KyläKuulumisia

Yritysesittely

Aktiivivesi Suomi
Mathildalaiset Pia ja Timo Kantola ovat varmasti monelle tuttu pariskunta. Liikkuvan
työnsä takia he ovat kylillä lähinnä viikonloppuisin, ja moni luuleekin heitä lomamatildalalaisiksi. Mutta ei sentään, he ovat asuneet täällä vakituisesti jo vuodesta 2013. Kantolat kävivät ennen muuttoaan mm. kalastamassa Strömman ja Mathildedalin vesillä ja ihastuivat kylän
tunnelmaan: sen fiilis suorastaan veti puoleensa.
Suomalaisiksi epätavallisen ystävälliset, tervehtivät ja juttelevaiset, hymyileväiset ihmiset valloittivat Kantolat, ja he päättivät muuttaa Mathildedaliin.
Pia ja Timo pyörittävät Mathildan kotitoimistolta ja Salon toimistolta Aktiivivesi-yritystään,
joka perustettiin samaan aikaan kun he muuttivat tänne. Aktiivivesi Suomi maahantuo ja myy
Aktiivivesilaitteistoja, joita kanadalainen Tersano kehittää ja valmistaa. Tavoitteena on kemikaaliton maailma, tai ainakin ensi alkuun kemikaalien vähentäminen siivoamisessa. Kantolat pyörittävät yritystä kahdestaan, mutta hakevat aktiivisesti jällenmyyjiä ympäri Suomea.
Mutta mitä ihmettä on Aktiivivesi? Yksinkertaisesti sanottuna sähkön avulla ilman happi
ja vesijohtovesi muutetaan aktiivivedeksi, joka
on hyvin puhdistavaa ja turvallista ”pesunestettä” kaikille mahdollisille pinnoille. Happiatomi
polttaa mm. taudinaiheuttajat tehokkaasti.
Tavallisista pesuaineista jää pinnoille aina jotain jäämiä, jotka antavat bakteereille loistavan
kasvualustan. Voidaan sanoa, että mitä vahvempi pesuaine on käytössä, sitä vahvempi on myös
bakteeri. Kantolat ovat huolissaan sisäilmaongelmista, lisääntyvistä allergioista ja siitä, miten
yleisesti jätetään puhumatta kemikaalikuormasta. Siivoojien, opettajien ja koululaisten oirehtimiset eivät välttämättä aina johdu rakennuksen

Teijon AlueenKyläyhdistys ry • Jäsenlehti 1/2019 • www.teijo.fi

Kuva: Mari Holopainen

vioista, vaan aiheuttajana voivat myös olla siivouksessa käytetyt aineet. Siivousammattilaisten ihottumat ja muut oireet hyväksytään välttämättömänä pahana, kun pesuaineita on vaan
pakko käyttää -puhumattakaan pesu- ja puhdistusaineiden kuormasta jätevedenpuhdistamoilla
ja sitä kautta vesistöissä. Kaikki mitä siivouksessa käytetään päätyy aina takaisin käyttäjään eli
ihmiseen mm. pintojen ja hengitysilman kautta.
Aktiivivesi puhdistaa pinnan jättäen jälkeensä
vain vettä ja happea, ei muuta. Aktiivivesi kirkastaa peilit ja ikkunat, se pesee erilaiset lattiat, matot, jne. Aktiivivesi myös huuhtelee hedelmistä kaikki säilöntäaineet ja myrkyt pois.
Se on helppokäyttöinen, sellaisenaan käyttövalmis, tehokas kaikille pinnoille ja kaikilla menetelmillä; ei tarvita muita pesuaineita. Täysin kemikaalittomana se on erittäin turvallinen käyttäjälle.
Aktiivivesi parantaa puhtauden laatua. Se poistaa hajuja, bakteereja, tahroja ja hometta. Se
myös raikastaa sisäilmaa ilman kemikaaleja.
Aktiivivedessä tiivistyy terveys ja turvallisuus

