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Vuonna 2015 avattu, tunnelmaltaan hurmaava, 
viihtyisä, aamiaismajoitusta tarjoava Pensionat 
Mathildedal tarjoaa yöpyjilleen kotoisen ja hur-
maavan ympäristön. Vuonna 1922 rakennetun, 
entisen kansakoulun, tunnelma on kiireetön ja 
rauhallinen.
Pensionat Mathildedalin nimi keksittiin talosta ja 
ilmapiiristä, joka sopii talon tunnelmaan sekä ky-
län nimestä, johon aikanaan ihastuttiin, ja jonka 
takia Helena Ollikainen ja Taina Kotilainen paik-
kakunnalle tulivat 1998. Sisarukset etsivät hoiva-
kodille paikkaa ja nähtyään Helsingin Sanomis-
sa Mathildedalin kylän nimen, niin päättivät tul-
la katsomaan tiloja. Paikka oli kaunis ja vettä ym-
pärillä ja tärkeimpänä kylällä oli Teijon kyläkou-
lu lapsille. Entiset kodit Pietarsaaressa ja Pornaisis-
sa saivat jäädä.
Jo hoivakodin toiminnan aikana pyöriteltiin aja-
tusta pensionaatin perustamisesta. ”Aikansa kuta-
kin, 16 vuotta meni hoivakodin pyörittämisessä”, 
toteaa Taina nyt. Viime vuonna tuli otollinen ti-
laisuus toteuttaa suunnitelmat ja tällä hetkellä käy-
tössä on viisi kahden hengen huonetta ja yksi per-
hehuone. Yhteiset suihkut ja WC:t ovat huoneiden 
välittömässä läheisyydessä. Myös sauna on asuk-
kaiden käytössä. Tiloissa liikkuminen on esteetön-
tä, toiminta ekologista ja pensionaatti suosii pai-
kallisia tuotteita.
Pensionat Mathildedalissa voit järjestää juhlat ys-
tävillesi ja yrityksellesi, kokouksia ja erilaisia kurs-
siviikonloppuja. Kerää porukka kasaan (5-15 hen-

keä) vaikka jooga-, taide-, tai hyvinvointikurssil-
le, niin teille räätälöidään sopiva paketti yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.  Jo nyt pensionaatissa toi-
mii herkullinen Vohvelikahvila, jossa voit nauttia 
joko suolaisia tai makeita vohveleita.
Saat pensionaatista tilauksesta myös ruokailut aa-
miaisista mittaviin brunsseihin ja nautinnollisiin 
illallisiin. Saman katon alla voit siis syödä, koko-
ustaa, kouluttautua, juhlia ja majoittua. Voit myös 
osallistua valmiiksi järjestettyihin tilaisuuksiin.
Kansallispuisto ja Matildanjärven pieni lapsiystä-
vällinen uimaranta on aivan Pensionat Mathilde-
dalin vieressä ja pensionaatista voit vuokrata ve-
neen tai kanootin. 

Pensionaatissa toimii myös Jony’s Vision, joka on 
erikoistunut nahkatuotteisiin ja kuviointiin sekä  
hieroja/osteopaatti Ida Hätinen.
Teksti: Helena Ollikainen (kuvassa oik.), Taina Koti-
lainen (vas.) ja Pia Kaartinen

Tervetuloa mukaan kyläyhdistystoimintaan
Vaikka verkossa olevaan tietoon tuleekin suhtautua varauksella, päätin kuitenkin kurkata Wikipediaan ja katsoa mitä 
siellä puhutaan kyläyhdistyksistä. Tällä kertaa osui oikeaan:
”Kyläyhdistys on Suomessa kylätoimintaa harjoittava yhdistys.
Laajemmassa mielessä kyläyhdistyksiksi kutsutaan myös kylätoimikuntia ja taajamissa toimivia asukasyhdistyksiä. Ky-
läyhdistykseksi voidaan kutsua näiden lisäksi myös nuorisoseuraa, maamiesseuraa tai muuta yhdistystä, joka harjoittaa 
järjestäytynyttä kylätoimintaa. Kyläyhdistyksiä on Suomessa noin 3 900, joista noin 2 700 on rekisteröityjä yhdistyksiä.

