KyläKuulumisia

Yritysesittely

Tmi Bastman
Uusi tuttavuus jälleen kerran Teijon Masuunilla
on T:mi Bastman. Yrittäjä Teresa Bastman pyörittää pintakäsittelyyn erikoistunutta pajaansa Masuunin taka-osan hallissa. Pintakäsittely
ja maalaus- ja lakkaustöissä käsitellään lähinnä
metalli-, puu ja lasikuitupintoja. Tällä hetkellä
työnalla on mm. lasikuitupintainen kilpavene.
Teresa on valmistunut alkuvuodesta: takataskussa on nyt teollisen pintakäsittelyn, ajoneuvomaalauksen ja puunpintakäsittelyn tutkinto
maalauksen perustutkinnon ja yrittäjän ammattitutkinnon lisäksi. Teijolle Teresa tuli työharjoittelun kautta, hän oli Landénin Ilkan opissa
syksystä 2017. Osin Ilkan tarjoaman tuen turvin Teresa perusti oman yrityksensä, jonka toimitilat löytyivät kätevästi melkein naapurista.
Yhteistyö entisen pomon kanssa sujuu oikein
hyvin, ja he pystyvät auttamaan toinen toisiaan
täysien työkalenterien kanssa.
Lähialueen yritykset, erityisesti Marine Alutech
ja WSY ovat merkittäviä asiakkaita Teresalle, mutta myös paikalliset, yksityiset asiakkaat
ovat löytäneet yrityksen. Isojen yritystöiden lisäksi Teresalta luonnistuu esim. vanhojen keit-

tiönkaappien ovien tuunaus, eli ne vanhat retrovihreät ovet saavat uuden elämän tai vanha kellastunut koivuinen kirjahylly loistaa uuden valkoisen pinnan myötä. Myös antiikkihuonekalujen kunnostus maalaamalla tai muulla pintakäsittelyllä onnistuu. Toki nämä käsityötä vaativat kunnostukset vievät hieman enemmän aikaa, ja ovat näin myös hieman suurempia kustannuksiltaan.
Teresan oma lempityö on autojen maalaus, ja jokusen autoprojektin hän on jo saanutkin hoitaa.
Hallissa on hyvin tilaa myös tämän kaltaiselle
työlle, joten rohkeasti vain suunnittelupalaverin pitoon.
Vapaa-ajallakaan Teresa ei välty pintakäsittelyhommilta – hän on muuttanut heinäkuussa Perniöön, jossa vanhemman talon kaikki pinnat
vaativat korjausta ja hoitoa. Teresan kanssa Perniön kodissa asuvat pieni Ronja-tytär, joka mielellään tarttuu jo maalisutiin auttaakseen äitiään sekä karvainen koirakaveri. Teijo on siis lähellä kotia, ja ei ollenkaan vieras paikka Teresalle – hän on joskus ollut töissä myös Meri-Teijon
rinteillä kuplahallissa.
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Kuva: Mari Holopainen

Tervetuloa Teresa Teijolle yrittäjäksi!
Lisätietoa T:mi Bastmanista löydät nettisivuilta www.tbastman.fi tai facebookista Tmi Bastman, Pintakäsittelytyöt.
Mari Holopainen

Tapahtumakalenteri
Pvm ja klo
30.12. asti
ke, pe ja su
pe 30.11. À 19
1.-2.12. À 11-17 (16)
la 1.12. À11-19
la 1.12. À12-18
la 1.12. À 14-19
la 1.12. À 17
to 6.12.
la 8.12. À 11-16
la 8.12. À 17
la 8.12. À 18
su 16.12. À 11-16
ke 19.12. À 18-20
pe 21.12. À 9-9.30
la 22.12. À 18
la 22.12. À 20
su 23.12. À 18-20
su 23.12. À 20
su 23.12. À 15-21
ma 24.12. À 14
ma 24.12. À 15-18
ke 26.12. À 10
ma 31.12. À 20-02
ma 31.12. À 21-1.30
ma 31.12.
ma 31.12.
la 23.2.19 À 18-21

