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MEILLÄ PÄÄSET LÄÄKÄRIIN
SILLOIN, KUN LÄÄKÄRIIN
PITÄÄ PÄÄSTÄ. KESÄLLÄKIN.
Olemme auki silloinkin, kun sinä lomailet.
Tervetuloa Terveystaloon.

NOPEASTI HYVÄÄN
HOITOON

39€ 30.6. ASTI

terveystalo.com

49€ 30.8. ASTI
59€ 15.9. ASTI

*Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri läpi vuoden.
Puhelun hinta on lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min,
matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

HINNAT/HLÖ - SIS. ALV 10% - KULJETUKSET SALO-TEIJO-SALO - TUOTEKASSI

Tarvitsetko pitopalvelua?
Teemme niin pienet kuin isotkin
tarjoilut yksilöllisesti juuri Sinulle.
#handmade
#suosipaikallista
vuodesta 2017
Nauti ruuasta - Nauti juhlasta

Teijo Catering

www.teijocatering.fi
www.ravintolateijo.fi
050-592 9301

Turuntie 12 B, 2. krs.
ma–to 8–18
pe 8–16, la 9–14
Katso poikkeusaukioloajat netistä
puh. 030 6000*

Emmi Lehto
OP Lounaismaa

Kunpa kaikki olisi
mutkatonta kuin
OP-mobiilissa.
Mobiiliavain - ei avainlukulistaa.
Sormenjälkitunnistus - ei turhia tunnuslukuja.
Omistaja-asiakkaana löydät OP-mobiilista myös monia
rahanarvoisia etuja.
Palvelun tarjoaa Osuuspankki

Jasmin Rantanen
OP Lounaismaa
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Vahva kyläyhteisö luontokoulun tukena

T

eijon Alueen Kyläyhdistys teki syksyllä 2017 Salon kaupungille aloitteen luontokoulun
perustamisesta Teijolle. Aloitteemme taisi hautautua jonnekin oppimisympäristöselvitysten liitekansioihin. Yhdessä Teijon koulun opettajien kanssa olemme nyt tehneet yli
kolme vuotta aktiivista työtä luontokoulun eteen. Kun teemme kaiken mahdollisimman valmiiksi niin viisaat päättäjät kyllä ymmärtävät, että tämä on merkittävä keino hankkia Saloon
uusia asukkaita.

