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Paikallisuutisesi
joka päivä!

kesä on
taas täällä!
Tilaa nyt kesäseuraksesi Salon
Seudun Sanomat, niin tiedät
mitä kaikkea Salon seudulla
tapahtuu kesällä.

Tutustu tarjouksiin >>
tilaajapalvelija.fi/kesalehti

Pankki- ja vakuutuspalvelut yhdessä.
op.fi/keskita

TEIJO+

Toimitukselta

3

SISÄLTÖ
Kuulumisia kyliltä..........................................4
Yritysesittelyssa Jazzkahvila Mazzuuni...........7
Koulussa tapahtuu.........................................8

Kyläyhdistys esittäytyy................................14
Teijon alueen ravintolat ja kahvilat..............16

Kasvamisen ihmeitä

K

umpi kasvaa nopeammin: tomaatti vai jalapeno? No, en tiedä, mutta Teijon kyläkoulun oppilaat pian tietävät. Lapset nimittäin parhaillaan seuraavat kasvin kehitystä
siemenestä taimeksi. Jokainen osallistuu kylvämiseen, kastelemiseen ja koulimiseen.
Lisäksi lapset tekevät tutkimusta lähivesistä: ottavat näytteitä järvi- ja merivedestä ja
pohtivat tutkimustuloksia. Onpa koululle tulossa myös lintuasiantuntija, joten vesialueilla majailevat linnutkin tulevat samalla tutuiksi. Kalastus ja kalalajithan koululasilla ovat jo hallussa
viimesyksyisen kalakurssin myötä.
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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
Teijon koulun oppilaiden vanhemmat
Ulkoasu ja tuotanto
Pentti Niemi, Studio Blue Space, Teijo
Painopaikka: Salon Lehtitehdas
Painos: 17 000 kpl
Teijo+-lehden tuotto käytetään Teijon koulun
oppilaiden leirikouluun.
Emme vastaa mahdollisista virheistä.

Kansikuva: Stina Suutari

Kasvien kasvatus ja vesitutkimukset ovat jatko-osia koulussa viime vuonna toteutetulle luontokouluprojektille. Siitä jäi pysyvä toimintamalli hyödyntää Teijon kansallispuistoa ja
muuta lähiluontoa oppimisessa. Muutamien vanhempien kanssa juttelin ja he kertoivat, että
uusi opetussuunnitelma ja luontopainotteisuus ovat tuoneet uutta ilmettä ja sisältöä kaikkiin
oppiaineisiin. Lapset tykkäävät siitä, että saavat tehdä ja osallistua vielä aikaisempaakin enemmän. Luontohan tarjoaa mahdollisuuksia myös lasten vapaa-aikaan: metsäleikkejä, retkiä,
puissa kiipeilyä, majoja, marjastusta, uimista, pyöräretkiä…
Täällä Teijon alueen ruukkikylissä lapset saavat olla lapsia, leikkiä ja kasvaa ”isoiksi” rauhassa. Kasvuympäristö on kaikin puolin turvallinen: koulussa on varmuudella puhdas sisäilma, isolla pihalla löytyy monenlaista tekemistä: voi rakentaa majaa, potkia kentällä palloa tai
vaikka kiipeillä puissa. Kavereiden äidit ja isät ovat tuttuja, koulumatka taittuu turvallisia reittejä pitkin. (Pakko näin suluissa sanoa, että toki niitä hiukan turvattomampiakin etappeja on.)
Lapsilla myös se oma koti on taatusti lähellä luontoa sekä samanaikaisesti lähellä naapuria ja
tapahtumia: on helppo kävellä tai pyöräillä kaverin luo tai harrastuksiin esimerkiksi urheilutalolle tai VPK:n tiloihin.
Luontokouluajatusta ja -toimintaa tukee koko kylä. Koulu on Kyläyhdistyksen kautta saanut
jopa pieniä raha- ja tavaralahjoituksia yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä. On tullut myös hyviä
vinkkejä: voisiko esimerkiksi koulun ja alueen monenlaisten yritysten vuorovaikutusta kehittää. Näin kotoisassa yhteisössä olisi mahdollista tehdä vaikka tutustumiskäyntejä yrityksiin,
jotta lapset saisivat käsitystä vanhempiensa maailmasta – ja ehkä jopa kipinää omalle tulevaisuuden polulle.
Teijon alueen ruukkikylät – Teijo, Mathildedal, Kirjakkala ja Mutainen – ovat turvallinen
paikka tässä turvattomassa maailmassa. Kun tänne saapuu, hengitys tasaantuu ja sieluun tulee
rauha. Voi myös sanoa, että kylistämme löytyvät tyypillisen kyläyhteisön hyvät ja huonot puolet. Oma mielipiteeni on, että ne hyvät puolet painavat vaakakupissa paljon enemmän. Täältä
löytyy aitoa yhteisöllisyyttä, huolenpitoa naapurista, yhteistä vastuunkantoa koulusta, päiväkodista ja muista palveluista, talkoohenkeä ja -väkeä vaikka muille jaettavaksi sekä kannustusta ja kiitollisuutta niille, jotka jaksavat touhuta yhteisen hyvän eteen vuodesta toiseen.
Kesällä monessa alueemme kodissa syödään tomaatteja ja chilejä, jotka perheen koululainen
on kasvattanut. Ne ovat aitoa kyläluomua: toisaalta ihanan makeita ja toisaalta tulisen pippurisia, kuten Teijon Ruukkikylätkin! n

Marja-Sisko Ranta
Puheenjohtaja
Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
www.teijo.fi
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Kuulumisia kyliltä
Piknik kirkonmäellä

Kyläsaunassa on tunnelmaa

Huvilat@Ruukki

Teijon kyläsaunassa pääsee nauttimaan historiallisia löylyjä. Saunan arvioitu ikä on noin 150
vuotta. Teijon Alueen Kyläyhdistys ry on ilmoittanut Teijon Kyläsaunan Suomen Saunaseuran yli
100-vuotiaiden saunojen rekisteriin.
Kyläsaunarakennuksen omistaa Salon kaupunki, joka on vuokrannut rakennuksen Teijon
Alueen Kyläyhdistykselle. Kyläyhdistys vastaa
rakennuksen ylläpidosta ja saunatoiminnan pyörittämisestä.
Teijon Alueen Kyläyhdistys on remontoinut
saunan sisätilat vuosina 2011-2013 lähes kokonaan talkoovoimin (n. 5000 talkootuntia). Myös
alueen maisemointityöt on hoidettu talkoilla.
Teemme kaikkemme ylläpitääksemme ainutlaatuista saunomisympäristöä, josta kaikki halukkaat
voivat nauttia. Ilman isoa peruskunnostusta ja
jatkuvaa ylläpitokunnostusta saunatoiminta olisi
jo loppunut.
Saunan konesaumakatto on oletettavasti
1940-50-luvulta. Kyläyhdistys ja Salon kaupunki
totesivat jo vuonna 2011 tehdyssä kuntokartoituksessa katon välittömän uusimistarpeen; samalla
tehtiin alustava kustannusarvio. Sen jälkeen Kyläyhdistys on paikannut kattoa pahimmista vuotokohdista. Olemme kartoittaneet myös viereisten
hiilivarastojen huopakattojen kuntoa. Huopakatot
on korjattu yksityisrahoituksella vuonna 1994.
Hiilivarastojen katot ovat yli 20 vuoden jäljiltä
uusimisen tarpeessa.
Käynnistimme neuvottelut saunan kattoremontista kaupungin kanssa uudelleen keväällä
2016. Yhteistyö on tuottanut tulosta. Kaupunki
myönsi kattoremonttiin rahoituksen, remontti
alkaa toukokuussa. Saunominen ei keskeydy remontin aikana rauhoitteli kyläyhdistyksen saunaja pajatiiminvetäjä Kai Siltala. Suunnitelmissa
on myös lammen puolen terassin uudistaminen
tulevan kesän kuluessa.
Saunalle on mahdollista tehdä yksityisvarauksia www.teijo.fi-sivujen kautta. Kalenteriin on
jo muutamia varauksia tilattu tulevalle kesälle.
Tulevan kesäkauden perinteisen perjantain lisäksi
on päätetty lisätä keskiviikon yhteisvuoro. Tarkemmat saunan aukiolotiedot löytyvät nettisivuiltamme.
Saunalla on avoimien ovien päivä Huvilat@
Ruukki-päivänä 20.5. klo 11-15 ja Avoimet kylät
-päivänä 10.6. klo 11-15. Kyläyhdistys pitää kyseisissä tapahtumissa ovia auki myös kyläkoululla ja
Teijon kirkossa. n
Rebekka Ruutikainen

Teijon ruukkikylissä järjestetään toista kertaa
alueella asumista, rakentamista ja harrastamista
esittelevä Huvilat@Ruukki -tapahtuma. Lauantaina 20.5. klo 11-17 alueen yrittäjät ja kyläyhdistys järjestävät monipuolista ohjelmaa koko
perheelle Mathildedalin ja Teijon ruukkikylissä
sekä Teijon laskettelurinteillä (Teijo Ski @ Action
Park). Tapahtuman teemana on Huvilat, meri ja
harrastukset.
Teijolla kyläyhdistys pitää avoimet ovet Kyläkoululla, Kyläsaunalla ja kirkossa. Kyläpajan seppä pitää myös ovet avoinna esitellen taitojaan ja
töitään. Myös Teijon Kyläkauppa palvelee tietysti
pitkin päivää.
Teijo Ski & Action Parkissa jaetaan lohikeittoa (300:lle), esitellään Ruukinrinne-tontteja
sekä alueen harrastusmahdollisuuksia. Paikalla
on rakentamisen ja remontoinnin näytteilleasettajia.
Mathildan Marinassa meriteema korostuu
venenäyttelyn, kalastuksen, vesiurheilulajien ja
meripelastusseuran myötä. Paikalla myös Hurjamarine, Elämyspojat, elävää musiikkia ja markkinatori.
Hoitola & Majoitus Sypressissä pääsee
tekemään löytöjä pihakirppikseltä sekä huutokaupasta klo 12:30. Päivän aikana myös vaate-esittelyjä ja hemmotteluhoitoja.
Luontokeskuksella on koko perheelle Luonnon päivän ohjelmaa.
Linja-autovuorot Salosta 5 €/suunta (Salon
tori - Teijon Kyläkauppa - Teijo Ski @ Action Park
- Luontokeskus (Salosta klo 10-14 vuorot ja paluu
klo 11-17 vuorot) - Mathildan Marina).
Salon torilta lähdöt kahden tunnin välein klo
10-22, paluu Mathildan Marinasta kahden tunnin
välein klo 11-21, ja viimeinen vuoro vielä klo 24.
Tervetuloa! n
Stina Siikonen

Teijon kirkonmäelle kokoontui joukko ihmisiä viettämään piknikiä Teijon nimipäivänä 29.4. Idea
piknikistä sai alkunsa Risto Syväsen valtavasta
raivausurakasta. Kahden vuoden aikana kirkon
mäki avartui kauniiksi ja valoisaksi paikaksi, joka
monen mielestä sopisi mainiosti vaikkapa piknikin viettoon.
Muutamat teijolaiset tarttuivat toimeen ja kutsuivat ihmisiä tulemaan omin porukoin ja eväin
paikalle. Hyvin varustautuneena mäelle kapusi 30
urheaa juhlijaa sateen uhasta huolimatta. Piknikiä vietettiin enemmän cocktail-tyylisesti seisten.
Jäätävä tuuli ei hyydyttänyt kenenkään hymyä
vaan tunnelma oli lämmin ja iloinen. Useat kertoivat toivoneensa tällaista tapahtumaa ja yleisesti haluttiin uusintaa.
Lämpöä saatiin termospullojen kahvista ja
teestä ja isosta grillistä, jonka vierellä viihtyi
monikin jutellen samalla kun Frank Olbrich
käänteli ritilällä erityisen maukkaiksi todettuja
bratwursteja. Robina ja Frank tarjosivat makkarat. Halutessaan sai laittaa vapaaehtoisen lahjan
Nepalin lasten hyväksi.
Välillä poikettiin kirkkoon tuulen suojaan,
missä Marjatta Tolvanen-Ojutkangas kertoi
Nepalin vammaisten lasten kohtelusta ja kohtalosta. Suomen Lähetysseuran työ näiden lasten
hyväksi on kantanut viimeisten kymmenen vuoden aikana rohkaisevia tuloksia. Kirkossa kuultiin
myös Tapani Kaitalan elävää kuvausta kirkon
historiasta. Lopuksi ehdotettiin laulettavaksi Suvivirsi, joka kaikui toiveikkaana, vaikka sää lupasi
toista. Kun oli aika lähteä kotiin, alkoi sade. n
Veka Helin

Tervetuloa Juhannusjuhliin!
Suomi täyttää 100 ja Teijon Juhannusjuhlat 34
vuotta. Juhlat ovat siis varhaisessa keski-iässä.
Keski-iän kriisistä ei ole tietoakaan, sillä nämä
juhlat voivat paremmin vuosi vuodelta. Teini-iän
kriisit ovat ohi ja Juhannusjuhlat ovat vanhentuneet seesteisesti.
Juhlien käytännön suunnittelua ja lupia on
kuitenkin etukäteen tehtävä ja anottava ja niitä on
jo ruvettu tekemään. Kiitos onnistuneille juhlille
kuuluukin tottuneille talkoolaisille ja kiitollisille
juhlijoille. Vieraat tekevät juhlan!
Tänä vuonna juhannusaatto on perjantaina 23.6. Olemme päättäneet, että tänä vuonna
juhlissa on 20 astetta lämmintä, peilityyni meri ja
lämmin yö juhannustaikojen tekijöille.
Juhlien ohjelma noudattaa vanhoja hyväksi

Kyläkoululla taimikasvatusta ja vesientutkimuspäivä
Teijon luontopainotteinen kyläkoulu vastasi Rauman Koulujemme lähivedet -haasteeseen, jonka
tavoitteena on kartoittaa koulun lähialueen vesistöjen tilaa. Koulujemme lähivedet -hanke starttaa
koululla toukokuussa vesientutkimuspäivällä, jonka vetää Valonian ympäristökasvattaja Susanna
Auvinen. Jatkossa on tarkoitus, että oppilaat seuraavat vesien tilaa säännöllisesti ja tutkimustulokset
jaetaan muiden hankkeessa mukana olevien koulujen kanssa.
Oppilaat ovat kevään kuluessa esikasvattaneet tomaatin ja chilin taimia. Siemenet kylvettiin maaliskuussa taimikennoon ja ruukutus tehtiin huhtikuussa. Taimet kasvavat koululla kasvuvalon alla,
joka on lainassa Vaanelan puutarhalta. Keväällä oppilaat saavat omat tomaatin ja paprikan taimet
kotiin vietäviksi. n
Stina Suutari
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Kylillä talkoiltiin. Mathildedalissa maaliskuun lopulla järjestetyissä maisemanhoitotalkoissa nähtiin kolmisenkymmentä ahkeraa talkoolaista. Talkoissa rantaa raivattiin avoimemmaksi ja polkujen vieruksia siistittiin vesakosta.
Talkooporukan työinto oli niin kova, että raivauksia saatiin tehtyä jopa suunniteltua enemmän. Kovan aherruksen lomassa nautittiin ansaitusti makkaraa
ja virvokkeita. Maisemanhoitotalkoot järjestivät Avaimet maisemaan -hanke
ja Teijon Alueen Kyläyhdistys. Kyläyhdistyksen perinteisissä kevättalkoissa 6.5.
koettuja perinteitä, on elävää musiikkia, tanssia,
puhvetti ja muuta syötävää, runsaasti kenttäaktiviteetteja, arpajaiset sekä tietysti komea kokko.
Juhannusjuhlat ovat olleet erikoisesti lapsiperheiden suosiossa, niin toivomme olevan tänäkin
vuonna.
Juhannusjuhlamme on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kaiken kukkuraksi olemme
ilmoittautuneet mukaan myös Ylen Hulahula
Suomi eli Kaikkien aikojen juhannusjuhlat
-tapahtumaan. Niinpä kokoonnumme tanssimaan
Robinin Hulahula -biisiä. Tanssiaskeleiden
harjoittelemiseen löytyy ohjeita Ylen sivuilta ja
tv-ohjelmista.
Tervetuloa yöttömän yön juhlintaan Teijon satamarantaan – jokaiselle varmasti löytyy jotakin
kivaa. n
Liisa Vahlsten

