Yritysesittely

Perinteistä hierontaa Teijolla
Tiina Vaarapuro on lähes kaikille alueemme
asukkaille tuttu tyyppi. Tiina on vahvasti mukana Kyläyhdistyksen toiminnassa Koulu- ja
päiväkotitiimin vetäjänä. Päivätöissä hän on
Kyläkoulun koulunkäyntiavustaja. Vaarapuron
perheeseen kuuluu Tiina ja miehensä Jukka sekä kolme tytärtä, yksi koira ja kolme kissaa. Perhe on asunut Teijon Pyölynmäessä jo 12 vuotta.
Nyt Tiina on ryhtynyt yrittäjäksi, ja heidän kotoaan löytyykin myös vastaanottohuone hieronta-asiakkaille.
Tiina on kouluttautunut perinteisen hieronnan
oppeihin jo neljä vuotta sitten Turun hierontaakatemiassa. Kuulovammansa takia hänen oli
mietittävä ammatinvalintansa uusiksi; erityisavustajan tehtävä isoissa kouluissa ei oikein enää
onnistunut. Ihmisen anatomia on kiinnostanut
aina, ja ”syntymälahjakkuus” ja hyvät käsivoimat johdattivat Tiinan hieronta-akatemiaan.
Tiinan mummo toimi hierojana Juukassa, ja oli
kylän paras, vaikka oli sokea ja kuuro, joten hierontataidot ovat varmaan tulleet sieltä perintönä Tiinalle. Vinkkinä myös pienten lasten koliikkivaivojen kanssa taisteleville: Tiina on hoitanut omia lapsiaan vauvaiällä hieronnalla, joka

on vähentänyt ja jopa poistanut koliikkivaivat.
Tiinan hieronta on lähinnä perinteistä hierontaa
eli eri lihasten käsittelyä. Mutta koskaan ei ole
valmis, vaan koko hierontaura on opiskelua; koko ajan tulee uutta tietoa ja kokemusta. Uusimmat kiinnostuksen ja opiskelun kohteet ovat iskias- ja noidannuolivaivat, trigger-pisteiden käsittely ja faskia eli lihaskalvojen irrotus. Hyvin
paljon kaivataan esimerkiksi olkapäiden triggerpisteiden hierontaa – toimistotyöntekijöillä kun
olkapäät ja hartiat ovat kovilla.
Tiina kehottaa aina varaamaan useamman kuin
yhden hierontakerran. Ensimmäisellä kerralla
hieroja vasta tutustuu asiakkaan kehoon ja tekee

yleisempää hoitoa. Toisella ja seuraavilla kerroilla pystyy jo keskittymään enemmän ongelmakohtiin ja mahdollisiin vaivoihin. Tiina kehottaa käymään hierojalla mieluummin kuntoa edesauttavana hemmotteluna, kuin siinä
vaiheessa, kun kipu on jo sietämätöntä ja paikat niin jumissa, että hieronnan avutkaan eivät
nopeasti helpota. Tiina ei tuputa asiakkailleen
mitään monen sivun jumppaohjeita ”kotihoitoon”, vaan antaa muutaman täsmäohjeen hyville jumppaliikkeille juuri omiin vaivoihin.
Hierontavastaanotto toimii lähinnä iltapäivisin,
iltaisin ja viikonloppuisin, kun koulun työt on
tehty. Kotikäynnit onnistuvat myös. Tai hemmotteluhieronta vaikka morsiamelle tai sulhaselle polttarien yhteydessä, yms. Ota yhteyttä Tiinaan, ja varaa aika hierojalle! Puh. 0500
384 504.
Teksti ja kuva Mari Holopainen
Hierontahinnat: 15 min 15 € – 30 min 25 € – 45
min 30 € – 60 min 35 € – 90 min 50 €, 120 min
65 €. Pukinkonttiin myös lahjakortit!