– se on parempi valinta ihmisille ja ympäristölle. Kantoloiden missio onkin: Joka päivä, kun
teemme tätä työtä, maailmasta tulee vähän parempi.
Aktiivivesilaitteiston voi ostaa omaksi tai vuokrata. Sopivia käyttökohteita on isot laitokset ja
koulut, mutta myös yksityistaloudet. Nyt markkinoilla on myös iClean-mini laite, joka ladataan puhelinlaturilla.
Tulevaisuuden suunnitelmissa on aloittaa Mathildedalissa rakennushanke, jossa rakennetaan
terveitä, kemikaalittomia, sisäilmaltaan puhtaita hirsitaloja.
Lopuksi Kantolat heittävät vielä haasteen kaikille ruukkikylien yrittäjille: Jos 10 yritystä
muuttavat siivouksen yrityksessään kemikaalittomaan Aktiiviveteen, Aktiivivesi Suomi lahjoittaa Teijon kyläkoululle Aktiivivesilaitteiston!
Nyt siis kaikki tutustumaan tähän kemikaalittomaan vaihtoehtoon.
Lisätietoja:
www.aktiivivesi.fi, info@aktiivivesi.fi
Mari Holopainen

La 20.4.

klo 11-15
Masuunin sisäpihalla
& alakerrassa

Pääsiäistori
Myynissä mm. karitsanlihaa, hunajaa, omenamehua, lampaantaljoja, villalankoja, kukkia, pullaa,
pikkuleipiä, limppuja, vegaanisia ja
gluteenittomia leivonnaisia, monenlaisia käsitöitä, ym. handmade
tuotteita!
Teijon Alueen Kyläyhdistys grillaa
makkaraa. Kahvilassa keväisiä
herkkuja, lapsille pääsiäismunien
maalausta.
Tervetuloa!

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen vuosikokous
Kyläkokous pidettiin torstaina 14.2. Teijon koululla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli
tilinpäätös ja toimintakertomus sekä uuden kauden
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi valittiin
uusi hallitus. Lisätietoa kokouksesta teijo.fi-sivuilla.

T:mi Bastman

Helmipuoti Helmiäinen

P. 044 0260 417

muuttaa Teijon ruukin puotiin.
Avajaiset 22.2. klo 12-16.
Pikkupurtavaa tarjolla!
Teijon ruukin puodista löytyy useamman
käsityöläisen persoonallisia tuotteita.

www.tbastman.fi

Kevätkaudella puoti on auki la-su klo 12-16.