Linja-autolla kylille
Vihdoin ja viimein olemme saaneet julkisia kulkuneuvoja käyttäville hyviä uutisia: tänä kesänä
Teijon alueelle ja alueelta pääsee säännöllisillä
linja-autovuoroilla. Uudet aikataulut näkyvät
oheisesta kaaviosta ja sivulta www.teijo.fi.
Teijolla kokeillaan myös kutsuliikennettä, jolla
täydennetään vuorolinjoja. Bussipaikka tilataan
sähköisen palvelun kautta viimeistään tuntia ennen lähtöä. Lähtöä ei ajeta ilman ennakkotilausta
eikä bussiin voi hypätä ilman etukäteistilausta,
vaikka kyydin olisi joku toinen jo tilannut.
Tilaus tehdään osoitteessa teijo.busteri.fi, jolloin on ilmoitettava myös kyytiintulopaikka.

touhuttiin samanaikaisesti kolmella alueella. Mathildedalissa keskityttiin kaislojen
raivaamiseen rannasta. Teijon satamarannassa haravoitiin pajan ympäristö (kuva
vasemmalla), lajiteltiin tyhjiä tölkkejä kyläsaunalla sekä siistittiin kolamakasiinien
ympäristöä. Paikalla oli myös kaivinkone, jolla tehtiin muun muassa Lemmenpolun pohja ja siistittiin juhannusjuhlien kokkoa. Vilniemessä raivattiin kaisloja (kuva
oikealla) ja siivottiin rantaa sekä huollettiin grillikotaa. Talkoosoppaa oli varattu 40
henkilölle – se riitti juuri ja juuri. Kiitos kaikille mukana olleille! n
Stina Suutari

Uusi on myös linja-autovuoro Helsingistä
Salon kautta Teijolle, Mathildedaliin ja siitä vielä
eteenpäin Kemiöön ja Hiittisiin. Tätä vuoroa
operoi Helsingin Turistibussi, mutta valitettavasti
heiltäkin vielä tätä kirjoitettaessa puuttuu lopulliset lupapaperit, jotta saisimme tarkat aikataulut
julkaistua. Haastattelin yrityksen toimitusjohtajaa ja hänen mukaansa linja-autovuoro alkaa
kulkea lomakauden alkaessa eli juhannuksen
jälkeen.
Ensi alkuun vuoro on liikenteessä kesäkauden, näillä näkymin koulujen alkuun asti. Linja
ajetaan reittiliikenneluvin, joten etukäteistilausta
ei tarvitse tehdä. Vuoro kulkee kahdesti viikossa:
torstaisin ja lauantaisin pääsee suoraan Helsingin
Kampista tänne, ja takaisin Helsingin suuntaan
torstaisin ja sunnuntaisin. Vuoro kulkee pikavuorona Helsinki-Salo-välin, sen jälkeen kyytiin
pääsee joka pysäkiltä.
Kesällä sitten kaikki ahkerasti liikkumaan
busseilla, niin saamme tulevinakin kesinä bussit
kulkemaan kylillemme! n
Mari Holopainen
Teijon Wanhanajan markkinat ja Keskiaikakylä

Teijon Alueen Kyläyhdistys järjestää Teijon Wanhanajan Markkinat ja Keskiaikakylä -tapahtuman taas 12.-13.8. Tällä kertaa tapahtuma on osa
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden
ohjelmaa.
Markkinahumun ja myynnissä olevien kädentaidon näytteiden lisäksi tiedossa on mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa koko perheelle.

Esiintyjistä on tässä vaiheessa varmistunut
jo tamperelainen ISARA (kuvassa), joka soittaa
keskiaikaisen musiikin lisäksi mukaansatempaavaa irkkumusiikkia.
Ruukkikävelyllä pääsee tutustumaan alueen
rakennuksiin ja historiaan asiantuntevien paikallisoppaiden seurassa. Markkina-alueen tuntumassa ovet ovat avoinna niin Teijon kirkossa,
Teijon koululla kuin Kyläsaunallakin. Kyläsaunan
vieressä seppä takoo pajassaan. Kaikki alueen
puodit ja taidenäyttely ovat avoinna markkinoiden ajan. Viimevuotiseen tapaan luvassa on myös
keskiaikainen jumalanpalvelus Teijon kirkossa.
Monenlaista syötävää ja juotavaa on tarjolla
markkina-alueella; lisäksi markkina-alueen
reunalla Ravintola Teijosta ja jazzkahvila Mazzuunista löytyy maukkaita herkkuja pieneen ja isoon
nälkään.
Myyjähaku tapahtumaan on käynnissä. Kaikki
teemaan sopivat kädentaitajat ja alkutuottajat
ovat tervetulleita myymään tuotteitaan.
Kaikkia kyläläisiä toivotaan myös talkoisiin,
joista ilmoittelemme paikallisesti. Luvassa on
myyntikatosten rakentamista ja keskiaikaisten
vaatteiden ompelua. Apu on tarpeen ja toivomme,
että kyläläiset innostuisivat markkinoiden aikana
myös pukeutumaan markkinavieraina ajan hengen mukaisesti. Suunnitelmissa on myös pienimuotoinen pukukavalkadi.
Lisätietoa markkinoista, talkoista ja myyjistä:
www.facebook.com/Teijon-Wanhanajan-markkinat-ja-Keskiaikakylä tai Mia Mikkola,
p. 040 963 8884.
Tulkaahan kaikki innokkaina joukolla mukaan
järjestämään kylälle vilskettä ja viettämään mukavaa aikaa, Yhdessä, Suomen juhlavuoden teeman
mukaisesti. n
Mia Mikkola
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Kuulumisia kyliltä

Kalastaminen Teijon ja Mathildedalin merialueilla vuonna 2017
Teijon ja Mathildedalin vesialueiden hoitokunnat
ovat sopineet, että myös vuonna 2017 osakaskuntien vesialueilla voidaan kalastaa yhteisillä pyydysmerkeillä. Yhdellä merkillä saa yhden pyydysyksikön
kalastusoikeuden. Tällaisia pyydysyksiköitä ovat:
• Verkko, pituus 30 m, silmäkoko kuhalle
vähintään 45 mm
• Katiska
• Pikkurysä. Isorysästä sovittava erikseen osakaskuntien kanssa
• Iskukoukku tai koukku, 5 kpl
• Pitkäsiima, 100 koukkua
• Heitto- tai vetouistin
Pyydysmerkit oikeuttavat kalastukseen vain merialueilla. Kalastus tai ravustus Sahajärvellä ei ole
luvallista merialueen merkeillä.

Pyydysmerkit Teijon Kyläkaupasta, Ravintola
Terhosta ja Mathildan Marinasta
Jokaisella ruokakunnalla tai kiinteistön omistajalla
on oikeus ostaa 8 pyydysmerkkiä. Lohen kalastukseen tarkoitetuille pintaverkoille on omat pyydysmerkkinsä, joita myydään enintään 2 kpl/ruokakunta. Pyydysmerkin hinta on 5 € ja lohimerkin 10 €/
kpl.
Vuokrattaville lomamökeille kiinteistön omistaja voi ostaa lyhytaikaisten vuokralaisten käyttöön
pyydysmerkkejä, jolloin niiden hinta on 20 €/kpl.
Pyydysmerkkejä myydään Teijon Kyläkaupassa
(p. 02 736 6160) sekä Mathildedalissa Ravintola
Terhossa (p. 02 736 3801) ja Mathildan Marinassa
(p. 02 2502 432). Pyydysmerkit maksetaan käteisrahalla ostamisen yhteydessä. Kortteja ei voi käyttää.
Kartat ovat esillä myös kylien ilmoitustauluilla.

Noudata kalastussääntöjä
Kalastusoikeus pysyvillä asukkailla ja vakituisilla
Muistathan, että kalastonhoitomaksu on maksettaloma-asukkailla
va ennen kalastuksen aloittamista.
Kalastusoikeus määräytyy vakituisen asuinpaikan tai
Merkitse pyydykset selvästi lipuin. Verkoissa
omistuksessa olevan lomakiinteistön perusteella.
merkitään selvästi pyydyksen molemmat päät.
Teijon ja Mathildedalin merialueen (tilanne
pyydysmerkkejä
Pyydysmerkit
kiinnitetään verkkolinjan ulkopäähän.
18.4.2017. Muutokset
mahdollisia.)
voivat ostaa:
Poista seipäät, ankkurit ja kohot heti, kun lopetat
TOUKOKUU
To 6.7.
MTG:n Senioreiden kuukausikisa
kalastuksen,
jotta et hankaloita
muiden kalastamisTi 4.5.
Zappe Tour with OnGolf
La
8.7.
Meri-Ruukki
Open
Senioreiden kuukausikisa
Ke
Lady Cup II
•To 4.5.
VesialueenMTG:n
osakkaat
ta.12.7.
6.5.
Koulutus- ja harjoittelupäivä MTG:n jäsenille
To 13.7.
viikkokisa
•La
Teijolla, Hauenkuonossa,
Lankkerissa ja
PyydyksiinMTG:n
tuleeSenioreiden
merkitä pyydyksen
asettajan
To 11.5.
MTG:n Senioreiden viikkokisa
Ti 18.7.
VSS Varsinais-Suomen Senioriliiga
TalonpojanGolfpiste.com
Teijossa sekä
Mathildedalissa
nimi
ja yhteystiedot
sekä kalastusoikeuden
osoitLa 13.5.
Kesäkiertue
2016
To
20.7.
MTG:n Senioreiden
viikkokisa
To 18.5.
Senioreiden
viikkokisa
La
22.7.
Golf Balance
vakituisestiMTG:n
asuvat
tai lomakiinteistön
omistavat
tava
merkki siten,
että ne ovat havaittavissa ilman,
La 20.5.
Naisten Pankki Open 2017 -kiertue (scramble)
To 27.7.
Zappe Tour with OnGolf
että
pyydystäMTG:n
tarvitsee
nostaaviikkokisa
vedestä. Kirjoita
Ti 23.5.
M65 Tour
To
27.7.
Senioreiden
Ke 24.5. 2016 Zappe
withvoimaan
OnGolf uusi kalasLa
29.7.
Kemiönsaaren
/ Dragsfjärdin
golfareidentai verVuoden
alussaTour
astui
vedenkestävällä
tussikynällä
pyydysmerkkiin
Ti 30.5.
VSS Varsinais-Suomen Senioriliiga
mestaruus & Kimito Island Open
tuslaki ja -asetus, joiden myötä tuli muutoksia
kon ulkopäässä olevaan kohoon tai lippuun nimesi
KESÄKUU
ELOKUU
kalastuslupiin.
Suurimpana muutoksena on kaja yhteystietosi.
To 1.6.
MTG:n Senioreiden kuukausikisa
To 3.8.
MTG:n Senioreiden kuukausikisa
lastuksenhoitomaksun
ja läänikohtaisen vieheLain mukaan
säädettyä vähimmäismittaa pieTo 8.6.
MTG:n Senioreiden viikkokisa
Ti 8.8.
VSS Varsinais-Suomen Senioriliiga
kalastusmaksun
yhdistyminen
nempi
välittömästi
laskettava
La 10.6.
MTG
ry:n vuosikilpailuvaltakunnalliseksi
To
10.8. kala on
MTG:n
Senioreiden
viikkokisa takaisin
Su 11.6.
Naistenpäivän
scramble AVOIN KAIKILLE
La
12.8. elävänä
Astrum
Auto Open Täysimittainen kala on
kalastonhoitomaksuksi.
Kalastonhoitomaksun
veteen
tai kuolleena.
To 15.6.
Zappe Tour with OnGolf
To 17.8.
MTG:n Senioreiden viikkokisa
maksavat
kaikki
18-64-vuotiaat
kalastajat. Maksua
laskettava
takaisin
elävänä
To 15.6.
MTG:n
Senioreiden viikkokisa
La
19.-su 20.8.
MTG Ryveteen
Mestaruus
2017 tai kuolleena, jos
20.6.
VSS Varsinais-Suomen
La
20.8. MTG
Ry Mestaruus 2017kielletyllä
MIEHET pyydykeiTi tarvitse
suorittaa,
jos kalastaa Senioriliiga
pelkästään pilkillä
se 19.-su
on pyydetty
rauhoitusaikana,
To 22.6.
MTG:n Senioreiden viikkokisa
To 24.8.
MTG:n Senioreiden viikkokisa
tai
mato-ongella.
Kalastonhoitomaksun
voi
hankkia
sellä
tai
kielletyllä
kalastustavalla.
Ma 26.-ti 27.6. Junnugolf 24h
To 31.8.
MTG:n Senioreiden viikkokisa
joko
koko vuodeksi,
seitsemäksi
vuorokaudeksi tai
Kirjakkalan ja Mutaisten vesialueiden kalastukTo 29.6.
MTG:n Senioreiden
viikkokisa
vuorokaudeksi. Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa SYYSKUU
sesta löydät tietoa ao. kylien ilmoitustauluilta. n
HEINÄKUU
To 2.9.
Perniöläisten lippukilpailu
heittotai
vetouistimella
yhdellä
vavalla
suuressa
La 1.7.
Evoke masters - Salon Mestaruus 1.-2.7.
To 7.9.
MTG:n Senioreiden viikkokisan finaali
Ma 3.7. maata.MTG:n
kesäretki
Hanko Golfiin
La 9.9.
Zappe Tour withAri
OnGolf
finaali
I
Ranta
ja Jyrki
Sahlström
osassa
Lisätietoja
vapaa-ajan
kalastuksesta
To 6.7.
Zappe Tour with OnGolf
Ti 12.9.
VSS Varsinais-Suomen Senioriliiga
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M-Teijon Kyläkauppa
• Lähiruokaa
• Kuljetukset
• Crocs-myymälä
• Kahvila B-oikeuksin
• Iso televisio
• Lainaa polkupyörä
• Wi-Fi
• Käteisnostot
• Vuokrattavana peräkärry ja
kumivene (perämoottori 9.8 hp)

