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Kaikkien kyläläisten talo
Kylätalo Punaportin ensimmäinen kesäkausi Kyläyhdistyksen hoivissa on avattu. Ensin pidettiin 
katselmuksia ja tarkastuksia. Havaitsimme, että kiinteistön meille lahjoittaneen Teijon metallityö-
väen ammattiosaston jäsenet ovat hoitaneet taloa ja tonttia erinomaisen hyvin. Niinpä ensimmäiset 
investointimme olivat maltillisia, lähinnä käytettävyyteen ja turvallisuuteen liittyviä: uudet ekoves-
sat ja komposti, uusi grilli, uusi lämminvesivaraaja keittiöön sekä palotikkaat ja käyntisilta katolle.  
Kyläyhdistyksen toiminta on niin laajaa, että käytännössä melkein jokaisella hallituksen jäsenellä 
on yhden pienemmän yhdistyksen kokoinen vastuualue. Sitä hän hoitaa kyseisestä asiasta innostu-
neen talkooporukan kanssa, taustatukenaan hallituksen asiantuntemus isommissa linjakysymyk-
sissä. Tiimien nimet kuvaavat vastuualuetta: Kyläsauna & pajat (kyläsepän paja ja keramiikkapa-
ja), Asuinympäristö (kaikki kylät), Koulu & päiväkoti, Juhannusjuhla, Wanhanajan Markkinat se-
kä Tiedotus & markkinointi. Lisäksi vastuuihmiset on nimetty määräaikaisille projekteille ja hank-
keille, kuten koulun iltapäivätoiminnalle. Huhtikuussa hallitus perusti joukon jatkoksi Kylätalotii-
min. Tämänkin tiimin tontti on iso: se pitää huolta Punaportin varauksista, lyhyen ja pitkän täh-
täyksen kunnostuksesta, niin sanotuista talonmiehen töistä, siivouksista sekä talon avoimista ovis-
ta. Kesällä tehdään muun muassa maltillisia metsätöitä, kaiteiden rakentamista ja klapihommia. 
Kylätalon avoimet ovet äitienpäivän aattona kiinnosti iloksemme noin sataa vierasta. Tunnelma oli 

välitön, kotoisa ja lämmin – paljon oli iloisia kohtaamisia. Jos tuolloin ei ehtinyt paikalle, taloon on mahdollista tulla tutustumaan kesämaanan-
taisin. Kyläläisten pyynnöstä avaamme kylätalon yleisölle myös muutamana sellaisena viikonloppuna, jolloin ei ole vuokrauksia. Jos näistäkään ei 
löydy sopivaa aikaa, kannattaa soittaa tiiminvetäjälle ja kysellä, milloin tiimiläiset ovat tulossa hommiin. Seuraan voi aina liittyä. Paikallisille yh-
distyksille, jotka avustavat meitä tapahtumajärjestelyissä ja muissa talkoissa, tarjoamme yhden ilmaisen kylätalopäivän. Kaikilta kävijöiltä kerääm-
me ideoita rakennusten, tontin ja toiminnan kehittämiseen.
Kyläläisten kiinnostus Kylätalo Punaporttia kohtaan on ollut ilahduttavaa. Tiimiin on hakeutunut jäseniksi myös uusia kylätoimijoita. Lahjoit-
tajatahon edustajiakin on mukana touhuamassa. Kyliltä olemme saaneet talolle lahjoituksena muun muassa sohvakaluston, tekstiilejä ja kokous-
tekniikkaa. Vaikka emme ole taloa juuri markkinoineet, vuokrauksia on ilmaantunut oikein mukavasti, myös muualta kuin omista kylistä. Nämä 
vuokratulot ovat välttämättömiä talon ylläpidossa ja kehittämisessä.
Kylätalo Punaportille avataan lähiaikoina oma nettisivu teijo.fi-osoitteeseen. Sinne kokoamme tietoa talon historiasta, käytöstä, säännöistä, varaa-
misesta jne. Kyläyhdistyksen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Punaportista tulee kaikkien alueen kylien ja kaikkien kyläläisten talo. Uskom-
me, että jo ensimmäisenä kesänä otamme monia askeleita kohti tavoitetta.
Tervetuloa viihtymään yhteiseen Kylätaloomme!
Marja-Sisko Ranta