Joissakin maissa - ja Suomessakin parissa kunnassa - kylätoimikunta voi olla julkishallinnon alimman tason toimielin.
Kyläyhdistyksen toimialue on yleensä yksi kylä. 1990-2000-luvuilla kylätoimikunnat ovat joskus rekisteröityessään yhdistyneet useamman kylän 
yhteiseksi kyläyhdistykseksi.
Kyläyhdistys edustaa kylän kaikkia asukkaita. Kyläyhdistyksen rooli on olla kylän eri yhdistysten ja toimijaryhmien yhteinen foorumi, jossa voi-
daan keskustella koko kylää koskettavista asioista ja muun muassa sovitella vuoden toimintakalentereita yhteen. Kyläyhdistykset ovat paikallisia 
kansalaisjärjestöjä.
Kyläyhdistys voi laatia kylän kehittämistä koskevan kyläsuunnitelman, jonka toimenpiteitä toteuttavat kyläyhdistys, muut kylällä toimivat yhdis-
tykset, yritykset, kunta ja muut organisaatiot.”
Tällainen on myös Teijon Alueen Kyläyhdistys ry. Se toimii hallituksensa johdolla monella taholla. Ilman Kyläyhdistystä kyläsaunamme olisi kyl-
mennyt jo aikoja sitten ja sepän paja olisi käyttökelvoton. Juhannusjuhlat ja uuden vuoden ilotulitus varmasti löytäisivät järjestäjänsä, mutta nyt 
ne ovat olleet merkittävä osa Kyläyhdistyksen varainhankintaa. Näillä varoilla on sitten tuettu Kyläsaunaa, korjattu pajaa ja avustettu lukuisia pai-
kallisia yhdistyksiä niiden omassa toiminnassa. Erityisessä suojeluksessa ovat olleet kylän koulu ja päiväkoti. Liiankin usein on Koulu- ja päiväko-
titiimi saanut koota joukkoja koulumme säilyttämistä tukemaan. Arkisempaa toimintaa ovat olleet leirikouluihin tarvittavien varojen kerääminen 
ja päiväkotien materiaalihankintojen tukeminen. Kaupunki on saanut Kyläyhdistyksestä hyvän keskustelukumppanin alueen kehittämistä koske-
vissa asioissa ja lisää käsipareja kaupungin alueiden kunnossapitoon. 
Kuka tätä sitten tekee? Mitä kauemmin asioita on tehty, sitä enemmän niitä pidetään itsestään selvinä. Kyläsauna on tosi mukava ja juhannusjuh-
lillakin oli hauskaa. Matildan uimarannan kaislat hävisivät keväällä jonnekin. Tuntuu, että yhä useammat pitävät tätä kaikkea palveluna, josta on 
mukava nauttia, mutta jonka ”joku muu” toteuttaa. Nämä ”jotkut muut” ovat kyliemme ainoa, mutta pienenevä voimavara. Kiitos kaikille osal-
listumisestanne.
Kutsun kaikki lukijamme mukaan kylätoimintaan. Yhdessä tekeminen on taas muodissa ja meillä on siihen hyvät valmiudet, sillä tekemistä aina-
kin riittää. Teijo.fi verkkosivuillamme voi liittyä Kyläyhdistyksen jäseneksi ja kertoa millaisista asioista on kiinnostunut. Jäsenyys ei maksa mitään 
eikä velvoita mihinkään. Mitä useampia jäseniä meillä on, sitä vahvemmin voimme toimia kyliemme edustajana.
Jos haluat vaikuttaa Kyläyhdistyksen toimintaan, niin liity jäseneksi ja tule Kyläkokoukseen 17.2. klo 17 Ravintola Brukinrantaan. 
Kyläyhdistyksen puheenjohtajuus on kylän hienoimpia hommia. Saa olla monessa mukana ja vaikuttaa. Kaikkea kuitenkin aikansa. Omalta osal-
tani jätän puheenjohtajan hommat uusiin osaaviin käsiin. Kiitoksia kaikille avusta ja tuestanne.
Pauli Sarelius 