Joulukylien tunnelmaa
Teijon Masuunilla järjestetään jo perinteeksi muodostuneet joulumarkkinat 2.-3.12. Lauantaina avataan myös Teijon ruukin tunnelmallinen joulupolku, joka koostuu ruukin käsityöläisyrittäjien, muutaman taitavan kyläläisen sekä koululaisten vanhempien luomista pienistä jouluisista installaatioista. Ne tuovat joulun valoa ja tunnelmaa ruukin alueelle. Joulupolku kiertää kirkon, kartanon ja Masuunin ympäristössä lehmuskujasta hautausmaalle ja vanhalle kylätammelle, sepän pajalle ja PajaKullan puodille.
Joulukuun auki olevan joulupolun voi kiertää vaikka iltapimeällä taskulampun valossa. Uutuutena tänä vuonna on polun varteen asetellut QRkoodilaput, joiden avulla pääsee älykännykkään ladatulla QR-lukijalla hakemaan lisätietoja joulupolun pisteistä ja Teijon ruukin historiasta. Halutessaan on mahdollista saada samat tiedot kirjallisena Jazzkahvilasta.
Teijon Masuunin joulumarkkinat järjestetään jo kuudetta kertaa lämpimissä sisätiloissa. Tarjolla on noin viidenkymmenen kädentaitajan töitä ja
mahdollisuus hankkia kotiin ja pukinkonttiin mitä hienoimpia käsitöitä,
taidetta, joulukoristeita, leivonnaisia ja kukkia. Jazzkahvilassa on myynnissä itse leivottuja, jouluisia herkkuja musiikin säestämänä. Masuunin käsityöläisten Tiina Harjolan Studio Oribe ja Satu Björklöfin Helmipuoti
Helmiäinen ovat tietysti auki. Myös näyttelyt ovat avoinna ja talo on täynnä uniikkeja lahjaideoita keramiikasta koruihin, grafiikkaan ja taidelasiin.
Joulupukki vierailee markkinoilla molempina päivinä. Mazzuuni-kahvilassa Lauri Yrjölä esittää sekä omaa tuotantoa että tuttuja jouluisia kappaleita sunnuntaina. Lapsille iloa ja jännitystä tuo mm. joulupolkuun sisältyvä sana-arvoitus, joka ratkaistuaan saa palkinnon. Teijon Alueen Kyläyhdistyksen puodissa on myynnissä joulupuuroa ja kirkkokynttilöitä.
Teijon kirkossa ovet ovat avoinna lauantaina klo 11-17 ja sunnuntaina klo
11-16. Lauantain päätteeksi kirkossa on yhteislauluhetki.
Teijon taikaa – tervetuloa tutustumaan!
Satu Björklöf

Mathildedalin joulukylän avajaiset järjestetään lauantaina 2.12. klo 1120. Ohjelmassa on mm. keskieurooppalaiseen tapaan järjestettävät joulumarkkinat (klo 14-19), elävää musiikkia Kahvila Kyläkonttorissa, joulun
makuja ja italialaisia herkkuja Kyläpanimon ja Kyläleipurin pikkujouluissa sekä Jaakko Selinin muotinäytös Mathildan Marinassa.
Tämän vuoden uutuus joulumarkkinoilla on joulupukinkammari entisessä Muuntajassa. Siellä lapset voivat käydä tervehtimässä Joulupukkia ja
kirjoittaa tälle kirjeen tai lahjatoivelistan. Joulumarkkinoiden teema on
paikallisuus. Ruukkitehtaiden rouheat tehdashallit ja piha-alue täyttyvät
laadukkaiden tuotteiden valmistajista ja paikalliset ruoka- ja käsitöiden
tuottajat ovat hyvin edustettuina. Jouluksi valaistu kylä ja vanhat ruukinrakennukset pääsevät oikeuksiinsa hämärän laskeutuessa. Kaunis seimirakennelma on perinteiseen tapaan esillä Valimossa.
Joulukylässä on tänä jouluna myös uusia yrittäjiä. Ruukin kehräämön
kanssa samaan rakennukseen ovat avanneet ovensa Ruukin kutomo sekä
Second chance -putiikki. Leena Muurin perustamassa Ruukin kutomossa
kudotaan monenlaisia tuotteita sekä viereisessä liikkeessä kehrätystä alpakanvillasta että muista materiaaleista. Maija Nuppulan luotsaama Second
Chance myy Suomessa valmistettuja, persoonallisia naisten- ja lastenvaatteita, asusteita sekä petivaatteita.
Avajaispäivänä kylän kaikki puodit ja kahvila ovat avoinna klo 19 saakka
ja ravintolat myöhään.
Joulukylässä tapahtuu myös avajaispäivän jälkeen. Ohjelmassa on mm.
keikkoja, runoilta, metsän jouluhartaus, Klarinettikvartetti Claroksen
argentiinalaista tangoa tarjoileva konsertti sekä uudenvuoden ilotulitus.
Myös Mathildedalin tiernapojat yllättävät esiintymällä milloin missäkin.
Mathildedalin joulukylä kutsuu nauttimaan ihanasta joulunajasta!
Milla Rauma