Pvm ja klo  Tapahtumia Teijon alueen ruukkikylissä. (Muutokset mahdollisia.) 
Maanantaisin  14-20 Kylätalo Punaportin avoimet ovet kaikille kyläläisille (10.6.-5.8.). teijo.fi, p. 0400 457 500/Pentti Niemi 
Keskiviikkoisin  18-21   Matilda-talon sauna järvenrannassa lämpiää kyläläisille (26.6.-28.8). mathildedal.fi                                      
Keskiviikkoisin  17-21 Teijon Kyläsaunassa saunotaan: naiset  17-19 ja miehet  19-21. teijo.fi/palveluja/kylasauna   
Perjantaisin  16-19  Teijon Kyläsaunassa yhteinen uimapukuvuoro miehille ja naisille. teijo.fi/palveluja/kylasauna 
Lauantaisin  10-14 Teijon Masuunin kesätori lauantaisin sisäpihalla (29.6.-17.8.; ei 10.8.). teijonmasuuni.fi 
Sunnuntaisin  11-16 Teijo Cafe & Bakeryn sunnuntaibrunssit Teijon Masuunin kahvilassa (30.6.-11.8.). teijocafebakery.fi 
Päivittäin 2.9.asti 
 11-18 

Meriaiheinen galleria Mathildan Marinassa: Aila Salmivaara, Pekka Leppälä, Hanna Lamnaouer,  
Heli Kolho, Merihelena Leskinen ja Erkki Kiesvaara (1932-2011). mathildanmarina.fi 

8.6.-11.8. ke-su klo 11-17 Tiekirkko (Teijon kirkko). Yksityistilaisuudet saattavat aiheuttaa pieniä poikkeuksia aukioloon. teijo.fi 
Kesä-
kuu 

Päivittäin  
Vapaa Pääsy 

Iida Reitti: Faabeli Teijon Masuunin aulassa ja kahvilassa (1.6.-30.6.). 
Piia Lehden muistonäyttely Teijon Masuunin galleriassa (4.6.-30.6.).  teijonmasuuni.fi 

Keskiviikkoisin  18-19 Matildankartanon niityllä kehonhuoltojumppa Kylä&Keho (10 €/krt). FB Matildankartano/tapahtuma 
Lauantaisin  11-16 Mathildedalin PopUp galleriassa tuotearvonta. djk.fi 
La 7.6. 19-21 Matildankartanon viini-ilta. Sommelier Aki Summanen (50 €/hlö). FB Matildankartano/tapahtuma 
La 8.6.  10-15 Masuunin saaristolaisbrunssi Teijon Masuunin kahvilassa. teijocafebakery.fi 
La 8.6.  10-17 Avoimet kylät -päivä Mathildedalissa ja Teijolla: paljon ohjelmaa molemmissa kylissä. Lyhytelokuvafestivaali. 

