Yritysesittely

Rakkaudesta kylään – Kyläpanimo ja Kyläleipuri
Saunan lauteilta lähtenyt idea kylän omasta panimosta ja sen vanavedessä leipomosta kävivät toteen noin vuosi sitten, kun juuri rakennetussa kyläpanimossa pantiin ensimmäiset oluet tuloilleen.
Nyt vuoden jälkeen on hyvä aika kysellä oluentekijä Tuomo Holmin ja Kyläleipuri Elina Rantamäen mietteitä menneestä vuodesta.
Joulukuussa 2014 ensimmäiset viralliset tynnyrilliset olutta laitettiin käymään. Noin kuuden viikon päästä oli oluiden lanseeraus ravintoloihin ja
kauppoihin. Varaslähdön Kyläpanimo sai kuitenkin jo yhteistyössä Rekolan Panimon kanssa tehdystä tummasta lagerista Valssista marraskuussa
2014, jonka jälkeen oman panimon tuotteita ovat
olleet aromikas vehnäolut Mathilda, hedelmäinen ja täyteläinen Indian Pale Ale Teijo ja raikas
American Pale Ale LaMer. Kesäksi kausituotteena markkinoille tuli kesäinen Rölssi, Kölsch-tyylinen Ale.
Ensimmäisen vuoden aikana panimoa on jo laajennettu, alun kolme tankkia jäivät hyvin pian liian pieneksi kapasiteetiltaan, ja nyt panimossa pöriseekin jo viisi tankkia, ja olutmäärä nousee 70 000
litraan vuodessa. Panimossa työskentelee Tuomon
lisäksi nyt myös uusi työntekijä, Peter Torniainen.
Kyläpanimon tuotteita saa Salon ja Perniön lisäksi
myös Turusta ja Helsingistä.
Panimon yhteyteen rakennettu Kyläpuoti leipurin massiivisine uuneineen avautui juuri sopivasti
Kansallispuiston avajaisten kanssa samaan aikaan
helmikuussa 2015. Siitä lähtien Kyläleipuri Elina
on pitänyt puotia ja leiponut herkullisia juurileipiä ja Teijo-pullaa kyläläisten ja vierailijoiden iloksi. Suosikkileivonnaiseksi ovat nousseet kaikki olueen liittyvät leivät eli vierre- ja mäskileivät sekä Tei-

ta. Pikaisen asiakasgallupin tuloskin antaa pelkästään kiitettävät ja loistavat arvosanat, taisipa yksi
haastattelun aikana vieraillut kyläläinen kertoa, että paikka on parasta koko Teijolla! Elinan ja Tuomon alkuperäinen idea siitä, että tällä saadaan aikaiseksi positiivista meininkiä ja ennen kaikkea
kylää tunnetuksi on toteutunut: ”Kylä”-brändin
houkuttelemana on tultu tutustumaan – ja ihastumaan meidän kyläämme.
Uutta panimolla on Kyläpanimon parvi, johon
ryhmät voivat tulla tutustumaan oluen panoon ja
panimon tuotteisiin ja nauttia pieniä makupaloja
kyläleipurin lautaselta. Parvelle pääsee ihan pian
tutustumaan, sillä lauantaina 28.11. klo 13-15 Kyläpanimon uudella parvella järjestetään Joulutuparit & KyläHerkut -tapahtuma, jossa maistatuksessa mm. Kyläleipurin joulun leivät eli karpalo-pistaasi maalaisleipä ja Kyläpanimon vierteeseen tehty vierreleipä. Paikalla on myös Thierry Jung Fiskarsin juustolasta maistattamassa juustoja. Tapahtumassa voi hyvin myös tehdä ennakkotilaukset
joulua varten!
jo-pulla. Puodissa toisessa pääosassa on tietysti panimon tuotteet, lisäksi hyllyiltä löytyy muita lähituottajien tuotteita, mm. kylähunajaa ja Fiskarsin Juustolan tuotteita. Puodissa selkeä sesonkiaika on ollut kesä, mutta vierailijoita käy tasaisesti
myös muina aikoina, ja yhteistyökumppanuuksia
Salon alueella on löytynyt mukavasti. Elinan leipiä
saa nykyään puodin lisäksi Perniön K-supermarketista, Salosta K-citymarketista sekä Herkku ja
Lahja Murenasta, Muurlan kalakaupasta ja myös
ravintola Seurahuoneen leipäkoreista.
Kyläpanimo ja –leipuri on otettu suurella ilolla
vastaan sekä kyläläisten että lomalaisten puoles-