JOKA PÄIVÄ

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

Teijon alue mukana
Suomi 100 -juhlinnassa
Saimme Valtioneuvoston kansliasta seuraavan
tiedotteen:
”Tervetuloa mukaan Suomi 100 –ohjelmaan.
Valtioneuvoston kanslia on 3.5.2017 liittänyt hakijan ”Teijon Alueen Kyläyhdistys ry” hankkeen
”Teijon Juhannusjuhlat sekä Teijon Wanhanajan
Markkinat ja Keskiaikakylä” Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan.
Valtioneuvoston kanslian ratkaisu perustuu
hakemuksessa esitettyyn suunnitelmaan, joka
arvioinnin mukaan täyttää Suomi 100 -hankehallituksen asettamat perusedellytykset Suomi
100 -ohjelmalle.”
Tiedotteessa mainitussa hakemuksessa Teijon Alueen Kyläyhdistys kertoi olennaiset tiedot
tapahtumiemme sisällöistä ja toimenpiteistä,
tekijöistä, tavoitteista, taustoista ja odotettavista
tuloksista. Lisäksi kerroimme kohderyhmistä,
yleisömäärästä sekä vastasimme kysymykseen
Mikä on hankkeen yhteys itsenäisyyden juhlavuoteen? Tiivistelmäkin piti esittää, sen muotoilimme
näin:
Teijon Alueen Kyläyhdistys täyttää ry:nä 20
vuotta vuonna 2017. Vietämme juhlia kahdessa
päätapahtumassamme: Juhannusjuhlissa sekä
Wanhanajan Markkinat ja Keskiaikakylä -tapahtumassa. Juhannuksena kisaillaan, tanssitaan ja
katsellaan kokkoa; elokuun puolivälissä kunnioitetaan alueen ruukkien historiaa.
Kyläyhdistyksen juhlavuosi saa siis sinivalkoisen Suomi 100 -säväyksen. Toivomme, että
mahdollisimman moni kyläläinen ja myös muualta saapuva on mukana juhlissamme. n
13

Marja-Sisko Ranta
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Teijon kirkosta tiekirkko

Salon seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 26.4., että Teijon kirkosta tulee tiekirkko.
Salon kirkoista kaksi on aiemmin valittu tiekirkoiksi: Halikon kirkko ja Perniön Pyhän Laurin
kirkko.
Kirkkoneuvoston perusteluissa todetaan:
”Teijolla on erinomaisen aktiivinen kyläyhdistys, jolla on oma Teijon kirkosta (Suomen pienin
kivikirkko) huolehtiva ryhmä. Salon seurakunta
on tukenut kyläyhdistyksen toimintaa korvaamalla osan teijolaisten tekemästä vapaaehtoistyöstä,
jolla kirkkoa on voitu esitellä vieraileville ryhmille
kesäisin. Kyläyhdistys on jo pidempään toivonut,
että tälle turistien suosimalle alueelle saataisiin
tiekirkko näkyvyyden parantamiseksi. Viime kesänä vierailijoita oli yli 800.”
Tiekirkot ovat avoinna kesäkuun puolivälistä elokuun alkupuolelle. Salon seurakunnan
ja Teijon Alueen Kyläyhdistyksen keskustelut
käytännön järjestelyistä, mm. tarkoista aukiolopäivistä ja -ajoista, ovat vielä kesken. Tiedotamme
asiasta Kyläyhdistyksen www.teijo.fi-kotisivuilla
ja alueen ilmoitustauluilla. Tiedot tulevat myös
www.tiekirkot.fi-verkkosivulle. Lisäksi Teijontien
varteen pystytetään tiekirkosta kertova opaste.
Tervetuloa vierailemaan kauniissa kirkossamme. n
Marja-Sisko Ranta

Mathildedaliin parturi-kampaamo
Salon keskustasta tuttu Ekonilla-kampaamo
aloittaa 5.6. Ravintola Terhon yläkerrassa. Sari
Rinne-Rauhaniemi ottaa vastaan asiakkaita
sopimuksen mukaan. P. 050 411 1592.
Lisätietoa: www.ekonilla.fi. n

HUOMIO! Kuvassa on Teijon tehdasalueella sijaitseva metallinkeräyslava, jonne alueen yritysten
lisäksi kyläläiset ovat voineet viedä metalliromua.
Valitettavasti lavalle on tuotu metalliromun lisäksi
esimerkiksi keittiökoneita, lastenvaunuja sekä vaahtomuovipatjoja. Tällainen piittaamattomuus on
johtanut siihen, että tavara ei ole kelvannut metalliromuksi ja kaiken lisäksi kyläyhdistys on joutunut
maksamaan satoja euroja jätemaksuja! Kukaan
ei varmaan halua valvontakameraa paikalle, joten
palvelun säilyttämiseksi lavalle viedään jatkossa vain
metalliromua. Kiitos!

Tunnelmallista jazz-fiilistä Masuuniin
Toukokuun ensimmäisenä lauantaina vietettiin
Jazzkahvila Mazzuunin avajaisia, jolloin ihanat
jazz-sävelet tulvivat ulos Masuunin jykevistä ovista. Tervetuloa Teijolle, Ulla ja Jussi Eronen!
Ihana idea ja haave omasta kahvilasta toteutui vähän varkain ja ”sattumalta” talvisen päiväkahvittelun lomassa Masuunissa, kun Jussi kuuli
Bäckmandin Juhalta, että kahvilaan etsitään
yrittäjää. Jussi kertoi innoissaan asiasta Ullalle, ja
yön yli nukuttuaan Ullakin innostui – ja tässä nyt
ollaan!
Ulla ja Jussi ovat jo nelisen vuotta viettäneet loma-aikojaan Teijolla ja ihastuneet paikkaan täysillä. Heillä on vielä toistaiseksi loma-asunto Teijon
Kartanorinteellä, mutta luultavasti ainakin Ulla
voi kutsua itseään pian jo teijolaiseksi. Muu perhe
pysyy vantaalaisina vielä jonkun aikaa. Ullalla on
oma tilitoimisto, jonka työt siirtyvät hänen mukanaan Teijolle. Jussi on rakennusalan konsultointihommissa, jotka vielä toistaiseksi pitävät häntä
enemmän kiinni pääkaupunkiseudulla.
Jazzkahvilassa itsetehdyt herkut ja musiikki
näyttelevät pääroolia. Kahvilan vitriinistä löytyy
Italia suomalaisittain – Ullalla on ajatuksena
tarjoilla muun muassa makeita ja suolaisia italialaistyyppisiä pizzoja sekä macaroneja. Vitriinistä
löytyy myös italialaistyyppistä jäätelöä ”aidosta”
italialaisesta jäätelöautosta tarjoiltuna. Perinteiset korvapuustitkin ovat toki löytäneet paikkansa
kahvilan tiskiltä.
Jazz-musiikki on Ullalla ja Jussilla ollut aina
lähellä sydäntä, mikä tosiaan tulee näkymään ja
kuulumaan kahvilan toiminnassa. Tarkoitus on,
että kahvilassa soi taustalla jazz-musiikki. Välillä
nautitaan myös live-esiintyjistä ja pidetään erilaisia teemapäiviä.
Jazzkahvila on hakenut Suomen jazzliiton jäseneksi, jonka kautta mahdollisuus isompienkin
nimien saamiseen paranee ja helpottuu huomattavasti. Eikä ole poissuljettua Teijo Jazz -festivaalienkaan synty, kannattaa siis ehdottomasti seurata

Jazzkahvilan toimintaa vaikka facebook-sivujen
välityksellä. Tarkoitus on myös laajentaa tulevaisuudessa Salo Jazzia Teijolle, eli Mazzuuni toimisi
yhtenä konserttipaikana Salo Jazzien aikana. Tämän vuoden jazzeille ei enää keritä, mutta toivottavasti tulevina vuosina!
Mazzuunin äänentoistoon on satsattu: kahvilaan ja galleriatilaan asennettiin huippuluokan
kotimaiset Genelec-kaiuttimet.
Jazzkahvilalla on koko yläkerta käytössään eli
tilassa voidaan myös järjestää suurempia juhlia ja
tilaisuuksia. Mikä olisikaan tunnelmallisempaa
kuin viettää esimerkiksi häitä Masuunin muurin
suojassa. Tilaan mahtuu noin 80 henkeä, ja ruokatarjoilu juhliin hoituu yhteistyössä naapurin Ravintola Teijon kanssa.
Jazzkahvilaan on tulossa c-oikeudet. Piakkoin
siis asiakkaat voivat nauttia lasillisen jonkun pienpanimon olutta jazzia kuunnellen. Myyntiin tulee
lähinnä pienpanimoiden oluita ja erikoissiidereitä.
Kahvila on alkukesästä avoinna ti-su klo 11- 18,
juhannuksen jälkeen joka päivä. n

Yhteystiedot

Mari Holopainen

Jazzkahvila Mazzuuni, Telakkatie 17, Teijo
Ulla Eronen, p. 044 239 9645
sähköposti: kahvila@jazzkahvila.fi
www.jazzkahvila.fi
fb: www.facebook.com/jazzkahvila
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Retki Kalasuntille

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.

TÄLLÄ KUPONGILLA:
NESTEKAASU TÄYTTÖ 11 kg
TERÄSPULLO
(norm. 24,90)
Voimassa 31.7.2017 asti.

1990

S-RAUTA-MAATALOUS: Kemiö, Perniö ja Salo

TÄLLÄ KUPONGILLA:
LIPPUTANKO 9 m +
JALUSTA + NARU + LIPPU
(norm. 269,-)
Voimassa 31.7.2017 asti.

199,-

S-RAUTA-MAATALOUS: Kemiö, Perniö ja Salo

TÄLLÄ KUPONGILLA:
Lakan
norm.hintaiset
PIHAKIVET
Voimassa 31.7.2017 asti.

-20%

Viikkoa ennen tätä pääretkeä käytiin tiedusteluretki. Retkipäivänä kouluun otettiin mukaan reppu, ja kirjat jätettiin kotiin. Retki alkoi melkein heti kun tultiin kouluun. Ensimmäisenä mentiin ruokalan eteen jonoon, ja pakattiin eväät. Sitten
lähdettiin.
Tiedusteluryhmä oli lähdössä ensimmäisenä. Sitten tehtiin vähän luontohavaintoja. Matkalla sinne paikkaan huomattiin kaikkea kiinnostavaa. Kun
tiedusteluryhmä pääsi lossille, vedettiin se rantaan ja mentiin kyytiin.
Päästyämme toiselle rannalle mentiin laavulle syömään eväitä ja odotettiin muita. Muiden tultua alettiin syömään makkaraa, ja jälkiruoaksi paistoimme vaahtokarkkeja. Kun kaikki oli syöty, 1-2 LK + jotkut lähtivät takaisin koululle. Tiedusteluryhmä jäi vielä hetkeksi aikaa ja sammutti nuotion.
Sitten lähdettiin kohti koulua ja saatiin muut kiinni. Niin oli aika mennä kotiin.
Mielestämme olisi voinut olla vähän lämpimämpää. Muuten oli kivaa.
”Sää oli ihana, ja retki oli kiva,” kertoo Alisa Elovaara. ”Retkessä oli parasta se, että sai olla kavereiden kanssa. Haluaisin mennä uudestaan, koska
retket ovat yleensäkin mukavia. Pidin makkaran paistamisesta, koska sen
jälkeen sai ottaa vaahtokarkit ja paistaa niitä. Jos kaikilla ei ollut niin ne kenellä oli niin antoivat toisillekin. Kyllä pidän retkistä, koska koulun retkillä ei
tarvitse kävellä niin nopeasti. Samalla saa katsoa maisemia.” n
Anja ja Helmi (4. lk)

S-RAUTA-MAATALOUS: Kemiö, Perniö ja Salo

TÄLLÄ KUPONGILLA:
Fiskars
TYÖKALUT
Voimassa 31.7.2017 asti.

-20%

S-RAUTA-MAATALOUS: Kemiö, Perniö ja Salo

KEMIÖ Engelsbyntie | AVOINNA ma-to 8-17, pe 8-18, la 9-14 | Puh. 075 3030 3200 *
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, la 9-14 | Puh. 075 3030 1281* (*Puhelun hinta: 0,088 €/min)

Viikko ennen pääretkeä Kalasuntille pidettiin tiedusteluretki.
Tiedusteluretkellä pääryhmä käveli Kalasuntille asti ja muut kävelivät osan matkasta ja palasivat koululle. Matkalla koululle muut
näkivät kyykäärmeen ja suurin osa otti siitä kuvia. Pääryhmää johti
Mikko. Muiden kanssa olivat Kaisu ja Tiina. 1-2-luokkalaiset kävelivät
Kaisun kanssa, 3-4-luokkalaiset ja muutama 5-6-luokkalainen myös
kävelivät Tiinan kanssa. Retki oli meistä aika kiva. Matkalla sai raitista ilmaa ja maisemat olivat ihanat.
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Leirikoulu Örössä
Teimme leirikoulussa retken Örön saareen keväällä 2016.
Retkellä 1-2-luokkalaiset olivat yhden yön ja isommat saivat
olla kaksi yötä.
Lähdimme koululta bussilla ja jatkoimme matkaa veneellä Örön saareen.
Merimatka kesti kaksi tuntia. Matkalla oli kivaa ja ihailimme maisemia.
Näimme myös muita veneilijöitä.

Kalakurssilla opittiin kalastamaan
Kalakurssin pitäjä oli Ville Toivonen. Kurssi kesti kolme
viikkoa. Aiheisiin kuuluivat kalastus, kalastuksen oppiminen, solmujen tekeminen ja kalojen tunnistaminen.

Örön saarella kävelimme leirintäalueelle ja veimme tavarat ensin majoitukseen. Retkeilimme paljon. Nähtiin muun muassa tykki. Se oli sodan ajoilta
peräisin. Kävimme myös bunkkerissa. Matkalla nähtiin räkätin poikasia ja
löysimme sieltä rynnäkkökiväärin hylsyjä. Kalliolla lötkötteli rantakäärme
ottamassa aurinkoa. Teimme myös hienoja kaarnaveneitä ja kävelimme paljon saarella. Retkellä oli kivaa, mukavaa tekemistä ja ruoka oli hyvää. n
Ilmari ja Teemu (3. lk)

Teimme myös onget itse alusta loppuun. Saimme jokainen onkemme veteen
ilman ongelmia. Kalastimme Itämerellä Teijon kalastuspäivänä ja saatiin jokainen erilaisia kaloja. Kalastuspäivämme sää oli pilvinen, mutta se ei meitä
haitannut. Perniön seudun ja Salon seudun sanomista toimittajat kirjoittivat
kalakurssista hyvät jutut lehtiin. Kurssilla jokaisen mielestä oli mukavaa.
Kalastuksen opettaminen oli ehkä hienoin työ tehtävä ikinä, kertoo Ville
Toivonen. ”Olen vetänyt ennenkin kalakurssia mutta en kylläkään yhtä
nuorille kun te, mutta aikuisille olen vetänyt. Oppilaat oppivat tosi hyvin
kalastamaan. Koko koulu oli tosi innoissaan siitä kurssista. Silloin kun on
innoissaan niin oppii, ja minun mielestäni kaikki oppi ainakin jotain. Jopa
ne ketkä eivät alkuun olleet ihan niin mukana, niin kyllä kaikki oppi. Kalakurssin aiheet kyllä itse asiassa keksin itse. Ei ollut missään valmiina vaan
omasta päästä tuli.” n
Eetu (5. lk), Jesse (6. lk) ja Mark (5 lk)

Välitunneilla leikitään pihalla
Koulun välitunnit ovat liikunnallisia ja mukavia. Syksyisin kun koulu alkaa niin pelataan erilaisia leikkejä esimerkiksi lipunryöstöä, pallopurkkista,
piilohippaa ja kirkonrottaa. Ennen talvea pelataan myös jalkapalloa. Talvella jään ollessa kunnossa luistelemme ja pelaamme jääkiekkoa. Lumen
alkaessa sulamaan leikimme lipunryöstöä ja muita.

