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Kaksi vuotta sitten vähän vahingossa ja sattu-
malta Teijolle muuttivat Mia Mikkola ja Tero 
Pelto-Knuutila. Tänään he ovat onnellisia oman 
pajamyymälän omistajia, jossa toimii heidän 
yhteinen kultasepän paja ja pieni korumyymä-
lä.  Joten sattuman kautta hekin ihastuivat ky-
liin, tulivat siis jäädäkseen. 
Mia ja Tero ovat molemmat kultaseppiä. He te-
kevät pajassaan käsintehtyjä, uniikkeja koruja 
jalometalleista ja kivistä. Heidän käsissään voi 
myös korjauttaa, huoltaa ja uudistaa omia ko-
ruja. Iso osa töistä on erilaisia tilaustöitä. Pajal-
la valmistuu myös koruja asiakkaan omasta kul-
lasta, jos tällaista on kertynyt nurkkiin pölyt-

tymään. 
Kultaseppäpariskunta tutustui toisiinsa ammat-
tinsa kautta: 3,5 vuotta sitten he istuivat selät 
vastakkain kultasepän ammattitutkintotilai-
suudessa, jonka jälkeen sitten tutustuivat pa-
remmin.
Tero on jo aiemmin pitänyt kultasepän pajaansa 
Somerolla, PajaKulta viettää itse asiassa 10-vuo-
tisjuhlaansa ensi vuonna! Pariskunnan tyylit 
koruissa eroavat toisistaan jonkin verran: Mian 
työt ovat usein hyvin yksityiskohtaisia koruja, 
Teron työt ovat ”teknisempiä”, funktionaalisia, 
esimerkiksi muistitikkukoruja tai plektrakotelo-

koruja. Teijolla on kehittynyt Teijon turkoosista 
masuunilasista omia koruja, josta kauniina esi-
merkkinä Teijon Kyynel -riipus.  Uutena ideana 
on oma Teijo-sarja, josta alkuun on tulossa aina-
kin hopeiset korvakorut ja riipus. Tässä korussa 
otetaan Teijon Alueen Kyläyhdistys huomioon 
niin, että jokaisesta myydystä korusta menee eu-
ro Kyläyhdistyksen hyväksi.
Mia ja Tero ovat aktiivisesti mukana kylän toi-
minnassa. Tero on Kyläyhdistyksen hallituk-
sessa, ja yhdessä he ovat tuoneet Teijolle Wan-
hanajan Markkinat ja Keskiaikakylä -tapahtu-
man. Sekä Mia että Tero opettavat myös erilai-
silla korukursseilla ympäri Suomea. Mia on pi-
tänyt tiffanylasi- ja lasimosaiikkikursseja hopea-
korukurssien lisäksi. Terolla on kokemusta ko-
rukursseista ja kivenhiontakursseista. Toivotta-
vasti Teijollakin olisi jatkossa erilaisia koru- ym. 
kursseja tarjolla!
PajaKulta sijaitsee Teijon kirkolla Kyläkaupan 
vieressä punaisessa puutalossa. Virallisia auki-
oloaikoja pajalla ei talviaikaan ole, mutta kulta-
seppäpari lupaa, että myymälä on auki aina sil-
loin, kun jompikumpi on kotona. Eli rohkeas-
ti vain soittamaan ovikelloa, jos ovi on lukos-
sa. Pajalle voi aina poiketa juttelemaan mukavia, 
vaikkei koruostosaikeissa olekaan! 
Lisätietoja:
www.pajakulta.fi
www.facebook.com/pajakulta
info@pajkulta.fi
Teksti ja kuvat Mari Holopainen

