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*Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri läpi vuoden. 
Puhelun hinta on lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min,

matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min. 

NOPEASTI HYVÄÄN 
HOITOON

terveystalo.com

Turuntie 12 B, 2. krs.
ma–to 8–18

pe 8–16, la 9–14
Katso poikkeus-

aukioloajat netistä 
puh. 030 6000*

MEILLÄ PÄÄSET LÄÄKÄRIIN
SILLOIN, KUN LÄÄKÄRIIN

PITÄÄ PÄÄSTÄ. KESÄLLÄKIN.
Olemme auki silloinkin, kun sinä lomailet. 

Tervetuloa Terveystaloon.

Mathildedalin Kyläpuodista voit ostaa suoraan tekijöiltä  
käsityöläisoluita, aitoa hapanjuureen leivottua artesaanileipää  

ja -pullaa sekä valikoitujen paikallisten tuottajien sesonkiherkkuja. 

Matkalla retkelle, veneilemään tai mökille nouda mukaan  
maittavaa ja taatusti tuoretta evästä ja juomaa.  

Lauantaisin tarjolla myös suosittua artesaanipizzaa!

 Tervetuloa kylille nauttimaan aitoja käsityöläismakuja! 

Mathildedalin Kyläpuoti
Matildan Puistotie 4, 25660 Mathildedal

  (Ravintola Terhon takapihalla) 
Aukioloajat: ks. kylapanimo.fi, kylaleipuri.fi, FB

Ota meihin yhteyttä! 
Oluentekijä Tuomo Holm 040 507 3563, tuomo.holm@kylapanimo.fi

Kyläleipuri Elina 050 302 6680, elina@kylaleipuri.fi

Mathildedalissa  
pannaan olutta ja  

leivotaan juurileipää.

Konewuoriolta tuotteet mökille ja merelle

Husqvarnan sahatut hinnat!
www.verkkokauppa.konewuorio.fi

Sargo-brändin lupauksena on tarjota  
Suomessa rakennettu joka sään vene  
vaativille käyttäjille – niin ammattilaisille 
kuin huviveneilijöille. Pohjanmaan  
rannikolla  yli 50-vuoden kokemuksella 
valmistettu Sargo-veneiden mallisto on 
upea taidonnäyte järkevästä  ja käytännö-
llisestä monikäyttöveneestä.

Sargo-veneet kuljettavat sinut  
määränpäähäsi kelissä kun kelissä ja ovat  
miellyttäviä käyttää niin heinäkuun  
helteessä kuin marraskuun räntä- 
sateessakin.

Kone Wuorio 
Wuorionkuja 1,  
25700 Kemiö
 

Ota yhteyttä  
Kenneth Forsstrom (Sargo) 
p. 040 733 1771

 
Johnny Lehtola (pienkoneet) 
p. 0400 291 16

Ilkka Juva (Sargo) 
p. 0400 327 887

Matti Suomela (pienkoneet) 
p.040 6839 600

Palvelemme  
ma-to 8-17 
pe 8-18 
la 9-15
 
 

Husqvarna moottorisaha 435  
nyt 299 €! (norm. 409 €)

Husqvarna moottorisaha 545 
nyt 519 €! (norm. 669 €)

Husqvarna raivaussaha 545fx 
nyt 779 €! (norm. 929 €)

Husqvarna moottorisaha 450 
nyt 429 €! (norm. 599 €)

Meiltä myös moottorisahojen  
tarvikkeet! Esim HUSQVARNA LAIPPA + 2 
TERÄÄ 13” yhteensä 

Tarjoukset voimassa niin kauan kun tavaraa riittää!

39 €!

Husqvarna raivaussaha 545fxt  
nyt 829 €! (norm. 1009 €)

UUTUUS Husqvarna moottori- 
saha 236 nyt179€!  

(norm. 299€)

Tutustu myös vaihtoveneisiimme: konewuorio.fi
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Teijon alueen ruukkikylät saivat Suomen 39. kansallispuiston 2015. Puisto on kuluneiden 
kolmen vuoden aikana näkynyt ruukkikylien kasvussa, ja Suomen talouden elpyminen 
kiihdyttää kasvua entisestään. 

 Mathildedal on alueemme matkailukylä. Siellä on kaksi ravintolaa, pubi, kolme kahvilaa, 
seitsemän majoitusyritystä, panimo, leipomo, kehräämö, kutomo, useita pikkupuoteja, sata-
ma, kansallispuiston luontokeskus, ohjelmatuotantoa… ja uusia julkistuksia on tulossa.
 Teijon kylässä toimivat isot vene- ja telakkayritykset sekä joukko pienempiä toimijoita. 
Kaikilla on kuulemma tilauskirjat täynnä. Teijolla kyläläisiä ja matkailijoita palvelevat kylä-
kauppa, lounasravintola, kahvila, majoitustalot, kyläseppä, kultaseppä, kyläsauna sekä käsi-
työläiskeskus, jossa nyt kevätkesällä aloittaa neljä uutta pienyrittäjää. Ja uusia julkistuksia on 
tulossa. Teijolla sijaitsevat myös alueen tärkeät julkiset palvelut: päiväkoti ja koulu.
 Alueemme pohjoisosan kylät Kirjakkala ja Mutainen sijoittuvat Merikulmantien molem-
mille puolille. Salon keskustan suunnalta tultaessa kansallispuisto alkaa Kirjakkalasta, jossa on 
monipuolinen majoitus-, kokous- ja virkistyspalveluja tarjoava puiston lähtöpiste. Mutainen 
on kylistä pienempi; osa asukkaista saa edelleen elantonsa maanviljelystä ja puutarhaviljelys-
tä. Kylältä löytyy myös suosittu yksityinen virkistyskalastuspaikka sekä liikunta- ja hyvinvoin-
tialan yritys.
 Mathildedalin ranta on vapaa-ajan veneilijöiden keskus, joka on venepaikoilla mitaten Ete-
lä-Suomen suurimpia vierassatamia. Uutta toimeliaisuutta tuo äskettäin perustettu meriseura. 
Teijon rantaa puolestaan kehitetään Salon kaupungin ja alueen toimijoiden kanssa määrätie-
toisesti siten, että siitä tulee entistä paremmin kyläläisiä, vapaa-ajan kalastajia ja alueen yrittä-
jiä palveleva pienvenesatama.
 Ruukkikyliemme kasvua tukee kaupungin organisoima julkinen liikenne: koulujen luku-
kausien välissäkin Teijon alueelle pääsee Salon keskustasta joka päivä, eestaas, useaan ker-
taan. Uskomme, että myös Salon strategiset kärkihankkeet – muun muassa tunnin juna – tuo-
vat alueellemme kasvua. Kehitys vetää puoleensa uusia asukkaita: tonttien ja omakotitalojen 
myynti on vilkastunut ja kysyntä vuokra-asuntoihin kasvanut. Jos aikaisemmin yksityistä 
vuokra-asuntoa on kysynyt 8-10 kiinnostunutta, tänä keväänä kysyjiä oli eräässäkin tapauk-
sessa peräti 33.
 Teijon Alueen Kyläyhdistys on kyläläisten ja alueella asunnon omistavien vapaa-ajan 
asukkaiden yhdistys. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä aikanaan jo Perniön kunnan ja nyt 
Salon kaupungin kanssa. Tuoreimpina näyttöinä tästä ovat Mathildedaliin Meritielle tämän 
vuoden aikana rakennettava lasten leikkipaikka sekä kaupungin omistaman Teijon satamaran-
nan kehittäminen. Leikkipaikasta Kyläyhdistys teki aloitteen kaupungille ja Teijon rannassa 
toteutamme Ykkösakselin Pihat ja polut -hanketta käytännössä.
 Aktiivisuudella ja aloitteellisuudella on suuri merkitys. Paljon saamme aikaan jo omilla tal-
koilla ja paikallisten yritysten tuella, yhteistyössä alueen muiden yhdistysten kanssa. Isompiin 
projekteihin haemme hankkeita tai kaupungin tukea. Kun yhdistetään kaikki eli talkoot, yrittä-
jien ja yhdistysten tuki, hanketuki ja kaupungin panos sekä maustetaan se hyvällä yhteistyöllä, 
syntyy nopeasti yllättävän isoja aikaansaannoksia. Näin Kyläyhdistyskin voi merkittävällä ta-
valla tukea ruukkikyliemme elinvoimaisuutta. n

Kehittämisterveisin
 
Marja-Sisko Ranta
Puheenjohtaja
Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
www.teijo.fi

Toimitukselta
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Koko kesän tapahtumakalenteri .................24

TYÖRYHMÄ
Tekstit ja kuvat
Teijon koulun oppilaat ja opettajat sekä Teijon 
Alueen Kyläyhdistyksen Koulu&päiväkoti- ja 
Tiedotus&markkinointi-tiimi Tiina Vaarapuron 
ja Mari Holopaisen johdolla. 

Ilmoitusmyynti
Tiina Vaarapuro ja Stina Suutari

Ulkoasu ja tuotanto
Pentti Niemi, Studio Blue Space, Teijo

Painopaikka: Salon Lehtitehdas 2018

Painos: 17 000 kpl

Teijo+-lehden tuotto käytetään Teijon koulun 
oppilaiden ja päiväkodin lasten hyväksi.

Emme vastaa mahdollisista virheistä.

Kansikuva: Stina Suutari

Hyvää säpinää ruukkikylissä
 Teijon Wanhanajan Markkinat ja Keskiaikakylä. Kuva: Marja-Sisko Ranta.
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Juhannusjuhlat
Teijon perinteisiä juhannusjuhlia vietetään ju-
hannusaattona 22.6. meren äärellä aurinkoisessa 
Teijon kylän satamarannassa. Sadekaan ei tun-
nelmaa pilaa, sillä juhlia tanssitaan ja herkuista 
nautitaan tunnelmallisessa venehallissa. 
 Juhlat alkavat klo 17.30 ja päättyvät 23.30. 
Juhla-alueen portti (Telakkatie 32) aukeaa klo 
17. Sisäänpääsy maksaa 8 euroa (alle 12-vuotiaat  
ilmaiseksi). Asiointi käteisellä on nopeampaa, 
mutta korttimaksukin onnistuu.
 Tiedossa on mukava perhejuhla, ja tänä vuon-
na panostetaan erityisesti lasten aktiviteetteihin. 
Tarjolla on seikkailurataa sekä pomppulinnaa ja 
toki perinteikäs ja kiihkeä saappaanheitto niin 
lapsille kuin aikuisille on luvassa. Kahvilasta saa 
tänäkin vuonna herkut, ja grilli pidetään kuuma-
na.
 Juhlan musiikista ja tanssittamisesta vastaa 
iki-ihana Lauri ja Pehmeät Vävyt, joilta onnis-
tuu niin valssi kuin poppi.
 Juhla-alueella sijaitseva Ravintola Teijo on 
avoinna juhannusaattoma lounasaikaan ja sitten  
juhlien aikana klo 02.00 saakka. n

Pia Kaartinen

Wanhanajan Markkinat
Elokuu tuo tietysti tullessaan perinteiset Teijon 
Wanhanajan Markkinat! Kyläyhdistys järjestää jo 
perinteeksi muodostuneet markkinat lauantaista 
sunnuntaihin 11.-12.8.2018. Ohjelmaa on tarjolla 
kaikenikäisille markkinakävijöille, ja toki luvassa 
on jotain uuttakin. Tapahtumia on Masuunilla, 
kirkonmäellä ja kirkossa. Myös Kyläsauna ja se-
pänpaja ovat mukana entiseen tapaan. 
 Ensimmäiset myyjät varasivat ruukkialueelle 
paikkansa jo helmikuussa, mutta vielä ehtii hyvin 
mukaan. Lisätietoja paikkojen varaamisesta 
löytyy osoitteesta www.teijo.fi. Tapahtumaan on 
yleisöllä vapaa pääsy.
 Merkitse Teijon Wanhanajan Markkinat kalen-
teriisi jo nyt, ja nähdään elokuussa! n
 Kirsti Siltanen

Kyläsaunassa on tunnelmaa
Teijon kyläsaunassa pääsee nauttimaan histo-
riallisia löylyjä. Saunan arvioitu ikä on noin 150  
vuotta. Teijon Alueen Kyläyhdistys ry on ilmoitta-
nut Teijon Kyläsaunan Suomen Saunaseuran yli 
100-vuotiaiden saunojen rekisteriin.  
 Kyläsaunarakennuksen omistaa Salon kau-
punki, joka on vuokrannut rakennuksen Teijon 
Alueen Kyläyhdistykselle. Kyläyhdistys vastaa 
rakennuksen ylläpidosta ja saunatoiminnan pyö-
rittämisestä.
 Teijon Alueen Kyläyhdistys on remontoinut 
saunan sisätilat vuosina 2011-2013 lähes koko-
naan talkoovoimin (n. 5000 talkootuntia). Myös 
alueen maisemointityöt on hoidettu talkoilla. 
Teemme kaikkemme ylläpitääksemme ainutlaa-
tuista saunomisympäristöä, josta kaikki halukkaat 
voivat nauttia. Ilman isoa peruskunnostusta ja 
jatkuvaa ylläpitokunnostusta saunatoiminta olisi 
jo loppunut. 
 Saunalle on mahdollista tehdä yksityisvarauksia 
www.teijo.fi-sivujen kautta. Kesällä 2018 sauna 
on avoinna perjantaisin sekä ainakin kesäkuussa 
myös keskiviikkoisin. Tarkemmat saunan au-
kiolotiedot löytyvät nettisivuiltamme.
 Saunalla on avoimien ovien päivä useiden ta-
pahtumien aikana. n

Rebekka Ruutikainen

Merellinen Huvilat@Ruukki
Mathildedalin ruukkikylässä järjestetään kolmat-
ta kertaa asumista, rakentamista ja harrastamista 
esittelevä Huvilat@Ruukki-tapahtuma. Lauantai-
na 19.5. klo 10-17 pääasiassa Mathildedalin ran-
nassa ja ruukkitehtaiden alueella järjestettävän 
tapahtuman teemana on Asu ja harrasta. Kylän 
yritysten ovet ovat avoinna koko tapahtuman 
ajan.  
 Ruukkitehtaiden Valimossa järjestetään klo 11 
alkaen asiantuntijaluentoja. Päivän aiheita ovat 
hyötypuutarhan rakentaminen, kiinteistönhoidon 
vuosikello, älykäs vapaa-ajan asunto ja vanhojen 
rakennusten huoltotoimet. 