Pintakäsittelytyöt,
Metalli-, puu- ja lasikuitutuotteet
Telakkatie 17, Teijo
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Tavoitteena tulevaisuuden koulu
Aina silloin meiltä kysytään, tekeekö Kyläyhdistys mitään Teijon koulun eteen. Totta on, että ulospäin saavutuksemme
näyttävät vaatimattomilta. Olemme kuitenkin tehneet töitä vuosikaudet, matalalla profiililla. Mielestämme keskustelut
luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa sujuvat paremmin, kun ne käydään suoraan – ei julkisuuden kautta. Nyt rikomme hiljaisuuden, koska tavoitteemme ovat niin suuria, että kaikkien kyläläisten ja koko Salon kaupungin asukkaiden
kuuluu ne tietää.
Teijon koulun vanhemmat tulivat yhdeksi Kyläyhdistyksen tiimiksi vuonna 2007. Siitä pitäen koulun ja päiväkodin asiat
ovat olleet toimintasuunnitelmissa ja talousarvioissa. Toiminnan rutiinin ovat muodostaneet varainhankinta Teijo+ -matkailulehteä julkaisemalla sekä saatujen tuottojen käyttö lasten hyväksi, virkistystoimintaan. Tyypillisesti lukuvuoteen on sisältynyt laskettelupäivä, leirikoulu ja lukukausien päätösjuhlien tarjoilut.
Salon kaupunki on tehnyt useita kouluverkkoselvityksiä. Keskustelutilaisuuksissa kouluamme on puolustanut Kyläyhdistys.
Uskomme, että paikallisten yritysten vahvalla tuella mielipidettämme on kuultu paremmin kuin jos viestiä veisi perinteinen
vanhempainyhdistys. Esimerkiksi vuonna 2015 laadimme yhdessä yrittäjien kanssa kuusisivuisen ”Teijon alue haluaa kasvattaa kaupungin tuloja” -kannanoton, jonka lähetimme kaikille kaupunginvaltuutetuille ja Salon kaupunginjohdolle. Samoihin aikoihin esitimme kaupungin sivistystoimen johdolle ensimmäistä kertaa ajatuksen, että Teijon koulu suuntautuisi luontopainotteiseksi.
Kuin tilauksesta vuoden 2016 alussa Salon kaupunki sai jaettavaksi mittavan summan OKM:n rahaa perusopetuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen. Kyläyhdistyksen tuella Teijon koulu laati nopeasti hankehakemuksen ja -budjetin – ja saimme tukea ”Luontokoulu-oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen”. Kyläyhdistys maksoi omarahoitusosuuden. Projektityöntekijämme tuella opettajat rakensivat lapsille useita
luontokoululle tyypillisiä oppimiskokonaisuuksia, joista osa jäi koulun pysyviksi käytännöiksi.
Vuoden 2017 syksyllä Kyläyhdistys perusti työryhmän miettimään koulun tulevaisuutta. Johtopäätös oli kirkas: Kyläyhdistys ehdotti Salon kaupunginhallitukselle, että se selvittäisi mahdollisuutta perustaa koko Salon kouluverkkoa palvelevan Luontokoulu Teijolle, kansallispuiston kylkeen. Pari kuukautta myöhemmin kaupunginhallitus asetti työryhmän ”tekemään selvitystä kaupungin oppimisympäristöstä ja sen mahdollisuuksista vastata tulevaisuuden tarpeisiin”. Tämän työryhmän salkkuun taisi hautautua myös meidän ehdotuksemme.
Mutta meitähän eivät pienet vastoinkäymiset lannista! Lokakuussa 2018 Teijon koulu haki – Kyläyhdistyksen aloitteesta – Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton (LYKE) koejäseneksi. Hakemus hyväksyttiin ja koejäsenyys alkoi 8.11. Tämä tarkoittaa sitoutumista määriteltyihin LYKEn
toimintamalleihin. Tavoitteena on, että koulun toiminta täyttää varsinaisen luontokoulun kriteerit kahden vuoden sisällä. Kyläyhdistys tukee koulun opettajia kaikin mahdollisin keinoin; opetussisältöihin ja -menetelmiin emme luonnollisestikaan puutu. Palavereita koulun opettajien ja Kyläyhdistyksen kesken on pidetty kuukausittain.
Teijon koulun ja Teijon Alueen Kyläyhdistyksen tavoite on, että Salo perustaa Teijolle Luontokoulun, jonka tutkivan oppimisen menetelmät ovat
ainutlaatuisia ja joka tarjoaa luonto-opetusta Salon muille kouluille, myöhemmin laajemminkin. Nyt jo tiedämme, että koululla on vahva tukiverkko: Kyläyhdistyksen ja LYKE-järjestön lisäksi mm. Metsähallitus sekä laaja joukko kestävän kehityksen periaatteella toimivia paikallisia yrityksiä.
Salon kaupungin vision mukaisesti me täällä Ruukkikylillä ”teemme joka päivä yhdessä töitä paremman Salon puolesta”. Aivan omatoimisesti,
koulun opettajien kanssa, ”teemme oppimisympäristöuudistusta, joka varmistaa tulevaisuuden osaamistarpeet”. Olemme satavarmoja, että tämä
omalta osaltaan houkuttaa uusia asukkaita Salon Ruukkikyliin.
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: 1000 kpl