Kuvat: Tatu Gustafsson

Projekteja ja hankkeita
Kyläyhdistyksellä on kahdenlaista toimintaa: normimeininkiä ja erityishommia. Kun teijo.fi-sivuiltakin löytyvää toimin-
tasuunnitelmaa tarkastelee, tämän vuoden piti olla tasaista normaalitoimintaa. Siis ylläpidetään kyläsaunaa, huolehditaan 
asuinympäristön siisteydestä, kerätään varoja leirikouluun, tehdään jäsenlehtiä sekä järjestetään muutama isohko tapahtu-
ma. Toisin on käynyt. Normaalit asiat on toki tehty, mutta kyllä tästä on tullut projektien ja hankkeiden vuosi.
Teijon luontokouluprojektin suunnitelmat on saatu toteutettua hienosti. Vuodenvaihteessa umpeutuvan projektin myötä 
luontopainotteisuudesta on tullut entistä enemmän osa koulun arkea. Kyläyhdistyksellä on mahdollisuus tukea koulua ma-
teriaalihankinnoissa jatkossakin. Opettajilta on tullut esimerkiksi idea koulun alueen puiden kartoittamisesta ja nimikoi-
misesta. Ensi vuonna koulussa toteutetaan osa tämän vuoden hyviksi havaituista oppimistilanteista uudelleen – ja toisaalta 
mahdollisuuksien mukaan myös uusia ideoita.
EU elää sykleissä, niin myös Suomen maaseudun kehittäminen. Uusi hankekausi pääsi vauhtiin viime vuonna ja nyt aallot 
ulottuvat meillekin. Salon, Lohjan, Vihdin ja Karkkilan alueilla toimiva Ykkösakseli ry on yksi Suomen 54:stä Leader-toi-

mijasta. Sen tehtävänä on muun muassa herättää asukkaiden kiinnostusta oman alueensa kehittämiseen ja erilaisten hankkeiden toteuttamiseen. 
Teijon suunnalla Ykkösakselin herättely näyttää tehoavan.
Avaimet maisemaan on Ykkösakselin rahoittama, Pro-Agria Länsi-Suomi ry:n toteuttama hanke, jossa keskitytään maisemanhoitoon. Lähdimme 
rohkeasti mukaan. Keväällä suunniteltiin kyläkävelyn merkeissä ja nyt on päästy tositoimiin – ja voi sitä innostuksen määrää ja partnereiden pä-
rinää! Teijon satamarannan maisemanhoitotalkoissa tehtiin lokakuun lopussa 123 talkootuntia. Moottorisahojen lisäksi rannassa pärisi yksi kai-
vinkone ja kolme traktoria. Maisema totisesti muuttuu, kun vetelee isolla pensselillä. Hankeaika jatkuu kevääseen 2018, joten hyvin ehditään vie-
lä suunnitella ja toteuttaa myös Mathildedalin, Vilniemen ja Kirjakkalan osuudet. Tiedossa on ainakin, että Mathildedalissa kaatuu puita ja Vil-
niemessä kaislikkoa.
LIVE eli ”Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla” taas on Ykkösakselin oma teemahanke maaseudun palvelujen ja kylien kehittämiseksi. 
Hankkeen hyvänä puolena on byrokratian vähyys verrattuna normaaleihin hankkeisiin. Vastaavalla pikkuhankkeella Kyläyhdistys toteutti muu-
tama vuosi sitten keramiikkauunin sekä pöytä- ja tuoli- ja säilytysratkaisut harrastajille. 
Juuri tulleen tiedon mukaan Ykkösakselin hallitus on hyväksynyt 27 hakemusta mukaan LIVE-hankkeeseen. Näistä salolaisia hankkeita on 13, 
joista taas peräti neljä on Teijon alueelta. Niinpä on hyvin todennäköistä, että ensi vuonna Teijon urheilutalolle saadaan sählykaukalo (hakijana 
Teijon Toverit), Teijon satamarantaan keittokatos ja kalanperkuupaikka (Teijon yhteisen vesialueen osakaskunta) ja näytelmiin parempi äänen-
toisto (Mathildedalin Näytelmäkerho).
Kyläyhdistyksen LIVE-hankkeen työnimi on Tapahtumarakennelmat. Rakennamme omia ja myös muiden toimijoiden tapahtumia varten myyn-
tikojuja ja -pöytiä, roskiskehikoita, opastetaulutelineitä, esiintymislavan sekä kaksi kuivakäymälää. Saamme rahallista tukea materiaalihankintoi-
hin – ja jotta saamme rahaa, tarvitsemme paljon talkootunteja omarahoitusosuuteen. Tervetuloa sitten keväämmällä nikkaroimaan ammattitai-
toisten päänikkareiden johdolla!
Näiden suurten hankkeiden rinnalla olen ollut havaitsevinani lisääntyvää kyläläisten aloitteellisuutta. Lähes jokaiseen hallituksen kokoukseen on 
tullut kysymyksiä, terveisiä tai ehdotuksia eri puolilta aluetta. Joskus palautamme kapulan toimintaohjeiden kera kyläläisille; joskus yksittäisessä 
ideassa saattaa olla alku jollekin suuremmalle. Nyt on erityisen hyvä aika pohtia uusiakin kehittämisasioita, koska Kyläyhdistyksen ensi vuoden 
toimintasuunnitelmaa työstetään tammikuussa.
Viime jäsenlehdessä olin huolissani yhdistyksen taloudesta. Kolmessa kuukaudessa huoli on väistynyt taka-alalle: kyläsaunan sähkönkulutus- ja 
-siirtomaksut on saatu hallintaan, saunomistuottojen kasvu on ylittänyt ennakko-odotukset, kirkossa on pidetty ryhmäesittelyitä myös syksyllä 
jne. Rahallisen tuen lisäksi olemme saaneet paljon kannustusta ja muuta henkistä tukea. Nöyrä ja lämmin kiitos teille kaikille!
Iloista pikkujoulujen aikaa!
Marja-Sisko Ranta 