Tapahtumia ruukkikylillä. (Muutokset mahdollisia.)
Aila ja Asko Salminen: Heijastuksia Teijon Masuunin galleriassa. Tiina Harjola: Pieniä maailmoja Masuunin
aulan ja kahvilan puolella. Avoinna la-su klo 12-16. teijonmasuuuni.fi
Kyläsaunalla ke yhteisvuoro klo 16-19, pe naiset klo 17-19, miehet klo 19-21 ja su yhteisvuoro klo 17-20. teijo.fi.
Saunajoogaa Mathildan Marinassa, paikkavaraukset p. 02 2502 432. mathildanmarina.fi.
Masuunin Joulumarkkinat – kädentaitajia, näyttelyt, puodit ja kahvila avoinna ja paljon muuta. teijonmasuuni.fi.
Mathildedalin Joulukylän avajaiset – puodit ja ravintolat auki, paljon ohjelmaa ympäri kylää. fb: VisitMathildedal.
Kyläpanimon ja Kyläleipurin Pikkujoulut Kyläpanimolla. Paikalla myös Jaakko Selin. kylaleipuri.fi.
Joulumarkkinat Mathildedalin Ruukkitehtaalla. Lähituottajia, käsitöitä, askartelupaja, joulupukki. mathildedal.fi.
Kauneimmat joululaulut Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi.
Ruukin Krouvin Itsenäisyyspäivä. ruukinkrouvi.fi.
Joulukylän pullapäivä. fb: Hotel & Cafe Mathildedal.
Mathildan Tiernapojat Kyläravintola Terhossa.
Krouvin pikkujoulut. Live-musiikkia ja Tiernapojat. ruukinkrouvi.fi.
Sinappi Sunnuntai – homemade. fb: Hotel & Cafe Mathildedal.
Koulun joulujuhla Teijon Urheilutalolla. Vanhemmat, sukulaiset ja kyläläiset ovat tervetulleita juhlaan.
Koulun joulukirkko Teijon kirkossa. Vanhemmat, sukulaiset ja kyläläiset ovat tervetulleita.
Jouluhartaus luontokeskuksen pihametsässä. Yhteislaulua, glögitarjoilu. Tasku- tai otsalamppu mukaan.
Järj. Salon seurakunta, Ruukkimatkailu Oy, Metsähallitus.
Kauneimmat joululaulut kyläravintola Terhossa. salonseurakunta.fi.
Glögi-ilta & joulutilausten nouto Cafe Mathildedalissa. fb: Hotel & Cafe Mathildedal.
Perinteinen jouluun hiljentyminen Mathildedalin Ruukkitehtaalla. mathildedal.fi.
Joulusauna Kyläsaunalla. Klo 15-17 naiset, klo 17-19 yhteinen uimapukuvuoro, klo 19-21 miehet.
Aattohartaus Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi.
Jouluaaton juhlaruokailu Ravintola Teijossa. Varaukset 17.12. mennessä. ravintolateijo.fi.
Kauneimmat joululaulut –messu Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi.
Uuden Vuoden karaoke Ravintola Teijossa. ravintolateijo.fi.
Marinan Uuden Vuoden vastaanotto. Dj N-Ter. Vapaa pääsy. Ilotulitus klo 22. mathildanmarina.fi.
Krouvin Uuden Vuoden kekkerit. Soitosta vastaa Pepe Ahlqvist. ruukinkrouvi.fi.
Kyläravintola Terhon Uusi Vuosi. Lavalla Kakkupojat (liput 10 €). ravintolaterho.fi.
Dine in the Dark – illallinen pilkkopimeässä Ravintola Teijossa. Varaa paikkasi! ravintolateijo.fi.