Yhdistysten yhteistyötä
Viime vuonna Kyläyhdistys teki erinomaista yhteistyötä alueen muiden yhdistysten kanssa – työn ja hyvän mielen merkeissä. Juhannusjuhlat, Wanhanajan Markkinat ja PIPO-hanke
osoittivat, kuinka mainiosti hommat sujuvat yhteisvoimin.
Tämän vuoden suunnitelmat ovat samanlaisia.
Keväällä kutsumme kokoon kaikki, jotka haluavat olla mukana suurtapahtumiemme suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös koulun 150-vuotisjuhlat ovat yhteistyön paikka. Jos oma yhdistyksesi ei ollut viime kesänä mukana yhteistyökuvioissa, mutta haluat varmistaa osallistumisesi tänä vuonna, ota yhteyttä.
Marja-Sisko Ranta

Terveystarkastus Kyläsaunalla
Ihan eri tarpeisiin laadittu luettelo saunan töistä
osoittautui kiitoksen arvoiseksi, kun Salon kaupungin terveystarkastaja Sami Saari vieraili saunallamme. Hänen aikaansa säästyi, kun yhdellä
vilkaisulla selvisi, mitä tehdään ja kuinka usein.
Jo tarkastuksen ensimetreillä tuli kehuja saunan erinomaisesta siisteydestä ja sehän palkitsi
vuoden aikana tehdyt raivaukset ja muutokset
tilojen käytössä. Terveystarkastaja hämmästeli
myös upeasti toteutettua sisustusarkkitehtuuria.
Siitäkin lankeaa kiitos kyläosaamiselle!
Saunan jokainen pinta, nurkka ja kolo tuli tutkituksi oikein taskulampun avulla. Samalla sain
hyviä vinkkejä tiettyjen ongelmakohtien korjaamiseksi ja hoitamiseksi. Ja tiedoksi, rakkaat saunojat: yksityisiä tavaroita ja vaatteita ei kuulu
säilyttää yleisessä saunassa. Tästä alkaen unohduksen varalta saunalle jäänyttä tavaraa säilytetään kaksi viikkoa, jonka aikana ne voi saada takaisin. Sen jälkeen tavarat hävitetään, tai luovutetaan yleiseen käyttöön, kuten shampoot, saippuat yms.
Terveystarkastaja laatii tarkastuspöytäkirjan
havainnoistaan ja parannusehdotuksista, jotka otetaan huomioon saunan hoidossa. Tarkas-

Uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Tapani
Kaitala ja sihteeriksi Kirsti Siltanen. Muuten
vanhat kuviot: kuukausikerho joka toinen tiistai
ja lauluharjoitukset torstaisin; boccia maanantaisin sekä jumppa keskiviikkoisin. Vuosikokous pidetään Postillassa 12.3.
Jäsenmaksun (12 €) voi maksaa tilille FI 49
5334 3150 2363 62.

TeiTon talkoot Kyläkaupalla 2.3.
Teijon Toverit tarvitsee rahaa Urheilutalon ylläpitoon. Teijon Kyläkauppa puolestaan tarjoaa
Tovereille talkookohteen varainkeruutarkoitukseen. Työ on siistiä sisähommaa, jonka jokainen
osaa eli puretaan pinnoitteita rakennuksesta.
Talkoot järjestetään la 2.3 klo 11-17. Jos halu-