Kyliltä kuultua
Teijon Seudun Eläkkeensaajat
Joulujuhla 9.12. klo 13 Mathildan Marinassa. 
Ruokailu 12 euroa jäseniltä, muilta 15 euroa. 
Pieni paketti mukaan pukinkonttiin.
Vuonna 2017 normaalit kuukausikerhot joka 
kuukauden toinen tiistai. Huom! helmikuus-
sa jäsenmaksu 12 euroa tilille FI49 5334 3150 
2363 62 tai Postillaan käteisellä. 

Mathildedalin Näytelmäkerho
Haluatko mukaan toimintaan? Näytelmäker-
hon jäsenmaksu vuodelle 2017 on 15 euroa. 
Maksut tilille FI74 5334 0020 0325 26.

Kokko kasataan kesällä
Teijon satamarannan maisemat ovat avartuneet 
ja siistiytyneet. Kuusiaidan kaatamisen myötä 
juhannusjuhlienkin toimintojen sijaintia mie-
titään hiukan uudelleen. Niinpä Kyläyhdistys 
pyytää, että kyläläiset eivät vielä ryhdy kasaa-
maan kokkotarvikkeita rantaan. Hallitus palaa 
asiaan ensi keväänä. 

Teijon Toverit ja Kyläsali
Kuntosalin siirtyessä Toverien hoitoon kerroim-
me jo alustavasti, että siirrymme maksuissa yh-
tenäiseen kalenterivuosittaiseen aikaan. Kaik-
ki, jotka ovat maksaneet salimaksun 1.6.2016 

jälkeen, saavat loppuvuoden ”kaupanpäälle”,  
eli kuntoilevat 2016 lopun ja koko 2017 vuo-
den maksulla. Kaikki ne, jotka ovat maksaneet 
käyttömaksun ennen 1.6., maksavat uuden ko-
ko vuoden käyttömaksun 1.1.2017 lähtien. Ti-
litiedot ja hinnat löydät kuntosalilta, Teijon Ky-
läkaupalta ja Mika Soinilta, p. 0400 126 078.

Huvilat@Ruukki 
Viime keväänä ensi kertaa järjestetty Huvilat@
Ruukki-tapahtuma järjestetään myös ensi vuon-
na. Ajankohta on 20.5.2017. Palaamme asiaan 
seuraavassa numerossa.

Teijon Kyynel -riipus

PajaKulta – Kyläkultaseppä Teijon sydämessä



Pvm ja klo  Tapahtumia marras‐joulukuussa 2016. (Muutokset mahdollisia.) 
Pe klo 11  Rukoushetki perjantaisin Teijon kirkossa. Salon seurakunta. www.salonseurakunta.fi. 
3.9.‐18.12.   Utön kuvia. Anne‐Marie Heseliuksen syksyisiä kuvia Utöstä. Teijon Masuuni. www. teijonmasuuni.fi.
5.11.‐28.5.2017  Kai Fagerström: Jäähyväiset ja Jaana Kotamäki: Luonnon siveltimellä. Teijon Masuunin galleria.
La 19.11.   Tunnelmalliset talvivalot syttyvät Mathildedalissa hämärän tullessa.
La 19.11. klo 11  Joulupuoti avaa ovensa. Mathildan Marina, to‐su 22.12. saakka. www.mathildanmarina.fi.
La 19.11. klo 11  Olga Tammen Sininen hiljaisuus ‐hiljentymishuone ja näyttely. Ruukkitehtaat. www.mathildedal.fi.
La 19.11. klo 22  Rock & Roots. Liput 7 e. Kyläravintola Terho, www.ravintolaterho.fi 
To 24.11. klo 18  Kirjakkalan Alun syyskokous Alun saunalla. Lasse Kurppa, p. 044 278 2705 
Pe 25.11. ja 9.12. 
klo 19‐02 