KyläKuulumisia
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Kuva: Tatu Gustafsson

Leaderillä lisää elämää, polkuja ja avaria maisemia ruukkikyliin
Leader on osa EU:n maaseutupolitiikkaa, jota käytännössä toteuttaa viisikymmentäneljä maaseudun kehittämisyhdistystä
eli toimintaryhmää. Ykkösakseli toimii meidän alueellamme. Ryhmillä on omat kehittämisohjelmansa, jonka pohjalta ne
valitsevat toteutettavat hankkeet – joilla sitten on kivoja nimiä ja nimilyhenteitä. Hankkeissa maaseudun ihmiset tekevät ja
touhuavat sekä saavat tarvittaessa apua toimintaryhmän asiantuntijoilta. Raha tulee EU:lta, valtiolta ja kunnilta. Hankerahaa voivat saada esimerkiksi yritykset ja yhdistykset.
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen ensimmäinen EU-hanke oli nimeltään Ruukkireitin viitoitus, jota tehtiin kolmen vuoden
ajan ohjelmakaudella 2000-2006. Siitä jäi muistoksi sinisiä tienvarsiopasteita ja vihreitä aluesoikioita – mutta se oli niin iso
operaatio, että tulimme suorastaan allergisiksi hankkeille. Nyt on menossa Leaderin hankekausi 2014-2020 ja olemme taas
kovinkin aktiivisia. Osin kiitos kuuluu Ykkösakselille, joka toteuttaa myös ns. omia hankkeitaan: se kasaa esimerkiksi pieniä investointeja eri kylistä yhdeksi isoksi hankkeeksi. Hakijalle byrokratia on helppoa: hankehakemus liitteineen ja maksatushakemus liitteineen.
Hankkeita on kahdenlaisia: kehittämis- ja investointihankkeita. Pro Agria Länsi-Suomen Avaimet maisemaan on kehittämishanke, johon osallistumme peräti kolmen kylän voimin: Teijolla ja Mathildedalissa on suunniteltu ja toteutettu isoja maiseman raivauksia. Ensi vuonna touhutaan
Kirjakkalassa, Vilniemessä ja mahdollisesti Matildassa. Suunnitelmia ideoivat ja toteuttavat kylän tai asuinalueen asukkaat.
Kehittämishankkeella ei ole mahdollista rahoittaa investointeja. Kyläyhdistys onkin joutunut maksumieheksi, kun AM-hankkeessa on käytetty
moottorisahaa suurempia koneita. Toteutukseen on toki mahdollista saada myös hankerahaa: pitää vain hakea investointihanketta. PIPO eli Pihat
ja polut -hankkeeseen lähetimme juuri hakemuksen. Jos myönteinen päätös tulee, Teijon satamarannan ilme muuttuu taas hiukan.
Olemme aikaisemmin kertoilleet Tapahtumarakennelmat-LIVE1-hankkeestamme. Se päättyy vuoden lopussa ja meillä on menossa loppukiri
myyntipöytien, huussien yms. rakentamisessa. Tulossa on myös LIVE2, johon niin ikään lähetämme hakemuksen. LIVE eli Lisää elämää kylille
pienillä investoinneilla tarkoittaa tällä kertaa sitä, että haemme 50 % rahoitusta kunnon ruohonleikkurille.
Eikä tässä vielä kaikki. Ilman hankkeitakin käymme jatkuvaa, hyvää keskustelua Salon kaupungin kanssa alueemme kehittämisestä. Kesällä saimme Kyläsaunan katon kuntoon kaupungin tuella. Nyt vuorossa on leikkikenttäsuunnitelma Mathildedaliin. Asukkaita osallistava työpaja pidetään lähipäivinä.
Kyläyhdistyksen tavoitteena on ottaa huomioon kaikki toimialueemme kylät ja jopa asuinalueet. Mitä aktiivisempia kyseiset asukkaat ovat, sitä
helpompi Kyläyhdistyksen on sisällyttää asia toimintasuunnitelmaan. Aktiivisuutta ja talkoointoa oman lähiympäristön kehittämiseen onkin riittänyt kaikissa ruukkikylissämme. Se antaa rohkeutta myös hanketoimintaan, koska talkootunteja tarvitaan hankkeiden omarahoitusosuuteen.
Hankkeiden suurin haaste on maksatuksen hitaus. Ensimmäiset LIVE1-kululaskut maksoimme viime keväänä. Maksatusta haemme hankkeen
päätyttyä eli ensi vuoden alussa. Vaikuttaa siltä, että Ely-keskuksen työpaineiden takia saamme rahat tilillemme ehkä alkusyksystä 2018. Jotta näitä hankkeita voi toteuttaa, pitää siis olla vakavarainen - tai halukas järjestämään väliaikaisrahoitus. Ehkä tässä on hyväkin puolensa: hankemäärämme pysyvät tolkullisina!
Kyläyhdistyksellä ja sen ihanalla talkooväellä on todella työntäyteinen vuosi takana. Nyt on aika nauttia pikkujoulukaudesta, itsenäisyytemme
suuresta juhlapäivästä ja joulun odotuksesta. Kyläyhdistyksen hallitus kiittää kaikkia kyliemme asukkaita kuluneesta vuodesta. Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta 2018!
Marja-Sisko Ranta
Julkaisija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
Toimitus: Mari Holopainen, 040 501 8546, tiedottaja@teijo.fi
Taitto: Tatu Gustafsson
Jakelu: Teijon alueen taloudet
Painosmäärä: 950 kpl