Viime syksynä Teijon koulu haki ja pääsi Luonto- ja ympäristökouluverkoston koejäseneksi.
Asiasta kerrotaan toisaalla tässä lehdessä. Kyläyhdistys on voimakkaasti tukenut tätä toimintaa. Uusi lukuvuosi tuo tullessaan kaikkien aikojen suurimmat parannukset kouluumme: Kyläyhdistys organisoi koululla pintaremontin, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää koulun
oppimistiloista nykyistä muunneltavampia, iloisempia ja viihtyisämpiä. Asiasta on sovittu kaupungin kanssa. Lisäksi etsimme tekijää auttamaan opettajia luontokoulun oppimisprosessien
suunnittelussa. Ensisijainen vaihtoehto on, että tuemme taloudellisesti gradu- tai jatko-opiskelijaa, jolla on rautainen ammattitaito ja vahva ammatillinen kunnianhimo tehdä parhaansa.
Teijon koulun kumppanina Kyläyhdistys tukee lapsiperheitä, jotta perheiden olisi helppo
muuttaa alueelle ja pysyä täällä. Olemme järjestäneet kuluvalla lukukaudella koulun alaluokkalaisten iltapäivätoiminnan, jossa painottuvat luonto ja liikunta. Toiminnan suunnittelu,
seuranta ja työmuodot kestävät mitkä tahansa laatutarkastelut. Järjestämme toiminnan myös
ensi lukukaudella – kun Salon kaupunki ei sitä tänäkään vuonna järjestä hiukan liian pienen
osallistujamäärän takia.
Koulun tukemisen mahdollistaa Teijon alueen kyläläisten ja alueen yrittäjien vahva tahto
Teijon koulu säilyttämiseen. Tässä tavoitteessa auttaa Kyläyhdistyksen vahva talous. Vuosien
saatossa olemme tehneet paljon talkoita ja olleet nuukia. Toimikausien ylijäämät olemme jättäneet odottamaan hetkeä, jolloin rahaa voidaan käyttää ruukkikyliemme kannalta tärkeiden
tavoitteiden hyväksi. Onko parempaa tavoitetta kuin Salon luontokoulun perustaminen Teijon
kansallispuiston kylkeen! Teemme käytännön tekoja, joiden avulla koulu ja sen oppimisympäristöt kehittyvät paljon nopeammin kuin pelkästään kaupungin resursseilla olisi mahdollista.
Kyläyhdistyksen väki tekee koulun eteen talkoita ainakin tuhat tuntia vuodessa; lisänä tunnit,
joista maksamme tekijöille korvauksen. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta kyläkoulumme, Varsinais-Suomen vanhimman kansakoulun perustamisesta. Järjestämme kunnon juhlat,
joita varten raivaamme koulun laajan piha-alueen uuteen uskoon. Puiden kaatamisesta ja pusikoiden siistimisestä on sovittu kaupungin kanssa.
Salo tarvitsee ainutlaatuisia, luontoon ja kasvatukseen liittyviä vetovoimatekijöitä, jotka kiinnostavat lapsiperheitä. Teijon kansallispuiston kupeessa meillä on näillä näkymin ensi vuonna
sertifioitu luontokoulu, jonka suojissa toimii myös Kyläyhdistyksen luontopainotteinen iltapäiväkerho. Kilometrin päässä on Kalliorinteen päiväkoti, jossa toteutetaan Suomen Ladun Metsämörri-toimintaa. Siitä olisi mahdollista kehittää vaikka metsäpäiväkoti. Ennakkoluulottomat
ideat, luova ajattelu ja digikaupungin osaaminen mahdollistavat vaikka mitä. Salon kaupungin
kiistämätön vahvuus ovat virkeät, elinvoimaiset, persoonalliset kylät ja vanhat kuntakeskukset. Nyt vetovoimatekijäksi kannattaa nostaa vahvojen kyläyhteisöjen tukemat kyläkoulut!
Tervetuloa Saloon ja erityisesti Teijon alueen ruukkikyliin. Täällä on luonto lähellä. n

Marja-Sisko Ranta
Puheenjohtaja
Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
www.teijo.fi
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Ruukkikylien kutsu
Teijon alueen ruukkikyliin johtaa monta väylää. Vilkkain niistä on maantie
1824, joka alkaa Salon kaupungista, entisen sokeritehtaan luota, ja myötäilee Halikonlahden rantaviivaa. 15 kilometrin päässä alkaa neljän kylän
ketju, jota kutsutaan Teijon ruukkikyliksi. Kylät seuraavat toisiaan:
Mutainen, Kirjakkala, Teijo ja Mathildedal.

A

lueella on yli 330-vuotinen teollinen historia, ja museovirasto onkin määritellyt
Kirjakkalan, Teijon ja Mathildedalin ruukkialueet valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi.
Ruukkikylät tarjoavat unohtumattomia elämyksiä niin alueella vierailevalle aktiivilomailijalle
kuin luonnon rauhaa rakastaville retkeilyn, kalastuksen, melonnan, pyöräilyn, polkujuoksun tai
lumikenkäilyn muodossa. Kulttuurin ystäville on
tarjolla vanhan kulttuurimiljöön katveessa kesäteatteriesityksiä, animaatiomuseo, taidenäyttelyitä sekä opastettuja retkiä, joilla kuulee tarinoita
alueen kiehtovasta historiasta. Teijon kansallispuisto tarjoaa paljon upeita luontoelämyksiä erämaisessa vaihtelevassa luonnossa upeine kallio- ja

järvimaisemineen sekä paljon harvinaisia lintu-,
eläin- ja kasvilajeja bongattavaksi. Merellisen luonnon vuoksi alue on luonteva portti Saaristomerelle.
Ruukkikylien palvelut ovat viime vuosina kehittyneet voimakkaasti. Matkailija voi yöpyä hotellissa, huoneistossa, puuteltassa tai vaikka jossakin
kansallispuiston monista laavuista. Alueelta löytyy
alakoulu, kirkko, kyläkauppa, leipomo, olutpanimo
sekä lukuisa määrä kahviloita ja ravintoloita.