Irrottaudu arjesta ja rakastu Pensionat Mathildedalin tunnelmaan

Kevään tapahtumakalenteri
 
Pvm ja klo Tapahtuma keväällä 2016. Lisätiedot. (Muutokset mahdollisia.) 
Ke, pe, su Kyläsauna lämpiää Teijon rannassa. teijo.fi 
Arkisin klo 7-15 Toivo Holmbergin valokuvanäyttely Teijolla ravintola Brukinrannassa. 
Ma, to klo 17-20 Kirjakkalan Alun Punttisali avoinna. teijo.fi 
La klo 11-16.30 Teijon Masuunin kahvila, galleria ja myymälät auki. teijonmasuuni.fi 
Su klo 12-16.30 Teijon Masuunin kahvila, galleria ja myymälät auki. teijonmasuuni.fi 
Torstaisin klo 9 18.2., 17.3. ja 21.4. Aamukahvit Teijon Postillassa. salonseurakunta.fi 
16.1.-29.5. Masuunissa Ana Schorinin ja Mikko Pääkkösen "Yhteys"- palkittujen valokuvaajien luontokuvia Salon seudulta. 

Kahvilassa Kari Sainion maalauksia. teijonmasuuni.fi 
Su 27.3. klo 18 Pääsiäisjumalanpalvelus Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi 
La 2.4. klo 14  
La 2.4. klo 19 

Argentiinalaisen tangon tanssiworkshop. Mathildedalin Ruukkitehtaat.  
Konsertti, argentiinalaista tangoa. Kankirautavarasto. mathildedal.fi 

La 16.4. klo 11-14 Kevään kutsu -perhetapahtuma. Math. Ruukkitehtaat. mathildedal.fi 
La 23.4. klo 19-24 Wanhan Ajan Iltamat Teijon Urheilutalolla. Liput 20 € Kyläkaupalta ja Terhosta. Järj. Mathildedalin Näytelmäkerho. 
La 30.4. 
Su-su 1.-8.5.  

Mathildan Marinan sataman ja ravintolan avajaiset. mathildanmarina.fi 
Marinassa 1.5. vappubrunssi, 7.5. saaristolaisbrunssi, 8.5. äitienpäivälounas 

Toukokuussa Mathildan Marinassa saaristolaisbrunssi 15.5., 21.5., 22.5., 28.5. ja 29.5. 
La 14.5. klo 10-17 Huvilat@Ruukki-päivä alueen kolmessa ruukkikylässä. Kutsu kaverit kylille! Facebook: Huvilat@Ruukki 
La 21.5. klo 18 Stadi-kvartet konsertti. Mathildedalin Ruukkitehtaat/Kankirautavarasto. mathildedal.fi 
Su 29.5. klo 9- Kouluratsastuksen aluekilpailut Teijon tallilla. Vapaa pääsy, buffet. http://merry.sporttisaitti.com 
La 4.6. klo 9 Koulun kevätkirkko Teijon kirkossa. Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita. 
 