Uusi yhdistys Teijolle
Teijon Masuunin toimijat ovat perustaneet Teijon Masuunin kulttuuriyhdistyksen. Sen tavoitteena on tapahtumien järjestäminen ja toimintojen kehittäminen Masuunilla ja Teijon ruukkikylässä, sekä alueen kulttuurin ja historian
edistäminen ja markkinoiminen. Yhdistyksen
puheenjohtajana toimii Jazzkahvila Mazzuunin
Jussi Eronen.
Yhdistyksen ensimmäisenä tehtävänä on järjestää Masuunin joulumarkkinat, jotka tällä hetkellä työllistävät jäseniä täysin. Joulumarkkinat
järjestetään 2.-3.12. jo kuudennen kerran. Myös
Teijon ruukin Joulupolun toteuttamisessa uusi yhdistys on mukana. Keväällä ohjelmassa on
Käsityöläismarkkinat & Ruukki kukkii -tapahtuma. Lisäksi ideoinnissa on uusia tapahtumia,
jotka liittyvät vahvasti alueen historiaan. Jonkunlaiset festaritkin ovat ajatuksissa.
Alussa yhdistyksen jäsenet koostuvat Masuunin
yrittäjistä ja omistajista, mutta lähikuukausina yhdistys avataan myös muille kiinnostuneille. Lisätietoa alueen FB-ryhmissä, kun asia on
ajankohtainen.
Mari Holopainen

Teijo uusin silmin
Kyläyhdistyksen Tiedotustiimi kokoontui tiedottaja-Marin tunnelmallisen kotiin haastattelemaan uusia kyläläisiä. Ikkunoissa loistivat ”kausitähdet” ja perheen koira kävi vaivihkaa tervehtimässä vieraita. Haastateltavina olivat naapurukset: Halikosta toukokuussa Teijolle kotiutunut lastenpsykiatri Laura Kortekangas
ja Espoosta heinäkuussa muuttanut laborantti
Marie Lyytikäinen.
Laura kertoi perheensä etsineen aiempaa isompaa asuntoa. Sanomalehden asuntoilmoitus
houkutteli Lauran puolisoineen katsomaan taloa Puukartanonpolulla. Paikka teki vaikutuksen ja muuttopäätös syntyi.
Marie puolestaan kertoi käyneensä jo lapsuusvuosina Teijolla ystävänsä luona kylässä. Nyt
hänen ystävänsä kertoi vapaasta asunnosta, joka pisti harkitsemaan muuttoa Teijolle. Tyttärien positiivinen suhtautuminen muuttoajatukseen vaikutti myönteisesti lopulliseen muuttopäätökseen.
Eriasteiset pienet pintaremontit pitävät molempien naisten talouksia kiireisinä. Maalaisromantiikka vetää puoleensa. Marie totesi, ettei kaupungissa olisi ollut niin houkuttelevaa ottaa vastaavaa projektia työn alle. Tulisijat ja puuhella
lämpiävät syksyn pimenevinä iltoina.
Merimaisemat, luonto ja ympäristö tekivät vaikutuksen Lauraan. Perheellä on koira ja kaksi
kissaa; niidenkin kannalta on ihanaa, että luonto on lähellä. Laura mainitsee menneensä kihloihin syyskuussa - Teijon ilmassa lienee taikaa!
Kahden koiran ja neljän kissan omistajana Marie on samoilla linjoilla eläinten oltavista. Hän
lisää listaan myös turvallisuuden tunteen, joka
on aivan eri luokkaa kuin kaupungeissa.