MUTAINEN

Mutainen ei ole ruukkikylä sanan varsinaisessa
merkityksessä, mutta se kuului aikoinaan Teijon
kartanoon. Kylän lapset käyvät Teijon kyläkoulua. Kylässä on ollut asutusta jo paljon ennen
ajanlaskumme alkua ja sieltä löytyneitä esineitä
on ajoitettu kampakeramiikan aikakaudelle, noin
3000 eAa.
1900-luvun alkupuolella Mutaisten kylän
rannalla sijaitsi laivojen lastauspaikka ja sieltä
toimitettiin puutavaraa Vartsalan sahalle. Myös
höyrylaivat Saloon matkustiville käyttivät samaa
laituria, koska Saloon vei ainoastaan kärrytie.
Rannassa toimi 1930-luvulla myös tiilitehdas.
Mutaisten kylässä asuu nykyisin noin 60 vakinaista asukasta, mutta kesäasukkaat kaksinkertaistavat väkimäärän. Lähimmät palvelut löytyvät Teijon kylästä, jonne matkaa kertyy viitisen
kilometriä.

KIRJAKKALA

Hamarinjärven pohjoisrannalla sijaitseva Kirjakkala tarjoaa upeat entisöidyt ruukkirakennukset
sekä saunan paljuineen vuokrattavaksi majoitus-,
juhla- ja kokouskäyttöön. Hamarinjärven kosteikot houkuttelevat paljon muuttolintuja, joten
lintuharrastajat ovat alueella tuttu näky. Teijon
kansallispuiston pohjoiset reitit mutkittelevat läpi
lehtojen ja havumetsien nousten Nikkalliolle, jos-

ta voi nähdä meren yli Kemiönsaarelle. Metsässä
samoillessa kohtaa usein valkohäntäpeuroja, ja
talvisin kulkija voi nähdä lumessa metsissä piileskelevien supikoirien, kettujen tai ilvesten jälkiä.
Kirjakkalan ruukin historia ulottuu vuoteen
1686, jolloin Turun läänin maaherra Lorenz
Creutz nuorempi sai luvan kankivasaran yhden
ahjon perustamiseen Kirjakkalan Forssin tilan
maille. Teijon ruukkipatruuna Bremer osti Kirjakkalan ruukin vuonna 1831. Kankirautaa taottiin 1908 lopulle saakka ja se oli tärkeä raaka-aine
erityisesti Teijolla valmistetuille metallituotteille.
Alueella toimi myöskin vuodesta 1904 lähtien
kuuluisa Kirjakkalan nappitehdas, josta vietiin
nappeja aina Japanin armeijalle saakka. Kagaali,
sortovuosien salainen perustuslaillinen vastarintaliike, sai japanilaisilta pistooleja nappien vastineeksi. Aseita toimitettiin myös Pietariin teknillisen korkeakoulun oppilaille, jotka olivat mukana
Venäjän vallankumouksen suunnittelussa.
Teollinen toiminta Kirjakkalassa loppui vähitellen toisen maailmansodan jälkeen ja lopullisesti
vuonna 1956, jolloin nappitehdas paloi. Kirjakkalassa on 1800-luvulta periytyvä vanha ruukinkartano ja kolme isoa hirsirakennusta, jotka on
entisöity majoitus-, juhla- ja kokoustiloiksi. Ra-
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kennukset sijaitsevat hienossa lehtomaisemassa,
jonka läpi virtaa mereen laskeva joki koskineen.
Kirjakkalan Ruukissa toimii myöskin kesäkahvila.
Onnelannummen leirikeskus sopii isompienkin
telttaleirien järjestämiseen.
Osa Kirjakkalasta on toiminut vuodesta 1991 retkeilyalueena ja on nykyään osa Teijon kansallispuistoa tarjoten upeat puitteet retkeilyyn, marjastukseen, sienestykseen ja järvi- ja merimaisemien
tarkkailuun. Kosteikoissa asustaa paljon harvinaisia muuttolintuja, ja alueella pesivät laulujoutsenet, kurjet ja haikarat. Opastetut reitit lähtevät yli
300 vuotta vanhalta Hamarinjärven padolta.
Retkeilyn lisäksi järven lahdet nuotiopaikkoineen
antavat loistavat puitteet melontaharrastuksiin
ja souteluun. Kirjakkalan ruukista voi vuokrata
sup-lautoja, kanootteja ja kajakkeja sekä maastopyöriä. Hamarin- ja Likojärvien puhtaat vedet
kutsuvat uimaan.

