Yritysesittely

Koolle Oy haluaa ihmiset ja yritykset yhteen ja yhteistyöhön
Teijon tuorein yritys on Koolle Oy, joka tuo alueelle innovatiivisia tapahtumia ja yrityspalveluita.
Teijolle pari vuotta sitten paluumuuttanut Stina
Siikonen perusti alkuvuodesta yrityksen, jonka ensimmäinen tapahtuma, tulevan kesän Nai
Kylässä -yhteishääjuhla, on jo herättänyt runsaasti kiinnostusta. Erityisesti häiden vaivattomuus ja hauska twisti perinteiseen aiheeseen
ovat houkutelleet pareja viikonlopun hemmotteluun kylälle. Yhteishääjuhlien myötä järjestetään tulevaisuudessa myös muita “sormukset käteen” -periaatteen häitä ja muita helposti ostettavia, hyvin tuotteistettuja palvelukokonaisuuksia. “Paikallinen palvelutarjonta on niin kattavaa, että tapahtumien kumppaneiksi on helppo
valita ensisijaisesti paikallista”, toteaa Siikonen.
Tapahtumatuotannon lisäksi Koolle Oy ryhtyy tarjoamaan yrityksille tuurauspalvelua. Teijon alueella on paljon henkilöstömäärältään
pieniä yrityksiä, joissa lisäkäsiä ajoittain tarvitaan, mutta rekrytointi ei aivan vielä ole ajankohtaista. Joustava tuurauspalvelu mahdollistaa yrittäjän sairastamisen, lomailun ja useampaan paikkaan yhtä aikaa ehtimisen. Toisaalta
tuuraus toimii yrityksen kasvunvarana kohti vakituisempaa rekrytointia. Siikosen taustat asiakaspalvelun ja myynnin moninaisissa tehtävissä sekä monialainen kokemus auttavat pereh-
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tymään tehokkaasti asiakasyritysten kriittisiin
päivärutiineihin. “Yrittäjän erityisosaamista ei
tietenkään voida korvata, mutta pyörät saadaan
pidettyä pyörimässä”, Siikonen lupaa. Asiakassuhde alkaa maksuttomalla perehtymisellä, jonka jälkeen keikat sovitaan tarpeen mukaan, tilauspakkoa ei ole!
Siikosen monialaiseen taustaan mahtuu viimeisimpänä B2B-myyntiä ja projektinhoitoa toimitilasuunnittelualalta, sitä ennen digitaalisen
markkinoinnin työkalujen parista. Stinalta voikin kysyä lisäksi apuja erilaisten projektien läpivientiin markkinointimateriaaleista toimitila-

muuttoihin. “Pidän säännöllisesti yhteyttä verkostoihini pääkaupunkiseudulla ja tapaan viikoittain salolaisia aktiivisia liiketuttavia. Uskon
näiden kautta löytäväni hyviä yhteistyökumppaneita ja asiakkaita myös muille Teijon alueen
yrityksille”, Siikonen kertoo.
Kyläläisille ja lomalaisille uusi toiminta näkyy
ennen kaikkea hauskoina ja elämyksellisinä tapahtumina. Kesä 2016 on näille vasta alkua!
Yhteystiedot: Stina Siikonen, p. 040 768 2924,
stina.siikonen@koolle.fi, www.koolle.fi tai
www.naikylassa.fi
Teksti: Stina Siikonen, Mari Holopainen

Kevään tapahtumakalenteri
Pvm ja klo
29.5. saakka

KyläKuulumisia

Tapahtumia kylillä touko-kesäkuussa. Lisätiedot. Huom. Muutokset mahdollisia. Kesän kalenteri Teijo+ -lehdessä.