Tekemisen meininkiä

Laura Kortekangas (vas.) ja Marie Lyytikäinen. Kuva: Mari Holopainen

Teijon juhannusjuhlat sai kehuja mukavana kesätapahtumana. Kyläkoulu sai erinomaisen arvosanan: ei tietoa sisäilmaongelmista, mukava
tunnelma koululla, ja eipä kovinkaan monen
koulun takapihalta voi mennä hakemaan omista puista omenia välipalaksi! Koulun pihalla vieraileva kirjastoauto on loistava palvelu. Molemmat haastateltavat olivat hyvillään siitä, että vapaa-ajan tekemistä nuorille löytyy kivasti: mm.
tiistaisin VPK-nuoret, keskiviikkoisin seurakunnan kerho, torstaisin nuorten illat ja nyt uutuutena tiistaisin sählykerho. Tosin vähän harmitusta on tullut VPK:n ja sählykerhon samanaikaisuudesta, mikä syö herkästi kävijämääriä.
Naiset ovat myös löytäneet itselleen uuden harrastuksen, he osallistuvat keramiikkapajan toimintaan.
Jos yksi asia pitäisi korjata, se olisi joukkoliikenne. Marien talous on parhaillaan autoton. Salosta kyllä pääsee helposti esim. pääkaupunkiseudulle, mutta miten päästä ensin Saloon. Totesimme, että samat haasteet vaivaavat suurta
osaa Salon taajama-alueista kaupunkikeskittymän ulkopuolella. Menneenä kesänä positiivinen muutos oli linja-autovuorot, toivotaan näille jatkoa tulevina kesinä. Lauran taloudessa sen
sijaan on auto; ilman sitä muuttopäätöstä Teijolle tuskin olisi syntynyt. Lauralla muistui mieleen hauska muisto ajomatkasta Teijolle. Hänen
7-vuotias Edith-tyttärensä totesi usein äidilleen
taajamakyltin kohdalla: ”Äiti, tultiin Teijo-maailmaan!”. Lausahdus oli meidän kaikkien mielestä osuva, sillä onhan täällä luonto ja miljöö aivan ainutlaatuista – melkein oma maailmansa!
Paljon asioita tuli ideoitua, miten ihminen voisi viettää vapaa-aikaansa. Laura kertoi pitävänsä laulamisesta sekä pianonsoitosta, josta Marie
ja Mari innostuivat, ja ajatus Teijon sekakuorosta heräsi. Keskustelun solinassa syntyi idea käsityökerhosta, jossa voisi opetella neulomaan
vaikkapa villasukkaa. Onkohan sellainen kerho joskus ollut Mathildedalissa? Marin hääriessä kameransa kanssa kehittyi ajatus, miten olisi
valokuvakerho. Täällä kun luontoa riittää mitä
kuvata, kerho voisi järjestää valokuvanäyttelyitäkin! Nähtäväksi jää miten nämä mielenkiintoiset ideat saavat tuulta siipiensä alle.
Haastattelijoina Rebekka Ruutikainen (teksti) ja
Mari Holopainen (kuva)

Teijolla on tehty talkoilla Kyläyhdistyksen Tapahtumarakennelmat-LIVE-hankkeen rakennelmia, kuten myyntipöytiä ja -katoksia. Äänimaailmaa ovat hallinneet sirkkelit, porakoneet,
vasarat, pensselit ja myös ompelukoneet. Talkoiden lomassa on nautittu kahvia ja karjalanpiirakoita. Kuvissa Pentti Niemi on tarttunut porakoneeseen ja Anja Kallio tervaa lautoja. Veka
Helin ja Tero Pelto-Knuutila puolestaan tarkkailevat, kun Kari Taurén ja Kalle Salokannel
ahkeroivat.
Mari Holopainen