Kuva: Marja-Sisko Ranta

Kiitoksen aika
Vuoden viimeisessä jäsenlehdessä on sopiva hetki luoda tiivis katsaus Teijon Alueen Kyläyhdistyksen aikaansaannoksiin.
Siistimis-, maisema- ja remonttitalkoita on tehty laajalti. Keväällä oli normaalit kyläkohtaiset talkoot Matildassa sekä Teijon satamarannassa ja Vilniemessä. Syksyllä kunnostautui Kirjakkala. Lisäksi Teijon satamarantaa on kunnostettu useamassa pikkutalkoossa Pihat ja polut -hankkeen merkeissä. Näissä talkoissa on tehty yhteensä lähes tuhat talkootuntia. Syytä on
mainita vielä Salon kaupungin PIPO-panostus: siltä tuli suunnitteluavun lisäksi iso osa maa-aineksista.
Teijon tiekirkko toteutui samanlaisella 150 aukiolotunnin systeemillä kuin edellisenä kesänä. Syyskuussa saimme iloisia uutisia: Salon kirkkoneuvosto hyväksyi aloitteemme ja ensi kesänä tiekirkossamme on täydet aukioloajat, viisi päivää viikossa,
kuusi tuntia päivässä, yhteensä noin 260 tuntia.
Kesän tapahtumista oli raporttia syyskuun lehdessä. Juhannusjuhlat onnistui tapahtumana mainiosti, mutta karmean kelin takia yleisöä oli niukalti. Taloudellisesti selvisimme kuivin jaloin. Vastalahjaksi meillä onkin sitten ollut onnea muilla
osa-alueilla. Wanhanajan Markkinoilla panostettiin monipuoliseen tarjontaan ja saatiin ylijäämää suunniteltua enemmän.
Samanlaista monen tukijalan ja pienten purojen taktiikkaa toteutamme puuropajassamme Masuunin joulumarkkinoilla.
Kyläsaunalle kuuluu hyvää. Uskollinen kävijäjoukko takaa sen, että sähkö- ja ylläpitokulut saadaan katettua. Ryhmämyyntien määrä on kasvanut. Niinpä meillä oli mahdollisuus panostaa saunojien viihtyvyyteen ja remontoida saunan terassi. Myös saunan ympäristöä
on siistitty muun muassa kasveja istuttamalla.
Koulun ja päiväkodin hyväksi tuotettu Teijo+/Kyläkuulumisia -lehti sai paljon myönteistä palautetta ja tuotti virkistysrahaa lapsille oikein mukavasti. Koululaisilla parilliset vuodet ovat ns. pidemmän leirikoulun vuosia, joten rahat tuli käytettyä. Ei kuitenkaan syytä huoleen; tämä on normaalia vuosivaihtelua ja rahaa riitti myös virkistysretkiin lähialueelle.
Syksyn uutuus, koulun iltapäivätoiminta pyörii rutiinilla. Syyslukukauden rahoitus on kunnossa; joulumarkkinoiden myynnillä luomme toivottavasti hyvän pohjan kevään aloitukselle. Hienoa on myös se, että toiminta tuntuu tiivistäneen koulun ja Kyläyhdistyksen yhteistyötä entisestään.
Kylä kasvattaa -toimintamalliin panostetaan niin koulussa kuin iltapäivätoiminnassa.
Kyläyhdistyksen ja alueen muiden yhdistysten välinen yhteistyö kehittyy. Juhannusjuhlat sujuvat jo rutiinilla siten, että yleisölle suunnatut kenttälajit ovat paikallisten urheiluseurojen hallinnassa. Lisäksi apujoukoissa hääräävät venekerho, eläkkeensaajat ja näytelmäkerho. Wanhanajan Markkinoilla otettiin nyt ensimmäistä kertaa käyttöön samanlainen yhteistyömalli: ohjelmaa olivat suunnittelemassa näytelmäkerho ja alueen kaksi
kulttuuriyhdistystä. Lisäksi PIPO-talkoita on tehty yhdessä satamarannassa vaikuttavien yhdistysten kanssa.
Alueemme yritysten tuki kyläyhdistykselle on ollut monipuolista: kannatusilmoituksia, jäsenlehden vuosikertoja, iltapäivätoiminnan ruokailujen
tukemista, tapahtumarakennelmien vuokramaksuja, asiantuntija-apua jne.
Tässä lueteltuja monenlaisia talkoita ja tapahtumia on ollut tekemässä noin 150 kyläläistä. Joku on tehnyt pari tuntia, vastuuhenkilöt jopa satoja tunteja – kukin halujensa ja elämäntilanteensa mukaan. Näin laaja toiminta ei millään onnistuisi ilman laajaa tukijoukkoa. Jokaisesta tunnista olemme kiitollisia.
Kyläläisille, yhdistyksille, yrityksille ja kaupungille: lämmin kiitos erinomaisen hyvin ja hyvässä hengessä sujuneesta yhteistyön vuodesta.
Hyvää adventtiaikaa ja joulua sekä onnellista uutta vuotta 2019!
Hallituksen puolesta, Marja-Sisko
Julkaisija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
Toimitus: Mari Holopainen, 040 501 8546, tiedottaja@teijo.fi
Taitto: Tatu Gustafsson
Jakelu: Teijon alueen taloudet
Painosmäärä: 900 kpl