Teijon kirkko ja kyläsauna avoinna. Teijo-auto nähtävillä Masuunilla. FB: visitmathildedal, Teijon Masuuni 
La 8.6.  11-13 Opastettu retki Sahajärven vanhaan puistometsään. Ennakkoilm. 12 €/hlö. FB: Teijon Masuuni 
La 8.6.  11-17 Second Chancen ja PetriS Chocolaten kesäpuodin avajaiset Mathildedalin rannassa.  
La 8.6.  21- Matilda All Stars keikalla Mathildan Marinassa. mathildanmarina.fi 
La 9.6.  12-15 Matildankartanon piknik Kartanonpuiston niityllä (säävaraus). FB Matildankartano/tapahtuma 
La 9.6.  13-15 Kyläpanimolla avoimet ovet, oluentekijä esittelee panimon toimintaa. FB Kylapanimo/tapahtuma 
La 9.6.  15-16 Eino Saarikoski kertoo Matildankartanon historiasta ruukin aikaan. FB Matildankartano/tapahtuma 
Pe 21.6.   11-18 Teijon Juhannusjuhlien etkot Teijo Masuunin kahvilassa. teijocafebakery.fi 
Pe 21.6.  17-02 Ravintola Teijon Juhannusaatto. Karaoke  20 alkaen. ravintolateijo.fi 
Pe 21.6.  17.30-23 Teijon Juhannusjuhlat – perinteinen ja lämminhenkinen koko perheen juhla. teijo.fi; FB: Teijon Juhannusjuhlat 
Pe 21.6.  Juhannusjuhlat Mathildedalin satamassa. mathildanmarina.fi 
La 22.6.  11-16 Teijo Cafe & Bakeryn Juhannusbrunssi Teijon Masuunin kahvilassa. teijocafebakery.fi 
22.- 30.6. Teijon Kulttuurimeijerillä surrealismin historiaa. kulttuurimeijeri.org 
Pe 28.-29.6.  12-22 Beer Camp - Suomen söpöin Olutfestivaali, Mathildedalin Ruukissa. FB: Beer Camp Finland 
La 29.6.  11-16 Ruukkipäivä Mathildedalin Ruukkitehtailla. Ohjelmaa kaikenikäisille. mathildedal.fi 
Su 30.6.  17 Musiikkihartaus Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi 
Heinä-
kuu 

Päivittäin  
Vapaa Pääsy 

Mikaela Holmberg ja Päivi Lehti: Creatures of nature Teijon Masuunin aulassa ja kahvilassa (2.7.-4.8.2019).  
Päivi Hintsanen: Kaikuja kyyneltarhasta Teijon Masuunin galleriassa (3.7.-4.8.2019). teijonmasuuni.fi   

Heinä-elokuu Kulttuurimeijerin Elokuvakesä: pop-up-esityksiä Teijon kylissä ja kartanoilla. kulttuurimeijeri.org 
Keskiviikkoisin 9-10 Laiturijoogaa Mathildedalin satamassa ( 3.7.-17.7.), säävaraus. mathildanmarina.fi 
La 6.7. 
 

Mathildan Marina Scramble Meri-Teijo Golfissa. Karaoke ( 21) Mathildan Marinassa, isäntänä Mika 
Rosendahl. Trubaduuri Ruukin Krouvissa. mathildanmarina.fi 

12.7.-18.8. Kesäteatteri: Tankki Täyteen. Mathildedalin Ruukkitehtailla. teatteriprovinssi.fi 
Ke 17.7.  10-11 Pariakrobatian alkeet Mathildedalin satamassa. Ohjaajina Maria ja Hanssi Härmä/Makkia Studio, säävaraus. 

info@mathildanmarina.fi  
Pe 26.7.  9-10 Laiturijoogaa Mathildedalin satamassa, säävaraus. mathildanmarina.fi 
La 27.7.  15-19 YLEn Saunapäivä Teijon Kyläsaunalla ja Kylätalo Punaportilla teijo.fi sekä Mathildan Marinassa ( 16-19) 
Su 28.7.  17 Musiikkihartaus Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi 
Elo- 
kuu 

Päivittäin -11.8., 
viikonlopp. 11.8.- 

Bengs-Shrestha, Bruun-Järvenpää, Järvinen, Kärki, Nenye, Pelkonen ja Pellinen: Muutoksia Teijon Masuunin 
näyttelytiloissa (6.8.-1.9.). Naumanen ja Pihlajakoski: Room with a View -näyttely (6.8.-1.9.). teijonmasuuni.fi 

Pe 2.8. 9-10 Laiturijoogaa Mathildedalin satamassa, säävaraus. mathildanmarina.fi 
La 3.8.  17 Jorma Uotinen & avec -konsertti: Pariisin taivaan alla. Mathildedalin Ruukkitehtailla. /tiketti.fi/ 
La 10.8.  10–17 
Su 11.8.  10–16 

Teijon Wanhanajan Markkinat Teijon Masuunin ympäristössä. Markkinahumua ja monipuolista ohjelmaa.  
Su 11.8.  10 Messu Teijon kirkossa. teijo.fi, salonseurakunta.fi, FB: Teijon Wanhanajan Markkinat  