VPK:n harjoituksiin menossa (vasemmalta oikealle): Sofia, Tilda, Isla ja Susanne.
TEIJON VPK on perustettu vuonna 1995 ja nuoriso-osasto 2010. Palokunnassa järjestetään joka tiistai nuoriso-osaston harjoituksia klo 18-20. Vpk:n nuoriso-osaston
jäsen Nathalie Maaniemi kertoo: ”Vpk:ssa harjoitellaan esimerkiksi ensiapua, alkusammutusta ja erilaisia selvityksiä kuten perusselvitys, tikasselvitys ja lisävesiselvitys”. Viime vuonna Teijon Vpk:n nuoriso-osasto oli lakkautusuhan alla, mutta onneksi nuoret olivat onnistuneet suostuttelemaan ystäviään mukaan, joten osastoa
ei lakkautettu. Eikä toivon mukaan tulla lakkauttamaan. Vpk on hyvä harrastus, ei
liian raskas (minun mielestäni) eikä maksa mitään. Kaikkia autetaan ja kaikki otetaan
huomioon.
Topias (6. lk)

Koulun piha on aika suuri. Piha-alueella pystyy pelaamaan ja leikkimään
hyvin. Talvisin koulun pihalle tehdään lumimajoja ja lumiukkoja.
Viihdymme Teijon koulussa. Positiivisia asioita ovat: ei kiusata, kaikki otetaan mukaan leikkeihin, suuri piha-alue, paljon leikkialuetta.
Teijon koulussa on mielestämme on tosi mukavaa ja on mukavia oppilaita
ja opettajia. n
Alisa (5. lk) ja Nathalie (6. lk)

”Tulin ykköseltä toisesta koulusta Teijon kyläkouluun kiusaamisen takia enkä
muutenkaan viihtynyt siellä. Kaikki oli mukavampaa kun tulin Teijon kyläkouluun. Olen tällä hetkellä kuudennella ja olen vielä tässä koulussa yhden lukukauden. Toivon ettei kouluamme lopeteta ja saisimme lisää oppilaita.”
Terveisin Nathalie
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Kasvien kasvaminen

Kasvit kasvaa siemenistä. Teijon koulussa oppilaat kasvattivat kasveja. Kaikki Teijon koulun oppilaat saivat kasvattaa
kasveja. Oppilaat laittoivat itse siemenet multaan ja kastelivat ne itse. Tytöt kasvattivat eri kasveja kuin pojat.
Kasvit ovat monisoluisia, pääasiassa yhteyttämällä ravintonsa saavia eliöitä.
Kuuden eliökunnan järjestelmässä ne muodostavat kasvikunnan (Plantae),
yhden aitotumaisten eliöiden neljästä pääryhmästä eläinten, sienten ja alkueliöiden ohella. Kasveiksi on eri aikoina tulkinnasta riippuen voitu määritellä
vaihteleva joukko erilaisia eliöitä. Kasveja tutkiva tieteen ala on kasvitiede eli
botaniikka.
Eläimistä ja sienistä kasvit poikkeavat monella tavalla. Ne eivät yleensä kykene liikkumaan paikasta toiseen, vaan pysyvät koko elämänsä tietyllä kasvualustalla. Kasvit ovat yleensä omavaraisia eli autotrofisia, sillä ne hankkivat
tarvitsemansa aineet yhteyttämisen avulla. Kasvisolut poikkeavat eläinsoluista muun muassa kiinteällä, selluloosasta koostuvalla soluseinällään ja väriaineita sisältävillä plastideillaan. Sienten soluissa on kitiinin jäykistymä soluseinä, ja bakteerien soluseinässä on mureiinia. n
Jesse (6. lk), Eetu (5. lk) ja Mark (5.lk)

TERVEYSTALOSSA PÄÄSET
LÄÄKÄRIIN SILLOIN,
KUN LÄÄKÄRIIN PITÄÄ PÄÄSTÄ.

NOPEASTI HYVÄÄN
HOITOON

terveystalo.com
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Minusta laskettelu oli helppoa oppia. Menin
ensiksi pikkurinteeseen ja sitten isompiin. Jos
ei esimerkiksi ole koskaan ennen laskenut,
niin kannattaa mennä aluksi pikkurinteeseen
harjoittelemaan. Teijon rinteellä on kiva laskea
ja siellä on hyvä tunnelma laskea. Tykkään itse
käydä Teijolla usein.

Laskettelua Teijolla
Laskettelu on mukavaa puuhaa. Siinä
saa uusia kavereita ja myös oppii uusia
asioita. Sitä on kiva tehdä vapaaajalla. Laskettelua voi harrastaa myös
perheen pienimmät. Laskettelussa on
kaksi yleisintä välinettä. Ne ovat lauta
ja laskettelusukset. Laskettelua voi
harrastaa vain talvisin.
Jos ei halua lasketella niin Teijolla voi mennä
pulkkamäkeen. Teijon laskettelurinteellä on myös
kahvila. Teijon laskettelurinteellä on kolmelaisia
hissejä: matto-, tikkari- ja ankkurihissi.

Laskettelurinteellä on pieni mäki jossa voi
harjoitella. Laskettelurinteeltä voi varata
opetusaikoja. Laskettelu rinteellä on myös
hyppyreitä ja metsäreittejä.
Laskettelurinteeltä voi ostaa monoja, suksia ja
lautoja. Siellä voi myös paistaa makkaraa.
Veera: Laskettelu on tosi hauskaa varsinkin kun
on kaverit mukana. Yksin ei ole minusta kivaa
laskea. Ensimmäisellä kerralla laskettelemaan
mennessä minua jännitti, että pysyisinkö pystyssä
tai että oppisinko laskemaan tarpeeksi nopeasti.

Charlotta: Olen itse kokenut laskija. Olen käynyt
Alpeilla laskemassa muun muassa Itävallassa ja
Italiassa. Olen käynyt Teijon laskettelurinteellä
paljon. Olin noin kolmevuotiaana ensimmäisen
kerran laskettelemassa. Aluksi kävin monta
kertaa opetuksissa, kunnes opin taidon. Opin
kunnolla laskemaan noin neljävuotiaana.
Isompana rupesin käymään yhä enemmän ja
enemmän rinteillä. Teijon rinteellä on mukava
ja nopea palvelu. Siellä on myös mukava henki
ja mukavat valvojat. Kaatuessani ensimmäisen
kerran tuli nopeasti apua paikalle. Minulla on
ollut nyt yhden vuoden tauko, siksi on laskettelu
jäänyt vähille. Teijon rinteellä on mukavat kokit,
jotka tekevät hyvää ruokaa. n
Charlotta ja Veera (3. lk)

WWW.MERITEIJO.FI

VAUHDIKASTA TOIMINTAA LÖYDÄT
TEIJO SKI & ACTION PARKISTA
YMPÄRI VUODEN
INFO@MERITEIJO.FI

LASKETTELUKESKUS

RINNEAUTOILU

PAINTBALL

LASERTRAP

BIRDIEGOLF

ENDURO/ DH/ MAASTOPYÖRÄILY

VAELLUS
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Koulussa tapahtuu

Teijon historiaa ja nykyisyyttä

Teijon koulussa opitaan soittamaan

Nykyinen Teijon koulu rakennettiin vuosina 1912-13. Teijo on kylä ja kylässä
sijaitsevien Teijon kartanon ja Teijon historiallisten tehtaiden ympärille syntynyt ruukkiyhdyskunta ja taajama Salon kaupungissa, Varsinais-Suomessa.
Teijon koko alueen asukasluku on noin 700. Teijon kylässä on oma kirkko,
ja kylän palveluihin kuuluu myös kauppa, jonka yhteydessä toimii asiamiesposti. Kyläkoulussa on peruskoulun ala-aste, jonka edeltäjänä toiminut
Teijon kansakoulu perustettiin jo 1869.
Teijon kyläkeskuksen vaikutusalueeseen kuuluvat Teijon, Mathildedalin,
Kirjakkalan ja Mutaisen kylät. Yhdessä ne muodostavat Teijon ruukkikylät
-nimisen alueen.
Teijon tienoo on vanhaa teollisuusaluetta. Alueella sijaitsee kaksi vanhaa
rautaruukkia, jotka molemmat saivat alkunsa vuonna 1686: Teijon ruukki,
ja siitä hieman etelään sijaitseva ruukki, joka 1850-luvulla nimettiin Mathildedalin ruukiksi. Myös Kirjakkalassa oli aikoinaan ruukki.
Vielä nykyäänkin alueella toimii teollisuutta; muun muassa Antti Wihurin 1960-luvulla alueelle perustama telakka, joka jatkaa toimintaansa
useiden omistajavaihdosten jälkeen. Museovirasto on määritellyt sekä Teijon että Mathildedalin ruukkialueet valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi.
Teijon ja Mathildedalin välissä sijaitsee Meri-Teijon vapaa-ajankeskus, jossa on muun muassa laskettelurinne ja rinneautoilurata. Rinteen alapuolella
on Meri-Teijo Golf -osakeyhtiön omistama golfkenttä.
Teijon alueen tärkeä toimija on asukkaiden perustama Teijon Alueen
Kyläyhdistys, joka julkaisee KyläKuulumisia-lehteä neljä kertaa vuodessa.
Tämä Teijo+-lehti on samalla KyläKuulumisten numero 2/2017, joten mukana on erilaisia kylän uutisia ja tapahtumia. n

Teijon koulun ensimmäinen soittokeikka oli rehtori Mikko Linnan vetämänä retkeilyalueen avajaisissa vuonna 1991. Bänditoiminta laajeni Teijon
koulussa sitä mukaan, kun soittimia hankittiin ja saatiin lahjoituksina.
Bänditoiminta alkaa 3. luokalla ja jatkuu ala-asteen loppuun saakka.
Aluksi harjoitellaan helppoja suomalaisia kappaleita. Bänditoimintaa
opiskellaan oman luokan kanssa musiikintunneilla, kaikki saavat kokeilla
eri soittimia. Koululla on yleensä bändikeikkoja joulujuhlassa ja juhannusjuhlassa, joskus pääsemme soittamaan Teijon laskettelurinteelle.
Meidän mielestä soiton opiskelu on kivaa ja on helpompi harjoitella musiikkia siten. Käymme usein välitunneilla musavuorossa, silloin saa soittaa
mitä soittimia haluaa tai pitää bändiharjoituksia. Jos ei halua osallistua
bändiin, voi soittaa yksin jollakin soittimella.
Topias:”Bändissä on kivaa se, että saa käyttää soittimia. Soitan rumpuja.
Olen soittanut myös pianoa ja bassoa”.
Jesse:”Musiikissa on kivaa se, että saa soittaa kitaraa. Olen myös soittanut bassoa ja ukulelea”.
Eetu: ”Olen soittanut kitaraa ja ukulelea”.
Mark: ”Bändissä on kivaa soittaa niillä soittimilla mistä pitää. Olen soittanut bassoa, laulanut ja kokeillut soittaa myös rumpuja. Musiikissa on kivaa
hyvien biisien soittaminen ja kuunteleminen”. n
Nathalie (6. lk) ja Alisa (5. lk)

Eetu (5. lk), Jesse (6. lk) ja Mark (5 lk)

Liikuntatunnit

Liikuntatalo on pieni. Talo sijaitsee Teijolla koulun lähellä. Liikunta on hyvää ihmisille.
Keväällä pelataan jalkapalloa, pesäpalloa, sählyä, koripalloa
ja+ lentopalloa. Talvella pelataan yleensä jääpalloa, jääkiekkoa ja
luistelu, jos jää on kunnossa. Talvisin me vietämme päivän laskettelurinteellä. Yleensä pelaamme sählyä, jalkapalloa ja lentopalloa. Liikunta on kivaa.
Liikuntatunneissa on tehtävää eli vaikka juosta ja miettiä
syöttöjä. Liikunta ei ole pelkkää juoksemista ja hyppelemistä siinä
joutuu miettimään myös. Liikunnassa tulee hiki.
Joona ja Mika (3. lk)

Vossloh Cogifer Finland Oy
Vaihteet ja vaihteiden teräsosat
Teijo-Kaipiainen-Pieksämäki
www.vossloh.com

TEIJO+
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P. 044 205 4994 - www.dreamaccount.ﬁ

TEIJO+-lehti perustettiin aikoinaan Teijon koululaisten leirikoulun tukemiseksi. Lehden tuotto menee tänäkin
vuonna tähän tarkoitukseen. Kevään aikana koulun kaikki 3-6-luokkalaiset osallistuivat lehden tekemiseen kirjoittamalla ja kuvaamalla. Heidän apunaan on toiminut tiivis joukko lasten vanhempia, jotka hankkivat ilmoitukset ja kokosivat muut kuin lasten artikkelit. Lasten toimitusosasto kiittää sydämellisesti lehteä tukeneita
ilmoittajia ja toivottaa kaikille mukavaa kesää. Leirikoulu kutsuu, siitä lämmin kiitos teille!

Kala-ToVi
Kalaa Teijolta vai kalaan Teijolle?
Me järjestämme.
www.kalatovi.fi / 040-579 0179
ps. myös vene- ja hydrokopteriajelua

TEIJON KOULUN nuorimmista oppilaista koostui tämän lehtityön tärkeä tukiryhmä, joka tuotti suuren määrän piirroksia ja väritystehtäviä. Noille teoksille tämä paperilehti ei olisi tehnyt oikeutta, joten ne päätettiin
koota myöhemmin järjestettävään näyttelyyn. Eri-ikäisten lasten luonteva yhteisöllisyys on pienen kyläkoulun
hienoimpia ominaisuuksia. Tässä koulussa opitaan tekemään asioita yhdessä, olipa kyseessä hyötykasvien
viljely, seikkailu kansallispuistossa tai soittaminen samassa orkesterissa.
Tarjoamme apua arkeen!
kaivojen yms. pesut
l pihapuiden kaadot
l juhlatelttojen
vuokraus ja pystytys
l sammuttimien
tarkistukset ja myynti
l

Perniön VPK, p. 044 586 4112

		
		
		

Ekoparturi-kampaamo

Ekonilla

palvelee myös
Mathildedalissa 5.6.
		
alkaen, Terhon
			
yläkerrassa.
		
Lämpimästi tervetuloa!
Matildan Puistotie 4
050 411 1592 / Sari Rinne-Rauhaniemi
www.ekonilla.fi (avoinna joustavasti
sopimuksen mukaan)

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

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

• Catering-palvelut
• Hieronta- ja jalkojenhoidot
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Kyläyhdistys esittäytyy

TEIJO+

Kylien yritysten, yhteisöjen ja tärkeimpien maamerkkien varustaminen yhtenäisillä opaskilvillä oli
yhdistyksen suurprojekti 2000-luvun alkuvuosina.