Tervetuloa! 
Pensionat Mathildedal

Tullintie 17
25660 Mathildedal

Tel. +358 40 848 7478  
+358 40 822 9250

info@pensionatmathildedal.fi
www.pensionatmathildedal.fi

Kuva: Tatu Gustafsson

Kuvat: Tatu Gustafsson



Pvm/klo  Hiihtolomaviikolla 20.2.–28.2. Lisätiedot. (Muutokset mahd.) 
19.-25.2. Pensionat Mathildedalin Vohvelikahvila avoinna klo 11-19 
19.-27.2. Ravintola Terho avoinna ma-to 11-17, pe 11-23 (02), la 12-23 (02). 

ravintolaterho.fi 
20.-28.2./ 
10-16 

Teijon kansallispuiston Luontokeskus avoinna. Paljon tekemistä. Myös 
omatoimipaketteja: *Ihmeellinen ja ällistyttävä tähtitaivas *Hiljainen hetki 
kalliolla *Retki Matildanjärven ympäri *Suunnistus kiintorastireiteillä 
*Innostu geokätköilystä *Askartele luontokeskuksella *Nauti saunasta 
*Tikkupullaa ja vaahtokarkkeja nuotiolla (10 €/hlö) *Pilkille Matildanjärvelle 
(luvat). teijo@metsa.fi, luontoon.fi\teijo, p. 020 639 4700. 

20.-28.2. MeriTeijo Ski&Action Park avoinna ma-pe 10-20, la 10-19, su 10-18. Joka 
päivä ohjelmaa: mm. laskettelukursseja, rinnesuunnistusta, syöksylasku-
kisoja. Hiihtokoulusta teematunteja. meriteijo.fi, hiihtokoulu.com 

20.-28.2.  Kahvila Kyläkonttori Mathildedalissa palvelee päivittäin 11-16 
22.-28.2. Ravintola Ruukin Krouvi avoinna ma-to 10.30-14, pe 10.30-21, la 11-21 ja  

su 12-18. Burgerviikko. ruukinkrouvi.fi 
La 20.2./12-17 Mathildedalin Kyläpanimon & Kyläleipurin & Kyläpuodin 1-vuotissynttärit 

Kyläpanimon parvella, ks. ilmoitus tässä lehdessä. kylapanimo.fi 
La 20.2.  The Oxstreet Band esiintyy Ravintola Terhossa Kyläpanimon & Kyläleipurin 

1-vuotissynttäreiden kunniaksi. ravintolaterho.fi 
La 20.2./20.30 Ravintola Ruukin Krouvissa Mari Rantasila Trio, liput 25 €, ruukinkrouvi.fi 
Su 21.2./11-18 Ravintolapäivä Pensionat Mathildedalissa. pensionatmathildedal.fi 
22.-27.2. Kyläpanimon&Kyläleipurin Kyläpuoti Mathildedalissa avoinna ma-pe 12-17 

ja la 11-17. kylapanimo.fi/puoti 
Ti 23.&to 
25.2./12-16 

Ajatusvoimala Aikatran Terhi Lavonen rav. Terhossa. Sparraudu yrittäjänä tai 
pysäytä lomakiire. Maksuttomia tutustumisaikoja. aikatra.com 

Ti 23.2./14 Opastettu Ruukkipolku (1,5 h). Lähtö Kahvila Kyläkonttori/Mathildedalin 
Ruukkitehtaat. Hinta 12 €/hlö, perhepaketti 35 €/perhe (2+2). Sis. 
opastuksen, kahvin/teen/mehun ja valinnaisen makean herkun.  

24.2.&27.2.  Keittolounas Kirjakkalan Ruukkikylän Insinöörintalossa 11-13 
To 25.2. Teijon Masuunilla puodit ja näyttelyt avoinna 11-16.30, korukurssi/ Helmi-

äinen 11-14 (12 €), hopeaketjukurssi/PajaKulta 15-19  (15+20 €), Terapia-
palvelut löytöretkelle 12-15, tutust.käyntejä 1 hlö kerrallaan, à n. 20 min. 