La 10.8.  11-16 Wanhanajan herkkubuffet Teijon Masuunin kahvilassa. teijocafebakery.fi 
La 17.8.  13 Hiljaisuuden polku Teijon kansallispuistossa. Vaelluksen pituus n. 5 km (3,5 tuntia). salonseurakunta.fi 
La 24.8.  Terho Music Festival. Ravintolaterho.fi 
La 31.8. Venetsialaiset Mathildan Marinassa.Acoustic Lady keikalla alk. 21. Vapaa Pääsy. mathildanmarina.fi 
Syys-
kuu 

Viikonloppuisin Mariella Rauhala Teijon Masuunin galleriassa ja Marjo Yli-Antola: Maalauksia Teijon Masuunin aulan ja 
kahvilan näyttelytilassa (7.9.-17.11.). teijonmasuuni.fi 

La 7.9.  12-14 Teijon koulun 150-vuotisjuhlat koulun pihalla. Ohjelmassa juhlapuhe sekä näyttelyitä. Kahvia ja kakkua. teijo.fi 
La 14.9.  12-15 Food Trail -avotuliruokatapahtuma Teijon kansallispuistossa. mathildedal.fi 
La 14.9. Matilda Rock Mathildedalin Ruukkitehtailla. FB tapahtumat: Matilda Rock 2019 
La 21.9. Mathilda Design yhteistyössä Taito Varsinais-Suomen kanssa Mathildan Marinassa. info@mathildanmarina.fi 
La 28.9. Teijo Uphill Challenge, Teijo Action Park. teijouphillchallenge.fi 

Kuvat: Sanna Brandt



Koulun juhlien valmistelua
Teijon 150-vuotias koulu on Varsinais-Suomen 
vanhin kansakoulu. Vuonna 1869 perustettu 
yksityinen tehtaan koulu oli maakunnan ensim-
mäinen koulu, joka rekisteröityi kansakouluk-
si. Kyläyhdistys huomioi tämän arvokkaan ta-
pauksen järjestämällä juhlat 7.9. klo 12-14. Oh-
jelmassa on mm. arvovaltainen juhlapuhe ja tar-
jolla on kahvia ja kakkua.
Juhlajärjestelyjä silmällä pitäen Kyläyhdistys on 
ollut mukana monessa tapahtumassa kevään ai-
kana, kuten Teijon Masuunin hiihtoloma- ja 
pääsiäistorilla sekä Ruukki Kukkii -tapahtu-
massa. Grillimakkaran, kahvin ja pullan myyn-
nistä saatu tuotto käytetään juhlakuluihin.
Teijon kyläkoulun ympäristöä laitetaan juhla-
kuosiin. Pihassa raivattiin koivuja ja risukkoa 
niin, että tontin reunalla kasvavat tammet pää-
sevät paremmin esille. Kirsikka- ja omenapuut 
kaunistavat kukillaan jatkossakin pihaa – ja op-
pilaat voivat edelleen rakentaa majoja puiden al-
le. Iloksemme kaupunki toimittaa koululle uu-
den lipputangon kesän aikana. 
Juhlaan kootaan valokuvanäyttely, jonka tee-
mana ovat kouluun liittyvät kuvat, vanhat to-
distukset ja muut muistot. Olemme saaneet jo 
kivasti materiaalia Teijo+ -lehden ilmoituksen 
ansiosta, mutta kaipaamme lisää koulun his-
toriaan liittyviä muistoja. Ole rohkeasti yhte-
ydessä juhlista vastaavaan Anu Pekanniemeen:  
anunmeili@gmail.com tai 040 737 4378 (klo 
16-). Muistoja kerätään juhannukseen saakka. 