Kuva: Mari Holopainen

Palkittuja talkoolaisia
Kyläyhdistyksen hallitus on jatkanut kuukauden talkoolaisten valintaa.
Lokakuun talkoolaiseksi valittiin Pia Kaartinen, pitkän linjan aktivisti ja monessa mukana ollut luottopakki. Viime kesän kaikkien aikojen juhannusjuhlissa Pia toimi lämminhenkisenä kuuluttajana.
Marraskuun talkoolainen on Tero Pelto-Knuutila, Tapahtumarakennelmat-LIVE-hankkeen
vetäjä sekä Wanhanajan Markkinoiden ydinryhmän jäsen.
Hallitus

Kuva: Mari Holopainen

Kuva: Pentti Niemi

Avustuksia yhdistyksille
Kyläyhdistyksen hallitus jakoi avustuksia juhannusjuhlien tuotosta alueen muille yhdistyksille. Avustusta saivat kaikki hakijat: Kirjakkalan Alku, Mathildedalin Näytelmäkerho, Teijon
Seudun Eläkkeensaajat, Teijon Toverit, Teijon
Venekerho sekä Teijon yhteisen vesialueen osakaskunta. Kyläyhdistys toivoo, että avustuksella
rahoitetaan jotain sellaista, jota ei ehkä muuten
syntyisi. Näin tapahtuukin, koska rahaa käytetään mm. lämmitysjärjestelmään, kesävesijärjestelmään, valaistukseen, juoksumattoon ja uuden näytelmän suunnitteluun. Ja me kyläläiset
pääsemme tietysti nauttimaan lopputuloksista!
Hallitus

Kylillä kuultua
Teijon Seudun Eläkkeensaajat viettää pikkujoulujuhlaa Mathildan Marinassa maanantaina 4.12. klo 13-17. Tarjolla on maittavaa jouluruokaa, ja viihdykkeenä omaa ohjelmaa. Pukki vierailee. Vapaaehtoinen paketti pukinkonttiin. Tervetuloa!
Teijon kuntosali on kaikkien halukkaiden
käytössä pientä maksua vastaan. Uusi kausi alkaa 1.1.2018, jolloin kaikkien tulee maksaa uusi maksu, joko 1 v tai ½ v. Hinnat ovat samat
kuin aiemmin: aikuiset: 95 €/v, 50€/½ v, eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat: 35 €/v, 20 €/1/2v.
Maksut Teijon Toverien tilille FI13 1777 3000
0090 20. Lisätiedot: 050 554 0161/Pekka Kari
tai 0400 126 078/Mika Soini.

Tapahtumakalenteri
Perniön VPK kiittää kaikkia kesäiseen
100-vuotisjuhlapäiväämme tavalla
taikka toisella osallistuneita.
Toivotamme leppoisaa joulun
odotusta ja turvallista Uutta Vuotta!

Uuden ihanan liikkeen avajaiset
Mathildedalin Ruukissa
2.12. klo 11–19. Tervetuloa!
www.secondchance.fi

Tervetuloa nauttimaan hyvästä ruoasta!
Avoinna nyt myös perjantaisin
klo 22 saakka,
tilaa vaikka pizzat mukaan mökille!
Puh. 02 735 0220
info@ruukinkrouvi.fi

Pvm ja klo

31.12. asti
28.1.2018 asti

Tapahtumia marraskuu 2017 – helmikuu 2018. (Muutokset mahdollisia.)