Teijon Masuunin galleriassa Mikko Pääkkönen ja Ana Schorin: Yhteys - luontokuvia Salosta. Kahvilassa Carita Sirenin Murros/
Brytning – öljymaalauksia Uppsalasta ja Mälarin rannoilta. Pikkugalleriassa Xu Xianin (Kiina) tussimaalauksia (7.5.-26.6.).
La 14.5. klo 10-17 Hyvinvointipäivä Sypressissä. Hierontaa, kalevalaista jäsenkorjausta, jalkahoitoja, parturi- ja kampaamopalveluja. sypressi.fi
La 14.5.
Huvilat@Ruukki esittelee tontit, huvilat, palvelut, herkut ja aktiviteetit Teijolla, Mathildedalissa ja Kirjakkalassa.
La 14.5.
Kyläravintola Terhossa Marjo Leino-Set Trio. Liput 10 €. ravintolaterho.fi
Su 15.5. klo 12
Meri-Teijo Golf, juniorigolfia. Pro/Junnuohjaajat.
La 21.5. klo 13
Hiljaisuuden Polku Teijon kansallispuistossa. Lähtö Luontotalolta, 5 km, kesto n. 3,5 h. salonseurakunta.fi
La 21.5. klo 11-15 Kerintäpäivä Mathildedalissa. Ruukin Kehräämö ja puoti.
La 21.5. klo 18
Stadikvartett-konsertti. Mathildedalin Ruukkitehtaat, Valimo. mathildedal.fi
La 21.5. klo 12
Meri-Teijo Golf, juniorigolfia. Pro/Junnuohjaajat.
Ke 25.5. klo 17
Meri-Teijo Golf, junnuohjaajat.
To 26.5. klo 17
Kyläkävely Teijon kylämaisemissa, vetäjänä maisemasuunnittelija Katri Salminen. Osa Avaimet maisemaan –hanketta. teijo.fi
La 28.5. klo 12-15 Valetaan tinasta riipuksia. Helmipuoti Helmiäinen, Masuuni. 30 €. helmiainen@luukku.com, p. 044 261 1022.
28.5. -13.7.
Anna Tahkolan maalauksia: Merelle Tuijottajat. Kahvila Kyläkonttorin galleria. mathildedal.fi
La 28.5.
Mestareiden Liigan finaali tykiltä. Kyläravintola Terho. ravintolaterho.fi
1.-26.6.
Salon Taiteilijaseuran vuosinäyttely Masuunin galleriassa. salontaiteilijaseura.fi
1.6.-31.8.
Lomailijan viikko-ohjelma (Salon kaupunki). Kädentaitojen työpajat Teijon Masuunilla keskiviikkoisin klo 9.30 alkaen.
Varaukset: Marianne Bonn, p. 040 515 0727. saloon.fi, teijonmasuuni.fi
Ke 1.6. klo 17
Meri-Teijo Golf, juniorigolfia. Junnuohjaajat.
La 4.6. klo 9
Koulun kevätkirkko Teijon Kirkossa. Kaikki kyläläiset tervetulleita.
La 4.6. klo 21
Sami Arojoki. Mathildan Marina, mathildanmarina.fi
La 4.6. klo 11-15
Hopeasaven riipuskurssi. Helmipuoti Helmiäinen, Masuuni. 25 € + materiaalit. helmiainen@luukku.com, p. 044 261 1022.
4.6.-28.8.
Teijon Tehtaat vuosisatojen saatossa -historianäyttely avoinna päivittäin. Mathildedalin Ruukkitehtaat. mathildedal.fi
Su 5.6. klo 12-15 Rea Nurmen pastellimaalauskurssi Masuunilla. 30 €, sis. mater. Ilmoittautumiset: galleria@teijonmasuuni.fi, p. 0500 476 406.
Su 5.6. klo 18
Kesäillan musiikkihartaus. Teijon Kirkko. salonseurakunta.fi
6.6.-27.8.
Ke ja la klo 11-14 Toripäivät. Mathildedalin Ruukkitehtaat, mathildedal.fi
Ti 7.6. klo 18
Yleisurheilua kaiken ikäisille Kirjakkalan Alun kentällä. Jatkuu koko kesän tiistai-iltaisin.
La 11.6.
Avoimet kylät -päivä. Paljon ohjelmaa eri kylillä. teijo.fi, avoimetkylat.fi