Iltapäivätoiminta jatkuu
Ensimmäinen lukukausi iltapäivätoiminnassa 
Kyläyhdistyksen järjestämänä on takana. Toi-
mintaan osallistui 5-6 lasta; ohjaajia oli kak-
si vuorotellen eri päivänä. Paljon on koettu ja 
kokeiltu, koko kylä on kasvattanut ja mukavas-
ti olemme saaneet apua toiminnan järjestämi-

Talkooapuja tarvitaan
Teijon perinteiset Juhannusjuhlat lähestyvät ja 
otamme kiitollisena vastaan jokaisen talkoolai-
sen ja arpajaispalkinnon. Samat sanat pätevät 
myös 10.-11.8. järjestettäviin Teijon Wanhan-
ajan Markkinoihin. Jos pystyt antamaan tun-
nin tai kaksi juhannusaatostasi tai elokuises-
ta viikonlopustasi yhteiseen hyvään, niin tule 
mukaan lipunmyyntiin, kahvilaan, grilliin sekä 
leikkejä, pelejä tai liikennettä ohjaamaan - teke-
mistä riittää. Jos sinulta liikenee muutama pal-
kinto arpajaisiin, niin otamme nekin tosi onnel-
lisina vastaan.
Wanhanajan Markkinoille pääsee luonnollisesti 
myös myyjäksi: tervetulleita ovat kaikkien alo-
jen käsityöläiset, elintarvikkeiden myyjät, alku-
tuottajat sekä keskiaikahenkiset ja antiikkituot-
teiden myyjät. Ensimmäiset myyjät ovat ilmoit-
tautuneet ja markkinavieraille on luvassa uu-
sia tuotteita. Ilmoittautumislinkki löytyy teijo.
fi -etusivulta.
Tapahtumien tuottoa käytetään tänäkin vuon-
na kylän lapsiin ja iltapäivätoiminnan järjestä-
miseen – sekä koulun synttäreihin ja avustuksi-
na yhteistyöyhdistyksillemme. Talkooilmoittau-
tumisia ottavat vastaan pia.kaartinen@fi.fujitsu.
com, p. 04578801669 (JJ) ja kirstiannaliisas@
gmail.com, p. 040 172 2407 (WM, myyjät ja 
talkoolaiset)
Pienelläkin panoksella helpotat. Lämmin kiitos!  
Pia Kaartinen ja Kirsti Siltanen  

Kyläyhdistys ja YLE-saunapäivä
Suomi on maailmanlaajuisesti kuuluisa lukui-
sista saunoistaan ja saunomisperinteistään. Sau-
noissa on niin synnytty, sovittu yritysten ja val-
tion tärkeimmistä asioista kuin rentouduttu 
yhdessä perheen ja ystävien kesken. Yle järjes-
tää 27.7. Saunapäivä-kampanjan tavotteena, et-
tä mahdollisimman monta saunaa ympäri Suo-
mea on auki. YLE nettisivuilla on kartta, johon 
on merkitty päivään osallistuvat saunat. Sauna-
päivänä avataan YLE:n nettisivuille löylymitta-
ri, jonne voidaan syöttää kyseisen päivän sauno-
miskerrat.
Teijon Alueen Kyläyhdistys osallistuu YLE:n 
saunapäivään lämmittämällä sekä Teijon Kylä-
saunan että Kylätalo Punaportin saunan klo 15-
19. Sauna on sekasauna eli uimapuku mukaan 
pyyhkeen ja pefletin lisäksi. Tilaisuuteen ei tar-
vitse ilmoittautua erikseen. Vapaa pääsy. Terve-
tuloa!

Tilauskyydillä Ruukkikylille
Tänäkin kesänä on mahdollisuus vierailla Tei-
jon Ruukkikylillä käyttäen hyväksi kutsuliiken-
nettä, joka sukkuloi väliä Salo-Teijo-Mathilde-

Palkitut talkoolaiset
Maaliskuun talkoolaiseksi valittiin Liisa Vahl-
sten. Liisa on pitkäaikainen hallituksen jäsen, 
joka on ollut mm. juhannusjuhlien vetovastuus-
sa sekä vastannut monien muiden tapahtumien 
kahvilatoiminnasta. Kaudella 2018-2019 Liisa 
oli yhdistyksen sihteeri.
Huhtikuun talkoolaiseksi valittiin Lasse Kurp-
pa, Kirjakkalan Alun kantava voima, joka on 
monessa muussakin mukana.
Toukokuun nimi on Markku Alve, joka on ol-
lut aktiivisesti mukana Mathildedalin talkoissa.

