille muutaman tunnin työpanos juhannusjuhlassa on kiva tapa aloittaa juhlan vietto. Ilo on ollut havaita, että myös uusia, nuoria ja nuorekkaita ihmisiä ilmaantuu mukaan.
Teijon kirkossa toimi kesällä tiekirkko torstaista sunnuntaihin. Päivystys toteutettiin osin palkatuilla oppailla, osin Kyläyhdistyksen talkooporukalla. Talkoolaisia oli kaiken kaikkiaan kymmenkunta ja he tekivät n. 50 tunnin talkoopanoksen.
Teijon Wanhanajan Markkinat ja Keskiaikakylä vielä vähän hakee talkoolaisiaan. Toiveenamme on löytää ihmisiä, joita teema kiinnostaa ja joille tapahtuman valmistelu olisi mielekäs harrastus. Nyt juhlien valmistelun hoiti tiivis ja pätevä ydinporukka, joka taisi tehdä lähes epäinhimillisen määrän tunteja: yhteensä puhutaan useista sadoista tunneista. Lisäksi markkinapäivinä Kyläyhdistyksen kojulla oli mukana toistakymmentä
innokasta tekemässä kahden tunnin vuoroja. Osalla vuoro venyi lähes päivän mittaiseksi ja syynä taisivat olla mukavat työtoverit ja kiva tunnelma; ei yksinkertaisesti malttanut lähteä pois. Parista valmistelupäivästä, kojutunneista, järjestyksenvalvonnasta ja liikenteenohjauksesta kertyy n.
300 talkootuntia.
Eikä tässä ole edes kaikki talkootunnit: vieraslajeja on torjuttu talkoovoimin, avoimia ovia on pidetty myös koululla useana tapahtumapäivänä,
oma LIVE-hankkeemme on käynnistynyt, laskelmaan voidaan lisätä myös kevään maisematalkoot jne. Talkoolaisten nimet ovat kirjoissa ja kansissa – ja todistettavasti eri tiimeissä touhuavat pääosin täysin eri ihmiset. Yhteenlaskun lopputulos on, että keväästä loppukesään pelkästään erilaisiin Kyläyhdistyksen talkoisiin on pienellä tai suorastaan jättisuurella panoksella osallistunut yli sata kyliemme asukasta! Lisäksi alueen muiden
yhdistysten talkoissa on touhunnut useita kymmeniä ihmisiä.
Olen pyytänyt erilaisiin talkoisiin todella monia kylänraitilla vastaan tulleita. Suhtautuminen on ollut poikkeuksetta myönteistä; samaa kertovat
muutkin kyläläisiä värvänneet. Sydämellinen kiitos sekä henkisestä tuesta että mukana olosta! Niin tuttujen toimintojen kuin uusien suunnitelmien toteuttamiseen tarvitsemme lisää väkeä koko ajan: Jos et vielä kuulu joukkoon, tervetuloa mukaan. Ota yhteyttä minuun tai johonkin muuhun hallituksen jäseneen. Yhdessä saamme aikaan enemmän!
Marja-Sisko Ranta
Julkaisija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
Toimitus: Mari Holopainen, 040 501 8546, tiedottaja@teijo.fi
Taitto: Tatu Gustafsson
Jakelu: Teijon alueen taloudet
Painosmäärä: 950 kpl