Luonnosta voimaa kyliin
Tulin mukaan Kyläyhdistyksen toimintaan lähes 20 vuotta sitten, vahingossa. Perniön kunta uhkasi lakkauttaa Teijon koulun, menimme mukaan asiaa käsitelleeseen Kyläkokoukseen… ja sillä tiellä tässä ollaan edelleen.
Useaan kertaan Teijon alue on taistellut koulunsa puolesta kehittämällä ympäröiviä olosuhteita: on kunnostettu itse koulua
ja sen pihaa; on vaikutettu päättäjiin monin konstein; on panostettu alueen elinvoimaisuuteen jne. Lisäksi Kyläyhdistyksen
Koulu- ja päiväkotitiimi on tukenut koulun toimintaa varmistamalla leirikoulujen rahoituksen jo yli kymmenenä vuonna.
Sattumien kautta Kyläyhdistys on nyt löytänyt uudenlaisen otteen asioihin. Viime syksyn taistossa kirkastui ajatus koulun
luontopainotteisuudesta. Tämän vuoden alussa Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi erityisavustuksia oppimisympäristöjen kehittämiseen. Kun tästä kuulimme, Kyläyhdistys hyppäsi koulun opettajien rinnalle tekemään avustushakemusta. Salon kaupunki myönsikin Teijon koululle 6.000 euroa avustusta ”toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia”. Ideassamme ja hakemuksessamme oli jotain erityistä, koska pieni koulumme sai 10 % koko Salon avustussummasta!
Teijon Luontokoulu –projektin myötä Kyläyhdistys on ensimmäistä kertaa mukana vaikuttamassa koulun oppimissisältöihin. Toki opettajat ovat
keskiössä: he suunnittelevat ja toteuttavat oppitunnit. Kyläyhdistyksen projektipäällikkö Stina Suutari tekee taustatyötä mahdollisimman paljon:
selvittää vastaavien koulujen oppimissisältöjä, ideoi asioita eri kokoonpanoilla - oppilaiden, vanhempien ja opettajien kanssa – järjestää asiantuntijoita opetuksen tueksi jne. Tavoite on, että jo loppuvuodesta ympäristökasvatus on aikaisempaa enemmän mukana mahdollisimman monessa oppiaineessa.
Luontokouluprojekti käynnistyi 18.2., Kyläkokouksen jälkeisenä päivänä, jolloin saimme tiedon avustuspäätöksestä. Hieno aloitus uudelle hallituksellemme! Jo nyt projektin saavutuksia voidaan listata useita: oppilaskunta on kokoontunut viisi kertaa, koulun pihalla oli oppilaiden ja vanhempien yhteistalkoot, vanhempien ideapaja pidettiin huhtikuussa, verkko-oppimisympäristö on pystytetty, oppilaille on asiantuntijoiden vetämä luontokoulupäivä toukokuussa ja heti perään koko koulu lähtee kolmen päivän luontoleirikouluun Örön linnakesaarelle. Syksyllä koulun ohjelmassa on mm. Vihreä lippu –sertifikaatin hakeminen.
Teijon koululle lähiluonto on aina ollut tärkeä. Nyt voimme pikku hiljaa ryhtyä mainostamaan luontopainotteista koulua. Meillä on yksi uusi valtti ylitse muiden: lapset kipaisevat Teijon kansallispuistoon muutamassa minuutissa. Uskon, että Teijon Luontokoulusta tulee magneetti, joka vetää uusia asukkaita kaikkiin kyliimme, koko koulupiirin alueelle.
Pysyvän ratkaisun etsiminen koulun säilyttämiseksi on Kyläyhdistyksen tämän vuoden ”kärkihanke”. Se ei kuitenkaan tarkoita välivuotta muussa toiminnassa – aivan päinvastoin! Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet ovat löytäneet tiimeihin aktiivisia ihmisiä ja tiimit touhuavat niin innokkaasti, etten meinaa pysyä kärryillä. Lukaiskaapa esimerkkejä keskiaukeamalta.
Vielä toive teille kyläläisille: Jatkakaa samaan malliin eli tukekaa meitä osallistumalla niihin moninaisiin toimintamuotoihin, joita Kyläyhdistyksen tiimit järjestävät. Yksikin talkootunti silloin tällöin on arvokas. Ja luonnollisesti piste iin päälle on se, että osallistutte aktiivisesti yhdessä vieraidenne kanssa niin Kyläyhdistyksen kuin muidenkin järjestämiin tapahtumiin ja tuette oman alueemme palveluja. Teijon Ruukkikylät on ihanien kylien kokonaisuus, jolla on valoisa tulevaisuus.
Aurinkoista kesää!
Marja-Sisko Ranta
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Teijon kyläsali
Teijon Toverit ry alkaa hoitaa Teijon Masuunin
alakerrassa toimivaa kuntosalia 1.6. alkaen.
Salimaksut: Aikuiset 95 €/kalenterivuosi tai 50
€/puoli vuotta; eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat 35 €/kalenterivuosi tai 20 €/puoli vuotta.
Avainpantti on aloittaessa 25 €, joka palautetaan, kun avain luovutetaan takaisin salin käytön loppuessa. Lisätietoja kyläsalista Soinin Mikalta, p. 0400 126 078. Sovi Mikan kanssa salitreffit, ja jos innostut kuntoilemaan, saat käyttömaksu-/avainlaskun, joka maksetaan suoraan
TeiTo:n tilille (ei käteismaksua).
Yrityksillä on mahdollisuus ostaa työntekijöilleen salinkäyttöoikeuksia. Yrityksille TeiTo lähettää laskun käyttäjämäärän mukaan.
Mika Tuominen