Kylätalkoita pitkin kevättä
Teijon alueen ruukkikylissä on ahkeroitu asuin-
ympäristötalkoissa. Kirjakkalassa pidettiin tal-
koot 16.3., jolloin jatkettiin Ristikalliontien ris-
teyksestä eteenpäin Kirjakkalan historiallisen 
vesiuoman raivausta puista ja risukoista. Tal-
koissa oli hyvin väkeä: 15 kyläläistä uhmasi vii-
leää säätä ja maassa ollutta lunta. Talkoiden lo-
massa nautittiin makkaroista ja kahvista pullien 
kera.  Seuraavana tavoitteena on saada kaupun-
gin tuki uoman puhdistukseen jätteistä.
Perinteisenä kylätalkoopäivänä 4.5. ahkeroitiin 
sekä Teijon että Mathildedalin kylissä. Teijolla 
siivottiin kyläkoulun pihaa ja Mathildedalissa 
raivattiin rantaa. Kaiken kaikkiaan paikalla oli 
yli 20 henkeä. Talkooväki nautti lounaan Ra-
vintola Teijossa. Vilniemessä puolestaan talkoil-
tiin kesälämpimässä säässä 18.5. peräti 24 hen-
gen voimin.
Lämpimät kiitokset kaikille talkoolaisille työpa-
noksestanne ruukkikyliemme kauniiden maise-
mien ylläpidossa! Tervetuloa jatkossakin mu-
kaan ylläpitämään kyläalueiden viihtyisyyttä!

Neljä nuorta kesätyöntekijää
Teijon Alueen Kyläyhdistys tarjoaa kesätöitä 
neljälle 15-17-vuotiaalle nuorelle mm. OP Lou-
naismaan Kesäduunin ja Helsingin kaupungin 
kesäsetelin avulla. Kyläyhdistyksen omaakin 
rahaa palkkaamiseen käytetään. Aino, Vilma, 
Kalle ja Oskari avustavat Teijon Juhannusjuh-
lien ja Wanhanajan Markkinoiden valmisteluis-
sa ja jälkihoidossa; osa nuorista auttaa Kylätalo 
Punaportin kunnostustöissä sekä ylläpitää Tei-
jon alueiden viihtyisyyttä mm. ruohoa leikkaa-
malla. Kaikille nuorille on osoitettu tutor ky-
läyhdistyksestä kesätöiden perehdytykseen.

seen. Toiminta löysi tiloihin ja osallistujiin sopi-
van muotonsa. Olemme pystyneet vastaamaan 
haasteisiin ja  järjestämään lapsille turvallisen, 
monipuolisen ja lapsilähtöisen toimintakoko-
naisuuden. Yhteistyö koulun henkilökunnan ja 
lasten vanhempien kanssa on toiminut loistavas-
ti. Myös kirjallisesti pyydetty palaute vanhem-
milta on ollut kiitettävää.
Toiminta jatkuu. Tilanne on sama kuin vuosi 
sitten: Salon kaupunki ei järjestä iltapäivätoi-
mintaa lasten vähyyden vuoksi. Kyläyhdistyk-
sen hallitus päätti toukokuussa jatkaa toimintaa 
myös ensi syksynä. Ensimmäinen vanhempai-
nilta on jo pidetty ja ohjaajarekry on käynnissä.
Suuri kiitos ohjaajille, lahjoittajille ja talkoolai-
sille. Te kaikki olette omalta osaltanne mahdol-
listaneet toiminnan ensimmäisen lukuvuoden.
Rea Hietanen