Pe 26.2./11-21 Teijon Masuuni avoinna pitkään! *Avoimet ovet työhuoneilla 11-16. 
*Näyttelyt: A. Schorin & M. Pääkkönen, K. Sainio. *Lasten puuhapaja  
13-15.30 (5 €). *Hyvän olon ilta Masuunilla ja Teijon ruukilla: Teijon kirkossa 
avoimet ovet 15-17. Maagiset korukivet 17-18 (8 €). Joogaa kynttilänvalossa 
16.30-18 (10 €) ja niska-hartiahierontaa, Tiina 17-20. *Elävää musiikkia. 
Runoraati 19.30-21, vapaa pääsy! *Teijon kyläsaunalla naisten kynttiläsauna 
17-19. Grilli kuumana. Jalka- ja päähierontaa, Tarja/Hoitola Sypressi. 
Miesten vuoro 19.15-21.  

La 27.2. Teijon Masuunilla Hopeasaven riipuskurssi/Helmiäinen 11-14.30 (48 €) 
La 27.2. Twist of Fury soittaa Ravintola Terhossa. ravintolaterho.fi 
Su 28.2./10-18 Koko perheen S-etupäivä Teijo Ski Resortissa 12-16.  

Tuubimestaruuskisat. Atomicin testipäivä. meriteijo.fi 
 

  

Kyläyhdistyksen talous vahvalla pohjalla
Kyläkokouksessa valittava uusi hallitus saa hoi-
taakseen vakavaraisen yhdistyksen. Kyläyhdis-
tyksen taseen loppusumma on 27.071 euroa. 
Vahva tase mahdollistaa suuriin tilaisuuksiin 
liittyvien riskien ottamisen ja tarvittaessa suur-
tenkin investointien toteuttamisen kylien kehit-
tämiseksi.
Viime vuoden budjetti toteutui suunnitelman 
mukaan. Suurin kiitos siitä menee aina juhan-
nussäälle, joka viime kesänä ei jättänyt toivo-
misen varaa. Hyvä tulos mahdollisti muuta-
man suunnitelmissa olleen investoinnin. Alu-
een opasteprojekti Kyläyhdistyksen osalta saa-
tiin päätökseen. Tähän investoitiin noin 8.000 
euroa. Toinen merkittävä investointi kohdistui 
pajaan. Sen tuuletus on ollut heikoissa kanti-
missa ja nyt huippuimuri lopetti kokonaan toi-
mintansa estäen työteon. Uusi, paremmin tuo-
hon käyttöön sopiva imuri asennettiin. Sen kus-
tannus oli vajaa 2.000 euroa. Näiden poikkeuk-
sellisten investointien johdosta vuoden tulos oli 
2.200 euroa negatiivinen eli peräti 8.000 euron 
investoinnit kyettiin rahoittamaan viime vuo-
den tuloilla.
Juhannusjuhlien tuotosta jaettiin noin 4.000 
euroa paikallisten yhdistysten toiminnan tuke-
miseen.
Pauli Sarelius

Kynttiläkonsertti sykähdytti
Perinteinen Kynttiläkonsertti keräsi kiitosta vie-
railijoilta. Teijon kirkko oli lähes tupaten täyn-
nä kuulijoita 17. tammikuuta Teijon Alueen Ky-
läyhdistyksen järjestämässä konsertissa. Läm-
minhenkisessä tapahtumassa esiintyi useita lah-
jakkaita kyläläisiä. Esiintyjiin kuului kesäteat-
teri Pirturannastakin tutut Kai Siltala ja Jon-
na Ruohonen. Teijon Eläkkeensaajien lauluryh-
mä feat. Toivo Holmberg saivat taatusti koko 
kuulijakunnan hyvälle tuulelle jo konsertin al-
kumetreillä, viimeistään Akselin ja Elinan hää-
valssin myötä. Tämän jälkeen Ada Tammi val-
loitti tilan rauhallisuudella, josta kuulija saattoi 
lähestulkoon herkistyä. Kaisu Panu esitti Tam-
men kanssa yhden kappaleen englanniksi. Kon-
sertissa esiintyivät myös hurmaavat nuoret nei-
dit, Jaada Tuominen, Jenni Ruusunen ja Aino 
Ruusunen. Tuore kyläläinen, monitaituri Tom-
mi Loimuvuori osoittautui myös taitavaksi lau-
lajaksi. Konsertin päätti Ruukin Rengeistä tut-
tu Petteri Elo kappaleeseen Hetken tie on kevyt. 
Konsertin säestäjinä toimivat Jouni Lampinen 
ja Kari Pulli. Kuin huomaamatta tunti vierähti 
sykähdyttäviä esityksiä kuunnellessa. Lämmin 
kiitos kaikille!
Rebekka Ruutikainen