Tiimitoimintaa
Kyläyhdistyksen tiimit touhuavat aktiivisesti; tässä muutamia esimerkkejä. Kyläsaunaamme ollaan ilmoittamassa Suomen Saunaseuran
yli 100-vuotiaiden saunojen rekisteriin; saunaporukka kerää taustatietoa ja suunnittelee samalla kattoremonttia. Asuinympäristömme on
kohentunut monta pykälää kyläkohtaisten talkoiden ja alueella ahkeroivan työharjoittelijan
myötä. Myös vieraslajien torjunta saa tänä kesänä uutta pontta. Lisäksi Kyläyhdistys on ilmoittautunut mukaan kaksivuotiseen Avaimet maisemaan -hankkeeseen, jossa kartoitetaan kylien
maisemallisia ja matkailullisia vahvuuksia.
Tapahtumatiimi suunnittelee innokkaasti sekä
Teijon juhannusjuhlia että elokuisia Wanhanajan markkinoita ja Keskiaikakylää. Kyläkirkkomme on ensi kesänä avoinna aikaisempia kesiä useammin. Koulu- ja päiväkotitiimin keväinen työnäyte Teijo+ -matkailulehti jaetaan kesäkuussa postilaatikoihin. Tiedotus- ja markkinointitiimi on organisoinut mökkiläisvalintaa,
tehnyt tätä lehteä ja avannut jo hanoja tapahtumien netti- ja somemarkkinoinnissa. Lisäksi

topakka sihteerimme Rebekka pitää hallituksen
ranskalaiset viivat kohdillaan ja rahastonhoitajamme Pauli tekee kerran kuukaudessa selvityksen rahatilanteesta.
Kuten Kyläkokouksessa todettiin, yhdistyksemme talous on vakaalla pohjalla. Kuluvalle toimikaudelle budjetin ulkopuolelta tuli luontokouluprojekti, jonka 1.800 euron omarahoitusosuuden Kyläyhdistys on jo tilittänyt Salon kaupungille. Koulun saaman 6.000 euron avustussumman ja omarahoitusosuuden lisäksi tarvitsemme arviolta 2000 euroa, jotta kaikki suunnitellut hankinnat ja asiantuntija-apu saadaan rahoitettua.
Kyläläisillä on mahdollisuus tukea luontokouluprojektia ostamalla Teijo-auto-paitoja. Paidan
hinta on nyt vain 10 euroa ja se käytetään lyhentämättömänä luontokouluprojektiin. Lisätietoja paidoista Koulu- ja päiväkotitiimin vetäjältä,
Vaarapuron Tiinalta, p. 050 038 4504.
Marja-Sisko Ranta