TEIJO

Teijo on kolmen ruukkikylän solmukohta, joka
tarjoa elämyksiä niin historiaa, kulttuuria kuin
luontoa rakastavalle. Tässä kylässä asuu suurin
osa koko alueen vakinaisesta väestä, ja kylään
ovat keskittyneet myös suurimmat teolliset yritykset. Teijolla sijaitsee 150-vuotias luontopainotteinen kyläkoulu, Suomen kauneimmaksi mainittu
rokokookauden kartano, Suomen pienin kivikirkko sekä Sahajärven luonnonpuisto itkevine
kallioineen. Teijon Masuuni tarjoaa herkkupaloja
sekä kulttuurin että ruoan ystäville ja hulppeat
puitteet erilaisille markkinatapahtumille. Alueen
kruunaa Teijon kartanosta merenrantaan ulottuva
yli 100-vuotias lehmuskuja, joka johtaa kulkijan
alueella asuneiden patruunoiden hautakappeleiden luokse.
Teijon ruukkikylän luontokohteisiin kuuluu
jylhä, yli 30 metrin korkeudella vedenpinnasta
lainehtiva Sahajärvi, josta laskee joki alas mereen.
Teollinen toiminta alkoi Teijolla jo vuonna 1686.
Klaus Flemingin johdolla ruukkiin rakennettiin
1700-luvun alkupuolella muun muassa malminpuhdistamo, kimppuvasaran sekä työväenasuntoja. Sahajärvelle rakennettiin myös uusi säännöstelypato. Varsinaiseen kukoistukseen ruukkialue
nousi vuosina 1844-1858 Viktor Zebor Bremerin rakennuttaessa Teijoon hiilimasuuneja sekä
pasuutus- ja kupoliuuneja masuunin toiminnan
Dreija pyörii Teijon Masuunilla, keramiikkataiteilija
Tiina Harjolan taitavassa käsittelyssä.
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tehostamiseksi. Alueelle nousi tuolloin lisää asuntoja, konttorirakennus, pappila sekä mylly.
Teijon ruukkikylässä sijaitsee 1770-luvulla turkulaisen laivanvarustajan Jakob Kijkin ruukkiyhtymänsä keskukseksi rakennuttama Teijon
kartano, joka on Suomen kauneimpia rokokootyylisiä rakennuksia. Teijon kartano on nykyisin
yksityisomistuksessa, mutta sinne järjestetään
ryhmille opastettuja kiertokäyntejä. Kartano
on myös ainutlaatuinen kokous- ja juhlapaikka.
Aivan kartanon vieressä sijaitsee Suomen pienin
kivikirkko, jonka luonnontieteistä ja teologiasta
kiinnostunut ruukinpatruuna Robert Bremer
rakennutti 1800-luvun alussa kiitokseksi siitä,
että hänen ennustamaansa vedenpaisumusta ei
tullutkaan. Kirkossa järjestetään ympäri vuoden
monenlaisia tapahtumia ja se toimii myös tiekirkkona. Teijon ruukin merkittävimmät rakennukset
sekä kartanon puisto on suojeltu vuodesta 1999
lähtien ympäristöministeriön päätöksellä kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaina.
Viimeinen varsinainen ruukinpatruuna oli Carl
August Carlborg, joka omisti ruukin vuosina
1906-1915. Teijon tuotantoon kuuluivat tuolloin
aurat ja haravat. Vaikka vuonna 1908 sammui yli
200 vuotta palanut Teijon Masuunin aavemainen tuli, on masuuni täydessä kukoistuksessaan
tänäkin päivänä tarjoten loistavat puitteet ympärivuotisten tapahtumien järjestämiseen. Teijon