Tapahtumassa tuodaan esille alueella myynnissä 
olevia tontteja ja kiinteistöjä sekä alueen moni-
puoliset harrastusmahdollisuudet.
 Teijon Alueen Kyläyhdistys pitää perinteiseen 
tapaan avoimet ovet Teijon kyläsaunalla ja kirkos-
sa.
 Tapahtuma on suunnattu kaikille, jotka halua-
vat päästä nauttimaan ruukkikylän merellisestä 
tunnelmasta. Tapahtumaan on vapaa pääsy. n

Liisa Käiväräinen

Ruukki kukkii avaten kesäkauden
Teijon Masuunin jo perinteeksi muodostunut ke-
väinen tapahtumapäivä ja samalla Teijon ruukin 
kesäkauden avaus järjestetään la 19.5. klo 10-
16. Luvassa on perinteiset käsityöläismarkkinat 
Masuunin sisäpihalla, jossa myydään esimerkiksi 
laadukkaita kotimaisia käsintehtyjä tuotteita, 
yrttejä ja kesäkukkia. Perennojen vaihtotori toimii 
tuo-tullessasi-vie-mennessäsi-periaatteella. 
 Vapaamuotoisella ruukkikävelykierroksella 
Elämää Teijolla 50- ja 60-luvuilla muistellaan 
menneitä ja päästään tutustumaan erityisesti 
Teijon kylän nykyisiin ja purettuihin rakennuksiin 
kyläaktiivikonkareiden Tauno Kavénin ja Pek-
ka Karin johdolla, lähtö Masuunin edestä klo 13. 
 Teijon ruukkipolun voi kiertää omatoimisesti 
karttaa seuraamalla: kohteiden qr-koodit avaavat 
kävijälle lisätietoa. Lisäksi ohjelmassa on poniaje-
lua koko perheelle ruukin kartanomaisemissa 
(maksullinen) ja Sunflowersin Janita Jasma-
vaaran Saksanjättischeck-kanien esittäytymistä.  
 Tapahtumapäivänä Masuunin kaikki näyttelyt, 
puodit ja työhuoneet ovat avoinna. Tapahtumaan 
on vapaa pääsy ja lounasta saa viereisestä Ravin-
tola Teijosta.
 Lämpimästi tervetuloa ruukkikylän keväiseen 
tunnelmaan ja kokemaan Teijon taika! n

Teijon Masuunin Kulttuuriyhdistys ry
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Tule golf-kurssille!
Meri-Teijon golfseura järjestää kesällä kuusi  
golfkurssia. Ne koostuvat ennakkoon lähetettä-
vistä opetusvideoista, kolmen tunnin lähiopetus-
jaksosta ja verkossa tehtävästä sääntökokeesta. 
Kurssin hinta on 49 euroa. Lähiopetus on keski-
viikkoiltana klo 17 - 20 seuraavina päivinä: 6. ja 
20. kesäkuuta, 4. ja 18. heinäkuuta sekä 8. ja 29. 
elokuuta. Seuran puolesta on tarjolla pelivälineet. 
Tarvitset vain liikuntaan sopivan asun ja jalki-
neet. Kurssin suorittamalla saat golfin ”ajokortin” 
eli tasoituskortin. Ilmoittautuminen vähintään 
viikkoa ennen lähiopetusta, jonka pitää seura-
valmentaja Kari Nurmimäki! Tiedustelut ja 
ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla osoittee-
seen: knurmimaki@gmail.com. n

Kari Nurmimäki

Mathildedalin kulttuuriyhdistys
Vuonna 2004 perustetun Mathildedalin kulttuu-
riyhdistyksen tarkoituksena on edistää Teijon 
alueen kulttuuritoimintaa ja koota eri kulttuuri-
alojen harrastajat yhteen.

 Kulttuuriyhdistys järjestää tapahtumia ja kult-
tuuritilaisuuksia Mathildedalin ruukkitehtailla. 
• Perinteinen Ruukkipäivä järjestetään kesä-hei-
näkuun vaihteessa. 
• Cafe Mathildedalissa on kirjojen kierrätyshyl-
lykkö, josta voi ostaa, lainata tai vaihtaa kirjoja.
• Teijon Tehtaat Vuosisatojen saatossa -näyttely 
ruukin entisessä valimo- ja putlausrakennuksessa. 
Näyttelyssä esitellään Mathildedalissa ja Teijolla 
valmistettuja koneita ja laitteita sekä kerrotaan 
alueen historiasta. Näyttely on avoinna Cafe Ma-
thildedalin aukioloaikoina.
 Yhdistys on myös aktiivinen Mathildedalin kult-
tuuriympäristön vaalimisessa ja seuraa kaupun-
gin suunnitelmia alueen kehittämisessä ja antaa 
tarvittaessa lausuntoja. Yhdistys on saanut Salon 
kaupungilta hallintaansa Mathildedalin uimaran-
nan lähellä olevat maakellarit, joita kunnostetaan 
talkoilla. Ruukkitehtaiden lähellä oleva maakellari 
on kunnostettu yhdistyksen ’taidekellariksi’ ja 
sinne voidaan rakentaa installaatiotyyppisiä taide-
teoksia.
 Kulttuuriyhdistys tarvitsee jatkuvasti uusia 
ideoita ja aktiivisia henkilöitä niitä toteuttamaan. 
Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat 
edistää yhdistyksen tavoitteita. 
 Toimintaan on helppo tulla mukaan: maksa 
jäsenmaksu Mathildedalin kulttuuriyhdistyksen 
tilille FI02 5410 0220 1162 66. Lisää viestikenttään 
nimesi, osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi. 
 Jäsenmaksu on 20 €/vuosi ja ainaisjäsenyys 
250 €. Kannatusjäsenyys on 50 €. Toiminnasta ja 
tapahtumista tiedotetaan sähköpostilla ja Mathil-
dedalin kulttuuriyhdistyksen fb-sivuilla ja kylän 
ilmoitustauluilla. Yhdistyksen sähköpostiosoite on 
kulttuuriyhdistys@mathildedal.fi.
 Tervetuloa mukaan toimintaan! n

Anneli Suitiala

Käsitöitä hyötykäyttöön
Vuonna 1998 perustettu Käsityöverstas Kaar-
nalaiva siirtää verstaansa Espoosta Teijon Masuu-
nille kesäkuun aikana. Yrityksessä valmistetaan 
käsinsidottuja ekologisia harjoja sekä pärekoreja. 
”Viimeistään juhannuksena avaamme verstas-
myymälän, joka on auki päivittäin klo 11-17 elo-
kuun loppuun. Muulloin olemme avoinna sovi-
tusti tai kun verstaalla työskennellään”, liikkeestä 
kerrotaan.
 Tervemenoa tutustumaan! n

Marja-Maria Bäckmand

Kesän linjuriyhteydet 
Suureksi iloksemme Teijon Ruukkikylille pääsee 
tänäkin kesänä helposti ja säännöllisesti myös jul-
kisen liikenteen avulla. Vakiovuorobussit kulkevat 
Salon ja Mathildedalin väliä ma-pe. La-su käytös-
sä ovat etukäteistilauksella toimivat kutsuliiken-
nevuorot. Tilauspalvelu: www.salokyyti.fi.  
 Tämän lisäksi meille pääsee myös Helsingis-
tä yhdellä bussilla ilman vaihtoja tai odotteluja. 
Archipelago Hop-on -linja-auton kyytiin/kyydistä 
pääsee myös matkan varrelta kaikilta aikataulussa 
mainituilta pysäkeiltä. Tämä kyyti kulkee koko 
kesän ajan, kesä- ja elokuussa kylille päin lauan-
taisin ja paluukyyti sunnuntaisin, heinäkuussa 
kylille ti, to ja la ja paluu ti, to ja su. Liput kannat-
taa varata ennakkoon sivulta www.hopon.fi, näin 
saat parhaat edut matkaan. Sivuilta löytyy myös 
aikataulut. Ja muistakaahan, jos iskee ”naapuri-
kaipuu”, tällä bussilla pääset kätevästi Kemiöön, 
Kasnäsiin tai vaikka Hiittisiin asti.  
 Linja-autossa on tunnelmaa, eikun matkaan! n
 

Mari Holopainen
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Teijon tiekirkko avaa taas
Teijon kirkko on avoinna yleisölle 9.6.-5.8. tors-
taista sunnuntaihin klo 12-16 ja lisäksi Huvilat@
Ruukki- ja Ruukki kukkii -tapahtumien yhteydes-
sä 19.5. sekä Wanhanajan Markkinoiden aikaan 
11.-12.8. Yksityistilaisuudet saattavat aiheuttaa 
poikkeuksia aukioloon, tarkat aukioloajat voi tar-
kistaa teijo.fi-sivuilta. Kyläyhdistyksen kirkkoväär-
ti, opastuksista vastaava Veikko Helin kertoo, 
että viime kesänä tiekirkossa kävi 1600 yksittäistä 
kävijää sekä ryhmät päälle. Kirkossa oli kaksi pal-
kattua opasta ja seitsemän hengen vapaaehtoisten 
rinki. Tutustujat olivat iloisia ja kiitollisia päästes-
sään kirkkoon sisälle. Kaikki kehuivat ja osoittivat 
ihastustaan kirkkoon. Oppaiden näkemys oli, että 
kävijöitä olisi riittänyt useammallekin päivälle ja 
myöhempään iltaan, eikä ylitöiltäkään vältytty. n 

Kuulumisia kyliltä

Tiinan hierontaa Masuunilla
Teijon Masuunilta saadaan pienen tauon jälkeen 
jälleen myös hyvinvointipalveluita, kun Masuunin 
alakerrassa aloittaa kesäkuun alusta perinteinen 
hieroja Tiina Vaarapuro.
 Tiinan positiivinen olemus on kaikille teijolai-
sille tuttu, onhan Tiina ollut aktiivisesti mukana 
kylän toiminnassa.

Majoitu merenrantaan
Teijon ruukkikylien kasvavat turistivirrat ja 
yritysten asiakasvierailut ovat lisänneet majoitus-
tilojen tarvetta. Tähän tarpeeseen vastaa hyvin, 
että suuren yksityisen rantahuvilan omistaja 
vuokraa lyhytaikaiseen käyttöön huoneita – tai 
vaikka koko talon.
 Yli 700-neliöinen Seaview-niminen huvila si-
jaitsee vain kivenheiton päässä Teijon satamasta, 
heti vanhan hautausmaan länsipuolella. Makuu-
huoneita on kaikkiaan viisi. Lisänä ovat vielä 
keittiöllä, kylpyhuoneella ja omalla sisäänkäyn-
nillä varustettu yksiö sekä rantasauna. Huvila on 
rakennettu aurinkoiselle, lounaaseen avautuvalle 
merenrantatontille . 
 Seaview on tunnelmaltaan kodinomainen 
suurine olohuoneineen ja avokeittiöineen. Sisus-
tuksen tyyli tuo mieleen Välimeren maat. Vieraat 
voivat nauttia upeasta näköalasta huvilan monilla 
katetuilla terasseilla, satoi tai paistoi. Saunaosas-
to on varustettu suurella poreammeella. Huvila 
sijaitsee rauhallisella alueella eikä sitä vuokrata 
meluisaksi biletyspaikaksi. Lisätiedot: 
p. +358 44 981 9993 tai www.villaseaview.fi. n

Pentti Niemi
Haussa vanhat valokuvat
Jos nurkissanne pyörii vanhoja valokuvia, jotka 
esittävät Teijon alueen ihmisiä, elämää tai työnte-
koa menneinä aikoina, lainatkaapa kuvia hetkeksi 
Masuunin Mediapajalle, jossa olemme alkaneet 
kerätä alueen rikasta perintöä talteen digitaali-
sessa muodossa. Kuvien lainaajat saavat kuvat 
itselleen laadukkaina tiedostoina, joita on muka-
va katsella tietokoneella tai tabletilla. Myös videot 
ja kaitafilmit ovat tervetulleita. Lisätiedot ja 
toimintaohjeet: Pentti Niemi, p. 0400 457500 
tai pentti.niemi@ahs.fi. n

 Masuunilla Tiinan tarjontaan kuuluu perintei-
nen hieronta, triggerpistehieronta sekä faskia- eli 
lihaskalvokäsittely. Tiina toivottaa niin vanhat 
kuin uudetkin asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi 
Masuunin hoitohuoneelleen.
 Lisätiedot: Tiina Vaarapuro, p. 0500 384 504 
tai tiina.vaarapuro@gmail.com.

Ps. Teijon Tovereiden ylläpitämä kylän kuntosa-
li sijaitsee Masuunin alakerrassa, aivan Tiinan 
hoitohuoneen vieressä. Salikäynnin oheen voi nyt 
kätevästi liittää myös lihashuoltokäynnin. n

Teijon seudun eläkkeensaajat
Ruukkikylien eläkeläiset ovat äitienpäivälounaan 
jälkeen kesätauolla, ja säännölliset tapaamiset 
alkavat taas syyskuussa. Kesän suunnitelmissa 
on kuitenkin esimerkiksi teatteriretki Mustiolle. 
Lisätiedot: sihteeri Kristiina Laaksonen (p. 
044 241 6818, kristiina.laaksonen1@gmail.com) 
tai puheenjohtaja Taisto Ahjoharju (p. 0400 
550 370, taisto@suomiopas.fi). n
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Nyt on Ruukkikylille rantautunut 
sellainen herkku, että… Mathildeda-
lin Tullintiellä vanhan kansakoulun 
yläkerrassa asuu nykyään Sirénin 
perhe, ja alakerrassa toimii suklaa-
kahvila PetriS Chocolate Room. 

Kahvilan vitriinistä ja hyllyiltä löytyy mitä 
herkullisimpia käsintehtyjä suklaakonveh-
teja, suklaalevyjä ja suklaaleivonnaisia. 

Suklaan kaveriksi maistuu kupponen huippulaa-
tuista kahvia. Oih, mitä ihanuutta! 

Petri ja Nina tulivat meille tutuiksi jo viime ke-
sänä, kun he pitivät pientä pop-up-suklaapuotia 
Matildan rannassa vanhassa muuntajassa. Kesä 
meni mukavasti, Ninan mukaan jopa hieman lo-
manomaisesti kun sai olla meren rannalla, välillä 
nauttia kahvikupposesta puodin terassilla ja vain 
ihastella maisemia ja upeaa kyläidylliä. Tästä se 
ajatus sitten lähti, ja vielä kun ex-tempore-visiit-
ti vanhaan kansakouluun olikin rakkautta ensi 
silmäyksellä, päätös muutosta Mathildedaliin 
vahvistui. 

Sirénin perheeseen kuuluu 
yrittäjäpariskunnan lisäksi 
lapset Nunu 5 v ja Samu 10 
v, vanhemmat tyttäret Jenni 20 v ja Anni 25 v 
asuvat jo omillaan. Lisäksi kansakoulussa asustaa 
karvaiset kaverit Tipsu-kissa ja Laku-koira. 

Ruukkikylissä Petriä ja Ninaa kiehtoo omanlai-
nen yhteishenki yrittäjien kesken – kaikki ovat 
pieniä toimijoita, yksin- tai pienyrittäjiä, ja kaikil-
la on omat juttunsa, mutta silti osataan toimia yh-
dessä, puhaltaa yhteen hiileen ja miettiä yhteisesti 
hyviä asioita ja ideoita kaikille ja koko alueelle. 
Ruukkikylät ovat heidän mielestään elämyspaik-
ka, niin kuin heidän suklaakahvilansakin. Se on 
ihana paikka, joka on lähellä, mutta kuitenkin 
irti arjesta. Tänne on hyvä tulla rauhoittumaan, 
nauttimaan luonnonrauhasta, mutta kuitenkin 
löytää jotain yllättävää. Kokonaisuus, joka on 
yhdessä enemmän kuin vain osiensa summa. Ja 
kaiken lisäksi, tuntuu siltä, että täällä paistaa aina 
aurinko! 

Suklaa on PetriS Chocolaten päätuote. Suklaa-
tuotteiden teko alkoi vuonna 2008, vuonna 2009 
ensimmäinen PetriS Chocolate Room perustettiin 
Fiskarsiin. Fiskarsin lisäksi suklaapuoteja ja –
kahviloita on ollut mm. Helsingissä ja Porvoos-
sa. Kaikki PetriS-tuotteet tehdään käsin, tark-
kaan valikoiduista, eettisistä, korkealaatuisista 
raaka-aineista ja kotimaisista marjoista.   

Suklaa, jota tuotteissa käytetään, tulee Belgiasta, 
Sveitsistä ja Ranskasta, maailman parhailta suk-
laan valmistajilta. Suklaalaatuja on kymmeniä, ja 
jokainen suklaa maistuu erilaiselta yhdistettynä 
marjoihin, pähkinöihin, jne. Se tumma suklaa 
mikä maistuu täyteläisen ihanalta jonkun maun 
kanssa, voikin maistua kitkerältä jossain muussa 
yhdistelmässä. Jokainen makupari on siis tarkoin 
harkittu ja testattu yhdistelmä. Tänä keväänä 
Petrin vadelma-maitosuklaa valittiin Euroopan 
suurimmilla jäätelö- ja suklaafestivaaleilla Vuo-
den maitosuklaaksi ja yleisön suosikkisuklaaksi!