Suomen luonnon päivä
Suomen luonnon päivää vietettiin Teijon Luontokeskuksessa lauantaina 26.8. Ilma oli hieno ja
paikalla oli paljon väkeä – sekä poliiseja ja järjestyksenvalvojia. Presidenttipari saapui vierailemaan Teijon kansallispuistoon osana maakuntamatkojen sarjaa, jonka presidentti tekee tänä
vuonna Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Rouva Jenni Haukio on
Suomen luonnon päivän suojelija; hän lausui
tervehdyksen Teijolla kehuen alueen monimuotoista luontoa ja harrastusmahdollisuuksia. Tervehdyksen yhteydessä rouva Jenni Haukio lausui Helvi Juvosen runon Kalliopohja.
Yksi päivän kohokohdista monelle lapselle taisi
olla presidentti Sauli Niinistön ojentama Teijon
kansallispuiston pinssi.
Luonnon päivän ohjelma oli monipuolinen, oli
mm. ohjattu luontoreitti hiljaisuudenpolulle ja
tutustumista Mariannen Maatilan lampaisiin.
Myös Teijon Luontokoulu oli edustettuna tapahtumassa. Koululla oli luontotalon edustalla
luontoaiheinen polku kysymyksineen. Halutessaan sai ostaa lettuja kahvin kera tai lämmintä ruokaa.
Suomen luonnon päivää vietettiin eri puolilla
maata. Teijon juhlassa oli mukana paljon lapsia
ja lapsille sopivaa ohjelmaa. Uskon, että niin arvovieraat kuin yleisökin viihtyi ja nautti päivästä kauniissa kansallispuistossamme.
Aiheesta lisää ja runo kokonaisuudessaan osoitteessa www.teijo.fi
Rebekka Ruutikainen

Avustuksia hyviin tarkoituksiin
Juhannusjuhlat onnistuivat myös taloudellisesti. Kyläyhdistyksen hallitus on päättänyt, että tänäkin vuonna osa ylijäämästä jaetaan, hakemusten pohjalta, alueen muille yhdistyksille käytettäväksi hyviin tarkoituksiin. Toivomme panostusta tulevaisuuden hankkeisiin – sekä tietoa, miten hakijayhdistys itse panostaa tukea tarvitsevaan kohteeseen.
Kirjalliset hakemukset perusteluineen pyydetään jättämään 5.10. mennessä Marja-Sisko
Rannalle, pj@teijo.fi. Lisätiedot: Marja-Sisko,
p. 044 596 9300. Kyläyhdistyksen hallitus käsittelee hakemukset lokakuun kokouksessaan.
Hallitus

Juhannusjuhlat 2017
Teijon Juhannusjuhlat nro 34 onnistuivat loistavasti. Ilma suosi meitä ja juhlakansa tuli jonoina klo 17 alkaen. Illan aikana juhlapaikalla kävi
noin 1300 vierasta; heistä lapsia oli n. 300. Ohjelmassa oli suosittujen numeroiden lisäksi pari
uuttakin. Heti alkuillasta Taikuri Jerry viihdytti lapsia ja aikuisia. Kenttälajeissa esiteltiin golfin saloja työntöauton ja saappaanheiton lisäksi.
Tärkeäksi osoittautunut uudistus oli lasten pikkukokko, joka syttyi juhlien puolivälissä.
Ylen juhlaohjelma seurasi työntöautoilua sekä
haastatteli juhlissa vieraillutta Merivartioston

henkilökuntaa. Hulahula-yhteistanssin maailmanennätystä ei saavutettu Suomessa, mutta Teijon rannassa oli hyvä meininki. Lauri ja
Pehmeät vävyt takasi tanssiriemun koko illan
ajaksi, mutta myös orkesteritauot olivat tanssintäyteiset, kun hulahula-maikka harjoitutti vieraitamme. Klo 22 tanssitussa ME-yrityksessä
meidän osuudeksemme kirjattiin täysi halli eli
480 tanssijaa. Heti sen perään syttyi iso ja komea kokko. Turvallisuuden takasi juhlavuottaan viettävä Perniön VPK.
Juhannusjuhlissa tarjolla oli kahvia ja pullaa,
metrilakuja sekä hot dogeja ja makkaraa. Innostunut ja asiantunteva talkooväki teki hyvää työtä sekä valmisteluvaiheessa että pitkän juhlaillan aikana. Kiitos kaikille mukana olleille: juhlijoille ja talkooystäville.
Liisa Vahlsten