Pikkujoulut Marinassa. Liput 65 e. Moderni Joulubuffet, Joonas Suominen Jaakko Tepon jalanjäljillä, 
tanssit tahdittaa Lauri & Pehmeät Vävyt. Mathildan Marina. www.mathildanmarina.fi. 

La 26.11. klo 20  Tietokilpailu ravintola Terhossa. Kyläravintola Terho , www.ravintolaterho.fi 
La 3.12. klo 11‐15  Työväenyhdistyksen joulumyyjäiset Matilda‐talolla, kahvio avoinna, arpajaiset. 
La 3.12.   Joulukylän avajaiset Mathildan rannassa – ravintoloissa jouluista ruokaa, piparkakkutalokurssi 

Marinassa, Kylävaate esittäytyy Huldan puodissa, Jaakko Selinin pop‐up‐basaari Kankirauta‐
varastossa, Joulukylän iltamarkkinat Valimossa, trubaduuri Jari Uutela esiintyy Marinassa, ym. 

La 3.12. klo 12‐18  Kyläpanimon ja Kyläleipurin pikkujoulut Kyläpanimolla.
3.‐4.12. klo 11‐17 
(16) 

Masuunin perinteiset joulumarkkinat. Yli 50 kädentaitajan töitä, elävää musiikkia kahvilassa, ruukin 
joulupolun avaus. Kyläyhdistyksen puuro‐ ja glögimyyntiä. Teijon Masuuni. teijonmasuuni.fi. 

La 3.12. klo 18  Kauneimmat joululaulut Teijon kirkossa. Salon seurakunta. www.salonseurakunta.fi. 
Su 4.12. klo 12‐15  Avoimet ovet Teijon kirkossa klo 12‐14. Yhteislaulua klo 14‐15.
4.‐6.12.  Pidennetty viikonloppu – Itsenäisyyspäivän kunniaksi Mathildan puodit, kahvilat, ravintolat avoinna.
Pe 9.12. klo 19.30  Joulujazz‐konsertti Kankirautavarastossa, liput 25 e. Ruukkitehtaat. www.mathildedal.fi.
La 10.12. klo 18‐19  Jotain tapahtuu… Runoja sanoin ja sävelin, Saara Suihkonen ja Nina Källberg. Mathildan Marina.
La 10.12. klo 19‐21  Runomenu Marinassa: joulurunojen inspiroima menu 37 e, pöytävaraukset 4.12. mennessä. 
La 10.12. klo 19‐  Jouluillallinen ja rauhallista musisointia. Ravintola Ruukin Krouvi.
10.‐11.12. klo 10‐17  Joulumyyjäiset Pensionat Mathildedalissa: leivonnaisia ja käsitöitä.
La 17.12. klo 19‐   Terhon 9‐v. synttärit. Kauneimpia joululauluja, improvisointiteatteria. Tarjolla myös joulupuuroa.
Ti 20.12. klo 18  Teijon koulun puurojuhla Teijon urheilutalolla. Kaikki kyläläiset tervetulleita! 
To 22.12. klo 9  Teijon koulun joulukirkko Teijon kirkossa. Kaikki kyläläiset tervetulleita! 
To 22.12. klo 18  Jouluhartaus Teijon luontokeskuksen pihalla. Glögitarjoilu. Salon seurakunta. 
Pe 23.12. klo 20  Jouluun hiljentyminen Valimossa. Ruukkitehtaat. www.mathildedal.fi. 
La 24.12. klo 14  Jouluaattohartaus Teijon kirkossa. Salon seurakunta. www.salonseurakunta.fi. 
La 31.12. klo 11‐  Uudenvuoden vastaanotto Marinassa. Mathildan Marina. mathildanmarina.fi. 
La 31.12.  Uudenvuoden vastaanotto Ruukin Krouvissa. 

