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Jalkahoidot ammattitaidolla  
sekä erilaiset hierontahoidot  

Hoitola Sypressi 
Matildan puistotie 6 

p. 040 718 7486/Tarja Aho 

P.S. Sypressin Hyvinvointipäivä 24.10. 

Perniön VPK suorittaa 
Ongelmapuunkaadot, koulutukset, 

telttavuokraus, työpalvelut, 
vesisukellukset, talviaikaan myös 

lumien luonnit katoilta 
www.pernionvpk.fi 

Rebekka Ruutikainen kävi tutustumassa Märynummen kyläyhdistykseen. Kuva: Juha Kainulainen. 

Sisarukset Pia Vuorinen ja Mia Karaagac markkinatunnelmissa Teijolla. Kuvat: Rebekka Ruutikainen.

Kylillä	tapahtuu	

Onnistuneet	juhlat	
juhannuksena	
Tänäkin vuonna jännitettiin kovasti 
juhannuksen säätä tietäen, että sillä on suuri 
vaikutus vierailijoiden määrään. Viime 
vuoden jäätävän kylmä mutta sateeton aatto 
on vielä hyvin muistissa.  

Vaikka päivällä hiukan sateli, illaksi saimme 
aivan loistavan ilman. Se näkyi myös kävijä-
määrässä. Lippuja myytiin hiukan yli 1100 ja 
koska kyseessä oli perhejuhla, lapsia oli 
mukana ainakin parisataa eli vierailijoiden 
kokonaismäärä oli varmasti yli 1400. 
Sellainen määrä koettelee jo järjestäjien 
resursseja, mutta jälleen selvittiin hienosti ja 
kaunis sää piti kaikki hyvällä tuulella, vaikka 
paikoin joutui hiukan jonottamaan.  

Orkesteri, bufetti ja kokko noudattelivat 
perinteitä. Tällä kertaa lapsille oli hankittu 
kaksi pomppulinnaa, jotka olivat täynnä koko 
illan. Tänä vuonna ravintolaa pyöritti Kylä-
ravintola Terhon väki, joka oli nähnyt kovasti 
vaivaa viihtyisän tarjoilualueen rakenta-
misessa.  

Kiitos kaikille kävijöille ja ennen kaikkea 
niille vapaaehtoisille, jotka tekivät omalla 
työllään hienon juhlan mahdolliseksi. 

Pauli Sarelius 

Avustuksia	hyviin	
tarkoituksiin	
Kyläyhdistys jakaa osan juhannusjuhlien 
tuotosta alueen yhdistyksille käytettäväksi 
hyviin tarkoituksiin. Kirjalliset anomukset 
perusteluineen pyydetään jättämään 4.10. 
mennessä Pauli Sareliukselle, pj@teijo.fi. 
Lisätiedot:  

Pauli, p. 050 646 70 tai  
Marja-Sisko, p. 044 596 9300.  

Kyläyhdistyksen hallitus käsittelee anomukset 
lokakuun kokouksessaan. 

TAKY/hallitus 

Kylässä	Märynummella	
Märynummen kyläyhdistyksen puheenjohtaja 
Riitta Nieminen kutsui Teijon Alueen 
Kyläyhdistyksen edustajia vierailemaan 
perinteiseen Märypäivät-tapahtumaan 
lauantaina 29.8. Lähdimme siis tutustumis-
retkelle. 

Tapahtumassa oli monenlaista aktiviteettia. 
Mieleen jäi muun muassa miäletön mäkiauto-
kilpailu, jossa kilpailijat olivat itse rakentaneet 
ajokkinsa. Rata oli suljettu mäkinen 
tienpätkä, jonka turvallisuutta oli valvomassa 
mm. VPK:n pelastushenkilökunta. Yleisöä  
oli runsaasti seuraamassa. Autoharrastajia 
kiinnosti myös tapahtumassa näytteillä olleet 
vanhat autot. 

Märynummen urheilukentällä oli Salon 
kuumailmapallokerho esiintymässä. Lennolle 
ei päässyt, mutta muuten kuumailma-

palloiluun oli mahdollista tutustua. 
Uteliaimmat pääsivät kiipeämään koriin 
sisälle ja fiilistelemään. 