Saunatiimiä vetävä Kai Siltala kertoo, että sunnuntain vuorosta on tullut todella suosittu. Kyläsaunan maine loistavana talviuintipaikkana on kiirinyt mm. salolaisten lajin harrastajien korviin.
Saunalippuja voi ostaa Teijon Kyläkaupalta.
Saunamaksut ovat 6/4 € (aikuiset/eläkeläiset ja
lapset), 12 lipun nippu maksaa 60/40 € (kertamaksun tällöin 5/3,30 €). Yleisten saunavuorojen lisäksi Kyläsaunan voi myös varata kokonaan omaan käyttöön 150 € hintaan. Lisätietoa:
teijo.fi/vuokrataan-kylasaunaa.
Kesällä 2017 saunalla tehtiin iso kattoremontti. Uutuuttaan kiiltävä peltikatto komistaa nyt
saunaamme. Syksyn aikana tehdään pientä pintaremonttia sisätiloissa: mm. ikkunasyvennykset kaipaavat uutta maalia. Ensi kesänä maalataan saunan julkisivu. Pientä puuhaa riittää aina. Jos haluat mukaan toimintaan, ja pidät tärkeänä saunan hyvää kuntoa, osallistu ihmeessä
saunatiimin toimintaan!
Mari Holopainen

Hoitola & Majoitus Sypressi
* Kotimajoitus
* Hieronta
* Jalkahoidot
Leikkaa tämä ilmoitus ja tuo se tullessasi
hoitoihin - saat 10 € alennus hoidoista
LOK AKUUN ajan !
Hoitola & Majoitus Sypressi
Matildan Puistotie 6, Mathildedal
www.sypressi.fi, PUH. 040-718 7486

Mathildedalin Kyläpuoti juhlistaa
suomalaista omenaa ja viettää
Omppuviikkoa
syyslomaviikolla. Luvassa
omenaa monessa muodossa.
Joka päivä tuoretta leipää, pullaa
ja Kyläpanimon oluita. Lauantaina
suosittu pizzapäivä.
Avoinna ke-la 11-16 ja su 12-16.

Tervetuloa nauttimaan hyvästä ruoasta!
Avoinna nyt myös perjantaisin
klo 22 saakka,
tilaa vaikka pizzat mukaan mökille!
Puh. 02 735 0220
info@ruukinkrouvi.fi

Avoinna syyslomalla joka päivä klo 12-16
Jazzbrunssi 22.10.
Yritystilaisuuksia läpi vuoden
Elävää huippu Jazzia perjantaisin
Telakkatie 17, Teijo
www.jazzkahvila.fi, FB: jazzkahvila

Keittokatos ja kalanperkuupaikka

Kuva: Mari Holopainen

Tiekirkossa vilkasta
Salon seurakunnan ja Teijon Alueen Kyläyhdistyksen yhteistyön ansiosta Teijon kirkko oli auki tiekirkkojen tapaan 10.6.-18.8. Aukiolopäiviä oli 36. Tiekirkossa kävi lähes 1600 vierasta. Lisäksi kirkkoa on opastettu useille ryhmille. Päivystäneitä ”kirkkoväärtejä” oli kaikkiaan
yhdeksän.
Kirkkoväärtit kokoontuivat syyskuun alussa tekemään yhteenvetoa kesästä. Kokemus oli erittäin positiivinen. Kohtaamiset kävijöitten kanssa olivat mukavia. Useimmat olivat ensimmäistä kertaa Teijon kirkossa. He olivat iloisia ja kiitollisia päästessään näkemään sisätilat ja kuulemaan kirkon mielenkiintoista historiaa.
Keräsimme kokemustemme pohjalta myös parannusehdotuksia, jotka otetaan huomioon ensi vuonna. Osa niistä on toivomuksia, jotka Kyläyhdistys välittää seurakunnalle. Toivottavasti
tiekirkkotoiminta jatkuu taas ensi kesänä.
Kirkkoväärtien puolesta
Veka Helin