Ilmianna vuoden mökkiläinen!
Huvilat@Ruukki-tapahtumaan liittyen Kyläyh-
distys järjestää leikkimielisen Vuoden mökki-
läinen –kilpailun. Jotta kilpailu saadaan onnis-
tumaan, tarvitaan runsaasti ilmiantoja. Kilpai-
luun ei siis ilmoittauduta itse, vaan joku tuttu 
tai naapuri hoitaa ilmoittautumisen ilmianta-
malla hyvän kilpailijan. Kilpailijalla on vapaa-
ajan asunto postinumeroiden 25570 tai 25660 
alueella. 
Kilpailun vaiheet:

1. To 31.3. mennessä: Kyläläiset ilmiantavat 
mielestään sopivia ehdokkaita Vuoden mök-
kiläiseksi. Ilmiantaa voi yhden henkilön tai 
pariskunnan. Pelkkä nimi ei riitä, vaan tar-
vitaan monipuoliset perustelut. Mitä parem-
min perustelee, sen suurempi on todennäköi-
syys, että kilpailija etenee vaiheeseen 2. Perus-
telut voivat olla sekä sanallisia että kuvallisia.
2. Huhtikuun alkupuoliskolla Kyläyhdistyk-
sen hallitus valitsee ilmiannetuista sopivim-
mat ehdokkaat loppukilpailuun.
3. 18.4.-8.5. kyläläiset äänestävät omaa suosik-
kiaan vuoden mökkiläiseksi. Äänestyspaikat: 
teijo.fi-sivut, Teijon Kyläkauppa tai ravinto-
la Terho. Kyläyhdistyksen hallituskin valitsee 
oman suosikkinsa.
4. Vuoden mökkiläiseksi valitaan kyläläisten 
suosikki. Nimi julkistetaan Huvilat@Ruukki-
päivänä 14.5.

Kilpailun yksityiskohtia hierotaan matkan var-
rella. Lisätietoa tulee teijo.fi-sivuille sekä aika-
naan myös äänestyspaikkoihin Teijolla ja Mat-
hildedalissa.
Vuoden mökkiläinen saa maineen ja kunnian 
lisäksi yllätyspalkinnon. Myös hallituksen suo-
sikki palkitaan; lisäksi ilmiantajien kesken arvo-
taan palkintoja.
Lähetä ilmianto perusteluineen osoitteeseen tie-
dottaja@teijo.fi tai TAKY/Mari Holopainen, 
25570 Teijo. Soitelkaa, meilailkaa ja kysykää 
rohkeasti. Lisätietoja Marilta, p. 040 501 8546. 
Tiedotus- ja markkinointitiimi