Huvilat@Ruukki nostaa paikalliset
yrittäjät näkyviin
Ensimmäistä kertaa järjestettävä Huvilat@
Ruukki esittelee lauantaina 14. toukokuuta klo
10–17 Teijon, Mathildedalin ja Kirjakkalan
ruukkikyliä monipuolisesti. Tapahtumassa tuodaan salonseutulaista osaamista ja yrittäjyyttä
näkyville kaikkiaan yli sadan näytteilleasettajan voimin.
Huvilat@Ruukki-tapahtuma jakaantuu kolmeen ruukkikylään, laskettelurinteelle ja kansallispuistoon. Päivän aikana esitellään alueella myynnissä olevia tontteja, huviloita ja muita
kiinteistöjä. Jokaisessa ruukissa järjestetään ohjelmaa: esimerkiksi Mathildedalin rannan herkkutori kerää lähiruoan tuottajat yhteen, Teijolla
kokoontuvat käsityöläiset vanhan ajan hengessä ja Kirjakkalassa tutustutaan sekä historiallisen ruukkikylän että pesäpallon saloihin. Laskettelurinteillä voi tutustua rakentamisen, mök-

Wanhanajan markkinat
Teijon Wanhanajan markkinat ja Keskiaikakylä -tapahtuma järjestetään Teijon Masuunin ympäristössä 13.-14.8. Toista kertaa järjestettävän tapahtuman vetovastuu on siirtynyt Kyläyhdistykselle. Viime vuonnahan sää
suosi markkinoita; arvioimme että paikalla kävi 2000 vierailijaa. Nytkin ennakkokiinnostus on ollut oikein mukavaa. Kyläyhdistys on aloittanut tapahtuman suunnittelun ja
markkinoinnin, mutta mukaan ehtii vielä hyvin. Jos sinua kiinnostaa olla mukana ainutlaatuisen tilaisuuden järjestelyissä, ota yhteyttä,
p. 040 963 8884/Mia tai markkinat@teijo.fi.
Mia Mikkola ja Tero Pelto-Knuutila

Osalla kyläläisistä on henkilökohtainen avain.
Jatkuvan käyttöoikeuden hinta on perheellisille 400 euroa ja yksin asuville 250 euroa. Käyttöoikeustuotolla ylläpidetään kotaa ja sen ympäristöä.
Vilniemen kota sijaitsee Masuunintien päädyssä. Kotarantaan ei saa ajaa autolla ja asukkaiden
toiveesta autoja ei myöskään tule jättää Masuunintielle. Auton voi ajaa Pruukintien sivutiellä
sijaitsevaan rantaan, jonne mahtuu muutama
auto ja josta on lyhyt matka kävellä kodalle.
Pienelle ja viihtyisälle kotarannalle on Kyläyhdistyksen rantatalkoissa toteutettu hiekkaranta.
Vilniemeen tultaessa kannattaa tutustua myös
ketunhännänkierrokseen, jos vaihteleva maasto
ja mainiot merinäköalat kiinnostavat.
Lisätietoja: teijo.fi ja sihteeri@teijo.fi
Rebekka Ruutikainen
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Teijon Juhannusjuhlat
Teijon perinteiset juhannusjuhlat järjestetään
24.6. jo 33. kerran Teijon satamarannassa. Tiedossa on edellisvuosien tapaan viihtyisä ja lämminhenkinen koko perheen juhla, jossa on monenlaista mukavaa ohjelmaa lapsille sekä tietenkin seutukunnan komein kokko. Musiikista vastaa tänä vuonna mahtava turkulainen
Kakkupojat, jota kannattaa tulla kuuntelemaan
kauempaakin. Lisäksi luvassa on lauluesityksiä heinäkuussa ensi-iltansa saavasta kesäteatteri Pirturannasta.