elokuviin!
Viime lokakuussa perustettu Teijon elokuvakerho eli Kino Masuuni sai heti suuren suosion, ja kuukausinäytöksissä on ollut 30-60 katsojaa. Tämän vuoden alussa saimme käyttöömme
Teijon Masuunin alakerran kivisalin, jonne parhaillaan sisustamme kerholle toimitilaa. Tarvikkeet ja elokuvien esitysoikeudet kustannetaan
kausikortilla, joka on voimassa puoli vuotta kerrallaan. Kortti maksaa 25 euroa (sis. alv), ja sen
voi maksaa joko etukäteen tai Masuunin kahvilaan. Satunnaiset kävijät pääsevät elokuviin 10
euron kertalipulla.
Kausikortti avaa oven Kino Masuunin kuukausittaisiin elokuvailtoihin ajalla 1.1.-30.6.2019
sekä lisäksi pääsyn klubi-iltoihin, joissa aiomme perehtyä esimerkiksi paikallisiin lyhytelokuviin ja vaikka digitaaliseen valo- ja videokuvaamiseen. Myös yhteisiä matkoja on suunnitteilla.
Noin 50-paikkaisen katsomon lisäksi Kino Masuunin saliin kalustetaan mahdollisimman viihtyisä oleskelutila, jossa on tarjolla kirjoja, videoita, äänilevyjä ja äänentoistolaitteet.

Palkitut talkoolaiset
Kyläyhdistyksen hallitus jatkaa reippaiden talkoolaisten palkitsemista. Joulukuun talkoolaiseksi valittu Heikki Varonen ja ravintolansa
Ruukin Krouvi on ollut isona apuna iltapäivätoiminnan muonituksessa. Tammikuussa vuorossa oli Masuunin kahvilan emäntä Riikka
Ehnqvist, joka on leiponut herkkuja Kyläyhdistyksen Wanhanajan markkinoiden kahvilaan ja
talkoisiin. Helmikuun talkoolainen on Teppo
Kivelä, joka ei koskaan kieltäydy talkoista, jos
vaan suinkin olosuhteet osallistumisen sallivat.
Hallitus

Iltapäivätoimintaa reissun päällä
Iltapäivätoiminnassa otettiin syksyllä käyttöön
kannustusjärjestelmä, jossa kerättiin ”Koko kylä
kasvattaa” -nappeja. Yhdessä sovittujen sääntöjen noudattaminen ja sujuva arki tuottivat nappeja lasipurkkiin niin yksittäisille lapsille kuin
koko ryhmälle. Lapset ja ohjaajat asettivat tavoitteen nappien määrälle. Porkkanaksi nappien
keräämiseen saimme sopivasti kutsun syömään
Ruukin Krouviin joulukuussa.
Ei nappeja ihan joka päivä tullut, mutta riittävä määrä saatiin kerättyä ja joulukuun 13. päivänä matkasimme Teijolta naapurikylään Mathildedaliin.
Ravintola Ruukin Krouvissa meitä odotti tarjoilija, joka oli valmis täyttämään lasten toiveita ruokien ja juomien suhteen. Tunnelma oli
mukava ja ruoka maistui kaikille. Jälkiruuaksi saimme vielä jäätelöä. Sitten lähdimme kohti Ruukin Kehräämön alpakkatarhaa. Meille
annettiin tarkat ohjeet siitä, miten alpakoiden
kanssa pitää toimia; hiljaa ja rauhallisesti. Ja hie-

Kyliltä kuultua
Teijon seudun eläkkeensaajat

Tervetuloa

tuspöytäkirjan kopio sijoitetaan saunalle saunan
käyttäjien nähtäväksi.
Terveystarkastaja luokitteli kyläsaunamme siisteimmäksi yleiseksi saunaksi Salossa ja lupasi
tulla testaamaan sen löylytkin lähiaikoina.
Saunatonttu Anita

at tehdä hommia TeiTon ja Kyläkaupan hyväksi, ilmoittaudu kaupalle, jotta tiedämme järjestää riittävän määrän ruokaa ja juomaa. Alustavasti on suunniteltu myös, että Kyläsauna lämpiää 17:12-21:02, jotta talkooväki voi pestä liiat hiet pois.
Ville Tiainen ja Marco Pälikkö