Teksti: Mari Holopainen. Kuva: Ari Ranta.
Joulukuussa kyläpuoti on avoinna:
1.12.-20.12. pe klo 13-16, la-su klo 11-16
23.12. klo 13-19
24.12. klo 9-12 (leivissä vain
ennakkotilausten nouto!)
26.12. klo 11-15
30.-31.12. klo 13-16
Katso myös www.kylapanimo.fi ja
www.kylaleipuri.fi.

Yhdistyskuulumisia

Teijon alue haluaa kasvattaa kaupungin tuloja
Saatekirje
Salon
kaupunginvaltuustolle
2.11.2015. Kirjeen liitteenä oli perustietoa Teijon alueen yritystoiminnasta sekä 12 yrittäjän/
toimitusjohtajan kannanotot Teijon koulun lakkautusuhkaan. Taustajoukoissa yrittäjiä oli tätä
enemmän.
Hyvä salolainen päättäjä
Me Teijon alueella ymmärrämme hyvin kaupungin taloudellisen tilanteen tuomat paineet ja pyrimme omalta osaltamme tekemään parhaamme
tilanteen helpottamiseksi. Teijon koulun lopettaminen ei kuitenkaan mielestämme ole oikea
ratkaisu talouden korjaamiseen, vaan olemme
valmiit edelleen kehittämään aluettamme niin,
että kaupungin sieltä saamat verotulot kasvavat
ja tukevat siten kaupungin talouden kehittymis-

tä oikeaan suuntaan.
Koulun sulkemisessa ei ole kyse vain koulusta.
Huolemme on, että se pysäyttää alueen elinkeinoelämän kasvun. Uusia työpaikkoja ei enää synny, koska peruspalvelujen puuttuminen vaikeuttaa rekrytointeja. Tämä heijastuu sekä yhteisöveroon että kunnallisveroon niitä pienentävästi. Alueellamme on myös suuri myymättömien
tonttien potentiaali, joka oikein hyödynnettynä
kasvattaa kiinteistöveroja.
Alueelle syntyy koko ajan uusia työpaikkoja
ja matkailijamäärät ovat voimakkaassa kasvussa. Elinkeinoelämä alueella voi hyvin ja yhteistyö kaupungin kanssa on sujunut erinomaisesti.
Näin haluamme jatkaa.
Kuten oheisesta liitteestä voitte huomata, paikallinen elinkeinoelämä on erittäin huolissaan pe-

ruspalvelujen katoamisesta alueeltamme. Toivottavasti huomaatte myös esityksestämme paistavan optimismin: halun ja kyvyn luoda työpaikkoja ja kehittää liiketoimintaa. Ja ennen kaikkea
pitää kylämme vireänä ja elinvoimaisena.
Esityksessämme on myös konkreettinen ehdotus, jolla Teijon koulun sulkemisesta suunniteltavat säästöt korvataan.
Nyt tarvitsemme apuanne.
Teijon alueen yrittäjät sekä Teijon Alueen
Kyläyhdistys ry

KyläKuulumisia
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Kuva: Tatu Gustafsson