Kyläyhdistyksen hallitus kokous 10.5.2017 keramiikkapajan tiloissa Teijolla.

Kyläyhdistys valvoo asukkaiden ja ympäristön etuja
Salon kaupungin keskustasta 10-25 kilometriä
etelälounaaseen on neljä elinvoimaista kylää,
jotka rajoittuvat mereen: Mutainen, Kirjakkala,
Teijo ja Mathildedal. Mutainen on pohjoisimpana,
Mathildedal eteläisimpänä. Kyliä yhdistää menneisyydessä ruukkien historia ja nykyisyydessä
muun muassa yhteinen koulu, päiväkoti ja posti.
Neljää kylää yhdistää myös aktiivinen Teijon
Alueen Kyläyhdistys eli TAKY.
Yhdistyksen tarkoituksena on näiden neljän
kylän eli Teijon alueen kaikinpuolinen kehittäminen ja asukkaiden asumisviihtyvyyden lisääminen
sekä kyläläisten näkemysten esiintuominen tätä
aluetta koskevista asioista päätettäessä.
Kyläyhdistys edustaa sekä kaikkia alueen yli
700 vakituista asukasta että alueella asunnon
omistavia vapaa-ajan asukkaita. Erityisesti kaksi
laadittua kyläsuunnitelmaa ja tiimitoiminta ovat
vaikuttaneet siihen, että toimintaan on tullut
mukaan myös nuoria perheitä ja vapaa-ajan
asukkaita. Kuka tahansa yhdistyksen tarkoituksen
hyväksyvä voi liittyä kannatusjäseneksi.
Vuonna 2010 Teijon alue oli Varsinais-Suomen
vuoden Kylä. Syyskuussa 2011 Teijon alue valittiin Valtakunnan Vuoden Kyläksi 2011.
Teijon alueella osa yhteisistä asioista on hoidettu
talkoilla vuosisatojen ajan. Aikaisemmin talkoot

liittyivät vaikkapa ulkoalueiden siistimiseen tai
historiallisten näytelmien esittämiseen. Nykyisin
termit ovat hiukan muuttuneet: talkooporukka on
”tiimi” ja yksittäisen talkookohteen sijaan puhutaan pidempiaikaisista ”vastuualueista”.

Teijon yhteisen vesialueen osakaskunta rakentaa kyläyhdistyksen kaupungilta vuokraamalle maa-alueelle grillikatoksen. Kyläläiset ovat mukana talkoissa.

Nykymuotoinen tiimityöskentely alkoi Teijon
Alueen Kyläyhdistyksessä ensimmäisen kyläsuunnitelman tekemisen yhteydessä toimikaudella
2005-2006. Harjoituskauden viisi tiimiä muodostettiin pelkästään hallituksen jäsenistä. Tiimit
tekivät käytännön töitä omilla vastuualueillaan ja
valmistelivat asioita hallituksen päätettäväksi.
Myönteisten kokemusten jälkeen tiimityö
laajeni niin, että keväällä 2007 tiimejä oli kahdeksan, syksystä 2007 alkaen yhdeksän, syksystä
2008 alkaen kymmenen ja syksystä 2009 alkaen
yksitoista tiimiä. Tiimien suurta määrää selittivät
kyläkohtaiset virkistystiimit ja kyläyhdistyksen
toiminnan laajeneminen.

Erilaiset harrastuspiirit ovat nekin tuttua toimintaa
kyläyhdistykselle. Tässä keramiikkapajan osallistujia.
Opettajana toimii taiteilija Aila Salmivaara.

Tuorein kehityssuunta on ollut toiseen suuntaan: kesäteatteritoimintaan liittynyt tiimi lopetettiin teatteriprojektien päättyessä. Päädyttiin
seitsemään tiimiin.
Toimikaudesta 2015-2016 eteenpäin tiimejä on
ollut taas viisi, kuten oli kokeilukaudellakin. Yhdistyksen toiminta on kuitenkin laajentunut vuosi
vuodelta eli tiimeissä tehdään töitä enemmän
kuin aikaisemmin. Lue lisää: www.teijo.fi. n

Teijon Kyläsauna on legendaarinen paikka, jonne
tullaan säännöllisesti pitkienkin matkojen takaa.

SAGALUND

Museo
Kemiönsaarella.
Kaiken ikäisille ja
erityisesti koululaisille!
www.sagalund.fi
fb instagram

TEIJO+
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Hiuksillesi

Mariannen
maa)la
• Ko)majoitusta,
)lavuokrausta ja kursseja
Kallionotkossa
• Ekologisia käsintehtyjä
lammas- ja nahkatuo:eita

Plaza - Vilhonkatu 8 / Länsiranta 8
(02) 733 2158 / (02) 733 6110
ma-pe 9-20 / la 9-16 www.merinell..

Lisä)etoja
www.mariannenmaa)la.ﬁ

Mathildedalissa
pannaan olutta ja
leivotaan juurileipää.
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
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Palvelut: ravintolat ja kahvilat

TEIJO+

Kokosi: Hanna Halonen

Kyläravintola Terho

Mathildedalin kylän olohuone. Terhossa toimii pubi
ja kahvipaahtimo. Voit poiketa Terhoon iltapäivällä
nauttimaan oman paahtimon kahvia tai kylällä pantua olutta ja lukemaan päivän lehdet sekä vaihtaa
kylän kuulumiset. Viikonloppuiltaisin Terhosta kuoriutuu lupsakka ja rento menomesta. Satunnaisesti
live-musiikkia ja karaokea.
Lisätietoja: www.ravintolaterho.fi, p. 02 736 3801.
Osoite: Matildan puistotie 4, Mathildedal.

Mathildan Marina

Merellinen satamaravintola isoine terasseineen ja
sisäravintolatiloineen. Tilassa toimii myös pieni elintarvikekauppa, kesäpuoti, satamakonttori ja kahvila. Marinassa on lisäksi kaksi erikokoista tilaussaunaa ja drop-in-pulahtamisallas sekä hotellihuoneita.
Pihapiiristä löytyy beach volley -kenttä, ulkokuntoiluvälineitä sekä lasten leikkipaikka. Kesäkuukausina
ravintola on auki päivittäin aamusta iltaan, aamiaisesta iltabuffaan. Tapahtumia kuukausittain vappujuhlista oktoberfestiin. Tilat ovat esteettömät.
Marinassa on myös polttoainepumput veneille,
jätetankin tyhjennys ja monipuoliset vierasvenesataman palvelut. Lue tarkemmin kotisivuilta
www.mathildanmarina.fi tai soita 02 250 2432.
Osoite: Ruukinrannantie 4, Mathildedal. Marinan
toiminnasta vastaa yrittäjä Maria Rantanen.

Ravintola Teijo

Kyläkonttori

Ravintola Ruukin Krouvi

Jo tutuksi tullut ravintola uusiutuu tänä kesänä.
Viihtyisän sisätilan lisäksi kohennusta saa terassi
palvelutiskeineen, grilleineen ja savustuspönttöineen. Ruokalista uusiutuu: perinteisten pizzojen ja
lehtipihvien lisäksi listalle tulee enemmän kalavaihtoehtoja ja kasvisruokia. Ravintola palvelee kesäaikaan päivittäin aamusta iltamyöhään.
www.ruukinkrouvi.fi, p. 02 735 0220.
Osoite: Ruukinrannantie 6, Mathildedal.
Ravintoloitsijana toimii Heikki Varonen.

Konttori toimii nyt entistä suuremmissa tiloissa
Ruukin Krouvin vieressä. Kyläkonttorin palveluja
ovat kahvila, hotelli Ruukin Majatalon vastaanotto,
Ada Bakes catering sekä lahjatavara- ja herkkupuoti.
Kesäkuusta alkaen uutuutena kahvilaan tulee kevyempiä lounasvaihtoehtoja, muun muassa salaatteja
ja itsetehtyä pastaa. Kahvilassa valmistetaan fudgea
(englantilaistyyppistä toffeeta). Kyläkonttori toimii
yhteistyössä Teijon kansallispuiston Luontokeskuksen kanssa, josta saa myös Kyläkonttorin tuotteita.
Halutessasi voit vaikka varata kansallispuistosta
kodan tarjoiluineen illanviettoon. Lisätietoja kahvilavastaava Ada Tammi (kuvassa), p. 044 295 5503,
www.mathildedal.fi, instagram Adabakes. Osoite:
Ruukinrannantie 6, Mathildedal.

Jazzkahvila Mazzuuni

Masuunissa toukokuun alussa aloitti uusi tunnelmallinen jazzkahvila Mazzuuni. Tarjolla on taidetta,
käsitöitä, kahvia ja aitoja italialaistyylisiä pieniä pizzoja. Tiedossa myös tapahtumia. Jazzkahvilasta voit
lukea enemmän tämän lehden yritysesittelystä s. 7.
www.jazzkahvila.fi, p. 044 239 9645, osoite Telakkatie 17, Teijo. Kahvilayrittäjänä toimii Ulla Eronen.

IHANA KESÄ, AIKAA ITSELLE, AIKAA RENTOUTUA

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

Tutustu palveluihimme

www.salonskinlab.fi

Uusin tulokas Teijon ravintolatarjontaan on yrityspuistossa aivan rannan, kirkon, kyläsaunan ja
kyläsepän läheisyydessä sijaitseva Ravintola Teijo.
Ravintolassa tarjolla monipuolinen lounas arkisin
klo 10.30-13.30 (lounas myös mukaan tai kotiinkuljetuksella), juhla- ja erikoispäivinä juhlakattaukset
(mm. vappu, äitienpäivä, juhannus). Ravintolassa
on A-oikeudet. Heinäkuussa Ravintola Teijo muuttuu lounaspaikasta illanviettopaikaksi vaihtuvin
ruokateemoin ja ohjelmineen. Mathildedalin
kesäteatteri-iltoina (Tukkijoella-musiikkinäytelmä)
ennakkotilauksesta mahdollisuus teatterimenun
nauttimiseen. Myös catering-palvelut.
Lisätietoa: www.ravintolateijo.fi, p. 050 592 9301,
ravintola@teijonruukki.fi. Osoite Telakkatie 25,
Teijo. Ravintoloitsijana toimii Sanna Kallinen.

TEIJO+

Kokosivat: Milla Rauma ja Mari Holopainen

Huldan Puoti

Palvelut: ostoksille
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Ruukin Kehräämö ja Puoti. Alpakanvillaiset neu-

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

leet ja asusteet, laadukkaat luonnonväriset alpakkalangat. Osoite: Ruukinrannantie 6, Mathildedal,
p. 044 372 1813, www.ruukinkehraamo.fi,
posti@ruukinkehraamo.fi.

Kyläkonttorin pikkupuoti
Lahjatavarat ja herkut.

Mathildan Marina

Pieni elintarvikekauppa, käsitöitä, matkamuistoja,
herkkuja.

Mathildedalin Kyläpanimo

Kylillä pantua käsityöläisolutta voit ostaa mukaasi
Kyläpuodista. Lisätiedot, panimoesittelyt: Tuomo
Holm, p. 040 507 3563, www.kylapanimo.fi,
tuomo.holm@kylapanimo.fi

Masuunin galleria ja taide- ja käsityömyymälä

Vaihtuvat taidenäyttelyt galleriassa (pääsääntöisesti
myyntinäyttelyitä). Myymälässä taidetta ja käsitöitä.
Osoite: Telakkatie 17, www.teijonmasuuni.fi

Helmipuoti Helmiäinen

Persoonallisia koruja ja metallilankatöitä, sekä muita käsitöitä. Teijon Masuunissa, p. 044 261 1022,
www.helmipuoti.fi

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

Keramiikkastudio Oribe

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

Galleria Tuulitunneli

Grafiikkaa ja keramiikkaa. Anttilantie 29, Mutainen.
Avoinna sopimuksen mukaan. Taiteilija Aila Salmivaara, p. 040 559 2279.

Teijon Kyläkauppa

Päivittäistavarat, Crocsit, kahvila-pub-kisakatsomo
B-oikeuksin, Postin, Matkahuollon ja Veikkauksen
palvelut, Kyläsaunaan lippuja. Lainapolkupyöriä.
Vuokrattavana kuomullinen peräkärry ja perämoottorilla varustettu kumivene. Avoinna melkein
aina. P. 02 736 6160. Osoite Teijontie 67, Teijo.

Kyläpaja. Seppä Ari Karhu takoo raudasta uniikkeja
Kyläleipurin leipomo ja Kyläpuoti. Tuoreet, juureen leivotut leivät ja pullat, lauantaisin levypizzaa. Kyläpanimon oluet ja muut artesaanituottajien lähiherkut. Osoite: Matildan puistotie 4, puh. 050 302 6680,
www.kylaleipuri.fi, elina@kylaleipuri.fi

Oman palvaamon

KALKKUNATUOTTEITA
ja makkaroita

Tilamyymälä avoinna 16.6. alkaen
heinäkuun loppuun
perjantaisin klo 10-18
Juhannusviikolla
ti, ke, to
klo 10-18
Muulloin
soita ja sovi.

Kirakan tila Perniö
Kirakantie 178
P. 044 555 4852, 044 078 5060
www.savukalkkuna.fi

Välkommen till Dalsbruk, för att njuta av god mat och
de berömda pizzorna i avslappnad atmosfär.
Tervetuloa Taalintehtaalle, nauttimaan hyvästä ruoasta,
kuuluisista pizzoista ja rennosta ilmapiiristä.
Öppethållningstiderna från 5.6.17, Aukioloajat 5.6.17 alkaen: Må –
Fre: 10:00 – 23:00, Lö: 12:00 – 23:00, Sö: 12:00 – 22:00. Ma – Pe:
10.00-23.00, La 12.00-23.00, Su 12.00-22.00

esineitä tilauksesta, mutta pajalla myydään myös
valmiita tuotteita. Osoite: Telakkatie 32, Teijo,
p. 0400 438 789, maakarhu@gmail.com,
www.maakarhu.com
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Palvelut: hotellit ja muu majoitus

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

Kokosi: Mari Holopainen

TEIJO+

Pensionat Mathildedal. B&B-majoitusta, juhlatila. Majoitustilat yhteensä 14 henkilölle, juhlijoita
mahtuu noin 30. Lisätiedot: p. 040 822 9250, info@pensionatmathildedal.fi,
www.pensionatmathildedal.fi. Tullintie 17, Mathildedal.

Meri-Teijo Center. Majoitukset Mathildedalin Ratsutalon mukavissa yksiöissä
lähellä Mathildedalin rantaa. Lisätiedot: 02 736 3801, info@meri-teijo.com,
www.meri-teijo.com, Matildan puistotie 4, Mathildedal.