Koko kylä kasvattaa

Palkitut talkoolaiset

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen ensimmäinen iltapäivätoiminnan lukukausi kääntyy loppusuoralle. Toiminnan teemana on ”Koko kylä kasvattaa”. Lasten kanssa on yhdessä tehty muun
muassa iltapäivätoiminnan säännöt, jotka on
käyty läpi myös vanhempien kanssa.
Sääntöjen tavoitteena on turvallinen ja viihtyisä
iltapäivätoiminta:
• koulun säännöt ovat voimassa myös iltapäivätoiminnassa
• tuo reppu iltapäivätoimintaan koulun loputtua, laita vaatteet nätisti naulakkoon
• ulkoilu tapahtuu koulun alueella, sisältä
ulos pääsee ohjaajan luvalla
• tottele ja kunnioita ohjaajia sekä muita aikuisia
• iltapäivätoiminnassa otetaan toiset huomioon ja muistetaan hyvät käytöstavat
• ruokailun aikana noudatetaan rauhallisuutta ja hyviä pöytätapoja
• kunnioita toisen hyvinvointia ja terveyttä;
älä satuta, lyö, potki tai tappele
• ongelmatilanteet ratkaistaan keskustelemalla
• toisesta puhutaan nätisti, niin kuin haluaisit sinusta puhuttavan
• kaikki otetaan toimintaan mukaan, ketään
ei jätetä ulkopuolelle
• askartelutarvikkeet ja lelut laitettaan lopuksi niille kuuluville paikoille
Koko kylä kasvattaa -ajatuksella otamme lapset
mukaan toiminnan suunnitteluun ja kuuntelemme heidän mielipiteitään. Ongelmatilanteisiin puututaan aktiivisesti keskustelevalla työotteella. Toivomme, että kotona, harrastuksissa
ja kylillä me aikuiset kuuntelemme lapsia heitä
koskevissa asioissa, kannamme vastuuta aikuisina ja uskallamme myös puuttua epäkohtiin ja
ongelmallisiin tilanteisiin.
Suuri kiitos kaikille teille, jotka olette omalta
osaltanne auttaneet Kyläyhdistystä iltapäivätoiminnan arjen pyörittämisessä erilaisten lahjoitusten muodossa. Pelit, askartelu- ja elintarvikkeet sekä taloudellinen apu ovat auttaneet meitä suuresti. Kiitos!
Rea Hietanen, Kyläyhdistyksen iltapäivätoiminnan yhdyshenkilö

Lokakuun talkoolaiseksi valittu Sanna Brandt
oli Kirjakkalan syyskuisten maisematalkoiden
pääorganisaattori. Hän hoiti myös tiedottamisen alusta loppuun. Marraskuussa vuorossa olivat Leena ja Kyösti Peltonen, mm. Wanhanajan
Markkinoiden kantavat voimat. Leena ahkeroi
Kyläyhdistyksen kahvilassa päivät pitkät; Kyösti auttoi valmisteluissa ja jälkisiivouksessa sekä
punamultamaalin keitossa.
Hallitus

Kuva: Satu Viljakainen

Päiväkodin kuulumisia
Kalliorinteen päiväkodissa järjestettiin saksalaisen perinteen mukainen lyhtykulkue, joka kulki
Kartanontietä Masuunin puistoon. Siellä nautittiin mm. glögiä ja pullapoikia. Lapset pitivät
kovasti; oli vähän jännääkin kulkea pimenevässä illassa.
Tammikuussa Kalliorinteessä aloittaa perhekerho, joka kokoontuu perjantaiaamupäivisin. Äidit ja isät lapsineen ovat tervetulleita. Lisätietoja päiväkodista.
Mari Tuominen