Huvilat@Ruukki houkuttelee Teijon 
ruukkikylille toukokuussa
Huvilat@Ruukki-tapahtuma esittelee lauantai-
na 14. toukokuuta klo 10–17 Teijon, Mathil-
dedalin ja Kirjakkalan ruukkikylät aidoimmil-
laan. Matkailuun, vapaa-ajanviettoon ja asumi-
seen soveltuva alue on kiehtova ja monipuoli-
nen kokonaisuus – nyt sen vetovoimaa esitellään 
näyttävästi suurelle yleisölle. 
Huvilat@Ruukki-tapahtuma jakaantuu kol-
meen ruukkikylään, laskettelurinteelle ja kan-
sallispuistoon. Päivän aikana esitellään alueel-
la myynnissä olevia tontteja, huviloita ja muita 
kiinteistöjä. Jokaisessa ruukissa järjestetään oh-
jelmaa: esimerkiksi Mathildedalin rannan herk-
kutori kerää lähiruoan tuottajat yhteen, Teijolla 
kokoontuvat käsityöläiset vanhan ajan hengessä 
ja Kirjakkalassa tutustutaan sekä historiallisen 
ruukkikylän että pesäpallon saloihin. Laskette-
lurinteille kootaan rakentamisen, mökkeilyn ja 
asumisen osaajia. Myös Muumit vierailevat siel-
lä lapsia ja lapsenmielisiä ilahduttamassa. Teijon 
kansallispuistossa geokätköillään ja seikkaillaan 
lasten luontopolulla. Lisäksi kylien yritykset pi-

Hieronnat 
maaliskuun ajan -20 %

Jalkahoidot 40,-

Etu koskee 
Mathildedalin 
vastaanottoa.

HOITOLA SYPRESSI

Tarja Aho, p. 040 718 7486

Ensi kesänä naidaan kylässä
Mathildedalin Ruukkitehtailla järjestetään 
Nai Kylässä -yhteishääjuhlat lauantaina 23.7. 
Ensimmäistä kertaa järjestettävä Nai Kyläs-
sä –juhla kokoaa yhteishäihin jopa 14 paria 
ja 350 juhlijaa. Vihkitoimitukset pidetään 
kunkin parin valinnan mukaan Teijon kirkos-
sa tai kansallispuistossa, itse juhlat juhlitaan 
Mathildedalin Ruukkitehtailla. Tavoitteena 
on mahdollisimman helpot ja stressittömät 
häät morsiuspareille, iloiset ja yllätykselliset 
kutsu- ja kuokkavieraille. Juhliin voi siis to-
della lunastaa myös kuokkavieraslipun, mikäli 
kutsukorttia ei postilaatikkoon tämä vuonna 
tipahda!
Juontajat pitävät huolen juhlien ohjelman su-
juvuudesta ja valokuvaajat taltioivat suuren 
päivän. Bändi nostaa tunnelman kattoon Va-
limossa, missä toivottavasti nähdään 14 parin 
ensimmäiset tanssit! Juhlinta jatkuu pikkutun-
neille Mathildan Marinan ja Terhon jatkoilla. 
Pareille on luvassa hemmottelua koko viikon-
lopuksi morsius- ja sulhassaunoista herkkuaa-

Kyläpanimon&Kyläleipurin&Kyläpuodin 
iloinen 1-vuotissynttäriviikko!

Synttärit la 20.2. klo 12-17 Kyläpanimon 
parvella. Kaikelle kyläkansalle tarjolla 

Teijo-pullaa, kahvia ja mehua. 

Kyläpuoti palvelee 20.-27.2.  
ma-pe klo 12-17 ja la klo 11-17.  
Herkuttelua koko viikon ajan.

Kyläkokous 
 ke 17.2. klo 17 ravintola Brukinrannassa

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen 
sääntömääräisestä vuosikokouksesta 
käytetään nimeä Kyläkokous. Koska 

kokous on vain kerran vuodessa, siellä 
luodaan katsaus sekä menneeseen 

(vuosikertomus ja tilinpäätös) että tulevaan 
(toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio). 