 

 

Kuukauden talkoolaiset
Hallitus on jälleen valinnut palkittavat kuukau-
den talkoolaiset: 
Syyskuu: Kari Mäkinen – saunatiimin aktiivi-
jäsen, joka on ollut monessa mukana ja autta-
massa. 
Lokakuu: Anita Kurko – talkooaktiivi, aina pai-
kalla auttamassa kun tarvitaan!
Marraskuu: Jari Takanen – ympäristötalkoiden 
päämoottorisahuri.
Hallitus
 

ainoa edelleen toimiva alkuperäinen takomo-
koneisto. Puutarhassa ja kasvihuoneessa kasva-
tetaan vihanneksia myös myyntiin. Jouluna jär-
jestetään joulumyyjäiset. Jo 26 vuotta on heinä-
kuussa näytelty Jernets fångar -näytelmä.
Teijon Alueen Kyläyhdistys voi olla ylpeä toi-
minnastaan ottaen huomioon paikalliset erot. 
Useimmat satsaukset tarvitsevat intoa ja alku-
pääomaa. Toimintojen tuotto voi kestää vuosia, 
ja se voidaan ehkä mitata pelkästään kiinnos-
tuksena alueeseen ja arvostuksena menneeseen, 
joiden arvoa ei voi rahalla mitata. 
Liisa Vahlsten
lisätietoja: http://www.svetur.se/vallonbruken 

Kannatusjäsenyys yrityksille
Kyläyhdistyksen sääntöjen mukaan uudet jä-
senet hyväksyy hallitus. Iloksemme jäsenhake-
muksia on riittänyt lähes jokaiseen kuukausiko-
koukseen. Syyskuussa saimme myös erään yri-
tyksen kannatusjäsenhakemuksen. Hakemuk-
sessaan yrittäjä kannusti meitä mainostamaan 
tätä mahdollisuutta tukea Kyläyhdistyksen toi-
mintaa. Yritysten kannattajajäsenmaksun suu-
ruus on 100 euroa. Toinen luonteva tapa tukea 
Kyläyhdistystä on jäsenlehden vuosikertatilaus, 
150 euroa. Tätä mahdollisuutta ovat käyttäneet 
muutamat alueen teollisuusyritykset.
Teijon Alueen Kyläyhdistys ry:n tavoitteena on 
tukea alueen koulun ja päiväkodin toimintaa se-
kä huolehtia osaltaan asukkaille tärkeiden alu-
eiden viihtyvyyden ja siisteyden säilyttämisestä 
järjestämällä talkoita ja muuta vastaavaa yhteis-
tä toimintaa. Maksut tukevat kylän nykyisten 
palveluiden säilymistä ja palvelutason edelleen 
kehittämistä. Varsinaisilta jäseniltä emme pe-
ri maksua. Useat yhdistyksen jäsenet kuitenkin 
”kantavat kortensa kekoon” osallistuen talkoi-
siin esimerkiksi tapahtumia järjestettäessä. Ku-
kaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi 
tehdä jotakin; ja jos jokainen tekee jotakin, tu-
lee kaikki tehdyksi.
Hallitus

la. Vanhat rakennukset sekä kulttuuriarvot ovat 
hyvässä hoidossa. Entisöinti on tehty pieteetillä. 
Löfvsta Brukia paikallisen kyläyhdistys hoitaa 
pääosin talkootyönä. Alueella toimii pienyrit-
täjiä: panimo, hevostila, hotelli, käsityö- sekä 
pienverstaita. Vaikka taloudellisia resursseja on 
niukasti, rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
Gimo Bruk on nykyään moderni hotelli- ja kon-
ferenssikeskus. Siellä kuningaspari Kaarle Kus-
taa ja Silvia on viettänyt viikonloppuja seurus-
teluaikanaan. Hotellilla on myös oma hotelli-
kummitus, joka vierailee öisin huoneessa 110. 
Kukaan meidän ryhmästämme ei kuitenkaan 
yöpynyt siellä!
Österby Brukin Vallonirautatakomo sijaitsee 
keskellä kartanoaluetta ja täällä on maailman 