Teijosta elokuvakylä
Viime kesän kynnyksellä Teijolle muutti palkittu animaatioelokuvien ohjaaja Katariina Lillqvist, joka pisti heti tuulemaan. Teijon elokuvakesä 2019 on kolmen kesäkuukauden mittainen tapahtumasarja, joka sisältää elokuvaesityk-

siä, seminaareja, luentoja, näyttelyitä ja tekijävierailuja Teijon Masuunilla. Tapahtumat järjestää Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro tukenaan Teijon Masuunin omistajat Marja-Maria ja Juha Bäckmand, viestintäyritys Studio
Blue Space, toimittaja Hannu Brusila sekä joukko innostuneita talkoolaisia.
Teijon vanha meijeri muuttuu ensi kesään mennessä Kulttuurimeijeriksi, jonne rakennetaan
pysyvä näyttely suomalais-tshekkiläisiä animaatioita vuosilta 1991-2016 / Katariina Lillqvist
Prahassa. Kesän teemana on Animaatio ja surrealismi ja siihen liittyy tshekkiläisen ohjaajan
Jan Svankmajerin esityssarja.
Paikallisia lyhytelokuvia ja dokumentteja nähdään Avoimet Kylät -päivänä 8.6. Heinäkuun
12. päivänä on vuorossa neljän pohjoismaisen elokuvantekijän kokoama Juna Espanjaan
-tapahtuma, joka koostuu Espanjan sisällissotaan liittyvistä tarinoista. Katariinan koskettava nukkeanimaatio Radio Dolores on Suomen
edustaja.
Kesän ohjaajaksi on nimetty viime huhtikuussa
edesmennyt tshekkiläinen Milos Forman, jonka
elokuvista nähdään pätevä kooste viikonloppuna 2.-4.8. Amadeukselle suunnitellaan ulkoilmaesitystä kirkonmäen maastossa.
Elokuvakesän päättää Kino Casablanca -festivaali 31.8. Marokkolaisen lyhytelokuvan teemaan johtaa Michael Curtizin ikimuistoinen
klassikko Casablanca (1942).

Elokuvien ystävien ei suinkaan tarvitse odottaa
ensi kesää, sillä Teijolle perustettiin lokakuussa elokuvakerho Kino Masuuni. Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa Masuunin alakerrassa,
ja kaikki halukkaat ovat tervetulleita näytöksiin. Avajaisissa nähtiin Jouko Aaltosen hieno
dokumentti Tunteiden temppelit (2015). Marraskuussa yleisö sai nauttia Heikki Kujanpään
ohjaamasta elokuvasta Suomen hauskin mies
(2018), jonka pääosan esitti Martti Suosalo.
Kino Masuuni tarjoaa kävijöille elämyksiä ja
tietoa elokuvista ja niiden tekijöistä. Iltoihin on
vapaa pääsy ja niistä ilmoitetaan sähköpostitse,
Facebookissa ja julisteissa. Kerhon sähköpostiosoite on info@ahs.fi.
Pentti Niemi

Kyläyhdistyksen puuropaja
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen joulumarkkinoiden puuropaja on saanut uuden toimitilan.
Paikka löytyy edelleen Masuunin pihapiiristä. Valmistelut ovat käynnissä täydellä teholla.
Puuronkeittäjä on tiedossa ja muori tonttujoukkoineen on lupautunut myyntityöhön.
Puuropajasta saat vatsan täyteen maittavaa joulupuuroa. Lisäksi myynnissä on mm. Teijo-huppareita, kirkkokynttilöitä, arpoja, grillimakkaraa ja mehua.
Tervetuloa isolla joukolla tukemaan Teijon koulun iltapäivätoimintaa!
Kirsti Siltanen