Teijon koululle jatkoa
Tätä kirjoittaessani Salon kaupunginhallitus on juuri ilmoittanut valtuustolle vetävänsä pois ehdotuksensa Hajalan, Pajulan ja Teijon koulujen lakkauttamisesta. Sen tarkempaa tietoa siitä, mikä lisätieto sai kaupungin hallituksen näin tekemään, ei tullut esiin. Päätökseen ei enää palata tämän valtuustokauden aikana. Valtuustokausihan jatkuu kuntavaalien ajankohdan siirtämisen vuoksi toukokuun loppuun 2017. Tulkitsemme tätä niin, että saimme työrauhan ainakin
vuoteen 2018. Toivottavasti tulkitsemme oikein.
Haluaisin mielelläni uskoa, että perustelumme Teijon koulun jatkumiseksi vaikuttivat osaltaan päätökseen. Kyläyhdistys yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa korosti, että koulun lakkauttamisessa ei ole pelkästään kysymys koulusta, vaan
alueemme kokonaiskehityksestä. Teijon alue on kaupunkimme ainoita kehittyviä alueita, jossa tarvitaan uutta työvoimaa. Tämän saamisen edellytyksenä ovat lähellä olevat peruspalvelut. Koulun sulkeminen olisi vaikeuttanut alueemme kehitystä merkittävästi.
Tämän lehden teemana on koulun lakkautusuhan torjuminen. Projektin tämänkertainen vetokaksikko kertoo tiiviisti reilun kuukauden mittaisesta urakasta. Takakannessa on Kyläyhdistyksen saatekirje valtuutetuille. Näillä esimerkeillä haluamme kertoa, että työ oli tälläkin taistelukerralla valtaisa. Osaltani haluan kiittää kaikkia vaikuttamiseen osallistuneita hienosta työstä ja erityisesti alueen yrityksiä merkittävästä tuesta.
Toivottavasti voimme jatkossakin jatkaa samalla yhteistyötasolla.
On kuitenkin todettava, että seuraava valtuusto tullee kouluasiaan palaamaan, sillä kaupungin talouden huonoimpien vuosien ennustetaan sattuvan seuraavalle valtuustokaudelle. Varmistaaksemme koulun säilymisen jatkossakin ryhdymme saman tien tekemään suunnitelmia sekä koulun toiminnan että alueemme vetovoimaisuuden edelleenkehittämiseksi. Työtä tehdään – kuten tähänkin asti – yhteistyössä alueemme eri toimijoiden sekä kaupungin kanssa. Jo nyt voi sanoa, että päiväkodin, koulun ja lapsiperheiden asiat ovat Kyläyhdistyksen ensi vuoden toimintasuunnitelmassa isommassa roolissa kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Talkooväkeä tarvitaan!
Muutakin hyvää on tapahtunut. Kesä oli alueellamme jälleen kaikkien aikojen vilkkain vaikka olikin aluksi kovin kylmä. Vastaavasti meitä sitten palkittiin hienolla syksyllä, joka tuntuu vieläkin jatkuvan. Suppilovahverot vasta näyttävät heräävän. Nyt vain odotellaan lunta, että päästään vihdoinkin testaamaan Metsähallituksen tekemiä uusia latupohjia.
Joulun ajan tapahtumalistaus on mukana tässä lehdessä. Kalenterissa on varmasti jokaiselle jotakin. Lisää tapahtumia ilmaantuu; kaikkea järjestäjät eivät uskaltaneet vielä ilmoittaa suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi. Nautitaan runsaasta tarjonnasta ja virittäydytään joulun tunnelmaan.
Mukavaa joulun odotusta.
Pauli Sarelius

Julkaisija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
Toimitus: Marja-Sisko Ranta, 044 596 9300, tiedottaja@teijo.fi
Taitto: Tatu Gustafsson
Jakelu: Teijon alueen taloudet
Painosmäärä: 900 kpl