Suklaakahvilassa voi myös osallistua suklaatas-
tingiin, jossa viinin maistelun tapaan tutustutaan 

PetriS 

Yritysesittely

kesän paras retki
Tervetuloa retkelle Örön linnakesaareen tai Bengtskärin majakalle! 
Aikataulut ja hinnat  www.wilsoncharter.fi

Ryhmille myös omalla aikataululla ja ohjelmalla. Valmis 
paketti tai räätälöity matka. Ota yhteyttä!

w w w.w i l s o n c h a r t e r . f i    0 5 0 - 5 5 1 4 2 6 6

TAKSI- JA TILAUSLIIKENNE SÄRKINEN OY

Taksi 1+4
Taksi 1+8 inva
Pikkubussi 16 + inva
Linja-auto 49 + inva

Joonas  0400 602 077
Milla  0400 980 472

joonas.sarkinen@gmail.com
taksisarkinen.fi

Turvallisesti perille, 

yksin tai yhdessä...

erilaisiin suklaalaatuihin ja makuyhdistelmiin. 
Harkinnassa on myös anniskeluoikeudet, jolloin 
suklaatastingiin voidaan yhdistää esim. sham-
panja tai kuohuviini. Suklaakahvila on avoinna 
päivittäin kesäaikaan, muina aikoina lähinnä 
viikonloppuisin ja tilausten mukaan.  

PetriS Chocolate ei kuitenkaan ole pelkästään 
suklaapuoti ja kahvila. Keväällä myös Bed & 
Breakfast aloitti toimintansa. Tarjolla on 7 huo-
netta (2 hh), jotka on kaikki sisustettu samaan 
henkeen kuin kahvila – modernisti mutta vanhaa 
kunnioittaen. Samoin kahvilan takahuoneeseen 
avautuu Ihana Puoti, josta nimensä mukaisesti 
löytyy kaikkea ihanaa mm. kotiin ja sisustukseen. 
Nina ja Petri tuovat maahan myös muun muassa 
teetä, jota puodista voi myös ostaa. 

Nina ja Petri toivovat, että pystyvät omalla toi-
minnallaan entisestään lisäämään Teijon Ruuk-
kikylien vetovoimaisuutta ja uniikkia tunnelmaa. 
Mitä enemmän tarjontaa löytyy, sitä enemmän 
se tietysti matkailijaa, mutta myös mahdollisia 
muuttajia kiehtoo ja viehättää. Erityisen tärkeänä 
asiana Sirénit pitävät hyvin toimivaa kyläyhtei-
söä, josta erityismaininnan saa kyläkoulu. 

Toivotamme Petrin ja Ninan sydämellisesti terve-
tulleeksi kylillemme! n  

Mari Holopainen
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Teijon koulu jatkaa kunniakkaasti vuonna 1869 perustetun yksityisen Tei-
jon tehtaan kansakoulun tehtävää. Teijon tehtaan kansakoulu oli ensim-
mäinen varsinaissuomalainen koulu, joka rekisteröityi kansakouluksi ja on 
siten Varsinais-Suomen vanhin kansakoulu. 

1910-luvun lamassa Teijon tehdas joutui luopumaan koulun pidosta 
ja vastuu siirtyi kunnalle. Koulu on siten ollut yli sata vuotta kun-

nallisen toiminnan piirissä.
 
Koulun päärakennus on rakennettu tiettävästi 1913 ”taidetta kouluihin”-yh-
distyksen piirustuksilla, jonka takia koulu piparkakkumaisine leikkauksineen 
onkin varsin kaunis. Vuonna 1866 Suomeen säädettiin kansakouluasetus.
 
Ennen Teijon tehtaan kansakoulun perustamista Teijolla oli jo pitkään toi-
minut koulu ruukin lapsille. Teijon koulu sai alkunsa, kun vuonna 1782 vuo-
rineuvoksetar Catharina Elisabeth Kijk määräsi testamentissaan 12 000 
kuparitaalaria opettajien palkkaamiseen. Alussa opettajina toimivat ”teh-
taansaarnaajat” papin virkansa ohella. 

Koulut olivat alkuaikoina lastenkouluja, joissa oli yleensä vain yksi opettaja. 
Kouluja oli sekä maalla että kaupungeissa. Pääasiassa niissä opetettiin luke-
mista, laskentoa, Katekismusta ja jopa latinaa. 1800-luvulla opetettiin myös 
historiaa.
 
Ensimmäinen koulu sijaitsi lähellä Teijon ruukkia ja kylää, Mathildedaliin 
johtavan tien varressa (yläkuvassa). Koululta oli näkymä Teijon tehtaalle ja 
kirkolle. Koulusalin käydessä pieneksi rakennettiin Päivölän koulu vanhan 
koulun viereen. Vanha koulu siirtyi Päivölään 1901. n

Lähteet: 
www.salo.fi/teijonkoulu ja 
www.doria.fi/teijonkoulunhistoriaa  

Teksti: Ilona ja Aliisa

Teijon koulun toimitus

Teijon koulu vuosikymmenten saatossa
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Talvikalastusta Teijolla
Kala-Tovin Ville Toivonen tuli maanantaiaamuna 25.3 opettamaan meille 
talvikalastusta eli pilkkimistä. Ensin Ville esitteli erilaisia kalastusvälineitä. 
Ja sen jälkeen hän vei 2-3-luokkalaiset kalastamaan merelle Teijon venesa-
tamaan. 

Me 4-6-luokkalaiset lähdimme klo 11:30 kalastamaan. Saimme paljon kalo-
ja, mutta suurin osa niistä oli pieniä. Suurimmalle osalle meidän koululaisis-
ta pilkkiminen oli aivan uutta. Meillä oli mahtava sää. Aurinko paistoi ja oli 
lämmintä. Puoli tuntia sen jälkeen kun me oltiin lähdetty pilkkimästä Ville sai 
2,6 kg hauen. 

Minun mielestäni pilkkiminen on hauskaa ja rauhallista puuhaa. Minä olen 
itse pilkkinyt ja kalastanut paljon ennenkin. Minun suurin kalani on 7,4 kg 
hauki. 

Pilkkimisessä olennaisinta on avannon tekeminen ja toukan laittaminen 
koukkuun. Pilkkimisessä käytetään yleensä kärpäsentoukkia. Toukkien kan-
nattaa olla eläviä koska näin ne ovat houkuttavampia ja niin saat paremmin 
kalaa. Syöttinä voit käyttää myös pik-
kukaloja. 

Kyselin vähän meidän koululaisilta 
mikä on heidän mielestä hauskinta 
pilkkimisessä. Kysyin ensin 6. luok-
kalaiselta Mark Kajalinilta. Hän 
sanoi että pilkkimisessä hauskinta on 
se että se on omaperäistä ja mukavaa. 
Sitten kysyin samaa Mikael Maa-
niemeltä. Mikael sanoi että pilkki-
misessä hauskinta on se kun saa pal-
jon kalaa. n

 Teksti: Eetu 

Kansallispuisto oppimisympäristönä
Teijon kansallispuistossa voi oppia paljon erilaisia kasvi-, kala-, puu- ja 
lintulajeja. Merkityt retkeilyreitit ovat hyviä ulkoiluun, kävelyyn ja luonnon 
tarkkailuun. Kansallispuiston alueelta löytyy paljon marjoja ja sieniä poimit-
tavaksi. Kansallispuiston alueella on useampia uimapaikkoja ja myös leiri-
paikka Mathildedalin luontotalolta. Kansallispuiston alueella voi myös yö-
pyä.

Teijon kansallispuiston aktiviteetit
Teijon kansallispuistossa on paljon tekemistä, siellä voi esimerkiksi patikoi-
da, kalastaa, pyöräillä, marjastaa, sienestää, meloa, soutaa, purjehtia, hiih-
tää, suunnistaa ja telttailla. 

Suomen 39. kansallispuisto
Teijon kansallispuiston toiminta alkoi vuonna 2015. Kansallispuiston pin-
ta-ala on 24 neliökilometriä. Kansallispuisto on perustettu luonnon säästä-
miseksi. Kansallispuistolla on käyttöä myös virkistys, retkeily ja luonnon-
harrastuksia varten. Puiston muodostavat 2 300 hehtaarin laajuinen Teijon 
retkeilyalue siihen liittyvät Hamarijärven ja Punassuon suojelualueet. Puis-
toon sisältyy myös arvokasta kulttuuriperintöä kuten historiallinen Kirjakka-
lan ruukki.

Teijon kansallispuiston reitit
Teijon kansallispuistossa on merkittyjä reittejä yhteensä noin 50 km. Eniten 
on tarjolla päiväretkeksi sopivia lenkkejä 2km:stä vajaaseen kymmeneen ki-
lometriin, mutta näitä yhdistämällä voi patikoida koko viikonlopunkin. Rei-
tit ovat merkittyjä ja viivoitettuja. Kosteiden kohtien yli johtavat pitkospuut. 
Retkeilyreittien varrella on tulentekopaikkoja, laavuja ja kalastuspaikkoja. 
Matildan järven ympäristössä kierteleville suosituimmille päiväreiteille (2 – 
16 km) kannattaa varata aikaa 2 – 3 tuntia. 

Teijon luontokeskus
Teijon kansallispuisto on monipuolinen perhekohde ruukinkylien lomas-
sa. Luontokeskuksesta, kansallispuiston sydämestä saat tietoa ja neuvoja ja 
vinkkejä retkesi suunniteluun. Voit hankkia kartat ja kalastusluvat tai voit 
varata veneitä, kanootteja, kodan, saunan asuntovaunupaikan tai leiriytymi-
salueen. Pieni kahvila kutsuu nauttimaan munkkikahvit. Luontokeskukseen 
saa viedä lemmikkejä. n

Teksti: Helmi ja Anja-Maria 
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Meri-Teijo Ski vuonna 2028
Toimitusjohtaja Tapani Kakko kertoi Teijo+-lehdelle, miltä Teijo Ski Resort 
todennäköisesti näyttää vuonna 2028.

Puhuttaessa Teijo Ski Resortista lähtökohtana on edelleen talvikauden toi-
minta. Pitää seurata miten ilmasto muuttuu ja sen mukaan on tehtävä pää-
töksiä – miten sitten investoidaan ja mitä aluetta kehitetään, jotta liiketoi-
minta pysyisi kannattavana. Lunta tullaan säilömään, mikä tulee olemaan 
yksi keskeisistä tekijöistä kannattavan laskettelukauden takaamiseksi. Noin 
20-30 % siitä lumimäärästä levitellään alkutalvesta rinteisiin. 

Tekniikka kehittyy ainakin mäkien valvonnassa, joka varmaan silloin tulee 
olemaan aika pitkälle robottisoitua. Moottoritekniikassa hybridimoottorit ja 
ehkä sähkömoottorit yleistyvät. Voi olla, että jopa lumikissassa hyrisee säh-
kömoottori. Ajoneuvo voi olla täysin itseohjautuva, mutta silloin pitäisi olla 
ihmiskäsin tehty reittisuunnitelma millä se navigoi rinteitä. Voi myös olla, 
että hybridi on vain välivaihe: sähkö otetaan talteen ja käytetään sitä hyödyk-
si. Näin saadaan entistä vähempipäästöisiä moottoreita.

Lippujärjestelmät kehittyvät niin, että jokainen voi ladata lipun etukäteen ja 
varsinaiset lipunmyyntikassat jäävät todennäköisesti pois. On tulossa myös 
enemmän netin kautta varaamista ja maksamista. Jo tänä päivänäkin makse-
taan kelloilla ja QR-koodeilla. Mitä tulee välineisiin, niin niihinkin on tulossa 
elektroniikkaa ja tekniikkaa, kuten 
itsetarkastavia siteitä sekä suksien 
muuttamiseksi tarpeen mukaan 
riippuen eri ilmoista. Myös monoi-
hin on tulossa lisää mukavuutta.

Kypärässä yleistyy visiirissä oleva 
virtuaalinäyttö, jolla pystyy näke-
mään esimerkiksi ilman lämpötilan 
ja laskemisnopeuden. Visiirin oh-
jelman saa kuitenkin aina halutessa 
pois. Ruokavalikoimakin on muut-
tumassa kymmenen vuoden sisällä. 
Kaikki riippuu siitä, miten maailma 
muuttuu. n

Teksti: Mark

Teijon koulun toimitus

Kalasuntin retki
Kävelimme Sahajärvelle ja 
menimme lossilla Kalasuntin 
saareen koulun kanssa retkei-
lemään. Paistoimme makkaraa 
ja vaahtokarkkeja. Kalasunttiin 
päästyämme, sytytimme nuo-
tion ja aloimme paistamaan 
makkaraa. Söimme makkarat 
ensiksi, sen jälkeen paistoimme 
vaahtokarkkeja jälkiruuaksi. 
Juoksimme metsässä leikkien 
hippaa. Tytöt ottivat poikia 
kiinni ja meillä oli hauskaa. 

Sen jälkeen rupesimme käve-
lemään kohti koulua. Isommat 
kuljimme kärjessä koululle, 
nuoremmat tulivat perässä. 

Kalasuntti sijaitsee Sahajärvellä. Saaressa on laavu, jossa voi paistaa 
makkaraa nuotiolla, telttailla, uida ja yöpyä. Kalasuntista on hienot nä-
kymät Sahajärvelle ja siellä käy paljon retkeilijöitä kesäisin. Talvella, kun 
jää kantaa, Kalasunttiin voi myös hiihtää.

Alisa Elovaara kertoo:
”Mielestäni retki oli hauska ja mielenkiintoinen. Kalasunttiin kävel-
lessämme matkalla saimme ihastella kallion laelta upeita Sahajärven 
maisemia. Päästyämme laavulle pitkän matkan johdosta olikin jo kova 
nälkä. Kalasuntin laavulla on tunnelmallista paistaa makkaraa ja jäl-
kiruuan kruunaa vaahtokarkit. Pientä saarta on kiva kiertää ja leikkiä 
hippaa.” n

Teksti: Charlotta
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Hiihtämässä Sahajärvellä
Teimme hiihtoretken Kalasunttiin kun jää kesti. Menimme opettajamme 
johdolla. Otimme retkievääksi makkaroita reppuun. Kun olimme syöneet 
leivät, menimme varaston taakse ja lähdettiin kantamaan suksia kohti 
Sahajärven jäätä. 

Sahajärven jäällä pistimme sukset jalkaan ja lähdimme hiihtämään kohti 
Kalasunttia 4.- 6. luokkien kanssa.     

Kun olimme päässeet laavulle, aloimme etsiä sopivia makkaratikkuja. 
Istuimme laavulle ja paistoimme makkaraa ja vaahtokarkkeja sekä joimme 
kaakaota termospullosta. Syötyämme makkarat ja vaahtokarkit oli aika 
alkaa siivoamaan roskia. 