Masuunin suuri kivirakennus kätkee sisälleen
ruukkiajan vaikuttavana muistomerkkinä säilytetyn punatiilisen masuunin vuodelta 1801, mutta
sen alaosa on todennäköisesti jopa Teijon Ruukin
alkuajoilta 1600-luvulta.
Teijon Masuuni tarjoaa taiteen ystäville ympäri
vuoden tasokkaita taidenäyttelyitä, joihin yleisöllä on vapaa pääsy. Alakerrassa toimii alueen
elokuvaharrastajien ylläpitämä Kino Masuuni, ja
Teijon Kulttuurimeijerissä avautuu kesäkuussa
2019 pysyvä animaatiomuseo. Lisäksi Masuunilta
löytyy taide- ja käsityöputiikki, joka tarjoaa monipuolisen valikoiman kotimaisten taiteentekijöiden
töitä kuten grafiikkaa, keramiikkaa, taidelasia,
intarsiatöitä, maalauksia, taide-, luonto- ja runokirjoja sekä taidekortteja. Teijon Masuunilla on
käsityöläisten työhuoneita ja myymälöitä, esimerkiksi Keramiikkastudio Oribe, Käsityöverstas
Kaarnalaiva, PellavaAkka Paula Vehkomäen
pellavamekkomyymälä ja maalausyritys T:mi
Bastman. Masuunin Teijo Cafe & Bakery -kahvilassa voi nauttia herkullisen lounaan, pizzan tai
makoisan leivonnaisen kahvin kera.
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Teijon kylän palveluihin kuuluu Kyläkauppa,
josta voi ostaa itselle vaikkapa uudet Crocs-kengät
vanhojen tilalle tai kesällä napata mökille mukaansa paikallisia mansikoita. Kaupassa voi myös
juoda kahvit hakiessaan asiamiespostista netistä
tilatut vaelluskengät. Kenkiä voikin käydä helposti testaamassa aivan kaupan lähettyvillä, Teijon
kartanon entisellä puistoalueella sijaitsevassa
Sahajärven luonnonpuistossa. Puistosta löytyy
merkitty luontopolku, ja retkeilijä pääsee tutustumaan alueen kiehtovaan historiaan opastetaulujen avulla. Luonnonpuisto on todella kaunis
ympäri vuoden: keväällä maan peittävät valko-,
sini- ja harvinaiset keltavuokot sekä kevätesikot
pähkinäpensasrinteen juurella. Keväällä kukkivat
myöskin villiintyneet alppiruusut marjakuusten
lähellä. Lehdettömään aikaan pääsevät parhaiten
esille vanhat, ruukkihistoriaa huokuvat pato-ja
rauniorakenteet, joiden välistä solisevat kauniit
vesiputoukset.Usvaisina syysaamuina jylhät
kalliot heijastuvat Sahajärven pintaan johdattaen
kävelijän lähes meditatiiviseen mielentilaan. Talvella voi ihailla tekolammen juurelta kohoavaan
itkukallioon muodostuvia massiivisia jääpatsaita.
Teijo tarjoaa paljon muitakin liikunta-aktiviteetteja retkeilyn lisäksi. Meri-Teijo Ski & Action
Park -vapaa-ajankeskuksessa on laskettelurinne ja rinneautoilurata. Teijolla löytyy myöskin
täysimittainen Meri-Teijo Golfin kenttä. Urheilun
jälkeen voi käydä virkistäytymässä Sahajärven
uimarannalla tai satamarannassa Teijon Alueen
Kyläyhdistyksen ylläpitämässä Kyläsaunassa.
Teijon alueelta löytyy majoitusvaihtoehtoina sekä
upeita merinäköalalla varustettuja huoneistoja
että idyllisiä B&B-huoneita ja Masuunin Majatalo, pieni hostelli.