Jonna Hellberg-Pitkänen viihdytti lapsia 
kentällä. Hän teki jättisaippuakuplia, joita 
kentällä vierailijat saivat ihailla. Hellberg-
Pitkänen edustaa MLL:n Salon osastoa ja 
tekee yhteistyötä Märynummen kylä-
yhdistyksen kanssa.  

Jättisaippuakuplien resepti: 

 ½ dl glyserolia (apteekista) 
 2 dl fairya 
 3 vettä  

Näiden lisäksi tarvitaan rautalankaa, joka 
muotoillaan ympyrän malliseksi. Rautalanka-
ympyrä pinnoitetaan askartelukaupasta 
saatavalla piippurassilla. Näillä vinkeillä 
onnistuu tekemään jopa puoli metriä korkeita 
saippuakuplia.  

Kiitos märyläisille hienosta tapahtumasta ja 
Jonnalle hyvästä reseptistä! 

Rebekka Ruutikainen 

Nyrkit	heilumaan	
Kyläläisillä on nyt mahdollisuus harrastaa 
potku-/ thainyrkkeilyä kuntoilupohjalta. 
Ohjaajana toimii Tommi, jolla monen 
vuoden kokemus eri lajeista ja valmentami-
sesta.  

Mitään aikaisempaa kokemusta ei tarvitse 
olla, kunto nousee huomaamatta ja hyvässä 
hengessä mennään. Aloitellaan kevyesti ja 
treenataan 1-1½ tuntia tilanteen mukaan. 
Harjoitus menee seuraavasti: alkulämmittely, 
perustekniikkaa ja loppujumppa (lihaskunto-
liikkeitä).  

Alkuun vakiovuorot urheilutalolla keski-
viikkoisin klo 18. On mahdollista, että 
myöhemmin jatketaan treenaamalla kaksi 
kertaa viikossa. Mukaan tarvitaan verkkarit, 
juomapullo ja iloinen mieli. Tervetuloa!  

Lisätietoja Tommilta: 

tommi.loimovuori@gmail.com  

 

Nyrkit	saveen	
Keramiikkakerholaiset kokoontuvat tänä 
syksynä aina keskiviikkoisin klo 18-20 Teijon 
Keramiikkapajalla. Uudet tekijät ovat lämpi-
mästi tervetulleita mukavaan joukkoon. 
Lisätietoja saa minulta, p. 040 559 2279. 

Aila Salmivaara 

Nuoret	VPK‐toimintaan	
Nuorten VPK on taas alkanut ja 
kokoontumiset totuttuun tapaan Teijon 
rannan VPK:n tiloissa tiistaisin klo 17.30-
19.30. Kaikki tervetuloa mukaan hyödyllisen, 
ilmaisen ja mukavan harrastuksen pariin!  

Harrastus sopii 7-15-vuotiaille. Sitä vanhem-
mat voivat liittyä hälytysosastoon.  

Lisätietoja teijo.fi. Päivien teemoista kerro-
taan osoitteesta: www.pernionvpk.fi 

Koirat	kouluun	
Koirankoulutusta alkeista jatkoryhmään 
maanantaisin klo 18 Teijon jalkapallo-
kentällä. Ota mukaan koiralle normaali panta 
ja normaali talutin, motivaationa toimivat 
joko herkut tai lelu.  

Koulutus tapahtuu positiivisen palkitsemisen 
kautta ja treenataan mitä itse kukin haluaa. 
Ennakkoilmoittumisia ei tarvita ja kaikki ovat 
tervetulleita. Lisätietoja Tanjalta:  

1.tanja.falk@gmail.com 

Kimpassa	asioille	
Salon kaupungin palveluliikenne tarjoaa 
kaikille kaupungin asukkaille pääsyn 
palveluiden luokse. Palveluliikenteen auto 
noutaa tarvittaessa kotiovelta. Kuljettaja 
avustaa matkustajia kaikissa matkan vaiheissa. 
Autossa on tilaa myös matkustajien ostoksille.  

Teijon suunnalta liikennöidään keskiviikkona 
Salon keskustaan ja perjantaina Perniön 
kirkonkylään. Asiointiaikaa on enimmillään 
kaksi tuntia. Matka tilataan arkisin klo 12-15 
numerosta (02) 778 7716. Huom. tilaus 
viimeistään matkaa edeltävänä päivänä  
klo 15. Matkan hinta on 3,30 € suuntaansa. 