Koulutaiston askeleita
Kaikenlaisia huhuja liikkui ja ennakkopelkoja
oli, mutta silti Teijon koulun lakkautusuhka tuli meille yllätyksenä - olimmehan keväiden 2013
ja 2014 taistoissa saaneet lupauksen työrauhasta
vuoteen 2017. Virallisesti kaupunginjohtaja kertoi asiasta 21.10. Jo pelkkien huhujen perusteella kyläyhdistyksen hallitus sekä Koulu- ja päiväkotitiimi olivat ryhtyneet pohtimaan vaihtoehtoja ja etenemissuunnitelmaa. Todettiin, että
jatketaan aikaisemmista kerroista tutulla asialinjalla: laskelmia, euroja, kokonaisnäkemystä,
vaikutusten laaja-alaista tarkastelua. Hetimiten varasimme audienssin myös Salon uudelle
lasten ja nuorten palveluiden päällikölle Leena
Liusvaaralle. Uutena vastuuhenkilönä hänet oli
tärkeää perehdyttää tilanteeseemme.
Välittömästi kaupunginjohtajan esityksen tultua julki alueemme yrittäjät aktivoituivat. Ensimmäisenä kyläyhdistykseen yhteyttä ottivat
Mathildedalin matkailuyrittäjät, muut seurasivat nopeasti perässä. Kyläyhdistys kokosi yrittäjiä yhteistapaamiseen maanantaina 27.10. Tilaisuudessa suunniteltiin jatkoaskeleita eli jo sovittua Leena Liusvaaran tapaamista sekä muita
toimia. Aikataulun tiukkuuden takia oli syntynyt ajatus valtuustokirjeestä: lähetetään yrittäjien ajatukset tiedoksi suoraan niille, jotka asiasta päättävät.
Tapaaminen 30.10. Leenan kanssa sujui erinomaisesti. Saimme käytyä läpi kylämme kannalta tärkeät näkökulmat. Leena puolestaan
kertoi taustoja kaupungin päätöksenteolle. Rohkeasti ja suurta asiantuntemusta osoittaen hän
pohti kanssamme myös valtuustopäätöksen jälkeisiä etenemisvaihtoehtoja.
Lokakuun viimeisellä viikolla Kyläyhdistys kokosi erilaisten yrittäjien näkökulmia yhteen. Aikataulusyistä kaikilta ei ehditty kysyä, mutta

mukaan saatiin edustava otos teollisuus-, palvelu- ja matkailuyrityksiä. Yrittäjät/toimitusjohtajat paneutuivat kannanottoihinsa huolella ja
saimme ”taloudellisesti” erittäin painavia näkökulmia koulumme puolesta. Kirje lähti kaikille
51 valtuutetulle maanantaina 2.11.
Sen jälkeen vuorossa oli mielestämme hallittu ja
onnistunut mediasuhteiden hoito. Saimme asiallemme mukavasti julkisuutta.
Kaupungin järjestämässä kuulemistilaisuudessa linjamme jatkui. Kahden muun koulun kysymyksiä käsiteltiin yhteensä puolitoista tuntia.
Meillä ei ollut kysyttävää, koska emme halunneet ajatellakaan koulun loppumista. Lyhyessä
puheenvuorossa vain kertasimme tärkeät perustelut Teijon koulun säilyttämiselle. Tästä asialinjasta saimme kiitosta monelta taholta.
Rinnallamme koulutaistossa olivat siis Hajalan ja Pajulan koulujen vanhemmat, joilta löytyi uskomaton määrä energiaa asian hoitamiseen. Luonnollisista syistä heidän painotuksensa olivat hiukan erilaiset. Meidän näkökulmastamme Hajalan ja Pajulan kanssa tehty hyvä yhteistyö toi ”yritykset edellä” –linjaamme sopivan täydennyksen.
Teijon koulun toiminta siis jatkuu. Seuraava
taisto jää mitä todennäköisemmin viimeiseksi, jollei kouluun – ja myös päiväkotiin – saada
merkittävästi lisää lapsia. Olemmekin jo luonnostelleet ensimmäisiä jatkoaskeleita; onneksi
ideoita riittää. Uskomme, että suunnitelmat täsmentyvät ennen helmikuun Kyläkokousta, jossa kyläläiset pääsevät vaikuttamaan niihin. Sen
jälkeen tarvitaan talkooväkeä toteuttamaan ideoita. Iloksemme ensimmäiset innokkaat ovat jo
ilmoittautuneet. Haluaisitko sinä olla mukana?
Ota yhteyttä!
Jonna Ruohonen ja Marja-Sisko Ranta

Kyliltä kuuluu
Koirakoulu on talviteloilla kevääseen asti.
Rea Hietanen vetää kuntojumppaa Teijon
Urheilutalolla myös ensi keväänä, tiistaisin
klo 18.30-19.30, viikoilla 3-17 (ei 8). Ilmoittautumiset netissä (salo.fi/liikunta/hellewi) tai
Realle ensimmäisellä kerralla.
Teijon Seudun Eläkkeensaajien Pikkujoulua vietetään 8.12. Ravintola Brukinrannassa
kello 14.30 alkaen: omaa ohjelmaa, pukki vierailee. Vapaaehtoinen lahjapaketti. Jouluruoka
jäseniltä 16 euroa, muilta 21 e. Lisätiedot:
Marjatta, p. 0400 559 552.
Kyläsaunan terassille on saatu lahjoituksena
uusvanhat pöydät. Kiitos lahjoittajalle. Klapitalkoita on pidetty ja pönttöuuneja lämmitetään ahkerasti. Tervetuloa saunomaan keskiviikkoisin, perjantaisin ja sunnuntaisin. Lippuja Teijon Kyläkaupalta. Lisätiedot: teijo.fi.