Hetkiä ruukkikyliltä - Tommi Loimovuoren valokuvia Masuunin aulassa. teijonmasuuuni.fi
Laura Pulli, Gugge Wasenius, Leenakaisa Pulli: I sin egen skugga – In the shadow of your self
Masuunin galleriassa.
7.1. 2018 asti
Kuvataiteilija Kiisi Toivasen myyntinäyttely Mathildan Marinassa. mathildanmarina.fi
pe 24.11. klo 18-24 Marinan pikkujoulut. Pikkujoulubuffet klo 18-21. info@mathildanmarina.fi, facebook (fb)
la 25.11. klo 11-14 Päivä paloasemalla-tapahtuma Teijon, Särkisalon ja Perniön paloasemilla. Lisätiedot: pernionvpk.fi
ke 29.11. klo 17-19 Kyläyhdistyksen työpaja Terhossa: ideoidaan leikkikenttää Matildan Hevoshakaan. Elmo Blomqvist/fb
2.-3.12. klo 11-17/16 Teijon Masuunin Joulumarkkinat ja joulupolun avajaiset. Käsitöitä, herkkuja, taidetta, musiikkia. fb
2.-3.12.
Teijon kirkko avoinna Masuunin joulumarkkinoiden aikana la klo 11-17 ja su klo 11-16 .
la 2.12. klo 11-19
Second Chance -liikkeen avajaiset, PetriS Chocolate Room vierailulla. Mathildedalin ranta.
secondchance.fi
la 2.12. klo 11-18
Joulubuffet katettuna Marinassa. mathildanmarina.fi, fb
la 2.12. klo 12-18
Kyläleipurin ja Kyläpanimon pikkujoulujuhlat Kyläpanimolla. Jouluherkkujen maistiaisia.
Kyläpuoti avoinna 11-18.
la 2.12. klo 14-19
Joulumarkkinat, Mathildedalin Ruukkitehtaat. mathildedal.fi, fb
la 2.12. klo 17.10
Joululauluhetki Teijon kirkossa
la 2.12. klo 19
Jaakko Selinin muotinäytös Marinassa. mathildanmarina.fi, fb
ke 6.12. klo 18
Suomi 100 Itsenäisyyspäivä-buffet Ravintola Ruukin Krouvissa. ruukinkrouvi.fi, fb
to 7.12. klo 19
Kauneimmat joululaulut Teijon kirkossa.
la 9.12. klo 11-16
Suomi 100 -teema, Kahvila Kyläkonttori. fb
Klarinettikvartetti Claros Ruukkitehtaan Kankirautavarastossa. Liput 25 €. posti@ruukinkehraamo.fi, fb
la 9.12. klo 19-21
la 16.12. klo 18-19 Joulun sanoma kuuluu kaikille -runoilta Marinassa. Runoja tulkitsemassa Salon kansalaisopiston
runopiirin lausujia, musiikki Nina Källberg (huilu). Vapaa pääsy. mathildanmarina.fi, fb
su 17.12. klo 11-16 Suklaasunnuntai, Kahvila Kyläkonttori. fb
ke 20.12. klo 18-20 Koulun Puurojuhla Teijon urheilutalolla. Kaikki kyläläiset ja sukulaiset ovat tervetulleita!
pe 22.12. klo 9-9.30 Koululaisten Joulukirkko Teijon kirkolla. Kyläläiset ja sukulaiset tervetulleita!
pe 22.12. klo 18
Tunnelmallinen ja perinteinen Jouluhartaus Teijon luontokeskuksella. Glögitarjoilu.
luontoon.fi/teijo
la 23.12. klo17-19.30 Glögitarjoilu & joulun leivonnaistilausten nouto, Kahvila Kyläkonttori. fb
la 23.12. klo 20
Jouluun hiljentyminen, Mathildedalin Ruukkitehtaat. mathildedal.fi, fb
su 24.12. klo 9-12
Kyläleipurin jouluaatto, vain tilattujen tuotteiden nouto. kylaleipuri.fi, fb
su 24.12. klo 14
Jouluaaton hartaus Teijon kirkossa.
su 31.12. klo 11-02 Uudenvuoden vastaanotto Mathildan Marinassa. Ilotulitus klo 22. mathildanmarina.fi, fb
la 13.1.
Jazzkahvila Mazzuunissa live-esiintyminen, esiintyjä ja aika ilm. myöhemmin. jazzkahvila.fi, fb
su 11.2.
Jazz&Blues brunssi duo J.K.Autio & A-P Niemi siivittämänä. jazzkahvila.fi, fb
la 17.2. klo 20
The Green Hope Mathildan Marinassa, vapaa pääsy. mathildanmarina.fi, fb
la 24.2.
Maxxxtet-kvartetti. Salojazzin kanssa yhteistyössä tuotettu konsertti. jazzkahvila.fi, fb