Kun olimme siivonneet roskat, 
lähdimme takaisin koulua 
kohti hiihtäen. n

Teksti: Veera

Pyörällä Mathildedaliin
Me lähdettiin koulun kanssa pyöräretkelle Matildaan. Siellä me 
syötiin ja käytiin opastetulla luontokierroksella. Siellä me opittiin 
tuntemaan eri kasveja, puita ja eläimiä. Me söimme siellä kalakeit-
toa, ja sitten sai käydä siitä erämajalta ostamassa karkkia ja kaik-
kea kivaa. n

Teksti: Eetu

Mathildedalin meriuimaranta
Merenrannassa on hieno 
hiekkaranta. Sinne mahtuu 
paljon ihmisiä. Keväällä ran-
nassa tehdään kevättalkoot eli 
siivotaan kaislat pois rannalta 
jotta pystyy mennä uimaan. 
Uimarannalla voi syödä eväi-
tä. Meren uimaranta on hieno 
ja kiva paikka. Rannassa voi 
ottaa aurinkoa. n

Teksti: Teemu



12 TEIJO+Teijon koulun toimitus

Teijon nuohooja
Teijon nuohooja Jari Takanen on aloittanut nuohoamisen Teijolla vuonna 
2007. Nuohooja kertoo työn olevan monipuolinen, sisältäen hormien ja tuli-
sijojen puhdistuksen ja käyttöturvallisuuden tarkastuksen. Lisäksi Takasen 
yritys tekee hormien ja tulisijojen korjauksia sekä ilmastointilaitteiden puh-
distusta ja huoltoa. Nuohooja kertoo kaikkien tarvittavien työkalujen olevan 
erikoistyökaluja. 

Nuohoustyö ja nuohoojan tuleminen ei vaadi muuta valmistelua kuin että 
nuohottaville kohteille on esteetön pääsy ja tikkaat sekä kulkusillat on asia-
mukaisessa kunnossa.

Nuohoojan työ on Jari Takasen mukaan sekä fyysistä että henkistä.  
– Nuohooja on monta kertaa kuuntelija asiakkaiden luona. Työtä tehdään 
pääasiassa jaloilla ja käsillä, mutta myös päällä. Kyseessä on fyysisesti suh-
teellisen raskas työ, jonka parhaita puolia on, että saa olla paljon eri ihmis-
ten kanssa tekemisissä. n

Teksti: Mark

Sahajärvi on pieni järvi joka sijaitsee Teijolla. Järvellä on myös 
pieni uimaranta, missä voi kesällä käydä uimassa. Järvellä voi 
talvella käydä vaikka pilkkimässä. Järven uimarantaan ei saa 
tuoda koiria tai autoja, mutta  rannan vieressä on sopiva park-
kipaikka. Sahajärven reunaa pitkin voi kuitenkin käydä koiran 
kanssa lenkillä. Järven rantakalliot ovat hyviä retkialueita ja Ka-
lasuntin saari on makkaran paistolle mainio paikka. Järvellä on 
nykyään kaksi minilossia, joilla pääsee Kalasuntin saareen. n

Isla 
Olen 3. luokalla ja yhdeksänvuo-
tias. Minulla ei ole erityisiä harras-
tuksia, mutta pidän hevosista ja 
yksisarvisista. Lempilaulajani on 
Michael Monroe ja lempiruokani 
tortillat ja kana. Lempisarjojani ovat 
Woltron ja Teen Wolf. Käyn mielel-
läni kavereilla ja Plazassa. Haluaisin 
matkustaa Balille. Minusta tulee 
isona vaatesuunnittelija / taiteilija. 
Hartain toiveeni on saada par-
visänky. Koulussa kivaa välitunnit 
ja käsityö ja kuvaamataito. Lempi-
pelini on Sims 4, ja suosikkibändini 
Exo. Omat lemmikit: Pilkku-koira, 
Milli-kissa ja Bunny-pupu. Pilkku ja 
Milli ovat tosi leikkisiä, mutta Bunny 
on rauhallinen.

Eemi
Olen 10 vuotta vanha ja olen kolman-
nella luokalla. Harrastan yleisurheilua 

ja olen liikunnallinen. Asun Teijolla. 
Perheeni on aika iso. Siihen kuuluu 

minä, isi, äiti, pikkuveli ja puoliveli ja 
-sisko. Pidän eläimistä ja legoista ja 

ulkona on kiva olla. Minulla on paljon 
kavereita. Pidän myös laskettelusta ja 
toiveeni on saada oma moottorikelk-

ka. Talvella kävelen kouluun ja kesällä 
pyöräilen, kun ei ole liukasta. Meillä 

on pieni koulu ja se on vähän matkan 
päässä kodistani. Lempikirjani on 

Ei voi olla totta ja lempipelini on Hill 
Climb 2  sekä Fortnite. Pidän myös 

Crash Bandicootista. Haluaisin meille 
kaksikerroksisen talon.

Samu
Olen Samu ja olen 9 vuotta. 
Minulla on kissa ja koira. 
Kissan nimi on Tipsu ja 
koiran Laku. Asun Mathilde-
dalissa. Talomme on keltai-
nen. Harrastan salibandyä. 
Tykkään lasketella. Tulen 
kouluun bussilla  ja torstai-
sin taksilla. Lempipelini on 
Fortnite.

Tilda
Hei, olen Tilda ja olen 9 vuotta. 
Olen siis kolmannella luokalla. 

Koulussa on hauskinta välitunnit 
ja ruokailu, kouluaineista ehkä 

käsityö. Tykkään ulkoilla. Koulus-
sa lempiruokaani on lihapullat ja 

perunamuussi. Meillä on haus-
kat tunnit ja hauskat opettajat. 

Tykkään englannin kielen kokeis-
ta. Minulla menee koulumatkaan 

noin 20 minuuttia, eli ei mene 
kauan. Asun siis Teijolla ja harras-

tan ratsastusta. Minusta Teijo on 
rauhallinen, koska täällä on niin 

paljon metsiä, kallioita, uimaranta 
ja kansallispuisto.

Teijon koulun nuorimmat  esittäytyvät
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Vili
Olen 9 vuotta ja harrastan 

breakdancea. Pidän paljon 
kissoista. Meillä on kaksi kissaa 

kotona. Asun Teijolla, Teijo on 
todella kiva paikka. Suosikkipe-
lini on Laivan upotus, Plants vs 

zombies garden farfare.

Sofia
Täytän kesäkuun 17. päivänä 9 vuotta. 
Minulla on äiti, iskä, sisko, veli ja puo-
liveli. Olen toisella luokalla ja harrastan 
sählyä, taidekerhoa ja postillaa. Meillä 
on iso koti ja koska meitä on monta, 
suihkut ovat tarpeen. Pidän ruuasta 
ja maastoväreistä. Unelma-ammattini 
olisi laulaja. Haluaisin muuttaa Los 
Angelesin Hollywoodiin. 
Lempipelini on The sims 4. Teijo on 
kaunis paikka ja täällä on paljon luon-
toa. Pidän kissoista ja koirista.

Anette
Olen pian 9-vuotias. 

Perheeseeni kuuluvat äiti, 
iskä, pikkuveli ja pikkusisko. 

Harrastan Leticia-kuoroa, 
laskettelua ja kässäkerhoa. 

Haluan matkustaa Espanjaan. 
Minun lempiruokani on iskän 

tekemä lihasuikalekastike. 
Vihatuin ruoka on pasta. 

Mä tykkään laulaa. Minun 
lempieläimiä ovat kissa, 

koira ja hevonen.

Roope
Olen Roope ja 8 vuotta. Asun 
Teijolla. Perheeseeni kuuluu 
Maikki, Raino, Veera, äiti ja iskä. 
Tykkään lasketella, pyöräillä, 
juosta, uida, onkia ja veneillä.

Veeti
Olen Veeti ja yhdeksän vuotta. Asun 

Teijolla. Pidän kissoista ja koirista.

 

Luna
Horoskooppimerkkini on vesimies. 
Olen 9 vuotta. Perheessäni on äiti, 
Jere, Roope-pikkuveli ja koirat ja 
Turussa isi ja Jenna. Matematiikka 
on lempiaineeni koulussa. Harrastan 
lenkkeilyä, kuvataidetta ja eläinten 
hoitoa. Lempikulkuneuvo on polku-
pyörä. Haluaisin matkustaa Rans-
kaan, Italiaan ja Espanjaan. Minusta 
tulee isona leipuri. Pidän paljon 
hevosista. Lempikirjani on Heinähat-
tu ja Vilttitossu ja Rubensin veljek-
set. Lempikaupunkini on Turku, ja 
-laulaja Rihanna. Lempivärejäni ovat 
turkoosi, viininpunainen, keltainen 

ja sininen. Hedelmistä pidän eniten omenoista ja päärynöistä. Lempiruoka 
on kalapihvit ja perunamussi. Käyn mielelläni mummolassa, postillassa ja 
metsässä. Pidän Teijosta, koska 
täällä on paljon metsiä ja muita 
ihania paikkoja. Veisin vieraani 
katsomaan alpakoita.

Susanne
Täytin äskettäin 9 vuotta. Asun 

Teijolla. Tykkään kiipeillä, kokata,  
lumilautailla ja rakentaa. Harrastan 

pianokoulua, VPK:ta ja postillaa. 
Pidän hevosista, kaneista ja koi-

rista. Käyn mielelläni laivamatkalla 
ja Flow parkissa. Lempikorttipelini 

on Uuno. 
Meidän kotoa on tosi hyvä näkö-

ala. Täällä Teijolla on uimaranta ja 
täällä on tosi kivaa. 

Täällä voi luistella, lasketella ja 
pelata jalkapalloa. 

Jimi
Asun Teijolla ja olen kolmannella 
luokalla. Harrastan motocrossia. 
(Luokkatovereiden mielestä Jimi 
on reilu, ystävällinen, kiltti, kohteli-
as ja urheilullinen.)

Veikka
Minun nimeni on Veikka ja täytän 
kohta 10 vuotta. Perheessäni on 

äiti, iskä, Eemil ja Kalle. Harrastan 
jääkiekkoa ja jalkapalloa. Haluaisin 

matkustaa New Yorkiin. Asun Teijol-
la. Lempikirjani on Kingi karkuteillä. 
Suosikkipelini on Fortnite ja Skate 3 
sekä Hill climb racing ja Sly cooper. 

Toivon, että pääsisin NHL Flyersin 
joukkueeseen.

Teijon koulun nuorimmat  esittäytyvät
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Pienet porkkanakakut
Valmistusaika: 1 t 20 min

Ainekset
• 4 kpl kananmunia
• 3 dl sokeria
• 4 dl vehnäjauhoja
• 3 tl kanelia
• 2 ½ tl leivinjauhetta
• 1 ½ tl vaniljasokeria
• 250 g porkkanaa (raasteena)
• 1½ dl juoksevaa margariinia

Kuorrutus
• 50 g voita
• 200 g sulatejuustoa
• 2 dl tomusokeria

Valmistusohje
• Vaahdota munat ja sokeri. Yhdistä kuivat aineet keskenään.
• Lisää muna-sokerivaahtoon varovasti vuorotellen jauhoseosta, hienok-
si raastettua porkkanaa ja rasvaa. Sekoita tasaiseksi.
• Annostele taikina muffini- tai leivosvuokiin.
• Paista 200 asteessa noin 15 minuuttia. Anna jäähtyä.
• Valmista sillä aikaa kuorrutus. Vaahdota huoneenlämpöinen rasva ja 
sulatejuusto sähkövatkaimella. Lisää tomusokeri.
• Levitä tai pursota kuorrutus kakkujen pinnalle.
• Koristele pienet porkkanakakut sokerikoristeilla tai koristerakeilla.

Lähde: www.maku.fi/pienet porkkanakakut         
 

Red velvet -muffinit
Valmistusaika 1 t 2 min

Ainekset
• 2 dl vehnäjauhoja
• ½ tl leivinjauhetta
• 1 rkl kaakaojauhetta
• 75 g voita
• 1 ½ dl ruokokidesokeria
• 2 tl vaniljasokeria
• 2 kananmunaa
• 1 prk (120 g) smetanaa
• 1 rkl punaista elintarvikeväriä
• ½ tl valkoviinietikkaa
• ½ tl ruokasoodaa

Kuorrutus
• 1 rasia (200 g) sitruunatuorejuustoa
• 1 dl tomusokeria
• 2 tl vaniljasokeria
• 2 dl vispikermaa

Koristeeksi
• Nonparelleja tai/ja marenkeja

Paistamiseen
12 Amerikan muffinivuokaa

Valmistusohje
• Laita uuni kuumenemaan 175 asteeseen. Laita muffinivuoat valmiiksi 
muffinipellin syvennyksiin.
• Yhdistä jauhoihin leivinjauhe ja kaakaojauhe.
• Vaahdota pehmeä voi ja sokerit.
• Lisää kananmunat vatkaten.
• Yhdistä smetana ja punainen elintarvikeväri pienessä lasi-tai teräskul-
hossa. Varo, ettei se värjää pöytää tai vaatteita.
• Lisää voivaahtoon vuorotellen jauhoseosta (siivilän läpi) ja smetanase-
osta. Sekoita välillä.
Yhdistä viinietikka ja sooda, sekoita nopeasti (seos kuohuu hetken) ja 
lisää taikinaan. Sekoita.
• Jaa taikina muffinivuokiin.
• Nosta pelti uunin ala-/keskiosaan. Paista 22 - 25 min tai kunnes ne 
ovat kypsiä. Anna jäähtyä.
• Kuorrutus: Siivilöi huoneenlämpöiseen tuorejuustoon tomusokeri ja 
vaniljasokeri. Vatkaa tasaiseksi sähkövatkaimella.
• Lisää pienissä erissä vispikerma. Vatkaa koko ajan, kunnes seos on 
tasaista, kuohkeaa ja vaahtomaista.
• Pursota kuorrutus muffineiden pintaan. Koristele.
• Säilytä kuorrutetut muffinit jääkaapissa.

Lähde: www.valio.fi/ red velvet muffinit

Tiina Vaarapuron arviointi:

”Muffinit olivat maukkaita ja ulkonäkö oli todella hieno. Koostumus oli 
täydellinen molemmissa muffineissa, ei yhtään kuiva vaan mehevä. 
Myös kuorrutteet olivat maukkaita.” n

Leipurit: Alisa ja Veera

Likojärvessä on puhdasta vettä mikä kiiltää kuin timantti kesän 
kauniissa auringon valossa. Likojärvellä on korkeat kalliot joista 
voi hypätä kirkkaaseen veteen, Ensimmäiseksi kannattaa katsoa 
onko pohjalla kiviä jotka voivat rikkoa jonkun paikan vartalostasi. 
Likojärvellä on hyvä talvisin pilkkiä kestävällä jäällä mutta kesäisin 
ei ole ehkä oikein hyvää paikkaa kalastaa. Likojärveltä voi löytää 
joistain kohdilta simpukoita veden pohjalta. Joskus Likojärvellä 
vedessä voi hyppiä kaloja kaukana rannasta ja joskus voivat vä-
hän lähellä rantaa, kalat Likojärvellä ovat vähän säihkyviä ja hy-
vänmakuisia.