Mathildedalin Näytelmäkerho
Ritva Blomqvist jatkaa näytelmäkerhon puheenjohtajana. Uusi sihteeri on Riikka Koli.
Kevätkokous Postillassa 17.3. Iltamat Mathildatalolla 20.4. Kesän ohjelmisto vielä kesken, ehkä tänä kesänä tulee jälleen pitkä näytelmä. Jäsenmaksun (15 €) voi maksaa tilille FI74 5334
0020 0325 26.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kuva: Rea Hietanen

nosti meni. Kaikki malttoivat lähestyä eläimiä
maltillisesti ilman meteliä. Rohkeimmat alpakat tulivat ihan lasten lähelle ottamaan ruohotukkoa kädestä.
Kiitos Ruukin Krouvi ja Ruukin Kehräämö, että saimme vierailla luonanne!
Rea Hietanen sekä Satu ja Tita

Luontokoulutoimintaa kehitetään
Teijon koulu on syksystä saakka ollut luonto- ja
ympäristökoulujen verkoston koejäsen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Teijon koulu sitoutuu:
• kaikkien opettajien täydennyskouluttamiseen ympäristökasvatusasioissa
• toimintansa (oppitunnit, projektit, kestävä
kehitys) kehittämiseen
• kartoittamaan kansallispuistoa ja muita
lähialueita oppimisympäristöinä yhteistyökumppaneidensa kanssa
• osallistamaan oppilaat kehittämistyöhön
• kehittämään ja tuottamaan luonto- ja ympäristökoulutoimintaa oman koulun lisäksi muillekin
Tavoitteena onkin perustaa Teijolle koko Saloa palveleva sertifioitu Luontokoulu. Sijainti
on luonteva, onhan suuri luokkahuone, Teijon
Kansallispuisto lyhyen kävelymatkan päässä.
Pienelle kaksiopettajaiselle koululle koejäsenyyden mukanaan tuoma sitoutumislista on valtava haaste. Teijon Alueen Kyläyhdistys on ollut
mukana tukemassa Teijon kyläkoulun toimintaa aktiivisesti jo pitkään. Nyt kyläkoululla puhaltavat taas uudet tuulet ja on luonnollista, että
Kyläyhdistys on jälleen mukana tukijoukoissa.
Stina Suutari

Helmikuun elokuva on 18.2. esitettävä Guillermo del Toron vuonna 2006 Espanjassa ohjaama tummasävyinen fantasiaelokuva Faunin labyrintti (El laberinto del fauno). Kaksituntinen
elokuva sai kriitikoilta huippupisteet ja voitti
kolme Oscaria. Tarina kertoo todellisuuden tasolla Espanjan sisällissodan väkivaltaisista jälkivaiheista vuonna 1944. Elokuvan toinen taso liikkuu myyttisissä, mielikuvituksellisissa labyrinttimaisemissa, joissa Hieronymus Boschin
näyt saavat arvoistaan seuraa. Elokuvailta alkaa
klo 18.00 Masuunin kahvilassa, jossa on mahdollisuus ostaa kahvia ja herkullisia leivonnaisia.
Kysy lisätietoa Kino Masuunin sähköpostilla:
info@ahs.fi.
Pentti Niemi

Toimintaa lapsiperheille
Salon kaupungin varhaiskasvatus järjestää Teijolla avointa toimintaa alle kouluikäisten lasten perheille 25.1. alkaen perjantaisin klo 9-13
Kalliorinteen päiväkodin alakerrassa. Tervetuloa leikkimään, laulamaan ja askartelemaan sekä tapaamaan muita lapsiperheitä kahvikupposen äärellä.
Mari Holopainen