Kuva: Elmo Blomqvist

Teijon ruukkikylän ruokailu- ja kahvilapalve-
lut ovat monipuolistuneet entisestään, kun Tei-
jo Cafe & Bakery aloitti toimintansa 27.4. Tei-
jon Masuunilla, Teijon ruukin kulttuurihistori-
allisessa miljöössä. Yritystä pyörittää Niina Vih-
nusvuori yhdessä äitinsä Annen kanssa, yhteen-
sä peräti 60 vuoden ammattiosaamisella. Kesäl-
lä he työllistävät lisäksi kaksi kesätyöntekijää. 
Niina on lähtöisin pääkaupunkiseudulta ja 
muuttanut Saloon noin vuosi sitten. Teijon alue 
on Niinan perheelle hyvinkin tuttu, koska hän 
on viettänyt mökillä lomiaan kohta 30 vuoden 
ajan. Niinalla on leipuri- ja konditoria-alan kou-
lutus; hän on työskennellyt aiemmin mm. Pa-
lace-ravintoloilla Helsingissä sekä toiminut ISS 
Ravintolapalvelujen keittiöpäällikkönä ollen pe-
rustamassa ISS-ravintoloita pääkaupunkiseu-
dulla. Teijon Masuuniin avautuessa mahdolli-
suus kahvilan ja ravintolan pitoon, Niina innos-
tui ajatuksesta kovasti. ”Minulla on ollut jo pit-
kään haaveena perustaa oma kahvila, joten pää-
tös avata Teijo Cafe & Balery ei tullut yllätykse-
nä ystävilleni”, Niina kertoo.
Teijon Cafe & Bakery’n kahvilassa on tarjolla 
mm. erikoiskahveja, sämpylöitä sekä suolaisia 
ja makeita leivonnaisia. Isompaan nälkään voi 

Yritysesittely

Teijon Cafe & Bakery – Lounasta, pizzaa ja kahvila Teijon Masuunilla

syödä paikan päällä tai tilata kotiin pizzaa, josta 
ehkä tunnetuin on FB-kilpailun voittanut Ma-
suunin hiillos -pizza. Tarjolla on virvoitusjuo-
mien lisäksi olutta, siideriä ja viiniä. Arkisin klo 
10:30-13:30 lounasbuffetista voi valita joko sa-
laatti- ja keittolounaan tai lämpimän buffetlou-
naan. Lounaslista löytyy yrityksen omilta net-

ti- ja FB-sivuilta. Teijon Cafe & Bakerylla on 
tarjolla myöskin kahvitusta sekä retki- ja ruo-
kailupaketteja esimerkiksi alueella majoittuvil-
le vierailijoille tai yritysten asiakkaille sekä juh-
lapalveluja yhdessä Terhon Juhlatilan kanssa. 
Viikonloppuisin järjestetään brunsseja erilaisil-
la teemoilla ja perjantaina tarjolla on mahdolli-
suus ostaa juureen leivottua leipää ja sämpylöitä 
kotiin viemiseksi.
Teijon Cafe & Bakery tavoitteena on pitää tuot-
teiden hinnat kohtuullisena, jolloin kynnys poi-
keta kahville tai syömään on matala myös alu-
een asukkaille. Näin kahvilasta muodostuisi vä-
hitellen kyläläisten olohuone, jossa on mukava 
vaihtaa kuulumisia kahvikupposen ääressä.
Vaikka Teijo Cafe & Bakeryn toiminta onkin jo 
hyvin monipuolista, niin paljon jatkosuunnitel-
miakin on. ”Lokakuun 2019 alussa lounaspöytä 
siirtyy Telakkatie 25:ssä oleviin tiloihin. Teijon 
Masuunin kahvilaan jäävät viikonlopun bruns-
sit, kahvila sekä mahdollisuus syödä pizzaa. Tar-
koituksena on tarjota myös á la carte -ruokaa ke-
sästä 2020 lähtien”, Niina kertoo.
Lisätietoa: teijocafebakery.fi
Tekstit ja kuva: Sanna Brandt

Tiedotustiimi hakee lehden taittajaa
KyläKuulumisia-jäsenlehti on taiteltu Tatu 
Gustafssonin taitavissa käsissä jo pitemmän ai-
kaa. Tatu toivoisi, että Teijon alueen kyliltä löy-
tyisi innokas henkilö, joka olisi valmis tutustu-
maan lehden taittamisen saloihin. Olethan yh-
teydessä Sanna Brandtiin (tiedottaja@teijo.fi), 
jos kiinnostuit asiasta. 