Myös Kyläyhdistyksen seuraavan 
toimikauden hallitus valitaan kokouksessa.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa keskustelemaan ja 
vaikuttamana kyliemme asioihin.

miaisiin, myös kampaajat ja meikkaajat tuo-
daan kylille. Tunnetko sinä parin, jonka olisi 
mielestäsi jo aika avioitua ja tehdä se tyylillä?
Lisätiedot: www.naikylassa.fi
Stina Siikonen, p. 040 768 2924

tävät ovensa auki ja toivottavat vieraat tervetul-
leiksi kahviloihinsa, puoteihinsa ja työhuoneil-
leen. Ovet ovat avoinna myös Teijon kyläkou-
lussa, kyläsaunalla ja Suomen pienimmässä ki-
vikirkossa. Iltajuhlat pidetään ainakin Ravinto-
la Terhossa ja Mathildan Marinassa. 
Lisätietoja löydät tapahtuman Facebook-sivulta. 
Haluatko näytteilleasettajaksi? Ota yhteyttä: 
Tiina Harjola, tiina.harjola@gmail.com (kä-
sityöläismarkkinat) tai Liisa Käiväräinen, p. 
045 6477 040 tai liisa.kaivarainen@gmail.com 
(herkkutori ja laskettelurinne).
Liisa Käiväräinen

Kyliltä kuuluu
Vanhat valokuvat Brukinrannassa
Teijolaisen pitkän linjan valokuvaajan Toivo 
Holmbergin valokuvia on esillä ravintola Bru-
kinrannan käytävätilassa. Valokuvien teemana 
on Teijon Tehtaiden tuotteet. Näyttelyyn pää-
see tutustumaan ravintolan aukioloaikoina eli 
arkisin klo 7-15.
Kyläyhdistys avusti Toivoa kehysten hankinnas-
sa. Näyttelyn pystyttämisessä avustajina toimi-
vat Taisto Ahjoharju ja Pentti Niemi; teknistä 
taustatukea antoi Ari Ranta. 

Musiikkinäytelmä Teijolla
Kesällä 2016 Teijon venesatamassa palataan jäl-
leen pirtukeisari Einari Trygin vaiherikkaaseen 
elämään. Viime kesänä suuren suosion saavutta-
nut musiikkinäytelmä Pirturanta esitetään en-
tistäkin jännittävämpänä ja mukaan mahtuu 
myös uusia käänteitä. 
Teijon venehalli on ihanteellinen tapahtuma-

paikka: se luo tunnelmalliset puitteet niin näyt-
telijöille kuin yleisölle. Ja jos ulkona sattuu sata-
maan, kenenkään ei tarvitse kastua.
Liput: Teijon Kyläkauppa, 02-736 6160 ja Ra-
vintola Terho 02-736 3801 sekä Lippu.fi.  
Kotisivut: www.pirturanta.fi 

Teijon Seudun Eläkkeensaajat
Tiistaikerho joka kuukauden toinen tiistai Pos-
tillassa. Lauluharjoitukset torstaisin 12-14 Pos-
tillassa. Jumppa Urheilutalolla keskiviikkoisin 
10-11 (2 €). Huom! Jäsenmaksut 10 € joko tilil-
le FI 49 5334 3150 2363 62 tai Marjatta Munte-
rille tai Stina Tiaiselle.

Mathildedalin Näytelmäkerho
Jäsenmaksu vuodelle 2016 on 10 €/jäsen joko ti-
lille FI 74 5334 0020 032526 tai käteisellä Mar-
jatta . Uusia jäseniä otetaan ilomielin vastaan. 
Jos haluat näytellä vain kannatuksen vuoksi, se-
kin sopii.

AVAJAISET 30.4. 

Avajaisseremoniat 11.00

Keittiö avoinna koko päivän

Ohjelmaa koko perheelle

Hupilupa-orkesteri 21.00

Venenäyttely, ilotulitus

Tervetuloa!

www.mathildanmarina.fi, p. 02 2502 432

Iltamat Urheilutalolla
Mathildedalin Näytelmäkerho järjestää 

 Wanhan Ajan Iltamat Teijon Urheilutalolla 
la 16.4. klo 19-24. 

 Ohjelmassa on pientä iltapalaa, arpajaiset, 
sketsejä, yhteislaulua, musiikkia sekä 

tanssia á la Kyläbändi.  
Lippuja (20 €) voi ostaa Ravintola Terhosta 

ja Teijon Kyläkaupasta.