Kyläsaunan tunnelmaa
Illat viilenevät ja tummuvat, syksy tulee… Mikä onkaan parempi tapa viettää perjantai-iltaa
kuin istua Kyläsaunan lempeissä löylyissä, virkistyä kastautumalla suvannossa sekä istua tovi takkatulen ääressä kylännaisten ja –miesten
seurassa!
Kyläsauna on siirtynyt talvikauteen. Sauna lämpiää keskiviikkoisin yhteisvuorossa klo 16-19,
perjantaisin naisille klo 17-19 ja miehille klo 1921 sekä sunnuntaisin yhteisvuorossa klo 17-20.

Teijon yhteisen vesialueen osakaskunta käynnisti viime vuoden lopussa Ykkösakseli ry:n LIVEhankkeeseen kuuluvan rakennusprojektin. Teijon rantaan, hiiliuunien taakse valmistuvalla
katetulla terassilla on kaksipaikkainen tulisija ja
rakennuksen päädyssä polttopuuvarasto, kalankäsittelypaikka sekä kompostoiva puucee. Rakennus valmistuu syksyn aikana.
Hankerahoitus kattaa puolet rakennuksen materiaalikustannuksista ja jokainen tehty talkootyötunti lisää hankerahoituksen osuutta. Osa
kustannuksista maksetaan aiempina vuosina
kertyneistä pyydysmerkkituloista ja valtion tilittämistä vesialueen omistajakorvauksista ja kalastuslupamaksuista.
Valtaosin talkootyönä rakennettava hirsikatos
on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Toivottavasti
se palvelee hyvin kalastajia, kyläläisiä, koululaisia, venekerholaisia, kylätapahtumien järjestäjiä
ja vieraita, kyläsaunan käyttäjiä, retkeilijöitä ja
kaikkia Teijon rannassa kävijöitä.
Ari Ranta

Wanhanajan markkinat
Tänä kesänä Teijolla siirryttiin keskiaikaan jo
kolmannen kerran. Mukana oli tällä kertaa nimekäs esiintyjäjoukko: irlantilaista ja skotlantilaista musiikkia esittävä Isara, englantilaisduo
Katy Marchant & Steve Tyler, keskiaikaista musiikkia soittava Härkätien Leikarit ja Warusseppäin kilta miekkailunäytöksillään. Käsityöläiskauppiaita oli mukana 45.
Ilmojen haltija säästi meidät pahimmalta ja
Wanhanajan markkinoihin ja Keskiaikakylään
kävi tutustumassa yli 4000 kävijää. Teijon Alueen Kyläyhdistys ry kiittää kaikkia talkoolaisia
ja markkinaväkeä onnistuneesta tapahtumasta!
Mia Mikkola

Tapahtumakalenteri
Pvm ja klo

Tapahtumia syys-marraskuussa 2017. (Muutokset mahdollisia.)