keilyn ja asumisen osaajiin. Myös Leticia-kuoro
ja Muumit vierailevat rinteillä, ja Vuoden mökkiläinen -kilpailun voittaja julkaistaan. Teijon
kansallispuistossa geokätköillään ja seikkaillaan lasten luontopolulla. Kylien yritykset pitävät ovensa auki ja toivottavat vieraat tervetulleiksi kahviloihinsa, puoteihinsa ja työhuoneilleen. Ovet ovat avoinna myös Teijon kyläkoulussa, kyläsaunalla ja Suomen pienimmässä kivikirkossa. Iltajuhlat pidetään ainakin Ravintola Terhossa ja Mathildan Marinassa.
Kutsu ystävät, työkaverit ja muualle muuttaneet
perniöläiset käymään toukokuun 14. päivänä ja
esittele ruukkikylien koko kattaus aamusta iltaan. Tapahtuma syntyy vahvasti yhteistyössä.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja saat tapahtuman Facebook-sivulta tai
Liisa Käiväräiseltä, p. 045 6477 040,
liisa.kaivarainen@gmail.com.
Liisa Käiväräinen

Pirtua Teijolla - Kesäteatteria kylällä!
Kesällä 2016 Teijon venesatamassa palaamme jälleen kieltolain aikaan, pirtukeisari Einari Trygin vaiherikkaaseen elämään. Suuren suosion saavuttanut musiikkinäytelmä Pirturanta
esitetään entistäkin jännittävämpänä ja mukaan
mahtuu jälleen uusia käänteitä ja näyttelijöitä.
Luvassa on Jorma Penttisen käsikirjoittama, tragikoominen veijaritarina ajasta, jolloin salakul-

Juhlan tuotto käytetään perinteisesti alueen yhdistysten hyväksi, joten osallistumalla tapahtumaan tuet samalla ruukkikylien elinvoimaisuutta. Tänä vuonna erityisenä tuen kohteena on myös Teijon koulun luontokouluprojekti, jossa Kyläyhdistyksen rooli on merkittävä.
Teijon juhannusjuhlilla on nyt myös oma sivu
Facebookissa - käykäähän kyläläiset peukuttamassa ja jakamassa tietoa tapahtumasta:
Facebook: Teijon Juhannusjuhlat.
Nähdään juhannuksena Teijolla!
Marja-Maria Bäckmand
jettajista tuli kansan legendoja. Ville Witkan
johtamat muusikot elävöittävät tapahtumia uudella musiikilla tunnelmallisessa – kieltolain aikaan rakennetussa – venehallissa. Marcus Linden ohjaa näytelmän juonikäänteet kohdalleen
ja Pirita Linden puvustaa näyttelijät.
Pirturannan uusintaensi-ilta on 1.7., joka on varattu kyläläisille. Lippuja on myynnissä vain
paikallisesti Ravintola Terhossa ja Teijon Kyläkaupassa. Muut näytäntöliput Lippu.fi.
Tervetuloa viihtymään Pirturantaan!
Pia Kaartinen

Vilniemen kota
Vuonna 2011 Vilniemen asukkaat halusivat
hankkia yhteiskäytössä olevalle rannalle kodan. Salon kaupunki ei myöntänyt yksittäisille
asukkaille lupaa pystyttää rakennusta kaupungin omistamalle alueelle, joten asukkaat kääntyivät Teijon Alueen Kyläyhdistyksen puoleen.
Kyläyhdistys edusti asukkaita ja lupa myönnettiin. Rakennus pystytettiin rakennusluvan mukaisesti ja kota kirjattiin yhdistyksen omaisuudeksi.
Uudemmille asukkaille tiedoksi, että Kyläyhdistyksen jäsenet voivat vuokrata kotaa 20 euron
päivähinnalla. Tämän lisäksi maksetaan 20 euron avainpantti, jonka saa takaisin, kun palauttaa avaimen. Päiväkäyttöoikeuden avain lainataan Teijon Kyläkaupalta.