Teijo on my mind – Teijo mielessäin. Sanna Salovuori on helsinkiläinen viestintä- ja
tapahtuma-alan yrittäjä, joka on perheineen
viettänyt Teijossa vapaa-aikaa jo vuodesta
1990. Sanna perusti kesällä 2015 blogin, jossa
hän innostui kirjoittamaan Teijosta lokakuisen viikonloppuvierailun jälkeen. Julkaisimme
Sannan omilla laulain.fi-sivuilla ilmestyneen
tekstin myös Kyläyhdistyksen teijo.fi-sivuilla.
Kyläyhdistys kiittää Sannaa yhteydenotosta ja
viehättävistä muisteloista.
Kyläyhdistys suunnittelee pöytäjuhlia helmikuulle. Jos huhut pitävät paikkansa, juhlabändi on Lauri ja Pehmeät Vävyt.
Kyläseppämme Jari Heino lähtee ulkomaantyökomennukselle. Pajassa toiminta jatkuu:
seppänä toimii Maakarhun Ari Karhu, p.
0400 438 789, maakarhu@gmail.com

Juhlailotulitukset
Ravintola
Brukinranta
Joulumyynti 21.-23.12.
klo 10.30-18.
Joululaatikoita,
salaatteja ja
leipomuksia.

Kuva: Tatu Gustafsson

Avustuksia yhdistyksille
Teijon juhannusjuhla onnistui mainiosti tänäkin vuonna. Tärkeintä oli, että vieraamme viihtyivät ja nauttivat keskikesän juhlasta. Siinä sivussa juhannusjuhla tuotti mukavasti rahaa;
tuottohan käytetään perinteisesti alueen hyväksi.
Juhannusjuhla on järjestelyvastuussa olevalle Kyläyhdistykselle ja muille mukana oleville
yhdistyksille iso ponnistus. On ilahduttavaa ja
motivoivaa, että juhlien tuotolla voidaan virkistää alueen eri ikäisiä asukkaita ja saadaan kyläläisille tärkeitä projekteja eteenpäin. Tänä vuonna täytyy erikseen mainita, että olemme saaneet
alueelle ainakin kaksi ”uutta” harrastusmahdollisuutta: kesällä pesäpalloillaan ja talvikaudella
nyrkkeillään!
Alueen viitoitusta uusitaan nykyvaatimusten
mukaiseksi parhaillaan: vihreät soikiot säilyvät,
mutta isoja tienvarsiopasteita ja kohdeopasteita
uusitaan. Kyläyhdistyksen osuus tuotosta käytetäänkin lähinnä viitoituskustannusten kattamiseen.
Muille alueen yhdistyksille rahaa jaettiin hakemusten pohjalta yhteensä 3326 euroa ja se jakaantui seuraavasti:
• Kirjakkalan Alku, pesäpallovälineiden
hankintaan 500 e
• Mathildedalin Työväenyhdistys, näyttämön ja tanssilavan kunnostamiseen 500 e
• Meri-Teijon Alppiseura, uuden lähtölavan
materiaaleihin 400 e
• Teijon Seudun Eläkkeensaajat, virkistäytymiseen 500 e
• Teijon Toverit, lisäeristykseen sekä koripallotelineiden uusimiseen 500 e. Lisäksi
Teijon Tovereille myönnettiin jo hankittujen nyrkkeilyvälineiden kustannuksiin 326
euroa.
• Teijon Venekerho, venehallin paloturvallisuuden parantamiseen sekä ylläpitokuluihin 600 e
Lämmin kiitos sekä kaikille juhannusvieraille
että talkoissa mukana olleille. Ensi vuonna taas!
Hallitus