LIkojärvellä on hyvä pitää piknikkiä ihanan pehmeässä ja lämpi-
mässä hiekassa, missä voi ottaa aurinkoa kesällä lämpimässä au-
ringon valossa. Likojärvellä jopa voi pelata rantapalloa ja tehdä 
hiekkakakkuja ja linnoja. Lämpimien kivien päällä on ihanaa istua 
ja katsoa maisemia, missä näkyy veden ihana kirkkaus kun aurin-
ko menee alaspäin ja taivas tulee sateenkaaren väriseksi. Liko-
järvelle voi mennä myös telttai-
lemaan, mutta älä heitä roskia 
järveen. Ajattele, olisiko kivaa 
uida likaisessa vedessä missä 
on tupakkaa, pulloja, roskaa ja 
trippimehun pahvitölkkejä?! Älä 
siis heitä mitään roskaa veteen 
tai hiekkaan eikä edes kävely-
teille, vaan vie roskat mennes-
säsi. Pidä vedestä, maasta ja 
metsästä huolta. n

Teksti: Olivia 
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Hiuksillesi

Plaza - Vilhonkatu 8 / Länsiranta 8
(02) 733 2158 / (02) 733 6110 

www.merinell..ma-pe 9-20 / la 9-16 

Päiväkodin 
kuulumiset
Kun tulen päiväkotiin, näen au-
rinkoisen leikkipihan, jossa  on 
keinuja, hiekkalaatikko, kiipeily-
telinekin, ja varaston, jossa on 
leikkivälineitä. Niitä on tosi pal-
jon, esimerkiksi lapioita, ämpä-
reitä, pulkkia ja traktoreita, joilla 
voi mennä mäkeä alas. Sisällä on riittävästi tilaa leikkiä ja terveellistä 
ruokaa. 
 Ensimmäinen retki, jonka Kalliorinteen päiväkoti teki, oli syksyllä Sa-
lon perhepuistoon. Päiväkotilaiset olivat leikkineet perhepuistossa kii-
peilytelineissä, keinuissa, ja he joivat perhepuistossa pillimehuja. He me-
nivät bussilla perhepuistoon ja tulivat takaisin bussilla ja päiväkotilaisten 
mielestä bussimatka oli kivointa. 
 Toinen retki oli elokuvaretki. Päiväkotilaiset kävivät katsomassa Lu-
mon leffateatterissa Muumien taikatalven. Päiväkotilaiset söivät popkor-
nia ja joivat mehua. 
 Päiväkodin kolmas retki oli Teijon rinteelle. He laskivat pulkilla ja pais-
toivat makkaria. Päiväkotilaiset myös leikkivät rinteen metsässä ja pää-
sivät lumikissan kyytiin
 Severin mielestä päiväkoti tekee tarpeeksi retkiä. Hänen mielestään 
kaikki retket ovat yhtä kivoja. Jupiterin mielestä päiväkoti ei tee usein kau-
punkiretkiä ja kaikki retket ovat 
yhtä kiinnostavia Hope sanoi että 
päiväkoti tekee yhdessä retkiä. 
Joy haluaisi seuraavalla retkellä 
mennä Mörrimetsään. Joy etsisi 
Mörrimetsässä Mörriä. Bianca ja 
muut päiväkotilaiset leikkivät ret-
killä ja paistoivat makkaraa Teijon 
laskettelurinteellä.  n

Teksti: Mikael, Joona ja Teemu

Mariannen		
maa)la	

• Ko)majoitusta,	
)lavuokrausta	ja	kursseja	
Kallionotkossa		
• Ekologisia	käsintehtyjä	

lammas-	ja	nahkatuo:eita	
	

Lisä)etoja	
www.mariannenmaa)la.fi	
p. 040 515 0727

TUOTTEITA JA PALVELUITA

KAIKKEEN 
RAKENTAMISEEN
S-Rauta-Maatalous tarjoaa rauta- ja puutarhakaupan tuotteet sekä 
palvelut sujuvasti ja luotettavasti läheltä. Meillä on kattava valikoima 
tuotteita, sekä kokonaisratkaisuja remontoijan ja urakoitsijan tarpeisiin.

NESTEKAASU TÄYTTÖ 11 kg 
TERÄSPULLO
(norm. 24,90)
Voimassa 31.7.2018 asti.

TÄLLÄ  KUPONGILLA:

S-RAUTA-MAATALOUS: Kemiö, Perniö ja Salo

1990

KEMIÖ  Engelsbyntie | AVOINNA ma-to 8-17, pe 8-18,  la 9-14 |  Puh.  044 320 5635
PERNIÖ Haarlantie 21 | AVOINNA ma-to 8-17, pe 8-18,  la 9-14 |  Puh. 075 3030 3120* 
SALO Örninkatu 16,  | AVOINNA ma-pe 8-17 | Puh. 075 3030 1281* (*Puhelun hinta: 0,088 €/min)

Lakan
norm.hintaiset
PIHAKIVET
Voimassa 31.7.2018 asti.

TÄLLÄ  KUPONGILLA:

S-RAUTA-MAATALOUS: Kemiö, Perniö ja Salo

-20%

Hitachi  
KULMAHIOMAKONE 
G13STA 125 mm, 600W
(norm. 69,-)
Voimassa 31.7.2018 asti.

TÄLLÄ  KUPONGILLA:

S-RAUTA-MAATALOUS: Kemiö, Perniö ja Salo

49,-

Mush 
RAAKAPAKASTEET
KOIRILLE
Voimassa 31.7.2018 asti.

TÄLLÄ  KUPONGILLA:

S-RAUTA-MAATALOUS: Kemiö, Perniö ja Salo

-20%
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Ruukin Kehräämö ja Puoti. Alpakanvillaiset neuleet ja asusteet, 
laadukkaat luonnonväriset alpakkalangat. Osoite: Ruukinrannantie 6, 
Mathildedal, p. 044 372 1813, www.ruukinkehraamo.fi, 
posti@ruukinkehraamo.fi. 

Vossloh Cogifer Finland Oy

Vaihteet ja vaihteiden teräsosat

Teijo-Kaipiainen-Pieksämäki

www.vossloh.com

Ruokailu

Mathildan Marina. Merellinen satamaravinto-
la isoine terasseineen ja sisäravintolatiloineen. 
Arkipäivisin lounasbuffa, viikonloppuisin saa-
ristolaispöytä, lisäksi ruokalistan herkut. Mari-
nassa on lisäksi kaksi erikokoista tilaussaunaa 
ja drop-in-pulahtamisallas. Pihapiiristä löytyy 
beach volley -kenttä, ulkokuntoiluvälineitä, pol-
kupyörien vuokrauspiste sekä lasten leikkipaik-
ka. Kesäkuukausina ravintola on auki päivittäin 
aamusta iltaan. Tapahtumia kuukausittain vap-
pujuhlista oktoberfestiin. Tilat ovat esteettömät. 
Marinassa on myös polttoainepumput veneille, 
jätetankin tyhjennys ja monipuoliset vierasvene-
sataman palvelut. Lisätiedot: mathildanmarina.fi 
tai p. 02 250 2432. Osoite: Ruukinrannantie 4, 
Mathildedal. 

Ravintola Ruukin Krouvi. Viihtyisä ravintola 
meren tuntumassa. Iso aurinkoinen terassi. 
Lounasta tarjolla arkipäivisin. Ruokalistalta mo-
nenlaisia herkkuja: perinteisten pizzojen ja leh-
tipihvien lisäksi kalavaihtoehtoja, kasvisruokia 

ja hampurilaisia. Ravintola palvelee kesäaikaan 
päivittäin aamusta iltamyöhään. Lisätiedot: 
ruukinkrouvi.fi, p. 02 735 0220. Osoite: Ruukin-
rannantie 6, Mathildedal. 

Hotel & Cafe Mathildedal (entinen Kyläkont-
tori) toimii Ruukin Krouvin vieressä. Kahvilasta 
itsetehdyt leivonnaiset, kesäisin myös kevyttä 
lounasta. Samassa tilassa toimii hotellin vas-
taanotto ja Ada Bakes catering sekä 
lahjatavara- ja herkkupuoti. Lisätiedot: mathil-
dedal.fi, p. 044 295 5503, instagram Adabakes. 
Osoite: Ruukinrannantie 6, Mathildedal.

Kyläravintola Terho. Mathildedalin kylän olo-
huone. Terhossa toimii pubi ja kahvipaahtimo. 
Voit poiketa Terhoon iltapäivällä nauttimaan 
oman paahtimon kahvia tai kylällä pantua olut-
ta ja lukemaan päivän lehdet sekä vaihtamaan 
kylän kuulumiset. Viikonloppuiltaisin Terhosta 
kuoriutuu lupsakka ja rento menomesta. Sa-
tunnaisesti live-musiikkia ja karaokea. 
Lisätiedot: ravintolaterho.fi, p. 02 736 3801. 
Osoite: Matildan puistotie 4, Mathildedal.

PetriS Chocolate Room. Suklaakahvila löytyy 
Mathildedalin vanhasta kansakoulusta. Tarjolla 
on sekä suolaista purtavaa, ihania kakkuja ja 
suussasulavia suklaaherkkuja. Mahdollisuudet 
myös Suklaa tasting -tapahtumiin ryhmille. Ke-
sällä avoinna päivittäin, muina aikoina viikon-
loppuisin ja loma-aikoina. Lisätiedot: petris.fi ja
info@petris.fi. Osoite: Tullintie 17, Mathildedal. 

Luontokeskuksen kahvila. Munkkibaari, 
keittolounas ja elintarvikkeita, Scandinavian 
Outdoorin myymälä, luonnonkosmetiikkaa 
ja tuliaisia. Ryhmille tarjolla opastuspalvelut, 
metsäruokailut, kahvitukset ja lounaat. Luonto-
keskus on avoinna kesäkautena päivittäin, syk-
syisin ja keväisin viikonloppuisin. Muina aikoina 
tapahtuma- ja lomaviikkojen yhteydessä, sekä 
tilauksesta ryhmille. Lisätiedot: p.044 3300082, 
teijo@mathildedal.fi tai mathildedal.fi ja luontoon.fi/
teijo. Osoite: Matildanjärventie 84, Mathildedal. 

Jazzkahvila Mazzuuni. Masuunin tunnelmal-
linen jazzkahvila. Tarjolla on kahvia, makeita ja 
suolaisia herkkuja sekä käsin tehtyjä jäätelöitä 
ja sorbetteja. Anniskeluoikeudet. Tapahtumia 
jazz- ja blueskonserteista vinyylikinkereihin.   
Lisätiedot: jazzkahvila.fi, p. 044 239 9645, 
osoite Telakkatie 17, Teijo. 

Meri-Teijo Golfklubi. Golfklubin yhteydessä 
toimii anniskeluoikeuksin varustettu kahvila-
ravintola, jossa tarjolla suolaisia ja makeita 
syötäviä pieneen ja suurempaankin nälkään. 
Isommille ryhmille buffet-ruokailut tilauksesta. 
Lisätiedot: meriteijogolf.com, p. 02 736 3955. 
Osoite: Lanskalantie 56, Teijo. 

Ravintola Teijo. Aivan rannan, kirkon, kylä-
saunan ja kyläsepän läheisyydessä sijaitseva 
ravintola tarjoaa monipuolisen lounaan arkisin 
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Lemmikkisi kesähuolet 
hoitaa Eläinklinikka EHYT!
Info ja nettiajanvaraus:  
www.ehyt.info
puh. (02) 7221 221
Maorlantie 1, Halikko

Tassuttele
tutustumaan!

 T:mi Rea Hietanen
 
 Koulutettu hieroja/urheiluhieroja
 Liikunnan ylempi amk
 Kalevalainen jäsenkorjaaja, kisälli

Anttilantie 51, Teijo, myös kotikäynnit
p. 050 569 2303

klo 10.30-13.30. Juhla- ja erikoispäivinä juhla-
kattaukset (mm. vappu, äitienpäivä, juhannus). 
Ravintolassa on anniskeluoikeudet. Myös 
catering-palvelut. Lisätietoja: ravintolateijo.fi, p. 
050 592 9301, ravintola.teijo@gmail.com. Osoite 
Telakkatie 25, Teijo.

Ostokset
 
Huldan Puoti. Astiat, uniikeiksi käsitellyt 
vanhat huonekalut, Kylävaatteen mekot ja 
asusteet. Lisätiedot: facebook.com/huldanpuoti, 
p. 040 056 1358. Osoite: Ruukinrannantie 6, 
Mathildedal.  

Cafe Mathildedalin pikkupuoti. Lahjatavarat 
ja herkut. 

Mathildan Marina. Pieni elintarvikekauppa, 
käsitöitä, matkamuistoja, herkkuja. 

Ihana Puoti. Avautuu PetriS Chocolate Room 
-kahvilan yhteyteen kesäksi. Myynnissä nimen-
sä mukaisesti kaikkea ihanaa. 

Luontokeskus. Scandinavian Outdoor -myy-
mälä.

Kutomossa kudotaan huiveja ja shaaleja 
viereisen puodin alpakkavillasta. Mathildeda-
lissa sijaitsevan Kutomon omia tuotteita ovat 
pellavapyyhkeet, kaitaliinat, matot ja poppanat. 
Lisätiedot: Leena Muuri, p. 044 0 60 7691.

Teijon Masuunin galleria ja taide- ja käsityö-
myymälä. Vaihtuvat taidenäyttelyt galleriassa 
(pääsääntöisesti myyntinäyttelyitä). Myymäläs-
sä taidetta ja käsitöitä. Lisätiedot: teijonmasuuni.
fi. Osoite: Telakkatie 17, Teijo.

Keramiikkastudio Oribe. Uniikkia käsintehtyä 
taide- ja käyttökeramiikkaa Teijon Masuunissa. 
Lisätiedot: tiinaharjola.fi, p. 044 329 1880, 
tiina.harjola@gmail.com. 

Teijon Kyläkauppa. Päivittäistavarat, Crocsit, 
kahvila-pub-kisakatsomo anniskeluoikeuksin, 
Postin, Matkahuollon ja Veikkauksen palve-
lut, Kyläsaunaan lippuja. Lainapolkupyöriä. 
Vuokrattavana sähköavusteisia polkupyöriä ja 
kuomullinen peräkärry. Avoinna melkein aina.  
Masi Kauppisen (kuvassa) hyvin varustettu 
autohuoltamo ottaa tilaukset vastaan samoissa 
tiloissa. P. 02 736 6160. Osoite: Teijontie 67, 
Teijo.

Mathildedalin Kyläleipurin ja Kyläpanimon 
Kyläpuoti. Tuoreet, juureen leivotut leivät ja 
pullat, lauantaisin levypizzaa. Kylillä pantua 
Kyläpanimon olutta – kaikki panimon oluet 
myynnissä vain Kyläpuodissa. Muut artesaa-
nituottajien lähiherkut. Lisätiedot: kylaleipuri.fi, 
kylapanimo.fi, p. 050 302 6680, elina@kylaleipu-
ri.fi, tuomo.holm@kylapanimo.fi. Osoite: Matildan 
Puistotie 4, Mathildedal.

Helmipuoti Helmiäinen. Persoonallisia koruja 
ja metallilankatöitä sekä muita käsitöitä Teijon  
Masuunissa. Lisätiedot: helmipuoti.fi, 
p. 044 261 1022.
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SAGALUND 

Museo 
Kemiönsaarella.  
Kaiken ikäisille ja 

erityisesti koululaisille! 
 

www.sagalund.fi 
     fb   instagram   

 

Oman palvaamon kalkkunatuotteita 
ja makkaroita

Tilamyymälä avoinna juhannusviikolla 
ti, ke, to klo 18. Juhannuksen jälkeen 

heinäkuun loppuun 10-18. Muulloin sovi 
ja soita.

Kirakantie 178
P. 044 555 4852, 044 078 5060

www.savukalkkuna.fi

Kyläpaja. Seppä Ari Karhu takoo raudasta 
uniikkeja esineitä tilauksesta, mutta pajalla 
myydään myös valmiita tuotteita. Osoite: 
Telakkatie 32, Teijo,  p. 0400 438 789, 
maakarhu@gmail.com, maakarhu.com.

Second Chance. Persoonallinen vaatemallisto, 
jonka jokainen työvaihe toteutetaan Suomessa. 
Omassa puodissa pääosassa oman malliston 
naisten ja lasten vaatteet, asusteet, lakanat jne. 
Muita tuotteita: kengät, korut, kosmetiikkaa. 
Lisätiedot: secondchance.fi, p. 040 754 5177, 
maija.nuppula@secondchance.fi. Osoite: Ruukin-
rannantie 6, Mathildedal. 

Galleria Tuulitunneli. Grafiikkaa ja keramiik-
kaa. Avoinna sopimuksen mukaan. Taiteilija 
Aila Salmivaara, p. 040 559 2279. Osoite: 
Anttilantie 29, Mutainen.