Meri-Teijo Golfissa ohjelmaa junioreille
Kaikki golfista kiinnostuneet juniorit (ikäsuositus alkaen 8 v.) voivat tulla mukaan milloin
vain kauden aikana. Tervetulleita ovat kaikki,
niin täysin aloittelijat, green cardin jo omaavat
sekä kilpailuja kolunneetkin juniorit. Kaikissa
junioritoimintaa koskevissa kysymyksissä ottakaa rohkeasti yhteyttä juniorivastaava Riittaan,
Riitta Avola, p. 050 595 328, riitta.avola@seutuposti.fi, tai muihin junioritoimikunnan jäseniin (Kari Nurmimäki, p. 050 435 2477, Joonas
Björkman, p. 040 748 8303 tai Mia Eklund, p.
050 562 1243.)
Tarkempi ohjelma junnukokoontumisista kesän
tapahtumakalenterissa.
Riitta Avola

Äänestä Vuoden mökkiläistä
Huvilat@Ruukki-tapahtumaan liittyen Kyläyhdistys järjestää leikkimielisen Vuoden Mökkiläinen -kilpailun. Kyläläiset saivat ilmiantaa sopivia ehdokkaita, joista Kyläyhdistyksen hallitus
valitsi finaaliin kolme ehdokasta. Nyt on kyläläisten vuoro päättää, mikä pariskunta tittelin
ansaitsee! Vielä on hetki äänestysaikaa, tuloksethan julkistetaan H@R-päinänä 14.5. n. klo
16.30 Teijo Ski & Action Parkissa.
Pariskuntien esittelyt ja äänestyslomake löytyvät netistä teijo.fi-etusivulta.
Mari Holopainen

SanAsana -viikonloppu
23-25.9. Sypressissä Mathildedalissa

Tietoa kalastuksesta Teijon vesialueilla:

Kurssilla sanat, värit ja asanat limittyvät; tutkiskellaan
omaa elämää kasvun ja kiitollisuuden näkökulmista,
kirjoitetaan ja maalataan omakuvia ja silkkihuiveja.
Neljä pitkää joogaharjoitusta ja yksi tuolijooga.
Max. 12 hlöä. Ohjaajina FT, vapaa toimittaja ja
kirjallisuusterapiaohjaaja Irene Pakkanen ja FM,
artenomi Pia Kantola.
irene.pakkanen@kolumbus.fi, p.050 339 833.

TEIJONVESIALUE.FI

Majoitus: tarja.aho@sypressi.fi, p. 040 718 7486.

Kyliltä kuuluu
Teijon seudun eläkkeensaajat

Teijon kansallispuisto

26.5. tehdään yhteisretki Kiskon Eläkkeensaajien kanssa Uuteenkaupunkiin. 20.7. järjestetään
kesäteatteriretki Turun Samppalinnaan katsomaan musikaalikomediaa ”Nunnia ja Konnia”.
Kesä-heinäkuussa ei ole kerhopäivää, jumppaa,
lauluharjoituksia eikä bocciaa.
Marjatta Munter

Muistathan, että ajankohtaisia asioita koskien
Teijon kansallispuistoa voi katsoa osoitteesta
http://www.luontoon.fi/teijo/ajankohtaista

Roskien lajittelupisteet
Vilniemessä sijaitsevat paperin, metallin ja lasin kierrätyspisteet siirtyvät lähiaikoina Teijon
Kyläkaupan läheisyyteen. Tarkkaa aikaa ei vielä ole tiedossa, mutta seuraa ilmoittelua aiheesta teijo.fi-sivuilla.

Kuukauden talkoolaisia
Kyläyhdistyksen hallitus valitsee joka kuukausi Kuukauden talkoolaisen tiiminvetäjien ehdotusten pohjalta. Toki kyläläisetkin voivat ehdotuksia tehdä osoitteeseen sihteeri@teijo.fi. Maaliskuun talkoolainen oli Risto Syvänen, joka raivasi kirkonmäen ja sai Kyläyhdistykseltä kiitokseksi kaksi t-paitaa. Huhtikuun talkoolaiseksi
valittiin Teemu Pulli, työharjoittelija, joka tekee nuoruuden innolla siistimis- ja raivaustyötä.