Potkua päivään
Potkunyrkkeilyharjoitukset ovat pyörineet Teijolla syyskuusta asti. Porukkaa on ollut treenissä ilahduttavasti 6-16, ikähaarukka alakoululai-

sista eläkeläisiin. Sitä voidaan jo meidän mittapuun mukaan kutsua hyväksi määräksi harrastajia yhdelle lajille!
Treeneissä alkuverryttelyyn kuuluu vaihdellen
juoksua, varjonyrkkeilyä, venyttelyä ja mitä milloinkin ohjaaja on keksinyt, jotta lihakset lämpenevät. Alkulämmittelyn jälkeen keskitytään
joko liikesarjoihin tai itse tekniikkaan, yleensä
kyllä kumpaakin.
Uusien harrastajien on helppo soluttautua mukaan: jokaiselle neuvotaan liikkeet alusta alkaen, eli mistään ei siis jää paitsi. Ei siis todellakaan ole tarpeen ajatella, että en voi lähteä treeneihin kun en ole ennen ollut.
Lajissa kunto nousee ”kuin itsestään” ja
se on yhtä turvallinen kuin mikä tahansa muukin harrastus nimestään huolimatta. :)
Tervetuloa mukaan!
Tanja Falk

Kaupungin johdon sekä asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten tapaaminen
Kaupungintalolla järjestetään keskimäärin viisi
kertaa vuodessa yhdistysten ja kaupungin johdon tapaamisia. Näissä tilaisuuksissa saamme
kuulla tuoretta tietoa kaupungin taloustilanteesta ja työllisyysprosenteista. Yhdistykset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja luomaan kontakteja keskenään. Kyläyhdistyksemme on osallistunut tilaisuuksiin aktiivisesti.
Teijon Alueen Kyläyhdistys on lähtenyt ajamaan
kaupunginjohdon tapaamisissa Kyläkoulufest –
Salon kaupunkifestari -tapahtumaa. Ajatuksena
on tehdä festari Salon ydinkeskustan läheisyyteen yhteistyössä Salon alueella toimivien kotiseutu-, asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Tapahtuman tuotto ohjataan kyläkoulujen hyväksi. Mikäli Salon seudulla toimivia bändejä kiinnostaa tulla esiintymään festareille, otamme
kaikki yhteydenotot mielellämme vastaan.
Rebekka Ruutikainen, sihteeri@teijo.fi

Päivä paloasemalla la 21.11. klo 10-14
Päivä paloasemalla -tapahtuma vietetään Perniön paloasemalla, jossa pääsee tutustumaan viimeisimpiin turvallisuusuutisiin sekä näkemään
kodin turvallisuusideoita. Samalla tutustut alueesi palomiehiin ja toiminnan laajuuteen. Tapahtuma on avoin kaikille sekä täysin maksuton. Lisätiedot www.pernionvpk.fi
Hannes Aaltonen

P. 0400 977 804/Jaana.

Pirturanta 2016
ensi-iltalippujen joulumyynti 1.12.-31.12.
Ensi-ilta 1.7.2016 klo 17 Teijon satamarannassa.
Liput 16 €/kpl sis. kahvilipun (norm. 25 €).
Lippuja Teijon Kyläkaupalta ja Ravintola Terhosta.
Mukaan mahtuu vain 240 ensimmäistä!

pieniin ja isoihin juhliin
turvallisesti meiltä, jo
muutamalla satasella.
Perniön VPK,
p. 044 586 4112.

28.-29.11.
Masuunin

Joulumarkkinat
La klo 11-17, Su 12-16
Taidetta, käsitöitä, leivonnaisia, joulukoristeita, kukkia
sekä kaikenlaista lahja- ja
sisustustavaraa...
Kahvilassa jouluisia herkkuja
ja elävää musiikkia jazztunnelmissa. Taidenäyttelyt
sekä kaikki myymälät
avoinna. Tervetuloa!
Myyntipaikkavaraukset
puh. 041-5715241.

Pvm ja klo

Tapahtuma. Lisätiedot. (Muutokset mahdollisia.)