JOULUMARKKINOILLA JOULUN TUNNELMAAN!
Mathildedalissa

Teijon Masuunilla

Keskieurooppalaistyylisesti illalla pidettävät, jo
perinteeksi muodostuneet, joulumarkkinat pidetään Mathildedalin Ruukkitehtailla lauantaina 1.12. klo 14-19. Joulua varten valaistu kylä ja
Ruukkitehtaat pääsevät oikeuksiinsa hämärän
laskeutuessa, pimeän tullen.
Tänä vuonna joulumarkkinoilla on jälleen joulupukinkammari entisessä Muuntajassa. Siellä
lapset voivat käydä tervehtimässä pukkia, sekä
kirjoittaa kirjeen tai lahjatoivelistan joulupukille. Uutuutena kammarissa on perunapainatusta, lapset voivat tehdä joulukortin vaikka isovanhemmille.
Ruukkitehtaiden rouheat tehdashallit ja pihaalue täyttyvät laadukkaiden tuotteiden valmistajista. Paikalliset ruoka- ja käsitöiden tuottajat
ovatkin hyvin edustettuina.
Kylän ravintolat, kahvila ja puodit ovat avoinna koko päivän, aina iltamyöhään asti. Herkkusuille ravintoloista ja markkinatorilta löytyy
jouluisia makuja käsintehdystä suklaasta aina
jouluillalliseen.
Joulukylään kannattaa lähteä jo itse tunnelman
takia, rauhoittua hetkeksi ja tulla nauttimaan
musiikista, valoista, kauniista seimirakennelmasta ja ajattomasta tunnelmasta.
Olga Gustafsson

Teijon ruukki virittäytyy joulunajan tunnelmaan joulukuun aluksi, 1.-2.12., jolloin Teijon Masuunilla, lämpimissä sisätiloissa pidetään
perinteiset kaksipäiväiset käsityöläisten Joulumarkkinat.
Seitsemättä kertaa järjestettävillä markkinoilla
on tänä vuonna yli viidenkymmenen kädentaitajan töitä. Kotiin ja pukinkonttiin voi hankkia
mitä erilaisimpia kädentaidon näytteitä; käsitöitä, taidetta, joulukoristeita, leivonnaisia, kukkia... Kaikki Masuunin näyttelyt, kahvila sekä
käsityöläisten puodit ovat avoinna. Galleriassa
paikalla myös taiteilijat Aila ja Asko Salminen
kertomassa Heijastuksia -näyttelystään.
Lisäksi ohjelmassa on Ruukin Joulupolku, lapsille poniajelua Viola-ponin kyydissä, tontunmetsästystä joulupolulla, Matildan Tiernapoikien sekä tietenkin joulupukin vierailut. Perinteistä riisipuuroa löytyy Teijon Alueen Kyläyhdistyksen puuropajasta. Teijon kirkossa on luvassa kauneimmat joululaulut lauantaina klo
17 sekä avoimet ovet molempina päivinä. Teijon Kulttuurimeijerillä päästään tutustumaan
tshekkiläiseen jouluperinteeseen ja ohessa on
myös pop-up-kioski, josta saa mm. tshekkiläisiä
joulupikkuleipiä. Lisäksi Masuunilla on luvassa Tshekin lähetystön kulttuuriattasean Katerina Staskovan kuvakooste ja pieni luento tshek-

kiläisistä joulutavoista. Teijon Kyläsepän paja on
avoinna markkinoiden aikaan ja Ravintola Teijosta saa jouluista lounasta molempina päivinä
klo 12-15.
Ruukin joulupolku koostuu mm. käsityöläisyrittäjien ja muiden toimijoiden luomista pienistä jouluisista installaatioista, joiden ideana
on tuoda joulun valoa ja tunnelmaa ruukin alueelle. Joulupolku kulkee Masuunin, kirkon, patolammen, vanhan meijerin ja kartanon kulmilta hautausmaalle ja vanhalle tammelle. Reitin voi kiertää vaikka iltapimeällä taskulamppujen kanssa ja bongata polun varren koloissa
lymyileviä tonttuja. Kaikki tontunmetsästäjät
palkitaan pienellä makealla yllätyslahjalla joulumarkkinoilla! Joulunpolun uutuus on Teijon
Kulttuurimeijeri.
Tapahtuman järjestää Teijon Masuunin Kulttuuriyhdistys. Tapahtuman facebook-sivu: www.facebook.com/events/1860734257314423/
Marja-Maria Bäckmand

1.-2.12.