Pajakulta. Kyläkultaseppä – uniikkeja koruja 
käsityönä. Myymälä ja paja: Marklundinkuja 3, 
Teijo, p. 040 098 8269, pajakulta.fi, 
info@pajakulta.fi. 

Majoitus
Teijon Metsänvartija B&B. Peti- ja aamiainen 
-periaatteella vuokrattavissa huone/huoneita 
aivan Teijon kansallispuiston kupeessa. 
Lisätiedot: p. 044 910 1348, osoite: Teijontie 
23, Teijo.

PetriS Chocolate and Bed&Breakfast. 
B&B-majoitusta. 7 kpl 2 hh, muutamassa mah-
dollisuus lisäsänkyihin lapsille. 

Mathildan Marina. Hotellimajoitusta aivan 
rannan tuntumassa. 

Hoitola & Majoitus Sypressi. Kotimajoitusta 
2-5 hengen huoneissa, B&B. Myös kauneus-
hoitola. Lisätiedot: p. 040 718 7486, tarja.aho@
sypressi.fi, www.sypressi.fi. Osoite: Matildan 
puistotie 6, Mathildedal. 

Teijon Luontokeskus. Teijon kansallispuisto, 
erilaisia majoitusvaihtoehtoja: laavuja, leirintä-
alue, matkailuvaunualue, yöpymiskämppiä. 

Tentsile Experience EcoCamp. Ekologinen 
ja elämyksellinen metsähotelli tarjoaa matalan 
hiilijalanjäljen yöpymistä korkeatasoisesti ja tur-
vallisesti Tentsile-puumajoituksessa. Teltat on 
sijoitettu Teijon kansallispuiston upeisiin näkö-
alamaisemiin Mathildedaliin. Lisätiedot: 
kts. Luontokeskus.

Hotel & Cafe Mathildedal. Kahdeksan kappa-
letta kahden hengen huoneita. Hotellin vas-
taanotto toimii huoneiden alapuolella olevassa 
Cafe Mathildedalissa.  

Teijon Kammari. Saunamökki meren rannalla, 
1-3 henkilöä. Lisätiedot: 040 583 1253, 
teijonkammari.fi, Lanskalantie 95, Teijo.

Mariannen maatila. Maatilamajoitusta ja lei-
rintäpaikkoja. Kotimajoitusta, tilavuokrausta ja 
kursseja Kallionotkossa Lisätiedot: 
040 515 0727, info@mariannenmaatila.fi, 
mariannenmaatila.fi, Teijontie 201, Teijo.

Kirjakkalan Ruukkikylä. Majoitus-, kokous- ja 
juhlapaikka historiallisissa entisen ruukkialueen 
rakennuksissa. Majoitustilat: 7 x 2 hh, 2 x 4 hh, 
2 x 4 h huoneisto, 1 x 2 h sviitti. Yhteensä 32 
petipaikkaa. Erillinen hirsihuvila Glasshouse 
Merikulma sisältää majoitustilat 4+2:lle. Lisätie-
dot: 044 544 6114, asiakaspalvelu@ruukkikyla.fi, 
ruukkikyla.fi, Hamarijärventie 62, Kirjakkala.

Villa Seaview. Teijolla aivan merenrannassa 
sijaitseva huvilamajoituskohde. Villassa on 2 
x 2 hh, 2x 4 hh ja yksi erillinen 3 hh huoneisto 
omalla keittiöllä. Asiakkailla on käytössä myös 
upea saunaosasto. Lisätiedot: villaseaview.fi,   
p. 044 981 9993, info@villaseaview.fi.
Osoite: Varvintie 37, Teijo. 

Kokous- ja juhlatilat
Teijo Ski & Action Park. Skihouse tarjoaa 
pienille ja isoille ryhmille puitteet. Yläkerran 
kokoustilaan mahtuu n 40 henkeä, alakertaan 
+100. Kirjakkalan Ruukkikylä. Idylliset ja tun-
nelmalliset tilat kokouksille ja juhlille. Patruu-
natalon suureen saliin mahtuu helposti 40 – 50 
henkeä, Insinööritalon ruokasaliin n. 30 henkeä. 
Hyvä kokoustekniikka talon puolesta. 

Mathildan Marina. Marinan saunatilojen yh-
teydessä on erillinen kokoustila n. 25 hengelle. 
Ravintolasali (+50 hlö) on varattavissa kesäse-
songin ulkopuolella kokous- ja juhlakäyttöön. 

Teijon Masuuni. Masuunissa mahtuu kokous-
tamaan isompikin porukka taiteen ympäröimä-
nä. 

Meri-Ruukin lomakylä sijaitsee hyvässä pai-
kassa Teijon ja Mathildedalin välissä. Kylässä 
on 20 kpl kuuden hengen mökkejä vuokratta-
vaksi viikonlopuksi tai pidemmäksi lomaksi. 
Jokaisessa mökissä on hyvin varusteltu keittiö 
ja sauna, lisäksi rannasta löytyy mökkikylän 
yhteinen rantasauna. Lisätiedot: meri-ruukki.fi, 
p. 0400 872 172, info@meri-ruukki.fi. Osoite: 
Kiikunmäentie 25, Mathildedal.
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KOKO PERHEEN
RAVINTOLA KOPPARÖL

Fåfängöntie 57,  10600 Tammisaari

LASKETTELUKESKUKSEN
RAVINTOLA SKIHAUS BISTRO

Teijontie 345,  25570 Teijo

WWW.KP-RAVINTOLAT.FI
Puh. 050 572 6741  |  tony.hellstrom@gmail.com

Ihastuttava
vaatekauppa
Mathildedalin
ruukin 
rannassa

Täynnä mm.
kotimaisiakotimaisia
naisten-ja 
lastenvaatteita 
sekä
Caloun puukenkiä!

Tervetuloa!

www.secondchance.fi

P. 044 205 4994  -  www.dreamaccount.fi

DREAMAccount
Unelmien kirjanpito

TEIJON SÄHKÖ JA 
AUTOMAATIO T:MI

Sähköasennukset, vikakorjaukset, 
teollisuussähköasennukset ja verkkoon 

liitettävät aurinkosähköjärjestelmät
Teijo Loikkanen, puh. 040 546 7951

Lankkerintie 193, 25570 TEIJO
teijo.loikkanen@teimatic.fi

LVI-ELTEKO OY
Vesijohtotyöt ja tarvikemyynti

(kysy tarjous tarvikkeista)

KVV-oikeus

puh. 0400 784 438
www.lvi-elteko.net

Pasi Tuike, p. +358 44 512 9949
pasi.naturalbornfishers@gmail.com

Matilda-talo. Perinteikäs ja tunnelmallinen 
juhlatila aivan Matilda-järven rannalla. Tila 
soveltuu isollekin juhlaväelle (n. 120). Talo on 
varattavissa koko viikonlopuksi tai yksittäisiksi 
päiviksi. Lisätiedot: matildatalo.fi, p. 040 582 
8882, ulla.elovaara@icloud.com. Osoite: 
Tennistie 5, Mathildedal. 

Juhla- ja tapahtumatila Valimo. Ainutlaatui-
nen ja tunnelmallinen juhlatila Mathildedalin 
ruukissa. Tila sopii 70 – 150 hengen kesäisiin 
tilaisuuksiin. 

Kokous- ja juhlatila Kankirautavarasto. 
Aiemmin kankiraudan varastopaikkana toiminut 
tila tarjoaa ajanmukaiset ja viihtyisät kokoustilat 
10-50 hengelle ja juhlatilat 20-80 hengelle. 

Luontokeskus. Inspiroivat ja luonnonläheiset 
tunnelmat kokoukselle tai tilaisuudelle antaa 
luonnonpuiston ihana rauha. Voit järjestää 
TyKy-päivät tai tiimikokouksen vaikka laavulla 
tai vuokrakodassa. 

Punaportti. Oiva paikka isommankin porukan 
saunaillalle on Teijon Punaportti, joka on 120 
neliöinen hirsimökki ykköspaikalla aivan meren 
rannalla. Lisätiedot: teijonpunaportti.fi, Taina 
Degert p. 0400 120 562. Osoite: Punaportintie 
163, Mathildedal.

Meri-Teijo Golf. Meri-Teijo Golfklubi tarjoaa 
puitteet n. 65 hengelle kokoustaa tai juhlia vih-
reidein väylien keskellä. Ryhmille myös ruokai-
lumahdollisuus. Lisätiedot: meriteijogolf.com, p. 
02 736 3955, caddie@meriteijogolf.com. Osoite: 
Lanskalantie 56, Teijo.

Teijon Kyläsauna. Idyllinen Kyläsauna on 
vuokrattavissa yksityiskäyttöön muina kuin 
yleisinä saunavuoroina. Takkahuoneessa on 
tilat mukavaan illanviettoon. Lisätiedot: 
teijo.fi/vuokrataan-kylasaunaa, p. 02 736 6160, 
Kyläkauppa, tai p. 044 989 4420, Anita Kurko. 
Osoite: Kyläsepänkuja, Teijo. 

Postilla on viihtyisä kokoustila Vilniementie 
1:ssä sijaitsevan kerrostalon katutasossa. Juuri 
remontoitu tila tarjoaa hyvät puitteet 20 - 30 
henkilölle. Tilassa on hyvin varustettu keittiö 
astiastoineen ja wc. Postillan sijainti on erittäin 
hyvä, ja pihasta löytyy paljon parkkipaikkoja 
vierailijoille. Lisätiedot: Kirsti Siltanen, 
p. 040 1722 407, kristiannaliisas@gmail.com tai
Taisto Ahjoharju, p. 0400 550 370, 
taisto@suomiopas.fi.

Hyvinvointipalvelut
Perinteinen hieroja Tiina Vaarapuro avaa kesäkuun 
alussa Teijon Masuunissa oman hoitohuoneen. Tarjon-
taan kuuluu perinteinen hieronta, triggerpistehieronta 
sekä faskia- eli lihaskalvokäsittely. Lisätiedot ja varauk-
set: Tiina Vaarapuro, p. 0500 384 504 tai 
tiina.vaarapuro@gmail.com.
 
Hoitola Sypressi. Hoitola Sypressi tarjoaa sinulle hem-
motteluhetken vapaa-aikaasi. Perinteinen hieronta, 
intialainen päähieronta, moderni vyöhyketerapia, Aroma-
terapia, Hot-stone kiviterapia, jalkahoidot. 

Ulkoilu ja harrastukset
Teijon ruukkikylien upeat maastot antavat puitteet kai-
kenlaiselle kuntoilulle ja ulkoilulle luonnossa. Voit lähteä 
vauhdikkaalle maastopyörälenkille mäkiseen maastoon 
tai patikoida rauhalliseen tahtiin kansallispuiston maise-
missa.

Teijon kansallispuistossa luonnonrauha kohtaa his-
toriallisten ruukkikylien nykyelämän ja käsityöläispe-
rinteet. Ruukkikylistä pääset suoraan kansallispuiston 
vaihtelevaan meri-, järvi- ja suomaisemaan patikoimaan, 
maastopyöräilemään, melomaan ja kalastamaan. Puis-
toalueella on noin 50 km merkittyjä reittejä (1,5 – 10 km), 
joista yhteensä 3 km on myös liikuntaesteisille sovel-
tuvia. Kansallispuistosta nautit jo päiväkäynnillä, mutta 
voit myös yöpyä tähtitaivaan alla puiston jollakin alueen 
laavuisla.  

Ruukkikylillä toimii kaksi urheiluseuraa, jotka tarjoavat 
liikuntamahdollisuuksia kylän asukkaille. Kirjakkalan 
Alku toimii Kirjakkalassa, jossa heillä on oma urheilu-
kenttä ja kuntosali. Kesäisin Kirjakkalassa yleisurheillaan 
joka tiistai ja pelataan porukalla pesäpalloa sunnuntaisin. 
Teijon Toverit ylläpitää Teijon urheilutaloa, jossa useana 
iltana viikossa vakiovuoroja peleille ja jumpille. Toverit 
hoitavat myös Masuunissa toimivaa Kyläsalia, jonne 
myydään kausikäyttöoikeuksia kyläkaupassa. 
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M-Teijon Kyläkauppa   JOKA PÄIVÄ• Lähiruokaa
• Kuljetukset
• Crocs-myymälä
• Kahvila anniskeluoikeuksin
• Iso televisio
• Lainaa polkupyörä
• Wi-Fi
• Käteisnostot
• Vuokrattavana sähköavusteisia  
   polkupyöriä ja katettu peräkärry 

Teijontie 67, Teijo • p. (02) 736 6160 • teijonkylakauppa@gmail.com • Tervetuloa!

Turuntie 8, SALO, p. 045 6141 500
ma-pe 10-17, kesäla avoinna vain tilauksesta
Haarlantie 2, PERNIÖ, p. 02 7351 307
ma-pe 9-17, la 9-14

www.salonskinlab.fiTutustu palveluihimme

IHANA KESÄ, AIKAA ITSELLE, AIKAA RENTOUTUA

Lohenrengas
Virkistyskalastusta ympäri vuoden

www.lohenrengas.fi
lohenrengas@gmail.com

Juha Virkki 050-3706342
Hilkka Virkki 050-3706334

Merikulmantie 1391
25570 Teijo

Löydät meidät myös facebookista.

Teijon alueen useat järvet ja merenranta tarjoavat hienot uintimahdol-
lisuudet. Kesäaikaan yleisiä uimapaikkoja löytyy ainakin Sahajärveltä, 
Matildajärveltä, Hamarinjärveltä ja Mathildedalin merenrannalta. Lisäksi 
Teijon Kyläsaunalla on uimapaikka – myös talvipakkasilla.

Ruukkikyliltä löytyy paljon liikuntaan ja ulkoiluun keskittyviä yrityksiä, ja 
palveluntarjontaa on paintballista melontakursseihin. 

Extreme Fun. Melontapalvelut ja elämysohjelmat Teijolla. Toimii Met-
sähallituksen luontopalveluiden sopimusyrittäjänä Teijon kansallispuis-
tossa. Yrityksen tärkeimpiä palveluja ovat melontakoulutus ja -retket, 
kokousten oheisohjelmat, virkistyspäivät ja tyky-ohjelmat, erilaiset asia-
kastilaisuudet, polttarit, merkkipäivät sekä leirikoulu- ja luokkaretkiohjel-
mat. Lisätiedot: www.extremefun.org, Kai Schneider, p. 040 522 6325. 

Teijo Ski & Action Park tarjoaa laajan valikoiman erilaisia vauhtilajeja 
ryhmille: MCC-rinneautoilu, paintball, laser trap, tiimiradat, tarkkuus-
maaliammunta, ryhmäpatikoinnit, birdie-golf, jne. Action Park toimii 
myös enduro- ja DH- eli alamäkipyöräilykeskuksena. Vuokraamosta voi 
vuokrata erilaisia maastopyöriä ja fat bike -pyöriä. 
Lisätiedot: www.meriteijo.fi/actionpark, Tapani Kakko, p. 044 516 7390. 

Opastettuja kalastusretkiä ja -paketteja alueella tarjoaa Natural Born 
Fishers. NBF järjestää opastettuja kalastusmatkoja lounais-Suomessa, 
Kemiönsaaren ympärysvesillä (Salo, Halikonlahti, Meri-Teijo, Strömma, 
Kemiö, Västanfjärd, Särkisalo), myös Tammisaari ja Hanko ovat mahdol-
lisia kalapaikkoja. Kohdekaloina pääsääntöisesti ahven, kuha ja hauki, 
sesonkiluontoisesti ja mahdollisuuksien mukaan myös siika. Kalastus-
matkoilla käytettävät välineet ja varusteet ovat huippuluokkaa. 
Lisätiedot: Pasi Tuike, puh. 044 512 9949, www.naturalbornfishers.com.