Tapahtumakalenteri
Tapahtumia ruukkikylillä. (Muutokset mahdollisia.)
Prahan vuodet – Katariina Lillqvistin retrospektiivinen näyttely Teijon Masuunin galleriassa. teijonmasuuni.fi
Keväinen salaattiseinä – Gloria Badaraun akvarelleja, piirustuksia ja öljyväritöitä Masuunin aulassa. teijonmasuuni.fi
Masuunin Talvilomaviikko – kahvila, galleria, taide- ja käsityöputiikki & muut puodit avoinna. teijonmasuuni.fi
Teijo Ski 30-vuotta. Hissit auki 9:30 alkaen, early-bird etuja, lapsille ohjelmaa, SuomiSlalom. meriteijo.fi
Brunssi toscanalaisittain Masuunin kahvilassa. teijonmasuuni.fi
Kyläleipuri ja Kyläpanimo tarjoavat makeat 4-vuotissynttärikahvit Kyläpuodilla. kylaleipuri.fi, kylapanimo.fi
Teijo Ski talvilomaviikko, paljon ohjelmaa, hiihtokoulua, Rinneleikkitäti paikalla, yms. Su: lumisählyturnaus, Ma:
Bistron tuubiskabat, Ti: Tazza liukurinopeuslasku, Ke: Wernerin pujottelukisat, To: Astrum Auto koeajopäivä, Pe:
”Terho goes Teijo Ski”-AfterSki-bileet, La: Radanlaskumahdollisuus kaikille 9:30 alkaen, Su: Wernerin rinnerieha
Taigametsässä. Kisoihin ilmoittautuminen kahvilaan. Lisätiedot: meriteijo.fi, hiihtokoulu.com
ma 18.2. À 18
Kino Masuunin elokuvailta ”Faunin labyrintti” (Guillermo del Toro)
ke 20.2. À 13-15 Runsas kakkubuffet Masuunin kahvilassa. teijonmasuuni.fi
pe 22.2. À 18
Mathildan Marinan saunajooga – paikkoja rajoitetusti, varaa paikkasi. info@mathildanmarina.fi.
la 23.2. À 12-15
Grillimakkaraa sisäpihalla (TAKY). Lumiveistos-/lumiukkokilpailu lapsille, kaikki palkitaan (säävaraus). teijonmasuuni.fi
la 23.2. À 18-21
Dine in the dark – suosittu illallinen pilkkopimeässä. Ennakkoilmoittautuminen! ravintolateijo.fi
la 23.2. À 19
Ainutlaatuinen ”Uuden Tangon” konsertti: Martin Alvarado ja Matti Laukkanen Kankirautavarastossa, liput 25 €.
mathildedal.fi
su 24.2. À 13
Messu Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi
su 3.3. À 10-14
Laskiaisrieha Matilda-talolla. Poniratsastusta, sauna & avanto, pulkkamäki, pilkkimistä jne. U.Eloranta, p. 040 5828882
su 3.3. À 12-14
2. syntymäpäivän ja laskiaissunnuntain kunniaksi Ravintola Teijon terassilla kahvi- ja pullatarjoilut. ravintolateijo.fi
la 23.3. À 19
Village People – Kylien ”Idols” kyläravintola Terhossa. Petri Honkala, p. 044 3721814, honkalap@gmail.com
su 7.4. À 10
Messu Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi.
ke 10.4. À 14-17 PopUp-jätelajitteluasema Teijon koululla. Asema on kaikkien kyläläisten käytössä.
to 11.4. À 9
Aamukahvit Teijon Postillassa. salonseurakunta.fi.
18.-22.4. À 11-16 Teijon Masuunin pääsiäinen – keväisiä herkkuja kahvilassa, ohjelmaa lapsille. teijonmasuuni.fi
la 20.4. À 11-15
Teijon Masuunin Pääsiäistori – paljon upeita tuotteita! Kyläyhdistys grillaa makkaraa sisäpihalla. teijonmasuuni.fi
la 20.4.
Perinteinen Kevään kutsu-tapahtuma Matildan kylällä & Pääsiäistori. fb: visitmathildedal, mathildedal.fi
la 20.4. À 19
Edu Kettunen & Janne Rapola Duo Kankirautavarastolla, liput 26 €. mathildedal.fi, P. Honkala p. 044 372 1814
27.-28.4. À 11-16 Teijo Cafe & Bakery:n avajaiset Masuunin kahvilassa.
Pvm ja klo
2.2.-30.5.
19.1.-21.4.
16.-24.2. À 11-16
la 16.2.
su 17.2. À 11-14
su 17.2. À 12-14
17-24.2.