Meri-Ruukin lomakylä. 20 hirsimökkiä ja rantasauna, majoitustilaa yhteensä
noin 120 hengelle. Lisätiedot: 0400 872 172, info@meri-ruukki.fi,
www.meri-ruukki.fi. Kiikunmäentie, Mathildedal.
Mathildan Marina. Hotellimajoitusta aivan rannan tuntumassa.
Lisätiedot: 02 250 2432, www.mathildanmarina.fi, info@mathildanmarina.fi.
Ruukinrannantie 4, Mathildedal.
Hoitola & Majoitus Sypressi. Kotimajoitusta 2-5 hengen huoneissa, B&B.
Samassa talossa toimii myös kauneushoitola. Lisätiedot: p. 040 718 7486,
tarja.aho@sypressi.fi, www.sypressi.fi. Matildan puistotie 6, Mathildedal.
Teijon Luontokeskus. Teijon kansallispuisto, erilaisia majoitusvaihtoehtoja:
laavuja, leirialue, matkailuvaunualue, kämppiä. Lisätiedot: Teijon luontotalo,
p. 044 330 0082, teijo@mathildedal.fi, www.luontoon.fi/teijo.
Matildanjärventie 84, Mathildedal.
Teijon Kammari. Saunamökki meren rannalla, 1-3 henkilöä.
Lisätiedot: 040 583 1253, www.teijonkammari.fi, Lanskalantie 95, Teijo.
Mariannen maatila. Maatilamajoitusta ja leirintäpaikkoja. Kotimajoitusta, tilavuokrausta ja kursseja Kallionotkossa Lisätiedot: 040 515 0727, info@mariannenmaatila.fi, www.mariannenmaatila.fi, Teijontie 201, Teijo.

Hotelli Ruukin Majatalo. Kahdeksan kappaletta kahden hengen huoneita. Hotellin respa toimii huoneiden alapuolella olevassa Kyläkonttorissa, josta löytyy
muun muassa maistuvia leivonnaisia, kirjoja sekä lahjatavaroita. Lisätiedot:
info@mathildedal.fi tai p. 050 354 2487, www.mathildedal.fi, Ruukinrannantie
6, Mathildedal.

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. Juuri valmistunut erillinen hirsihuvila
Glasshouse Merikulma sisältää majoitustilat 4+2:lle. Lisätiedot: 044 544 6114,
asiakaspalvelu@ruukkikyla.fi, www.ruukkikyla.fi, Hamarijärventie 62,
Kirjakkala.

TEIJO+

Kokosi: Stina Siikonen

Palvelut: kokous- ja juhlatilat
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Hoitola & Majoitus Sypressi. Kuva: Mikko Pääkkönen

Ruukkitehtaiden Valimo sekä Teijo Ski &
Action Parkin alakerta.

Inspiroiva kokous Teijon ruukkikylissä
Koulutus- tai kokouspäivä, useamman päivän
kurssi tai asiakastilaisuus onnistuvat, kun inspiroiva ympäristö auttaa irrottautumaan arjesta.

K

un on tarkoitus oppia uusia näkökulmia ja
taitoja tai syventää tiimityötä, on rutiineista
irti päästäminen tärkeää. Teijon ruukkikylissä on useita erilaisia vaihtoehtoja kokoustamiseen ja koulutuksille, yhteistä kaikille on juuri
arjesta pois kutsuva miljöö ja asiantunteva ote!
Erilaiset tilaisuudet kaipaavat erilaisia
puitteita
Innovointia, tiimityötä ja luovuutta vaativat
kokoukset ja koulutukset voi pitää esimerkiksi
Teijon kansallispuiston laavulla tai vuokrakodassa. Kota on varattavissa kansallispuiston Luontokeskuksen kautta. Inspiroiva ja vauhdikas ympäristö kokoukselle on Teijo Ski & Action Park.
Yläkerran kokoustila sopii 40:lle osallistujalle,
alakerta sopii hienosti pienryhmätyöskentelyyn.

Ainutlaatuista ruukkitunnelmaa
Kun kokoustilalta kaivataan tunnelmaa, mutta
myös käytännöllisyyttä ja esitystekniikkaa, löytyvät hyvät tilat esimerkiksi Kirjakkalan ruukkikylästä, minkä Patruunatalon neuvottelutiloihin mahtuu 40 osallistujaa. Lisäksi käytettävissä
on 30-paikkainen ruokasali Insinööritalossa.
Hoitola & Majoitus Sypressi on myös tunnelmaltaan ainutlaatuinen kokouspaikka. Sen 1840
rakennetun rakennuksen yläaulassa osallistujat
pääsevät kaikki komean yhteisen pöydän ääreen.

DREAMDRIVER OY

Saunailta
Tiimit, projektiryhmät ja seurat pääsevät kouluttautumaan saunomisen lomassa Mathildan Marinassa. Osallistujia mahtuu 25. Saunan lisäksi
käytössä on ulkoporeallas! Hyvä kokoustekniikka
pitää tapaamisen virallisenkin osuuden laadukkaana. Mikäli haluaa saunoa ja kokoustaa vielä
yksityisemmin, kannattaa tarkastaa Punaportin
sauna ja persoonallinen Teijon kyläsauna.
Myös Meri-Teijo Golfilta löytyy upea rantasauna kokoustiloineen.
Fiinistelyä
Toisinaan kokouksen on tarkoitus olla erityisen
virallinen ja korkeatasoinen. Tähän kategoriaan
menevät ainakin Teijon Masuuni, missä on
mahdollista kokoustaa vaikka taiteen keskellä,
ja Mathildan Marinan moderni ravintolasali,
mistä aukeaa upea merinäköala. Meri-Teijo Golfin
klubin ravintola on sekin hyvä valinta tuoden
ympärille jo varhain keväällä aukeavan kentän
viheriöt. Myös Pensionat Mathildedalin sali
on upea ja tunnelmallinen tila kokoontumiseen.
Isot tilaisuudet
Kun kokouksen tai koulutuksen osallistujamäärä
kasvaa, on persoonallisia ja käytännöllisiä tiloja haastava löytää. Teijolta vaihtoehtoja löytyy:
Mathildan Marinan ravintolasaliin mahtuu yli
50 henkilöä ja Meri-Teijo Golfin klubin ravintolaan 65.
Suuriin tilaisuuksiin (80-200) vaihtoehtoja
tarjoavat myös Matildatalo ja Mathildedalin

Ruokailun ohessa
On mainittava myös alueen ravintolat, jotka
paitsi käyvät mainiosti eri kokoisten tilaisuuksien
järjestämiseen, toimittavat myös tarjoiluja muualla pidettäviin kokouksiin. Ravintola Ruukin
Krouvi, Ravintola Teijo, Mathildan Marina
ja Meri-Teijo Golfin klubi tarjoavat hyvät vaihtoehdot intensiivisen kokouspäivän lounastauolle.
Kun kokoontumispaikalta toivotaan erityisen
rentoa tunnelmaa, kannattaa kysäistä myös Kyläravintola Terhoa tai Kahvila Kyläkonttoria
yksityistilaisuuksiin.
Ruukkikylien monipuolinen majoitustarjonta
mahdollistaa hyödyn ja huvin yhdistämisen sekä
usean päivän koulutukset. Monet mainitusta kokouspaikoista tarjoavat itse myös majoitusta, tätä
mahdollisuutta kannattaa tilavarausta tehdessään
tiedustella.
Teijon ruukkikylät tunnetaan myös herkuistaan, kokoustarjottavat maistuvat varmasti ihan
jokaisessa vaihtoehdossa. Kun koulutuspäivien
väliin kaivataan virkistystä, on alueella rajattomasti vaihtoehtoja vesiurheilulajeista olutmaisteluun! n
Jutussa mainitut tilat varattavissa:
www.luontoon.fi/teijo
www.meriteijo.fi
www.ruukkikylä.fi
www.sypressi.fi
www.mathildanmarina.fi
www.meriteijogolf.com
www.teijo.fi (Teijon kyläsauna)
www.teijonpunaportti.fi
www.teijonmasuuni.fi
www.pensionatmathildedal.fi
www.matildatalo.fi
www.mathildedal.fi

Mathildan Marina. Kuva: Liisa Käiväräinen

..
Lisatiedot osoitteesta:
www.dreamtransport.fi

Taksi- ja tilausajot
8-,12- ja 49 paikkaiset taksi- ja linja-autot
palveluksessanne!

Pyydä tarjous: toimisto@dreamtransport.fi
tai p. 040 592 9738

Lemmikkisi kesähuolet
hoitaa Eläinklinikka EHYT!
Info ja nettiajanvaraus:

www.ehyt.info
DREAMDRIVER OY
Turuntie 9, 24240 Salo | Toimisto puh. 040 5929 852
www.dreamtransport.fi

puh. (02) 7221 221
Maorlantie 1, Halikko

Tassuttteulest umaan!
tu
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Palvelut: liikunta ja ulkoilu

Kokosi: Mari Holopainen

Teijon ruukkikylien upeat maastot antavat puitteet kaikenlaiselle kuntoilulle ja ulkoilulle luonnossa. Voit lähteä vauhdikkaalle
maastopyörälenkille mäkiseen maastoon tai patikoida rauhalliseen tahtiin kansallispuiston maisemissa.

TEIJO+

Kuva: Metsähallitus/Anne Muuri

Teijon kansallispuistossa luonnonrauha kohtaa historiallisten ruukkikylien nykyelämän ja käsityöläisperinteet. Ruukkikylistä pääset suoraan kansallispuiston
vaihtelevaan meri-, järvi- ja suomaisemaan patikoimaan, maastopyöräilemään,
melomaan ja kalastamaan. Puistoalueella on noin 50 km merkittyjä reittejä (1,5
– 10 km), joista yhteensä 3 km on myös liikuntaesteisille soveltuvia.
Kansallispuistosta nautit jo päiväkäynnillä, mutta voit myös yöpyä tähtitaivaan alla puiston jollakin alueen laavuisla.
Ruukkikyliltä löytyy kaksi urheiluseuraa, jotka tarjoavat liikuntamahdollisuuksia kylän asukkaille. Kirjakkalan Alku toimii Kirjakkalassa, jossa heillä on oma
urheilukenttä ja kuntosali. Kesäisin Kirjakkalassa yleisurheillaan joka tiistai ja
pelataan porukalla pesäpalloa sunnuntaisin. Teijon Toverit ylläpitää Teijon
urheilutaloa, jossa useana iltana viikossa vakivuoroja peleille ja jumpille. Toverit
hoitavat myös Masuunissa toimivaa Kyläsalia, jonne myydään kausikäyttöoikeuksia.
Alueen useat järvet ja merenranta tarjoavat hienot uintimahdollisuudet.
Kesäaikaan yleisiä uimapaikkoja löytyy ainakin Sahajärveltä, Matildajärveltä,
Hamarinjärveltä ja Mathildedalin merenrannalta. Lisäksi Teijon Kyläsaunalla on
uimapaikka – myös talvipakkasilla.

Teijon luontokeskus palvelee kesäaikaan päivittäin. Sieltä saat tietoa alueesta
sekä neuvoja ja vinkkejä retkien suunnitteluun (kartat, kalastusluvat, vene- ja
kanoottivaraukset, kota- ja saunavaraukset, asuntovaunupaikat ja leiriytymisalue). Keskuksessa on myös pieni kahvila ja retkeilytarvikekauppa. Lisätiedot:
www.luontoon.fi, p. 044 330 0082. Osoite: Matildanjärventie 84, Mathildedal.

Ruukkikyliltä löytyy paljon liikuntaan ja ulkoiluun keskittyviä yrityksiä, ja palveluntarjontaa on paintballista melontakursseihin.
Extreme Fun. Melontapalvelut ja elämysohjelmat Teijolla. Toimii Metsähallituksen luontopalveluiden sopimusyrittäjänä Teijon kansallispuistossa. Yrityksen
tärkeimpiä palveluja ovat melontakoulutus ja -retket, kokousten oheisohjelmat,
virkistyspäivät ja tyky-ohjelmat, erilaiset asiakastilaisuudet, polttarit, merkkipäivät sekä leirikoulu- ja luokkaretkiohjelmat. Lisätietoja: 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, tarkkuusmaaliammunta,
ryhmäpatikoinnit, birdie-golf, jne. Action Park toimii myös enduro- ja DH- eli
alamäkipyöräily-keskuksena. Vuokraamosta voi vuokrata erilaisia maastopyöriä
ja fat bike -pyöriä. Lisätiedot: www.meriteijo.fi/actionpark, Tapani Kakko,
p. 044 516 7390.
Kalastuspalveluita tarjoaa myös VMB Fishing. Yrityksen kautta onnistuu 1 – 16
hengen opastetut kalastusretket merellä ja järvillä. Toiminta-alueita ovat Meri-Teijo, Kokkila, Särkisalo, Bromarv, Kemiö, Tammisaari ja Lohjanjärvi. Merellä
kalastetaan ahventa, kuhaa, haukea, siikaa, silakkaa, taimenta ja särkikaloja,
järvillä kalastus painottuu kuhan, hauen, ahvenen sekä kirjolohen kalastukseen.
Lisätiedot: Ville Matti Blomqvist, puh. 050 522 2033, www.vmbfishing.com.

Meri-Teijo Golf. Meren rannassa sijaitseva Teijon golfkenttä tarjoaa peliajan
lisäksi golf-kursseja, junioritoimintaa ja harjoitusalueita golf-harjoitteluun. Pro
Shopista löytyy laaja tuotevalikoima mailoista vaatetukseen ja välinehuoltoon.
Ravintolassa on ruoka-annoksia sekä pientä suolaista ja makeaa. Rantasaunassa
on viihtyisät puitteet kokouksille, ”jälkipeleille” tai yhteisille illanvietoille.
Lisätiedot: www.meriteijogolf.com, Head Caddiemaster Tanja Rivinoja,
p. 02 736 3955. Osoite: Lanskalantie, Teijo.

TEIJO+

Lohenrengas on vuonna 2004 toimintansa aloittanut yksityinen virkistyskalastuspaikka, 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. Lohenrenkaan 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 maksetaan parkkipaikan läheisyydessä sijaitsevaan kioskiin. Kalastusta
valvotaan. Yhteystiedot: Juha Virkki, puh. 050 370 6342, www.lohenrengas.fi,
Merikulmantie 1391, Teijo.
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 mahdollisia kalapaikkoja. Kohdekaloina pääsääntöisesti ahven, kuha ja hauki, sesonkiluontoisesti ja mahdollisuuksien mukaan myös siika. Kalastusmatkoilla käytettävät välineet ja varusteet ovat
huippuluokkaa. Yhteystiedot: Pasi Tuike, puh. 044 512 9949,
www.naturalbornfishers.com.
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Teijo Action Parkissa kisataan paintballissa
Paintball on kaikille pienestä jännityksestä nauttiville sopiva laji. Pelin idea on
osua värikuulilla vastapuolen pelaajiin, jolloin he joutuvat pelistä pois. Usein
peleissä käytetään myös kohteena lippuja, jota pelaajat pyrkivät sieppaamaan
vastustajalta ja samalla suojaamaan omaansa. ”Paintista” löytyykin tuttuja ominaisuuksia lapsuuden peleistä, kuten juuri lipunryöstöstä.
Paintball eroaa muista lajeista siten, että siinä pääsee pudottamaan kavereitaan pelistä pois asianmukaisten suojavarusteiden kanssa vaarattomasti värikuulilla, joista jää maalijälki kertomaan osumasta. Juuri tämä vastustajan vaaniminen ja kuviteltu vaaran tunne kohteen ampuessa takaisin herättää ihmisten
mielikuvituksen ja antaa kroppaan sellaisen adrenaliiniruiskeen, että itse kukin
voi unohtaa kaiken pelin ulkopuolisen ja keskittää siihen kaiken tarmonsa viedäkseen itsensä ja joukkueensa voittoon. Hieman elävämpi juttu kuin tietokonepelit ja tuo samalla myös kuin huomaamatta liikuntaa.
Paintballista nauttiakseen ja siinä pärjätäkseen ei tarvitse olla huippu-urheilija, vaan jokainen pelaaja voi painottaa pelissä omia vahvuuksiaan. Joku oppii
nopeasti ampumaan tarkasti, toinen osaa liikkua kentällä nopeasti tai huomaamattomasti. Kolmannelle sopii hyvin oman porukan pelitaktiikan suunnittelu, ja
neljäs osaa neuvoa muita kentällä.
Paintball tarjoaa myös mahdollisuuden kilpailemiseen SM-liigan, divisioonien
ja yksittäisten turnausten muodossa. Nykyinen ilmatäytteisten suojien keskellä
nurmikentillä pelattava kilpa-paintball poikkeaa aika tavalla lajin aloittaneesta
metsäkentillä pelattavasta versiostaan, mutta yhteisiäkin tekijöitä löytyy.