Kalastuspalveluita tarjoaa myös VMB Fishing. Yritys tarjoaa 1 – 16 hen-
gen opastettuja kalastusretkiä merellä ja järvillä. Toiminta-alueita ovat 
Meri-Teijo, Kokkila, Särkisalo, Bromarv, Kemiö, Tammisaari ja Lohjanjär-
vi. Merellä kalastetaan ahventa, kuhaa, haukea, siikaa, silakkaa, taimen-
ta ja särkikaloja, järvillä kalastus painottuu kuhan, hauen, ahvenen sekä 
kirjolohen kalastukseen. Lisätiedot: Ville Matti Blomqvist, 
p. 050 522 2033, www.vmbfishing.com.

Kala-ToVi järjestää ohjattuja kalastusmatkoja ympäri vuoden pääasias-
sa Salon, Teijon, Särkisalon ja Kemiönsaaren merialueilla sekä Salon 
seudun sisävesien kirjolohikohteilla, mukaan lukien Teijon Kansallispuis-
ton alue. Avovesiaikaan liikutaan veneellä, johon mahtuu neljä asiakasta 
ja jääkannen peittäessä kalavedet, käytämme hydrokopteria. Kohde-
kaloina ovat merialueella hauki, kuha ja ahven. Aikaisin keväällä myös 
siianonginta kuuluu ohjelmistoon. Sisävesillä kohdekaloina ovat istutetut 
taimenet, siiat ja kirjolohet. Lisätiedot: Ville Toivonen, p. 040 579 0179, 
info@kalatovi.fi ja www.kalatovi.fi.

Meri-Teijon Ratsastajat ry. Ratsastus on aina kuulunut Teijon harras-
tuksiin, ja alueen monipuolinen maasto tarjoaa siihen loistavat mahdolli-
suudet. Yhdistys toimii Teijon talleilla, p. 040 768 2924, 
www.meriteijonratsastajat.fi, tallien osoite on Teijontie 135.

Elämyksiä ilmasta suorittaa polttari-, synttäri- sekä ”muuten vaan”- 
elämyslentoja koko eteläisen Suomen alueella paratraikilla (= pyöriltä 
lähtevä moottoroitu varjoliidin). Lisätiedot: Jari Takanen, 
p. 0400 535 465.
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SALON LUKKO
JA

HELAHOITO

SUOMEN
TURVAURAKOITSIJALIITON

JÄSENLIIKE

Lukkojen aukaisut, korjaukset, asennukset ja huollot.
Hälytyslaitteiden asennukset ja huollot ym. turvallisuusalan työt.

Avaimien valmistus.

Helsingintie 38
p. 727 3636, fax 727 3630
Päivystysnro 044 727 3636

Meri-Teijo Golf. Meren rannassa sijaitseva Teijon golfkenttä tarjoaa pe-
liajan lisäksi golf-kursseja, junioritoimintaa ja harjoitusalueita golf-har-
joitteluun. Pro shopista löytyy laaja tuotevalikoima mailoista vaatetuk-
seen ja välinehuoltoon. Ravintolassa on ruoka-annoksia sekä pientä 
suolaista ja makeaa. Lisätiedot: www.meriteijogolf.com, p. 02 736 3955. 
Osoite: Lanskalantie, Teijo.

Tervetuloa meille nauttimaan 
monenlaisia herkkuja.

Vanhassa koulussa myös 
mukava Bed&Breakfast 
ja Ihana-Puoti.

Avoinna kesällä 
päivittäin. 

Rannan Muuntajassa 
myös kesäsuklaapuotimme.

www.petris.fi

• Catering-palvelut
• Hieronta- ja jalkojenhoidot

ravintola.teijo@gmail.com

www.sypressi.fi

Lohenrengas on vuonna 2004 toimintansa aloittanut yksityinen virkis-
tyskalastuspaikka, joka sijaitsee rauhallisella ja kauniilla metsäalueella 
Huhdanmäen kupeessa, Teijon kansallispuiston läheisyydessä. Alueella 
on kolme järveä, yhteispinta-alaltaan noin viisi hehtaaria monipuolista, 
lohikaloille rakennettua luonnonravintoon perustuvaa vesialuetta. Lo-
henrenkaan kalojen (kirjolohi, siika ja järvitaimen) ruokavalioon kuuluu 
erittäin runsas hyönteis- ja vesieliöstö. Laadultaan kalat vetävät vertoja 
Lapin erämaavesistä pyydystettyihin. Voit kalastaa kaikilla vapavälineillä. 
Lohenrengas on auki joka päivä ympäri vuoden. Kalastuslupa makse-
taan parkkipaikan läheisyydessä sijaitsevaan kioskiin. Kalastusta valvo-
taan. Yhteystiedot: Juha Virkki, puh. 050 370 6342, www.lohenrengas.fi, 
Merikulmantie 1391, Teijo.
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Kuluneen kuuden vuoden aikana Masuu-
nin valoisissa tiloissa on nähty yli 50 
erilaista taidenäyttelyä, joista suuri osa 

taiteilijaryhmien tai yhdistysten yhteisnäytte-
lyitä. Avausnäyttely oli seitsemän salonseutu-
laisen taiteilijan töistä koostuva Yksityiskohtia. 
Masuunin näyttelyihin on yhteensä osallistunut 
pitkälle toista sataa taiteilijaa. Näyttelyiden 
valinnassa on pyritty monipuolisuuteen; öljy-, 
akryyli-, akvarelli-, silkki- ja pastellimaala-
usten ohella on nähty valokuvia, grafiikkaa, 
keramiikkaa, valoveistoksia, installaatioita ja  
videotaidetta. Teijon kansallispuiston kupeessa 
toimivalle gallerialle on tietysti ollut luontevaa 
esitellä palkittuja luontovalokuvia, muun muas-
sa Kai Fagerströmin ja Heikki Willamon 
suursuosion saanut Viimeiset Vieraat – elämää 
autiotaloissa.

Myös ulkomaista nykytaidetta on Masuunilla 
päästy ihastelemaan vuosien varrella paljonkin 
muun muassa Virosta, Liettuasta, Tanskasta, 

Kiinasta, Ruotsista, Norjasta ja Italiasta. Vii-
meisimpänä kansainvälisenä näyttelynä näh-
tiin hieno From Pottery to Visual Art v. 2016, 
kansainvälinen keramiikkataiteen näyttely, joka 
toi esille vaikuttavan kattauksen italialaisten, 
norjalaisten ja suomalaisten taidekeraamikko-
jen töitä. Lisäksi galleriassa pidettiin v. 2015 
suurta kiinnostusta herättänyt, turkulaistaitei-
lija Helena Bruunin tuotannosta koottu laaja 
muistonäyttely Aurinkomaalari. Myös arvotai-
detta on ollut jonkin verran esillä ja myynnissä 
Masuunin pikkugalleriassa, töitä muun muassa 
Akseli Gallen-Kallelalta, Henrik Tikka-
selta ja Jalmari Ruokokoskelta.

Taiteilijahaku Masuunin tulevalle näyttelykau-
delle avautuu aina loppuvuodesta, mutta hake-
muksia tulee ympäri vuoden. Osa taiteilijoista 
kutsutaan mukaan. Näyttelytiloista ei peritä 
taiteilijoilta vuokraa, ja Masuunin kaikkiin 
näyttelyihin on yleisöllä vapaa pääsy. 

Teijon Masuuni avattiin toukokuussa 2012 Teijon ruukin sydämessä. Masuunin idea on tarjota 
kädentaitajille työtiloja ja kyläyhteisölle sekä matkailijoille korkeatasoisia taidenäyttelyitä. 

Taide tarjoaa elämyksiä, pysähdys- ja levähdys-
paikkoja arjessa. Se myös avaa uusia ja erilaisia 
näkökulmia todellisuuteen. Teosten tulkinnat ja 
merkitykset syntyvät katsojan henkilökohtaisen 
kokemuksen kautta: erilaisille elämäntilan-
teissa olevia katsojia taide puhuttelee ja antaa 
merkityksiä eri tavoin. 

Taidenäyttelyt synnyttävät vuoropuhelua ja 
yhteyksiä monella eri tasolla, katsojan/kokijan 
sekä teosten/taiteilijan välillä. Gallerian vetä-
jien huippuhetkiin kuuluu palaute satunnaisel-
ta vierailijalta, joka ”ei koskaan käy galleriois-
sa”. On erityisen hienoa, kun näyttelyssä kävijä 
löytää tiensä taiteilijan luo ja jokin teos löytää 
uuden kodin. ”Teette tärkeää työtä” on paras 
kiitos mitä rakkaudesta lajiin voi saada. 

Masuunin gallerian kauden 2018 päänäytte-
ly Sampsa Sarparannan ART TOUR 2018 
pysähtyy galleriaan 3.7.-12.8.2018. Sarparanta 
on perniöläinen kuvataiteilija, joka on tunnettu 
suorista ja usein provokatiivisista ja yhteiskun-
nallisesti kantaaottavista maalauksista. Hänen 
töitään on muun muassa Kiasman, Turun 
kaupungin ja Salon taidemuseon kokoelmissa. 
Sarparantaa on kutsuttu ”loistavaksi arjen iha-
nan kauheuden kuvaajaksi” (HS, 2011).

Teijon Masuunin pikkugalleriassa avautuu 
kesäkuun alussa kuvataiteilija Silja Selosen 
työ- ja näyttelytila, joka on avoinna yleisölle 
koko kesän Masuunin aukioloaikoina. Silja 
Selonen valmistui kuvataiteilijaksi v. 2009 
Turun Taideakatemiasta. Hän on suorittanut 
maalarimestarin tutkinnon v.1989 ja on työs-
kennellyt rakennuspintojen restauroijana. 
Selonen työskentelee eri materiaalein ja teknii-
koin maalauksesta maataiteeseen. Hän yhdis-
tää tieteellisen pohdinnan taiteen tekemiseen, 
ja pyrkii kuvaamaan maailmaa fysiikan silmin. 
Hän on osallistunut aktiivisesti sekä yksityis- 
että yhteisnäyttelyihin. 
    ”Olen kuva- ja monitaiteilija ja käsittelen 
teoksissani elämän ihmettä ja fysiikan kauneut-
ta. Opiskelen luonnontieteitä, koska haluan 
ymmärtää miten maailma toimii. Yhdistän 
realismia abstraktioon, koska todellisuus on se-
koitus molempia. Se mitä aistimme on realistis-
ta, kaikki muu jotain muuta. Teijon Masuuniin 
tuon lintuja, kettuja, tuulta, valoa, aikaa. Siellä 
voit myös kuunnella geenien melodiaa 3,5 mil-
jardin vuoden takaa.”

Masuunin vuosi on täynnä muitakin kiinnos-
tavia näyttelyitä – kauden koko ohjelma löytyy 
täältä: www.teijonmasuuni.fi/nayttelykalenteri. n
   
Tervetuloa Masuunille taide-elämysten pariin!

Teksti: Marja-Maria Bäckmand

Teijon Masuuni on perinteitä huokuva rakennus, joka maalausten ja kuvanveistosten lisäksi tarjoaa monenlaisia kulttuuri-
elämyksiä keramiikka- ja korutaiteilijoiden teoksista musiikkiin. Jazzkahvila Mazzuunia pyörittävät Ulla ja Jussi Eronen. 
Molemmat ovat intohimoisia musiikin ystäviä, ja niinpä kahvila on jo vakiinnuttanut paikkansa korkeatasoisen jazzin ja 
bluesin konserteilla. Kesän vierailijoihin kuuluu loistava Mopo-trio. Kevään aikana Masuunissa on pidetty myös hauskoja 
luku- ja vinyylikinkereitä, joissa läsnäolijat ovat esitelleet toisille suosikkiteoksiaan. Masuunin yrittäjät perustivat äskettäin 
Teijon Masuunin kulttuuriyhdistyksen, jonka tärkein tehtävä on tapahtumien järjestäminen.

Yksityiskohta Silja Selosen maalauksesta See-the-light.

Ruukkikylien palvelut

Taidekeskus historiallisessa Masuunissa
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Taiteen ja kädentaitojen keskus
vanhan ruukkikylän sydämessä

Telakkatie 17, Teijo     www.teijonmasuuni.fi

Galleria — Kahvila — Myymälät — Käsityöpajat
Kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt — Vapaa pääsy

TEIJO 
ACTION 
PARK
PARHAAT    POLTTARIT    TIIMIPÄIVÄT    AKTIIVILOMAT

KANSALLISPUISTON KAINALOSSA
VARAATHAN ENNAKKOON!

Teijontie 345, 25570 Teijo

Teijo Ski & Action Park

info@meriteijo.fi   meriteijo.fi

TERVETULOA!

TENTSILE - MAJOITUS

BIRDIE GOLF

LASER TRAP

PAINTBALL

POLKUPYÖRÄVUOKRAUS 

ALAMÄKIPYÖRÄILY

MCC - RINNEAUTOILU

Johtavaa välitystoimintaa jo 30 vuotta. 

Olli Lehti          Liisa Laaja     Kaisu Ala-Jokimäki Esa Mattila    Torolf Andersson  Heikki Tuomisto   Ari Rinne
0400-828 699 0400-783 787  050-346 9229 040-820 7249   040-537 7707 0500-535 560      050-516 7799

www.kiinteistokolmio.fi              Helsingintie 14,  Salo

Mathildedal, Yläkierto 5 A. Lomaosake paritalossa 
2h+kk/rh+alkovi+s+kph+vh=53 m2 +parvi+terassi.
Huoneiston käyttöoikeus JOKA 7. viikko. Käytössä 
myös rantasauna, vene ja tenniskenttä.   
H. 14.900 € / Ari

Mathildedal, Korkiakuja 20. Viihtyisä huvila 
”Teijon Talvi 6” Oh+k+rh+s+kph 69 m2 + iso parvi 
ja ulkoterassi sekä varasto. Käyttöoikeus rantasau-
naan ja tenniskenttään. H. 148.000 €/ Esa

Mathildedal, Hummelkuja 1. Tilava OKT/ vapaa- 
ajan kulmatontti 1493 m2. Uimarannalle n. 800 m. 
Kysy myös rakentamistarjousta. 
H. 39.000 € / Kaisu

Kemiönsaari, Kiilantie 121. Vapaa-aikaan 
vierasaitta, saunarakennus, luhtiaitta ja autotalli. 
Oma 5730 m2 puutarhatontti. Venevalkamaoikeus. 
H. 114.000 € / Torolf

Kemiönsaari, Bolax, Nötö. Kesäpaikka Nötön 
saaressa. Hirsihuvila 2h+k+s+ph+pkh+wc, 
n.120 m² +parvi. Pitkä rantaviiva, upea niemi. 
Tontti 5,2 ha. H. 280.000 € / Olli

Särkisalo, Näsintie 151-5. Merenrannalla OKT/
vapaa-aikaan päätalo 108/195 m2, rantasauna, 
vierasmökki, autok. Upeat näköalat Eekholman 
selälle. H. 480.000 € / Liisa

Tunnemme markkinat, saamme aikaan tuloksia!

Katso lisää op.fi/lounaismaa

Omistaja-asiakkaana 
omistat palan pankistasi!

  
Olli Lehti 0400-828 699      www.kiinteistokolmio.fi

Hangon kesä – yrityksille. ”Graniittilinna” 
parhaalla paikalla. Kesäkauppoja, tapahtumia 
ulkona ja sisällä. Vuokrataan päivä, viikko tai 
kuukausi kerrallaan.  

Merialueosuuksia. Teijo 259 ha H. 1000 €,
Mathildedal, Strömma 319 ha H. 800 € 
sekä Högsåra, Kasnäs, Storlandet 350 
ha H. 2000 €, myös suurempia kohteita 
Saaristomerellä.