Masuunin

Kuva: Petteri Saisto

Kyliltä kuultua

Teijon seudun eläkkeensaajat
Eläkeläisten joulujuhla järjestetään tiistaina
4.12. klo 14 Mathildan Marinassa. Tällä kertaa
ei tarvitse varata pakettia mukaan, joulupukki
ei ehdi paikalle.
Tammikuusta alkaen ohjelmassa normaalit kuviot: tiistaikerho, jumppa, boccia ja lauluryhmä.
Hyvää joulua ja uutta vuotta eläkeläisille ja yhteistyökumppaneille.
Marjatta Munter

La klo 11-17, Su 11-16
Paljon kädentaitajia,
Masuunin näyttelyt, puodit ja
kahvila avoinna. Ruukin
joulupolku, joulupukki,
poniajelua, tontunmetsästystä, tiernapojat,
Kyläyhdistyksen puuropaja,...
Avoimet ovet ja kauneimmat
joululaulut Teijon kirkossa.
Lämpimästi tervetuloa!

S/Y Saga vuokrattavana
Matildan Meriseuralla on kesällä 2019 käytettävissä siistikuntoinen ja hyvin varusteltu H-vene.
H-vene on purjeveneiden klassikkomalli, jolla
moni purjehtija on oppinut purjehduksen taidon. Veneen nimi on S/Y Saga ja sen pituus on
8,30 ja leveys 2,20. Toukokuusta syyskuuhun
Matildan Meriseura järjestää S/Y Sagalla purjehdusopetusta kaikille halukkaille. S/Y Saga
on myös vuokrattavana purjehdustaitoisille kylän asukkaille muutamasta tunnista aina koko
viikonlopuksi. Veneilykokemuksista riippuen
H-veneen käsittelyn ja purjehduksen voi oppia
jo muutamassa tunnissa, jonka jälkeen vene on
vuokrattavissa vasta-alkajillekin. Mathildedalin
Hummelselkä on ihanteellinen paikka purjehduksen opettelemiseen – harvoin isoa aallokkoa, ei paljon liikennettä, eikä kiviä.
Mikäli haluat lisätietoja S/Y Sagasta, purjehduskoulusta tai Matildan Meriseuran toiminnasta
ole yhteydessä Meriseuran kommodoriin, Pasi
Pyysiäiseen, p. 0400 410 264 tai lähetä sähköpostia: eeva.pyysiainen@gmail.com.
Pasi Pyysiäinen

Jouluinen Suklaatalo
PetriS Chocolate on
avoinna
1.12. klo 11-19
2.12. klo 11-16
8.-23.12. klo 11-16
Vuonna 2019 avaamme
jälleen hiihtolomalla

Joululahjaksi iClean mini™
Vaihtoehto siivouskemikaaleille
P.0102196699
www.aktiivivesi.fi
Ilmainen kuljetus Ruukkikyliin!

Teijon kuntosalin uusi vuosi
Hyvät Teijon kuntosalin käyttäjät, huomioittehan, että kuntoilukausi vaihtuu 1.1.2019. Kaikki maksavat uuden käyttömaksu (joko vuosi tai
6 kk, ellei toisin ole sovittu). Maksujen suuruudet ja tilitiedot ovat nähtävillä salilla.
Hyvää kuntoilun loppuvuotta ja intoa uudelle
kaudelle!
Teijon Toverit Ry

Juhannuskokko taas ensi vuonna
Lämpimästi tervetuloa idyllisten
ruukkikylien jouluiseen tunnelmaan!

Joulumarkkinat

Kyläyhdistys on sopinut maanomistaja Teijon
Kartanon kanssa, että Teijon juhannuskokossa poltettavaa puutavaraa voidaan ryhtyä keräämään taas loppukeväästä 2019. Talviaikaan
kokkopaikalle ei siis saa viedä mitään! Tiedotamme, kun asia on jälleen ajankohtainen.
Hallitus

Käsityöverstas
Kaarnalaiva, Teijon
Masuuni
Aukioloajat la-su klo 11-16
sekä aina kun verstaalla
työskennellään!
www.kaarnalaiva.info