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

Paintball sopii hyvin vaikka kaveriporukan harrastukseksi lomamökillä käynnin
yhteydessä, sitä voi kokeilla firmojen tyky/tyhy-päivissä tai järjestää ystävälleen
ikimuistoiset polttarit. Peliä pääsee helpoiten kokeilemaan vuokraamalla varusteet päiväksi tai vaikka viikonlopuksi mökkireissun yhteydessä. Teijolla painttivarusteita voi vuokrata Teijo Action Parkista. Paljon lisätietoa paintista löytyy:
www.paintball.fi.
Teijolla on käytössä tällä hetkellä kaksi metsäpelikenttä, joista toinen on suojarakenteilla täydennetty ja toinen luonnonmaastoinen. Huomattakoon, että
paintballin värikuulat ovat yleisimmin luonnossa hajoavia vesiliukoisia maaliaineita ja niiden pinta biohajoava.
Lisätietoja 									
Tapani Kakko, info@meriteijo.fi, p. 044 516 7390 				
Teijon Matkailu Oy/Teijo Action Park

SALON LUKKO
JA
HELAHOITO
Lukkojen aukaisut, korjaukset, asennukset ja huollot.
Hälytyslaitteiden asennukset ja huollot ym. turvallisuusalan työt.
Avaimien valmistus.
Elämyksiä ilmasta suorittaa polttari-, synttäri- sekä ”muuten vaan”- elämyslentoja koko eteläisen Suomen alueella paratraikilla (pyöriltä lähtevä moottoroitu
varjoliidin). Yhteyshenkilö Teijolla: Jari Takanen, p. 0400 535 465.

SUOMEN
TURVAURAKOITSIJALIITON
JÄSENLIIKE

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

Poimintoja kesän tapahtumista

Golf koukuttaa myös nuoria!
Teijon alueella toimii erinomainen golfkenttä, jossa
18 normaaliväylän lisäksi on helpompia harjoitusväyliä. Kentän golfyhdistys kiinnittää suurta huomiota nuoriin ja tarjoaa heille paljon edullisia kursseja
ja pelituokioita. Ota rohkeasti yhteyttä ja tule tutustumaan tähän hienoon lajiin, joka ei ole ollenkaan
niin kallis kuin moni kenties kuvittelee.
Tämä tapahtumakalenteri päivittyy kesän mittaan:
su 21.5. klo 12-14
junnuohjaajat/ lähipeliä
su 28.5. klo 12- 14
pro/junnuohjaajat
su 11.6. klo 9 – 15:30 junnuleiri (avoin leiri)
su 18.6. klo 12-14
junnuohjaajat/harkat/peli
su 2.7. klo 12-14
pro/junnuohjaajat
su 9.7. klo 12-14
pro/junnuohjaajat
ke-to 12.-13.7. 		
junnuleiri (avoin leiri)
Voit myös liittyä facebook-ryhmäämme
MTG juniorit 2015-2017.
Jos on kysyttävää, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä.
Uudet junnut ovat tervetulleita iloiseen joukkoomme!
MTG junioritoimikunta
Riitta Avola, p. 050 595 4328
riitta.avola@seutuposti.fi

Kuva: Tommi Loimovuori

Teijon Wanhanajan Markkinat ja Keskiaikakylä
12.-13.8. Aitoa entisaikojen markkinatunnelmaa,
käsityöläisten ja alkutuottajien aikaansaannoksia, työnäytöksiä, esiintyjiä jne. historiallisessa
ruukkiympäristössä. Osa Suomi 100 -juhlavuoden
ohjelmaa. Järjestää Teijon Alueen Kyläyhdistys.
Teijon Juhannusjuhlat pe 23.6. klo 17.30-23.30.
Leikkimielisiä kilpailuja pallokentällä, puhvetti,
tanssittajana Lauri ja Pehmeät vävyt. Osallistumme Ylen Hulahula Suomi eli Kaikkien aikojen
Juhannusjuhlat -tapahtumaan. Osa Suomi 100
-juhlavuoden ohjelmaa. Järjestää Teijon Alueen
Kyläyhdistys.
Tangoa Matildassa. Kansainvälistä läpimurtoa
tekevä suomalainen Tango del norte -yhtye esiintyy Mathildedalin ranta-alueella pe 7.7. klo 11.30
alkaen. Yhtye soittaa piano-bandoneon-duona.
Pienimuotoisen lounaskonsertin ohjelmisto koostuu pääasiassa argentiinalaisesta tangomusiikista
ja Astor Piazzollan tango nuoevosta. Tämän lisäksi
juhlavuoden ohjelmistossa on myös suomalaista
tangomusiikkia. Konserttiin ei ole sisäänpääsymaksua. Sopiva konserttipaikka katsotaan kelien
mukaan. Kyläyhdistys tarjoaa konsertin kaikille
erilaisissa talkoissamme touhunneille, muille
kyläläisille sekä luonnollisesti paikalle sattuville
matkailijoille. Tervetuloa!

Muun muassa Suomen parhaaksi levyttäväksi kitaristiksi sanotun Petri Kumelan Flamencoa ja pieniä
otuksia -konsertti alkaa 14.7. klo 19 Teijon kirkossa.
Liput 25 €. Konsertin väliajalla Teijon Alueen Kyläyhdistys järjestää kahvitarjoilun. Tervetuloa!

Kemiönsaaren Musiikkijuhlat järjestetään 10.16.7.2017. ”Musiikkijuhlat tarjoaa niin vanhaa
kuin uudempaa kamarimusiikkia ainutlaatuisissa
konserttipaikoissa kauniissa saaristoympäristössä”, kerrotaan tapahtuman kotisivuilla,
www.kimitomusicfestival.fi
laisamerikkalaisessa traditiossa, mutta yhtyeen
musiikissa on kuultavissa vaikutteita niin amerikkalaisesta bluegrassista kuin suomalaisesta ja irlantilaisesta kansanmusiikistakin. Liput 15 € (lapset alle
15 v ilmaiseksi). Lisätietoa: www.tjango.fi

Helsinkiläinen Tjango!-yhtye saapuu uuden
levynsä Greens and Blues julkaisukiertueella
Mazzuuni-jazzkahvilaan lauantaina 27. 5. Keikka
alkaa klo 17.00 ja kestää tunnin. Tjango!:n musiikilliset juuret ovat mustalaisjazzissa sekä latina-

Johtavaa välitystoimintaa jo 30 vuotta.

Teijo, Merimutka 2. Laadukas kivitalo 1263 m2
tontilla 4h+k+s+ph+wc+khh+vh+terassi,
135/154 m2, autotalli 39,5 m2. Osuus rantasaunaan.
H. 348.000 € / vaihto / Torolf

Salo, Kisko, Hepolahdentie 105-3. Korkeatasoinen huvila 126/150 m² +rantasauna n.40 m²,
var./at, huvimaja. Upea 7980 m² tontti, kirkas
vesistö. H. 468.000 € / Heikki

Särkisalo,Uudenkyläntie 6. Rantamaisemissa
OKT/vapaa-aikaan 1,6 ha etelärinnetontilla
2h+k+kph+wc n. 81 m2. Pihasauna/takkatupa,
porakaivo. H. 109.000 € / Esa

Salo, Hepolahdentie 64. Hirsimökki 3h+k+wc = Hanko, Graniittilinna. Vuokrataan myymälä- ja
39 m² +parvi 25 m²+terassi. Saunarak, kesäkeittiö. näyttelytiloja huippupaikalta kesäajaksi – edullinen
T. 3460 m², laituri+venevalk.oik. H. 119.000 €
vuokra - kysy lisää! / Olli
kalusteineen / Kaisu

Salo, Kiikala, Vuorisalontie 29. Aurinkoisella
1,22 ha tontilla hirsimökki n.44 +20 m2 ja aitta
+var. Sähkö, kunnan vesi. Hyvä tie perille.
H. 65.000 € / Liisa

Tunnemme markkinat, saamme aikaan tuloksia!
Olli Lehti
0400-828 699

Liisa Laaja
0400-783 787

Kaisu Ala-Jokimäki
050-346 9229

www.kiinteistokolmio.fi

Esa Mattila
040-820 7249

Torolf Andersson
040-537 7707

Heikki Tuomisto
0500-535 560

Helsingintie 14, Salo
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TEIJON ALUEEN KYLIEN TAPAHTUMIA KESÄLLÄ 2017
Lisätiedot	
  
Turo,	
  040	
  838	
  0284	
  
Milla,	
  040	
  727	
  1950	
  
Riitta	
  Avola,	
  050	
  595	
  4328	
  
S.	
  Siikonen,	
  040	
  768	
  2924	
  
fb:	
  Huvilat@Ruukki2017	
  

la	
  20.5.	
  	
  
la	
  20.5.	
   	
  13	
  ja	
   	
  20	
  
la	
  20.5.	
   	
  22	
  
pe	
  26.5.	
   	
  20	
  
la	
  27.5.	
   	
  22	
  
su	
  28.5.	
  	
  

Tapahtuma	
  
Matilda-‐talolla	
  lavatanssikurssi:	
  17.5.	
  Tango,	
  24.5.	
  Valssi,	
  31.5.	
  Argentiinalainen	
  tango.	
  Salon	
  
Seuratanssiklubi	
  ry,	
  opettajat:	
  Turo	
  Rantanen/Milla	
  Rauma.	
  Hinta:	
  10	
  €/kerta.	
  
Meri-‐Teijo	
  Golfin	
  junnutoimintaa	
  pitkin	
  kesää.	
  Lue	
  s.	
  22	
  ja	
  www.meriteijo.com	
  
65+	
  Deittipäivä	
  –	
  Iloinen	
  ystävyys,	
  luento,	
  lounas,	
  muuta	
  iloista	
  ohjelmaa	
  Mathildedalissa.	
  koolle.fi.	
  
Huvilat@Ruukki	
  Teijon	
  ruukkikylissä.	
  Avoimet	
  ovet	
  kyläkoululla,	
  kyläsaunalla,	
  kirkolla,	
  kyläpajalla.	
  
Lisäksi	
  paljon	
  ohjelmaa	
  Mathildedalin	
  rannassa	
  ja	
  Ski&Action	
  parkissa	
  (Ks.	
  sivu	
  4).	
  	
  
Ruukki	
  kukkii	
  -‐tapahtuma	
  Masuunilla:	
  käsityöläismarkkinat	
  wanhanajan	
  henkeen,	
  kukka-‐	
  ja	
  taimitori,	
  
opastettuja	
  ruukkikävelyjä,	
  hevosajelua,	
  aarteenetsintää.	
  Masuunin	
  kaikki	
  näyttelyt,	
  puodit	
  ja	
  
työhuoneet	
  avoinna.	
  Jazzkahvila	
  Mazzuunissa	
  artesaanijäätelöä,	
  jazzia	
  ja	
  muita	
  herkkuja.	
  	
  
Luonnon	
  päivä	
  ”Villiinny	
  keväästä”	
  -‐teemalla	
  Teijon	
  kansallispuistossa.	
  	
  
Klo	
  13	
  Piazza	
  Brass,	
  klo	
  20	
  The	
  Ox	
  Street	
  Band	
  esiintyy	
  Marinassa.	
  
Port	
  Arthur	
  Bluegrass	
  Band	
  kyläravintola	
  Terhossa,	
  liput	
  7	
  €.	
  
Trubaduuri	
  Pasi	
  esiintyy	
  Marinassa.	
  
A.E.C.	
  kyläravintola	
  Terhossa,	
  liput	
  7	
  €.	
  
2-‐tason	
  kouluratsastuskilpailut	
  Teijon	
  tallilla.	
  Herkullinen	
  puffetti,	
  tule	
  katsomaan	
  ratsukkoja.	
  

kesä-elokuu	
  
päivittäin	
  
maanantaisin	
  
tiistaisin	
   	
  18	
  
keskiviikkoisin	
  
keskiviikkoisin	
   	
  16-19	
  
perjantaisin	
   	
  17-21	
  
ke	
  ja	
  la	
   	
  11-14	
  
lauantaisin	
   	
  9-10.30	
  
sunnuntaisin	
   	
  14	
  

Teijon	
  kirkko	
  on	
  tiekirkko!	
  
Teijon	
  tehtaat	
  vuosisatojen	
  saatossa	
  -‐näyttely	
  Mathildedalin	
  Ruukkitehtailla	
  1.6.-‐27.8.	
  
Lomapäivä	
  landella	
  Mariannen	
  maatilalla,	
  Teijontie	
  199,	
  Teijo.	
  	
  
Yleisurheilua	
  kaikenikäisille	
  Kirjakkalan	
  Alun	
  kentällä.	
  Aloitus	
  6.6.	
  
Kädentaitojen	
  työpaja	
  Mariannen	
  maatilalla,	
  Teijontie	
  199,	
  Teijo.	
  
Kyläsaunan	
  yhteissaunavuoro.	
  	
  
Löylyt	
  Kyläsaunassa	
  naisille	
  klo	
  17-‐19,	
  miehille	
  klo	
  19-‐21.	
  	
  
Toritoimintaa	
  Mathildedalin	
  Ruukkitehtailla.	
  
Joogaa	
  tai	
  aamujumppaa	
  &	
  rentoutusta	
  (vuoroviikoin)	
  Mariannen	
  maatilalla,	
  Teijontie	
  199,	
  Teijo.	
  	
  
Pesäpalloa	
  Kirjakkalan	
  Alun	
  kentällä.	
  Kaikki	
  mukaan	
  pelaamaan!	
  Aloitus	
  11.6.	
  

tiekirkot.fi	
  tai	
  teijo.fi	
  
mathildedal.fi	
  
mariannenmaatila.fi	
  
L.	
  Kurppa,	
  044	
  278	
  2705	
  
mariannenmaatila.fi	
  
teijo.fi	
  
teijo.fi	
  
mathildedal.fi	
  
mariannenmaatila.fi	
  
L.	
  Kurppa,	
  044	
  278	
  2705	
  

Pvm	
  ja	
  klo	
  ( )	
  
toukokuu	
  ke	
  	
   	
  18.30-
20	
  
touko-,	
  kesä-,	
  heinäkuu	
  
to	
  18.5.	
   	