Keramiikkapaja kokoontuu maanantaisin klo 17. Aila Salmivaara, p. 040-5592279
Salibandyä eli sählyä urheilutalolla tiistaisin klo 18.30. Petteri Saisto
Kuntojumppa urheilutalolla klo 16.30-17.45 Maija Rautamäki sekä 18-19. Rea Hietanen
Rukoushetki klo 11 Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi
Kuntojumppa naisille ja miehille klo 11-12.30. Kertamaksu 2 e. Maija Rautamäki, p. 050-560 3456.
Kyläsauna lämpiää ke klo 16-19, pe naisten vuoro klo 17-19 ja miesten vuoro 19-21, su klo 17-20.
Lentopalloa ma klo 18 ja to klo 19.30 kuntoilun merkeissä. Vuosimaksu 12 e. Teijon Toverit
Punttisali auki Kirjakkalan Alun talolla 9.10. alkaen ma ja to klo 17-20. Lasse Kurppa, p. 044-2782705
Hetkiä ruukkikyliltä - Tommi Loimovuoren valokuvia Masuunin aulan ja jazzkahvilassa. teijonmasuuuni.fi
Laura Pulli, Gugge Wasenius, Leenakaisa Pulli: I sin egen skugga – In the shadow of your self. Masuunin galleria.
SM-Laituripilkki. mathildanmarina.fi
Kirjakkalan Alun palkintojenjakotilaisuus klo 15 Alun talolla. Lasse Kurppa, p. 044-2782705
Syödään Yhdessä -teemavuoden mukainen illallinen. Varaa 25.9. menn. info@mathildanmarina.fi, p. 045-6477040
Björninen-Yrjölä kitaraduo, Jazzkahvila Mazzuuni, liput 15 e. kahvila@jazzkahvila.fi, p. 044-2399645
Marinan Oktoberfest. Oluthenkinen buffetillallinen klo 17 alkaen ja DJ N-Ter klo 20 alkaen. mathildanmarina.fi
Kyläravintola Terhossa Greyhound, liput 5 e. ravintolaterho.fi
Avoimet ovet Vilniemen kodalla
Kiitoslounas Juhannusjuhlien ja Wanhanajan Markkinoiden talkoolaisille Ravintola Teijossa. Ilmoittautumiset 8.10.
mennessä osoitteeseen ilmoittautuminen@teijo.fi
la 14.10. klo 22
Kyläravintola Terhossa Tuomas Saarinen. Vapaa sisäänpääsy. ravintolaterho.fi
14.-22.10.
Jazzkahvila Mazzuuni ja Masuunin galleria avoinna syyslomaviikolla joka päivä klo 12-16.
16.-22.10.
Hamburger week. Avoinna syyslomalla joka päivä. Ravintola Ruukin Krouvi, ruukinkrouvi.fi
18.-22.10.
Kyläleipurin omppuviikko. Avoinna ke-la 11-16, su 12-16.
19.-22.10.
Marina avoinna syyslomaviikolla torstaista alkaen. To klo 11-20, pe-la klo 11-22, su klo 11-20. mathildanmarina.fi
to 19.10. klo 17
Matildan rannassa Perniön VPK kalustoa: mahdollisuus kokeilla sammutushommia ja tutustua paloautoon.
pe 20.10. klo 9.30 Alpakan aamutoimet Mathildedalissa alpakkalaitumella. Ruukin Kehräämö ja Puoti.
pe 20.10. klo 13
Koko perheen opastettu metsäretki Teijon Luontokeskuksella. mathildedal.fi
la 21.10. klo 11-15 Kakkubuffet tarjolla kahvila Kyläkonttorissa. mathildedal.fi
la 21.10. klo 18-21 Dine in the dark – ruokailua pilkkopimeässä. Pöytävaraus. ravintolateijo.fi, Sanna Kallinen p. 050-5929301
su 22.10. klo 11-13 Jazzbrunssi Jazzkahvila Mazzuunilla. FB: Jazzkahvila, kahvila@jazzkahvila.fi, p. 044-2399645
la 2.12. klo 14-19
Matildan joulukylän avajaiset ja joulumarkkinat. Paikat myynnissä nyt. tuula@mathildedal.fi, p. 044-5929847
2.-3.12. klo 11-17 Teijon Masuunin Joulumarkkinat. Pöytävaraukset ja lisätiedot Tiina Harjola, p. 044-3291880
maanantaisin
tiistaisin
keskiviikkoisin
torstaisin
sunnuntaisin
ke, pe ja su
ma ja to
ma ja to
9.8.-31.12.
23.9.-31.1.2018
la 23.9. klo 10
su 24.9. klo 15
pe 29.9. klo 19-21
pe 6.10. klo 21-23
la 7.10. klo 17-02
la 7.10. klo 22
ke 11.10. klo 18-20
la 14.10. klo 13-15