Ruukkimatka Ruotsiin 
Ruukkimatkan Ruotsiin 22.-25.9. järjesti Mat-
hildedalin kulttuuriyhdistyksestä Martin Hein-
richs, joka oli saanut koottua kahden päivän tii-
viin ja mielenkiintoisen matkakokonaisuuden 
meille 14 osallistujalle.  
Dannemyran kaivoksesta louhittiin rautamal-
mi näihin kaikkiin ruukkeihin. Ruukeissa on 
todennäköisesti tuotettu rautaa jo 1400-luvul-
la. Valloonit muuttivat alueelle perhekunnit-
tain 1600-luvulla ja alkoivat kehittää ruukkeja. 
Työntekijät olivat etuoikeutetussa asemassa, sil-
lä koulut ja terveydenhuolto oli järjestetty; les-
keksi jääneet saivat asunnon ja ylläpidon ruu-
kilta. 
Forsmark Brukin omistaa Forsmarkin voima-

Avustuksia yhdistyksille
Kyläyhdistys jakoi juhannusjuhlien tuotosta 
3000 euroa avustuksina alueen muille yhdistyk-
sille. Yksittäiset summat olivat suuruudeltaan 
400-600 euroa ja ne jaettiin seuraaviin tarkoi-
tuksiin:
	 •	Kirjakkalan	Alku:	kiinteistön	lämmi	
    tyskulut
	 •	Mathildedalin	Näytelmäkerho:	uudet		
    tuotannot
	 •	Mathildedalin	Työväenyhdistys:			
    huussin korjaustarvikkeet
	 •	Teijon	Seudun	Eläkkeensaajat:		 	
    45-vuotisjuhlat
	 •	Teijon	Toverit:	sählykaukalon	omara	
    hoitusosuus
	 •	Teijon	Venekerho:	venehallin	sähkö	
    turvallisuus
Hallitus

Joulu-
markkinat

La klo 11-17, Su 11-16

Yli 50 kädentaitajaa: käsitöi-
tä, taidetta, leivonnaisia,
kukkia, joulukoristeita,...

Kahvilassa jouluisia herkkuja
ja elävää musiikkia. Kaikki
näyttelyt ja puodit avoinna.

Lapsille rekiajelua sään
salliessa, karuselli, tonttujen
metsästystä, joulupukki,...

Tervetuloa!
Tiedustelut 044-2611022.

3.-4.12.
Masuunin

LA-Kädenjälki
Kaikenlaista lasista, art 

clay hopeasta, kortteja, ym. 
käsintehtyä

Leila Ahola, puh. 040 776 7214
Teijon Masuuni

la-kadenjalki@gmail.com 

Kiitos!
Teijolainen Risto Kuusjärvi on luovuttanut 
syntymäpäivälahjoinaan saamansa huomatta-
van rahasumman Teijon kyläkoulun hyväksi. 
Risto toivoo, että Kyläyhdistys yhdessä koulun 
kanssa löytää rahalle lasten kannalta hyödylli-
sen tarkoituksen. Kyläyhdistys ja Teijon koulu 
lähettävät Ripelle lämpimät syntymäpäiväon-
nittelut ja kiittävät häntä hienosta teosta.