  10-15.30	
  
la	
  20.5.	
   	
  11-17	
  
la	
  20.5.	
   	
  10-16	
  

teijonmasuuni.fi,	
  
jazzkahvila.fi	
  
fb:	
  Teijon	
  kansallispuisto	
  
mathildanmarina.fi	
  
ravintolaterho.fi	
  
mathildanmarina.fi	
  
ravintolaterho.fi	
  
S.	
  Siikonen,	
  040	
  768	
  2924	
  

Tea	
  Tikan	
  taidenäyttely	
  Masuunin	
  kahvilan	
  ja	
  aulan	
  puolella.	
  
teijonmasuuni.fi	
  
Anne	
  	
  Sunilan	
  taidenäyttely	
  Masuunin	
  galleriassa.	
  
Tarja	
  Santalehden	
  näyttely,	
  Mathildedalin	
  Ruukkitehtaat.	
  
mathildedal.fi	
  
Koululaisten	
  kevätkirkko	
  Teijon	
  kirkossa.	
  Kaikki	
  vanhemmat	
  ja	
  muutkin	
  tervetulleita.	
  
	
  
Melontakurssi	
  Matildanjärvellä,	
  Teijon	
  kansallispuisto.	
  	
  
extremefun.org	
  
Lavis-‐lavatanssijumppa	
  Matilda-‐talon	
  ulkotanssilavalla	
  (sateella	
  sisällä).	
  Ohj.	
  Milla	
  Rauma,	
  hinta	
  7	
  €/krt.	
  	
   M.	
  Rauma,	
  040	
  727	
  1950	
  
Avoimet	
  kylät	
  -‐päivä	
  Teijon	
  Ruukkikylillä.	
  Avoimet	
  ovet	
  Teijon	
  kirkossa,	
  kyläsaunalla	
  ja	
  kyläkoululla	
  	
  
teijo.fi	
  
klo	
  11-‐15.	
  Kahvilat,	
  ravintolat,	
  kaupat,	
  puodit,	
  putiikit	
  ja	
  majatalot	
  avoinna	
  koko	
  päivän.	
  
Lasten	
  Vapapäivä	
  Matildanjärvellä,	
  Teijon	
  kansallispuisto.	
  	
  
fb:	
  Teijon	
  kansallispuisto	
  
la	
  10.6.	
   	
  9-16	
  
Marjo	
  Leinonen	
  kyläravintola	
  Terhossa,	
  liput	
  7	
  €.	
  
ravintolaterho.fi	
  
la	
  10.6.	
   	
  22	
  
Yhteislaulua	
  ja	
  globaalia	
  asiaa	
  Teijon	
  kirkossa.	
  ETT	
  Marjatta	
  Tolvanen-‐Ojutkangas	
  kertoo	
  maailman	
  
teijo.fi	
  
su	
  11.6.	
   	
  18	
  
ravitsemustilanteesta.	
  Kolehti	
  Suomen	
  Lähetysseuran	
  katastrofirahastolle.	
  Kahvi-‐/teetarjoilu.	
  	
  
Rakastu	
  kesäyöhön	
  -‐tapahtuma,	
  Teijon	
  kansallispuisto.	
  
fb:	
  Teijon	
  kansallispuisto	
  
la	
  17.6.	
   	
  10-17	
  
Tuomas	
  Saarinen	
  kyläravintola	
  Terhossa,	
  vapaa	
  sisäänpääsy.	
  
ravintolaterho.fi	
  
la	
  17.6.	
   	
  22	
  
Teijon	
  perinteiset	
  koko	
  perheen	
  Juhannusjuhlat	
  Teijon	
  satamarannassa.	
  Ohjelmaa	
  lapsille.	
  Puffetti.	
  
teijo.fi	
  
pe	
  23.6.	
   	
  18-23.30	
  
Upea	
  kokko.	
  Tanssittajana	
  ihana	
  Lauri	
  &	
  Pehmeät	
  Vävyt.	
  Liput	
  8	
  €.	
  Järj.	
  Teijon	
  Alueen	
  Kyläyhdistys.	
  
fb:	
  Teijon	
  juhannusjuhlat	
  
Ravintola	
  Teijon	
  juhannusjuhlat:	
  aattona	
  juhannuskaraoke,	
  päivänä	
  juhannusbrunssi	
  live-‐musiikilla.	
  
ravintolateijo.fi	
  
pe	
  23.	
  ja	
  la	
  24.6.	
  
mathildanmarina.fi	
  
pe	
  23.	
   	
  20,	
  la	
  24.	
   15	
   Juhannusjuhlat	
  Mathildan	
  Marinassa.	
  Dj.	
  N-‐Ter	
  viihdyttää	
  juhlaväkeä	
  molempina	
  päivinä.	
  	
  
ravintolaterho.fi	
  
pe	
  23.	
  ja	
  la	
  24.6.	
   	
  22	
   Juhannustanssit	
  Kakkupoikien	
  tahtiin	
  kyläravintola	
  Terhossa,	
  liput	
  10	
  €.	
  
Beer	
  Camp	
  Finland.	
  Suomen	
  söpöin	
  olutfestivaali	
  Mathildedalin	
  alpakkaniityllä.	
  
fb:	
  Beer	
  Camp	
  Finland	
  
pe	
  30.6.	
  ja	
  la	
  1.7.	
  
Janne	
  
H
urme	
  
M
arinassa.	
  
mathildanmarina.fi	
  
pe	
  30.6.	
   	
  20	
  
1.6.-2.7.	
  
3.6.-16.7.	
  
1.6.-13.7.	
  
la	
  3.6.	
   	
  9-10	
  
la	
  3.	
  ja	
  10.6.	
   	
  12	
  
ke	
  7.,	
  21.	
  ja	
  28.6.	
   	
  18	
  
la	
  10.6.	
  

keskiviikkoisin	
   	
  9-10	
  
keskiviikkoisin	
   	
  18-21	
  
la	
  1.7.	
   	
  11-16	
  
su	
  2.7.	
   	
  15	
  
4.7.-6.8.	
  
7.7.-13.8.	
  
pe	
  7.7.	
   	
  11.30	
  
la	
  8.7.	
   	
  20	
  
pe	
  14.7.	
   	
  19	
  
pe	
  14.7.	
   	
  20	
  
15.7.-27.8.	
  
la	
  15.7.	
   	
  13.45-14.15	
  
la	
  15.7.	
   	
  18	
  
la	
  15.7.	
   	
  22	
  
19.7.-27.8.	
  
21.-23.7.	
  
12.-13.8.	
  
la	
  19.8.	
   	
  22	
  
la	
  26.8.	
   	
  11-16	
  
la	
  26.8.	
   	
  19-22	
  
la	
  26.8.	
   	
  22	
  
la	
  2.9.	
   	
  14-19	
  
la	
  2.9.	
   	
  22	
  
la	
  9.9.	
   	
  16-23	
  
la	
  16.9.	
  
la	
  16.9.	
   	
  22	
  
	
  

Laiturijoogaa	
  Mathildedalin	
  satamassa	
  heinäkuussa	
  keskiviikkoaamuisin.	
  
Heinä-‐elokuussa	
  Matilda-‐talon	
  rantasauna	
  lämpiää	
  keskiviikkoiltaisin.	
  
Ruukkipäivä	
  Mathildedalin	
  Ruukkitehtailla.	
  	
  
Ulkoilmajumalanpalvelus	
  Teijon	
  kirkon	
  pihalla.	
  Sateen	
  sattuessa	
  sisällä	
  kirkossa.	
  
Suvi	
  Toivoniemen	
  taidenäyttely	
  Masuunin	
  kahvilassa	
  ja	
  aulassa.	
  
Tukkijoella-‐näytelmä	
  Mathildedalin	
  kesäteatterissa.	
  Mathildedalin	
  Ruukkitehtaat.	
  
Tango	
  del	
  norte	
  -‐yhtye	
  esiintyy	
  Mathildedalin	
  ranta-‐alueella.	
  Ei	
  sisäänpääsymaksua.	
  Järj.	
  Kyläyhdistys.	
  
Trubaduuri	
  Mark	
  Tuomela	
  Marinassa.	
  
Kemiönsaaren	
  Musiikkijuhlien	
  Petri	
  Kumelan	
  konsertti	
  Teijon	
  kirkossa,	
  liput	
  25	
  €.	
  
Acoustic	
  Lady	
  Marinassa.	
  
Sari	
  Kurkan	
  taidenäyttely,	
  Mathildedalin	
  Ruukkitehtaat.	
  
Vaarallisen	
  jätteen	
  keräys	
  Teijon	
  Kyläkaupalla.	
  
Pentti	
  Hildenin	
  Bellman-‐konsertti,	
  Mathildedalin	
  Ruukkitehtaat.	
  
Knucklebone	
  Oscar	
  Blues	
  Band	
  kyläravintola	
  Terhossa,	
  liput	
  10	
  €.	
  
Marjo	
  Heinon	
  ja	
  Talvikki	
  Lehtisen	
  taidenäyttely	
  Teijon	
  Masuunin	
  galleriassa.	
  	
  
Hurjamarine	
  Run.	
  Pe	
  21.7.	
  	
  21	
  trubaduuri	
  Sami	
  Arojoki,	
  la	
  22.7.	
  	
  21	
  Geepiste	
  Marinassa.	
  

Teijon	
  Wanhanajan	
  Markkinat	
  ja	
  Keskiaikakylä.	
  
Pasi,	
  Janne	
  &	
  Jussi	
  Selo	
  (Uniklubi)	
  kyläravintola	
  Terhossa,	
  liput	
  8	
  €.	
  
Kansallispuistossa	
  kajahtaa	
  -‐tapahtuma	
  Teijon	
  kansallispuistossa.	
  	
  
Venetsialaiset	
  Mathildedalin	
  rannassa,	
  Hupilupa	
  	
  21	
  Marinassa.	
  
Pasi	
  Rantanen	
  kyläravintola	
  Terhossa,	
  liput	
  5	
  €.	
  
Matilda	
  Rock	
  –	
  picnic-‐festivaali,	
  Mathildedalin	
  Ruukkitehtaat.	
  
Viihdebändi	
  Osku	
  kyläravintola	
  Terhossa,	
  liput	
  7	
  €.	
  
Nai	
  Kylässä	
  -‐yhteishääjuhlat	
  Mathildedalissa.	
  info@naikylassa.fi,	
  Stina	
  Siikonen	
  p.	
  040	
  768	
  2924.	
  
Mathilda-‐Design-‐tapahtuma	
  Marinassa.	
  
Lauri	
  ja	
  Pehmeät	
  Vävyt	
  kyläravintola	
  Terhossa,	
  liput	
  10	
  €.	
  
©	
  TAKY.	
  Päivitetty	
  12.5.2017.	
  Tietojen	
  oikeellisuudesta	
  vastaa	
  kukin	
  tapahtumajärjestäjä.	
  Muutokset	
  mahdollisia.	
  Ks.	
  teijo.fi.	
  

mathildanmarina.fi	
  
	
  
mathildedal.fi	
  
salonseurakunta.fi	
  
teijonmasuuni.fi	
  
teatteriprovinssi.fi	
  
teijo.fi	
  
mathildanmarina.fi	
  
kimitomusicfestival.fi	
  
mathildanmarina.fi	
  
mathildedal.fi	
  
	
  
mathildedal.fi	
  
ravintolaterho.fi	
  
teijonmasuuni.fi	
  
mathildanmarina.fi	
  
teijo.fi	
  
ravintolaterho.fi	
  
fb:	
  Teijon	
  kansallispuisto	
  
mathildanmarina.fi	
  
ravintolaterho.fi	
  
mathildedal.fi	
  
ravintolaterho.fi	
  
naikylassa.fi	
  
mathildanmarina.fi	
  
ravintolaterho.fi	
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Teij
Ved
(Las

Pun
Teijo, Golfrinteen tontit. Upeita tontteja vakituiTeijo, Hamarijärventie. Metsätila, n. 3 ha määseen/vapaa-ajan asumiseen. Kunn.tekn.tiet, kaava räala, iso rak.oikeus, hyvä sijainti, tie perille. Oma
valmiina ja merialueet yli 700 ha. H. 7.000 €
lampi. Meri+järvi lähellä. H. 88.500 € /vaihto

Salo, Pertteli, Isohiidentie. Ihastuttava joenrantatila 1,8 ha. Komeaa rantametsää, pieni pelto,
kalaisa koskipaikka. Yht. vesialue.Hyvä tie perille.
H. 29.500 € / tarjous / vaihto

Högsåra, Norstö. Uusi huvila 44 m² + terassit,
lisärak. oikeus 276 m². Tontti 5,7 ha, 2 niemeä,
upea hiekkaranta. 3 laituria eri puolilla saarta.
H. 426.000 € €

Högsåra, Norstö. Hieno länsirantatontti 4,5 ha.
Ihastuttava hiekkaranta,oma laguuni, kaunis niemi.
Pitkä rantaviiva. Rak.oikeus 160 m², 2 laituria.
H. 198.000 € / vaihto

Högsåra, Norstö. UUSI huvila 2h+s 44 m²,
valmistuu alkukesällä. Lisärak.oikeus 76+40 m².
Aurinkosähkö. Hyvä n. 1 ha tontti, vankka laituri.
H. 228.000 €

Olli Lehti 0400-828 699 www.kiinteistokolmio.fi

Taiteen ja kädentaitojen keskus
vanhan ruukkikylän sydämessä

Johtavaa välitystoimintaa jo 30 vuotta.

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

Telakkatie 17, Teijo

www.teijonmasuuni.fi

Teijo, Merimutka 2. Laadukas kivitalo 1263 m2
tontilla 4h+k+s+ph+wc+khh+vh+terassi,
135/154 m2, autotalli 39,5 m2. Osuus rantasaunaan.
H. 348.000 € / vaihto

Salo, Kisko, Hepolahdentie 105-3. Korkeatasoinen huvila 126/150 m² +rantasauna n.40 m²,
var./at, huvimaja. Upea 7980 m² tontti, kirkas
vesistö. H. 468.000 €

Salo, Kiikala, Vuorisalontie 29. Aurinkoisella 1,22
ha tontilla hirsimökki n.44 +20 m2 ja aitta+var.
Sähkö, kunnan vesi. Hyvä tie perille. H. 65.000 €

Särkisalo,Uudenkyläntie 6. Rantamaisemissa
OKT/vapaa-aikaan 1,6 ha etelärinnetontilla
2h+k+kph+wc n. 81 m2. Pihasauna/takkatupa,
porakaivo. H.109.000 €

Raasepori, Stensintie 71. Merenrantatontti 7,763
ha, rv n. 200 m. Hirsimökki n.125 m2, ulkorakennus, puuliiteri. Sähköt, var. takka.
Huolella pidetty. H. 395.000 €

Hanko, Graniittilinna. Vuokrataan myymälä- ja
näyttelytiloja huippupaikalta kesäajaksi – edullinen
vuokra - kysy lisää! Olli.

Tunnemme markkinat, saamme aikaan tuloksia!
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