Teijo, Hamarijärventie . Tonttialue 12 ha, 
rak.oikeus 2 x OKT 240 m2 + 2 x 250 m2 
halli. Hieno lampi, tiet, kunn.tekn.alueella. 
Meri+järvi. H. 98.000 €/vaihto

Teijo, Golfrinteen tontit. Upeita tontteja 
vakituiseen/vapaa-ajan asumiseen. Koulu 
ja päiväkoti vieressä. 911 - 1326 m2  hinnat 
1000-10.000 €. 

Hiittinen, Rosala. Upea, uusi tonttialue 
Rosalan eteläpuolella, hienot rannat, sähkö. 
Myös kymmeniä saaria sekä isoja vesi- ja 
maa-alueita. H. alkaen 109.000 €/vaihto. 

Salo – vuokrattavana. Kaupungin parhaat 
yritystilat. Kymmeniä vaihtoehtoja, keskusta 
ja Meriniitty 43 - 2500 m2 – kaikki koot !
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TEIJON	  ALUEEN	  KYLIEN	  TAPAHTUMIA	  KESÄLLÄ	  2018	  
Pvm	  ja	  klo	  ()	   Tapahtuma	   Lisätiedot	  

touko,	  kesä,	  heinä,	  elokuu	   Merigalleria,	  Salon	  Taiteilijaseuran	  ja	  Vantaan	  Taiteilijaseuran	  yhteinen	  myyntinäyttely	  klo	  9-‐20	  joka	  
päivä	  31.8.	  asti.	  Mukana	  Eeva-‐Kaisa	  Ailus,	  Larisa	  Evstifeeva-‐Auraniemi,	  Heli	  Kolho,	  Ulla	  Kuronen,	  Pekka	  
Leppälä,	  Juha-‐Matti	  Pitkänen,	  Arja	  Pykäri,	  Helena	  Tuura,	  Jaana	  Tuomisto	  ja	  Tea	  Warinowski.	  	  

mathildanmarina.fi	  

lauantaisin	   	  11-14	   Tori	  Mathildedalin	  Ruukkitehtailla	  lauantaisin	  touko-‐	  ja	  syyskuussa.	  Kesä-‐elokuussa	  ke	  ja	  la.	   mathildedal.fi	  

la	  19.5.	   	  10-17	   Huvilat@Ruukki	  Teijon	  ruukkikylissä.	  Paljon	  ohjelmaa	  Mathildedalin	  rannassa	  ”Asu	  ja	  harrasta”-‐
teemalla.	  Avoimet	  ovet	  kyläsaunalla,	  kirkolla	  ja	  kyläpajalla.	  

fb:	  Huvilat@Ruukki2018	  

la	  19.5.	   	  10-16	   Ruukki	  kukkii	  -‐tapahtuma	  Masuunilla:	  käsityöläismarkkinat	  wanhanajan	  henkeen,	  kukka-‐	  ja	  taimitori,	  
opastettuja	  ruukkikävelyjä,	  hevosajelua.	  Masuunin	  kaikki	  näyttelyt,	  puodit	  ja	  työhuoneet	  avoinna.	  
Jazzkahvila	  Mazzuunissa	  artesaanijäätelöä,	  jazzia	  ja	  muita	  herkkuja.	  Ravintola	  Teijo	  myös	  avoinna.	  	  

teijonmasuuni.fi,	  jazzkahvila.fi	  

la	  26.5.	  	   Little	  Willie	  Mehto	  konsertoi	  Jazzkahvila	  Mazzuunissa.	   jazzkahvila.fi	  

su	  27.5.	   	  12-18	   Kajakkimelonnan	  peruskurssi	  Hamarijärvellä.	  Opi	  melonnan	  perusteet	  ja	  turvallisuusasiat.	  Kurssi	  80	  e.	   extremefun.org	  

su	  27.5.	   	  14	   ”Piknikjumis”	  Teijon	  kirkon	  pihalla	  (huonolla	  säällä	  sisällä	  kirkossa).	   salonseurakunta.fi	  

päivittäin	   Teijon	  tehtaat	  vuosisatojen	  saatossa	  -‐näyttely	  Mathildedalin	  Ruukkitehtailla	  1.6.-‐27.8.	   mathildedal.fi	  

päivittäin	   Kuvataiteilija	  Silja	  Salosen	  työ-‐	  ja	  näyttelytila	  Masuunin	  pikkugalleriassa	  2.6.-‐30.8.	   teijonmasuuni.fi	  

tiistaisin	   	  18	   Yleisurheilua	  kaikenikäisille	  Kirjakkalan	  Alun	  kentällä.	  Aloitus	  5.6.	   L.	  Kurppa,	  044	  278	  2705	  

keskiviikkoisin	   	  18-21	   Matilda-‐talon	  rantasauna	  lämpiää	  ke	  27.6.	  alkaen	  elokuun	  loppuun	  asti.	  Pihaleikkejä,	  vapaa	  pääsy.	   U.	  Elovaara,	  040	  582	  8882	  

ke	  ja	  la	   	  11-14	   Kesätori	  Mathildedalin	  Ruukkitehtailla	  kesä-‐elokuussa	  keskiviikkoisin	  ja	  lauantaisin.	   mathildedal.fi	  

to	  –	  su	   	  12-16	   Teijon	  kirkko	  on	  tiekirkko	  9.6.-‐5.8.	  to-‐su	  sekä	  11.-‐12.8.	  viikonlopun.	   teijo.fi	  

torstaisin	   	  11	   Rukoushetki	  Teijon	  kirkossa.	   salonseurakunta.fi	  

torstaisin	   Livemusaa	  joka	  torstai	  Ruukin	  Krouvissa	  14.6.-‐9.8.	   ruukinkrouvi.fi	  

perjantaisin	   	  17-21	   Löylyt	  Kyläsaunassa	  naisille	  klo	  17-‐19,	  miehille	  klo	  19-‐21.	  	   teijo.fi	  

sunnuntaisin	   	  14	   Pesäpalloa	  Kirjakkalan	  Alun	  kentällä.	  Kaikki	  mukaan	  pelaamaan!	  Aloitus	  10.6.	   L.	  Kurppa,	  044	  278	  2705	  

2.6.-1.7.	   Masuunin	  galleriassa	  Teija	  Lehto,	  Marita	  Mikkonen	  ja	  Reija	  Palo-‐Oja.	  Kahvilassa	  ja	  aulassa	  Heidi-‐Lii	  
Kaila.	  

teijonmasuuni.fi	  

la	  2.6.	   	  9-10	   Koululaisten	  kevätkirkko	  Teijon	  kirkossa.	  Kaikki	  vanhemmat	  ja	  muutkin	  tervetulleita.	   	  

la	  9.	  ja	  16.6.	   	  12	   Kajakkimelonnan	  peruskurssi	  Hamarijärvellä.	  Opi	  melonnan	  perusteet	  ja	  turvallisuusasiat.	  Kurssi	  80	  e.	   extremefun.org	  

la	  9.6.	   Avoimet	  kylät	  -‐päivä	  Teijon	  Ruukkikylillä.	  Avoimet	  ovet	  Teijon	  kirkossa	  ja	  kyläsaunalla	  klo	  11-‐16.	  
Kahvilat,	  ravintolat,	  kaupat,	  puodit,	  putiikit	  ja	  majatalot	  avoinna	  koko	  päivän.	  

teijo.fi	  

la	  9.6.	   	  10-15	   Lasten	  Vapapäivä	  Matildanjärvellä,	  Teijon	  kansallispuisto.	  	   luontoon.fi/teijo	  

la	  9.6.	   	  15	   Yhteislaulutilaisuus	  Teijon	  Masuunilla,	  järj.	  Teijon	  Masuunin	  kulttuuriyhdistys	   fb:	  Teijon	  Ruukki	  

la	  9.6.	   	  21	   Hard	  to	  Handle	  keikalla,	  vapaa	  pääsy.	   mathildanmarina.fi	  

la	  16.6.	   	  18	   Upeaa	  laulua	  Hyvät	  naiset	  ja	  herrat	  Ruukin	  Krouvissa.	   ruukinkrouvi.fi	  

la	  16.6.	   	  21	   Mathilda	  AllStars	  keikalla	  Marinassa,	  vapaa	  pääsy	   mathildanmarina.fi	  

la	  16.6.	   Tango	  del	  Norte	  Terhossa,	  vapaa	  pääsy.	   ravintolaterho.fi	  

pe	  22.6.	   	  17.30-23.30	   Teijon	  perinteiset	  koko	  perheen	  Juhannusjuhlat	  Teijon	  satamarannassa.	  Ohjelmaa	  lapsille.	  Kahvila	  ja	  
grilli.	  Upea	  kokko.	  Tanssittajana	  ihana	  Lauri	  &	  Pehmeät	  Vävyt.	  Liput	  8	  e.	  	  
Järj.	  Teijon	  Alueen	  Kyläyhdistys.	  

teijo.fi	  
fb:	  Teijon	  juhannusjuhlat	  

pe	  22.6.	   Ravintola	  Teijon	  juhannusjuhlat:	  aattona	  juhannuslounasta,	  illalla	  juhannuskaraoke	  klo	  02	  asti.	  	   ravintolateijo.fi	  

pe	  22.	  –	  la	  23.6.	   Juhannushulinat	  Marinassa.	  Dj	  N-‐Ter	  viihdyttää	  molempina	  päivinä,	  aattona	  kokko	  klo	  23	  (säävaraus).	   mathildanmarina.fi	  

la	  23.6.	   	  22	   Juhannustanssit	  Kakkupoikien	  tahtiin	  kyläravintola	  Terhossa,	  liput	  10	  e.	   ravintolaterho.fi	  

ma	  25.6.	  –	  30.7.	   	  18	   Laituripilatesta	  maanantai-‐iltaisin	  Marinan	  laiturilla,	  hinta	  7	  e/	  hlö.	   mathildanmarina.fi	  

ke-pe	  27.-29.6.	   Lasten	  purjehduskoulu	  optareilla	  ja	  zoomeilla	  Matildan	  satamassa.	  Järj.	  Matildan	  Meriseura.	  240	  e.	   eeva.pyysiainen@gmail.com	  

pe	  29.6.	   	  12	   Veteraanikuorma-‐autoilijat	  kesäretkellä.	  Noin	  120	  museokuorma-‐autoa	  parkissa	  Teijolla	  noin	  11.30-‐
14.30.	  Alueen	  yrityksillä	  mahdollisuus	  esitellä	  ja	  myydä	  tuotteitaan	  Masuunin	  yhteydessä.	  Ravintola	  
Teijossa	  keittolounasta	  soppatykistä	  klo	  11.30-‐15.	  Tervetuloa	  tutustumaan	  vanhoihin	  autoihin!	  

fb.	  Teijon	  Ruukki	  
vetku.fi	  

la	  30.6-su	  1.7.	   Aikuisten	  purjehduskoulu	  laserilla	  ja	  zoomeilla	  Matildan	  satamassa.	  Järj.	  Matildan	  Meriseura.	  190	  e.	   eeva.pyysiainen@gmail.com	  

la	  30.6.	   	  11-16	   Ruukkipäivä	  Mathildedalin	  ruukkitehtailla.	  Järj.	  Mathildedalin	  kulttuuriyhdistys.	   mathildedal.fi	  

keskiviikkoisin	   	  9-10	   Laiturijoogaa	  Marinan	  laiturilla	  4.-‐18.7.,	  hinta	  7	  e/	  hlö.	   mathildanmarina.fi	  

2.7.-12.8.	   Teijon	  Masuunin	  galleriassa	  Sampsa	  Sarparanta.	  Kahvilan	  ja	  aulan	  näyttelyssä	  Zamud	  Hube.	   teijonmasuuni.fi	  

pe	  6.7.	   	  15	   Runon	  ja	  suven	  päivänä	  Runoraati	  Teijon	  Masuunilla.	  Järj.	  Teijon	  Masuunin	  kulttuuriyhdistys.	   fb.	  Teijon	  Ruukki	  

13.7.-19.8.	   Reinikainen-‐kesäteatteri	  Mathildedalin	  Ruukkitehtailla.	  Esitysajat	  ja	  lippuvaraus	  Teatteri	  Provinssilta.	   teatteriprovinssi.fi	  

pe	  13.7.	   	  15	   Yhteislaulutilaisuus	  Teijon	  Masuunin	  pihalla.	  Järj.	  Teijon	  Masuunin	  kulttuuriyhdistys.	   fb.	  Teijon	  Ruukki	  

pe	  13.7.	   	  18	   Kemiönsaaren	  musiikkijuhlien	  konsertti	  ”Ranskalainen	  hetki”	  Teijon	  kirkossa.	   kimitomusicfestival.fi	  

pe	  13.7.	   	   Kuiper	  Trio	  Jazzkahvila	  Mazzuunissa.	  	   jazzkahvila.fi	  

ma	  16.	  ja	  23.7.	   	  12-17	   Method	  Putkiston	  3D-‐kasvoklinikka	  Marinassa,	  ohjaajana	  Tanja	  Rannikko.	   mathildanmarina.fi	  

la	  21.7.	   	  21	   Acoustic	  Lady	  keikalla	  Mathildan	  Marinassa.	  Vapaa	  pääsy.	   mathildanmarina.fi	  

su	  29.7.	   	   Jazzyhtye	  Mopo	  konsertoi	  Jazzkahvila	  Mazzuunissa.	   jazzkahvila.fi	  

la	  4.8.	   	  15	   Yhteislaulutilaisuus	  Teijon	  Masuunin	  pihalla.	  Järj.	  Teijon	  Masuunin	  Kulttuuriyhdistys.	   fb.	  Teijon	  Ruukki	  

la	  4.8.	   	  21	   Sami	  Arojoki	  keikalla	  Marinassa.	  Vapaa	  pääsy.	   mathildanmarina.fi	  

la	  11.-su	  12.8.	   Teijon	  Wanhanajan	  Markkinat.	  Markkinaohjelmaa	  kaikenikäisille.	  Tapahtumia	  Masuunin	  ympäristössä,	  
kirkonmäellä	  ja	  kirkossa.	  Vapaa	  pääsy.	  Järj.	  Teijon	  Alueen	  Kyläyhdistys.	  

teijo.fi	  

18.8.-30.12.	   Teijon	  Masuunin	  galleriassa	  Aila	  ja	  Asko	  Salminen.	  Kahvilassa	  ja	  aulassa	  Tiina	  Harjola.	   teijonmasuuni.fi	  

la	  18.8.	   	  13	   Hiljaisuuden	  polku	  kansallispuistossa,	  lähtö	  Luontotalolta.	  Vaelluksen	  pituus	  n.	  5	  km,	  kesto	  3,5	  h.	   salonseurakunta.fi	  

la	  25.8.	  	   Suomen	  luonnonpäivä	  Teijon	  kansallisupuistossa	   luontoon.fi/teijo	  

la	  25.8.	   Venetsialaiset	  Mathildedalin	  rannassa,	  Hard	  to	  Handle	  keikalla	  	  21	  Marinassa	  (vapaa	  pääsy).	   mathildanmarina.fi	  

la	  25.8.	   Terho	  Music	  Festival	   ravintolaterho.fi	  

la	  1.9.	   Matilda	  Rock	  –	  picnic-‐festivaali	  Mathildedalin	  Ruukkitehtailla.	   mathildedal.fi	  

la	  15.9.	   Food	  Trail	  eräruokatapahtuma	  Luontokeskuksella	  ja	  Kansallispuistossa.	   mathildedal.fi	  

la	  22.9.	   Mathilda	  Design-‐tapahtuma	  Marinassa.	   mathildanmarina.fi	  
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