Teijon ruukin joulunodotusta
Teijon ruukki virittäytyy joulunajan tunnel-
maan joulukuun ensimmäisenä viikonloppu-
na, jolloin Masuunilla pidetään jo perinteek-
si muodostuneet joulumarkkinat ja Teijon ruu-
kin joulupolku avataan. Joulupolku koostuu 
ruukin käsityöläisyrittäjien, muutaman taitavan 
kyläläisen ja Teijon luontokoululaisten luomis-
ta pienistä jouluisista installaatioista, joiden ide-
ana on tuoda joulun valoa ja tunnelmaa ruukin 
alueelle. Polku kiertää kirkon, kartanon ja Ma-
suunin kulmilta hautausmaalle ja vanhalle tam-
melle, sepän pajalle ja PajaKullan puodille ja on 
esillä koko joulukuun ajan. Joulupolun voi kier-
tää myös iltapimeällä taskulamppujen kanssa ja 
bongata polun varrella lymyileviä tonttuja, joita 
löytyykin vähän joka kolosta... 
Masuunin joulumarkkinoilla on tänä vuonna 
yli 50 kädentaitajan töitä ja mahdollisuus hank-
kia kotiin ja pukinkonttiin mitä erilaisimpia kä-
dentaidon näytteitä: käsitöitä, taidetta, joulu-
koristeita, kukkia, leivonnaisia... Kahvilassa on 
tarjolla itse leivottuja jouluisia herkkuja ja elä-
vää musiikkia, mm. Black Coffee Trion jouluis-
ta jazzia. Kaikki puodit ja näyttelyt ovat avoin-
na, galleriassa on ihailtavina kahden palkitun 
luontokuvaajan töitä. Lisäksi ohjelmassa on lap-
sille rekiajelua - jos vain lunta riittää -, karusel-
li Masuunin sisäpihalla, tontunmetsästystä jou-
lupolulla (palkinnot!) sekä tietenkin joulupukin 
vierailu. 
Kyläyhdistyksen puodissa on myynnissä jou-
lupuuroa ja glögiä sekä mm. kirkkokynttilöitä, 
Aila Salmivaaran Teijo-aiheisia joulukortteja ja 
koululaisten vuosikalentereita. Samalla voi tu-
tustua Teijon luontokouluprojektiin, ja esillä on 
valokuvia koululaisten tähänastisista tekemisis-
tä projektin puitteissa. Myös Teijon kirkko on 
avoinna molempina päivinä: lauantaina klo 18 
kauneimmat joululaulut sekä sunnuntaina avoi-
met ovet klo 12-14 ja yhteislaulua klo 14-15. 
Lämpimästi tervetuloa ruukkikylän jouluiseen 
tunnelmaan!
Marja-Maria Bäckmand

Mathildedal tunnelmoi valoilla
Mathildedalin ruukkimiljöötä pääsee ihaile-
maan pimeässä uudella tavalla, kun kylään sy-
tytetään uusi, tunnelmallinen talvivalaistus lau-
antaina 19.11. Rakennusten ja puiden valaistus-
ta jatketaan helmikuun loppuun saakka.
Yhteensä yhdeksän kohdetta valaistaan alkaen 
Terhon edessä olevasta isosta puusta ja jatkuen 
mäkeä alas ruukinrantaa kohti. Valaistukseen 
käytetään punaisen, sinisen ja vihreän sävyisiä 
Easy LED:n lainaamia suuritehoisia led-valoja, 
joiden sähkönkulutus on verrattain vähäistä.
Valaisun tarkoituksena on ilahduttaa kyläläi-
siä, mutta myös tehdä Mathildedalia näkyväk-
si talvimatkailukohteena. Turistikauden väljen-
nys ja pidennys auttaisi sekä rauhallisen tunnel-
man luonnissa että helpottaisi paikallisten yrit-
täjien toimintaa.
”Emme halua luoda massatapahtumia, jois-
sa olisi tuhansia kävijöitä vain yhtenä tai kah-
tena päivänä vuodessa, vaan pyrimme luomaan 
kylän, jossa voi rauhoittua, rentoutua ja naut-
tia tunnelmasta ympärivuotisesti”, sanoo valai-
suidean äiti, yrittäjä Maria Rantanen Mathildan 
Marinasta. Talvivalaistuksen lisäksi Mathilde-
dal muuntautuu joulukuun ajaksi joulukyläksi: 
puodit, kahvilat ja ravintolat pitävät ovensa au-
ki viikonloppuisin ja sisällyttävät valikoimiinsa 
jouluaiheisia tuotteita ja tapahtumia.
Myös Salon kaupunki on mukana joulukylä-
hankkeessa. ”Teijon osuus Salon alueen matkai-
lussa on kiistattoman tärkeä ja halusimme eh-
dottomasti lähteä mukaan tukemaan Joulukylä-
konseptia. Mathildedalin alueen miljöö on ai-
nutlaatuinen ja tämä uusi konsepti luo muka-
vaa lisämaustetta talviajan matkailuun. Pidän 
erittäin tärkeänä sitä, että yhteistyössä on mu-
kana salolaista led-osaamista Easy LED:n kaut-
ta. Saamme salolaista huippuosaamista, yhdes-
sä tekemistä ja lämminhenkistä joulunajan tun-
nelmaa yhdistettyä mitä upeimmissa puitteissa 
Mathildedalin ruukin miljöössä”, summaa Sa-
lon kaupungin viestintäassistentti Eija Laitinen.
Milla Rauma