Ke, pe, su
Ma, to klo 17‐20
Pe klo 11
La klo 11‐16.30
La klo 11‐15
Su klo 12‐16.30
La 21.11. klo 10‐14
La 21.11. klo 20.30‐
29.11.‐6.1.
La 28.11. klo 13‐15
La‐su 28.‐29.11.

Kyläsauna lämpiää Teijon rannassa. teijo.fi
Kirjakkalan Alun Punttisali avoinna
Rukoushetki Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi
Masuunin kahvila, galleria ja myymälät auki. teijonmasuuni.fi
Teijo‐tori Teijon Masuunilla. teijonmasuuni.fi
Masuunin kahvila, galleria ja myymälät auki. teijonmasuuni.fi
Päivä paloasemalla ‐tapahtuma Perniön paloasemalla. pernionvpk.fi
Irkkuilta Krouvissa. Esiintymässä The Green Hope. Liput 5 €. ruukinkrouvi.fi
Jouluseimi Mathildedalin Ruukkitehtailla. mathildedal.fi
Joulutuparit & KyläHerkut ‐tapahtuma Kyläpanimon uudella Parvella. Ks. takakansi.
Masuunin joulumarkkinat, la klo 11‐17, su klo 12‐16. Lauantaina esiintyy
Rikala Hot Jazz ‐sekstetti, sunnuntaina Black Coffee Trio. teijonmasuuni.fi
Pirturanta 2016 ensi‐iltalippujen joulumyynti Teijon Kyläkaupalla ja Terhossa
Joulumyyjäiset Pensionat Mathildedalissa, Tullintie 17. pensionatmathildedal.fi
Perinteinen joulupöytä Ruukin Krouvissa. ruukinkrouvi.fi
Joulurieha: ohjelmaa, musiikkia, jouluaskareita Mathildedalin Ruukkitehtailla.
mathildedal.fi
Elävää musiikkia ja jouluillallinen Ruukin Krouvissa. ruukinkrouvi.fi
Pikkujoulu: Acoustic Lady esiintyy. Mathildedalin Ruukkitehtailla. Liput: 20 €. Järj.
Meri‐Teijo Matkailu ry. visitteijo.fi
Meri‐Teijon Ratsastajien joulunäytös ja myyjäiset Teijon tallilla,
http://merry.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Krouvin joulurokki. Joulumenu tarjolla klo 18 alkaen. Esiintymässä Ruukin Rengit.
Liput 10 €/hlö sisältäen jouluyllätyksen. ruukinkrouvi.fi
Krouvin joululounas, 15 €/hlö. ruukinkrouvi.fi
Teijon koulun puurojuhla Teijon Urheilutalolla. teijo.fi
Koulun joulukirkko Teijon kirkossa. Vanhemmat ja kyläläiset, tervetuloa!
Tunnelmallinen Jouluhartaus Luontokeskuksen pihametsässä. luontoon.fi/
teijon kansallispuisto ja salonseurakunta.fi
Joulumyynti ravintola Brukinrannassa, klo 10.30‐18
Jouluun hiljentyminen Mathildedalin Ruukkitehtailla. mathildedal.fi
Krouvi suljettu. Tapaninpäivänä 26.12 avaamme klo 15. ruukinkrouvi.fi
Aattohartaus Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi
Kauneimmat joululaulut ‐jumalanpalvelus Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi
Uudenvuoden vastaanotto. Pepe Ahlqvist ja Ruukin Rengit. ruukinkrouvi.fi
Kynttiläkonsertti Teijon kirkossa. teijo.fi
Pöytäjuhlat Teijon Urheilutalolla. teijo.fi

1.‐31.12.
La 5.12. klo 10‐15
La 5.12. klo 11‐16
La 5.12. klo 12‐15
La 5.12. klo 18‐
Pe 11.12. klo 19.30
La 12.12. klo 16
La 12.12. klo 18‐
Ti 15.12. klo 10.30‐14
To 17.12. klo 18‐20
Ti 22.12. klo 9‐9.30
Ti 22.12. klo 18
Ti‐ke 22.‐23.12.
Ke 23.12. klo 20
Ke‐to 23.‐24.12.
To 24.12. klo 14
La 26.12. klo 18
To 31.12.
Su 17.1. klo 17
Helmikuu