Kirjakkalan Alun kesäkausi 
Kirjakkalan Alun yleisurheilukausi alkaa tiis-
taina 4.6. klo 18 Kirjakkalan kentällä. Viikot-
taiset vuorot ovat kaikenikäisille. Pesäpalloa pe-
lataan sunnuntaisin klo 14 Kirjakkalan kentäl-
lä 9.6. alkaen. Tiedustelut Lasse Kurppa, p. 044 
278 2705.

Kyliltä kuultua

Aerobic-jumppaa Urheilutalolla
Teijon Urheilutalolla edullinen (2 € kerta), pit-
käkestoinen aerobic-jumppa sunnuntaisin klo 
11-12.20 ympäri vuoden. Pieni mukava poruk-
ka, naisia ja miehiä hyvän musiikin tahdissa. 
Kolme yhtä pitkää jaksoa: alkuverryttely, voi-
mistelu kaikille lihaksille sekä rentouttavat ja 
monipuoliset venyttelyt. Toivotaan lisää jump-
paajia! Maija Rautamäki, p. 050 560 3456.

Teijon REKOn kesäkausi alkoi
Nyt kaikki mukaan REKOilemaan ja herkut-
telemaan lähiruualla! REKO-tuottajat myyvät 
tuotteitaan Teijon koulun pihalla aina paritto-
mien viikkojen keskiviikkona klo 18-18.30. Vii-
me kesänä REKOn valikoimassa oli muun mu-
assa kananmunia, hunajaa, vadelmia, yrttejä, 
omenamehua, lampaan- ja naudanlihaa, juu-
reksia ja vihanneksia. Tänäkin vuonna kesää 
kohden mentäessä mukaan tulee lisää tuottajia 
ja valikoima monipuolistuu. 
Kaikki tilaukset tehdään ennen jakopäivää Fa-
cebook-ryhmässä. Löydät ryhmän nimellä Tei-
jon lähiruokarengas REKO. Mikäli haluat RE-
KO-tuottajaksi tai sinulle heräsi kysymyksiä, 
ole yhteydessä minuun s-postitse: heiniros@hot-
mail.com. Heini Rosvall

Teijon Seudun Eläkkeensaajat ry.
Vielä löytyy tilaa retkelle Rajaniemen lomakes-
kukseen Virroille 22.-24.7. Tiistaina 13.8. ko-
koonnumme Kylätalo Punaportiin. Marjatta 
Munter

S/Y Saga vuokrattavana 
Matildan Meriseuralla on käytettävissä siisti-
kuntoinen ja hyvin varusteltu H-vene S/Y Sa-
ga. Sitä vuokrataan koko kesän purjehdustaitoi-
sille: 60 €/pv tai 100 €/2 pv. Sagalla pidetään 
kesäkuusta elokuulle non-stop purjehduskoulua 
yhdessä valmentajan kanssa, hinta 100 €/½ pv. 
Koulu on sovittava aina ennakkoon Meriseuran 
kanssa, jotta valmentaja voidaan varata.
Matildan Meriseura järjestää 26.-28.6. klo 9-16 
lasten ja nuorten purjehduskurssin (7-14 v) yh-
dessä Turun Pursiseuran kanssa.  Aikuisille on 
tarjolla purjehduskurssi H-veneillä (3 oppilas-
ta + opettaja/vene) 29.- 30.6 klo 9-16. Lisätie-
dot: Meriseuran kommodori Pasi Pyysiäinen, p. 
0400 410 264.

dal-Kansallispuisto perjantaista sunnuntaihin. 
Huom. päivät poikkeava edellisestä kesästä; ju-
hannusviikonloppuna ei ajeta. Kutsuliikenne 
ajetaan vain etukäteistilauksesta. Matka on ti-
lattava viimeistään tuntia ennen kyseisen vuo-
ron lähtöä, jotta tilaukset on mahdollista yhdis-
tää ja välittää liikenteenharjoittajalle. Tilaukset 
tehdään sähköisessä tilauspalvelussa, joka ava-
taan ma 3.6. osoitteessa salokyyti.fi. Kutsulii-
kenteen tilauksen voi tehdä myös puhelimitse 
arkisin klo 12-15, p. 02 778 7716.