Tarkemmat tiedot löytyvät uusimmasta 
Kaupunkitiedotteesta (9/2015). Kyläyhdistys 
on jakanut tiedot alueen ilmoitustauluille. 
Tietoa löytyy myös salo.fi- ja teijo.fi-sivuilta. 

Marja-Sisko Ranta 

Kirjakkalan Alku 
Alku kiittää kaikkia kesän urheilusankareita! 
Yleisurheiluilloissa oli erittäin hyvä osanotto 
koko kesän ajan. Katso kannen kuva! 

Kesäkauden palkintojen jako sekä mehu- ja 
kahvitarjoilu Alun talolla su 27.9. klo 15. 

Punttisali avoinna 5.10. alkaen maanantaisin 
ja torstaisin klo 17-20. 

Kuntojumppaa Teijolla 
Rea Hietanen vetää jumppaa Teijon urheilu-
talolla tiistaisin 15.9.-1.12. (ei viikolla 42) 
Hinta on 49,50 €, jonka Salon kaupungin 
liikuntapalvelut laskuttaa. Ilmoittautumiset 
netissä (salo.fi/liikunta/hellewi) tai Realle eka 
kerralla, jolloin kokoonnutaan klo 19-20 ja 
sovitaan, mikä on sopivin kellonaika jatkossa. 

Vuokko Hovatta Matildassa 
Vuokko Hovatta Duo –konsertti Mathilde-
dalissa la 17.10. klo 19. mathildedal.fi 

Teijon Seudun Eläkkeensaajat 
Syksyn alkaessa normaalit tapahtumat: 

 joka kuukauden toinen tiistai klo 12 
alkaen kerhopäivä Postillassa  

 maanantaisin boccia urheilutalolla  
 keskiviikkoisin jumppa urheilutalolla 

klo 10-11 
Osallistumme seurakunnan aamukahveille 
Postillassa. Hengellinen päivä Perniössä su 
27.9.: kirkonmenot, ruokailu ja ohjelmaa. 

Salon seurakunta 
Rukoushetki Teijon kirkossa perjantaisin  
klo 11.  

Aamukahvit Teijon Postillassa 

 to 17.9. klo 9 
 to 15.10. klo 9 
 to 12.11. klo 9 

Seppä Teijolla arkisin 
Sepänpaja avoinna ja seppä Jari Heino 
paikalla säännöllisen epäsäännöllisesti. 
teijonpaja.fi 

Taidenäyttelyt Masuunissa 
27.9. saakka Riikka Niittosen ja Leena 
Lehden "Kuori": Maalauksia, installaatioita ja 
videotaidetta. 

8.10.-6.12. "Tul kaljompääl fiirama kansam-
parkki!": Salon kansalaisopiston Ihminen 
luontokuvassa -kurssin näyttely, toteutettu 
yhteistyössä Teijon kansallispuiston kanssa. 

La 10.10. Pastellimaalauskurssi, vetäjänä 
kuvataiteilija Rea Nurmi (reanurmi.com).  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
galleria@teijonmasuuni.fi tai 0500 476 406. 

Masuuni ja kahvila Mallen ovat syys-talvi-
kaudella avoinna  

 lauantaisin klo 11-16.30  
(Teijo-tori 11-15) ja  

 sunnuntaisin 12-16.30  
 Mallen lisäksi myös sop. mukaan 

Hyvät asiakkaat, yhteistyökumppanit ja MALLEN-ystävät!  
MALLEN-kahvilan tiimi kiittää kovasti ensimmäisestä, 
yhteisestä kesäsesongista Teidän kanssanne.  
Toivomme Teille kaikille herkullista vuoden jatkoa!

Ihanasti itselle  
-hyvinvointiviikonloppu  

10.-11.10. 
Hoitola Sypressissä  

 
Ajatuksia herättävä kehon ja  

mielen hyvinvointiviikonloppu.  
Goal Mapping -workshop, hierontaa, 

patikointia, rentoutusta, mukavaa 
yhdessäoloa. 

Lue lisää ja ilmoittaudu heti! 
www.loistotahti.com/ihanasti-itselle 