Aira Sundberg Mathildedalin näytelmäkerhon pienoisnäytelmässä Musta Jaana. Esitys nähtiin Teijon Wanhanajan Markkinoilla
viime kesänä. Tästä kuullaan vielä, lupaa ohjaaja Jore Penttinen.

MATHILDEDAL

Eteläisintä Mathildedalin ruukkikylää Suomen
suurin päivälehti kutsui viime vuonna hipsterikyläksi, eikä syyttä. Matildanjärven ja mereen
kupeessa tarjotaan vierailijoille kulinaristisia
makuelämyksiä, kylillä pantua olutta, uniikkeja
käsityöläistuotteita, nauruhermoja kutkuttavia
kesäteatteriesityksiä, tunnelmallisia pubikeikkoja
sekä tietenkin Teijon kansallispuiston silmiähivelevän kauniit maisemat luonnossa samoilijoille.
Matildan vierasvenesatama toivottaa veneilijät
tervetulleiksi nauttimaan Teijon ruukkikylien
monipuolisista palveluista.
Mathildedalin (entisen Hummeldalin) ruukkialue
sijaitsee kirkasvetisen Matildanjärven ja meren
välissä, Puolakkajärvestä Halikonlahteen laskevan puron varressa. Puron vesivoimaa käytettiin
aluksi Teijon ruukin myllypaikkana, mutta ruukki
perustettiin vasta 1852, jolloin Teijon ruukin
omistanut Viktor Zebor Bremer rakennutti
putlauslaitoksen Hummeldalin jokisuulle. Tällöin
kylän nimi muutettiin Bremerin vaimon mukaan
Mathildedaliksi. Laitoksen lisäksi alueelle rakennettiin ruukinkartano ja työväelle asuntoja.
Mathildedalin ruukissa aloitettiin konepajatoiminta 1880-luvulla, mutta putlaus- ja valssilaitos
lopetettiin 1904. Ruukki sijaitsi hyvällä satamapaikalla ja sinne perustettiin laivatelakka vuonna 1917. Mathildedal toimi 1900-luvulla osana
Teijon Tehtaat Osakeyhtiötä, jonka eri toimintoja ryhdyttiin keskittämään Teijoon 1950-luvun
lopulla. 1970-luvulla Mathildedalissa toimi pienteollisuusyrityksiä.
Mathildedalin väestö koostuu suurimmaksi
osaksi kesäasukkaista, ja kylän yritykset saavat
suurimmat tulonsa matkailusta. Kylä tarjoaa
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vierailijoilleen makuelämyksiä vaativimmillekin
kulinaristeille. Paikallisesta kyläleipomosta saa
herkullisia leivonnaisia, kuten suussa sulavia
foccacia-leipiä, maa-artisokkapatonkeja, artesaanipitsoja sekä juureen leivottua leipää ja pullaa.
Ravintola Terhossa voi käydä sammuttamassa
janonsa oman kyläpanimon oluella tai nauttia
itsepaahdettua kahvia. Ravintola järjestää ympäri
vuoden tunnelmallisia musiikkitapahtumia.
Aivan kivenheiton päästä löytyy suklaan ystäville
idyllisessä hirsitalossa toimiva PetriS Chocolate
Room, jossa kahvikupposen kera voi nauttia käsintehdyn suussasulavan suklaan tai ainutlaatuisen konditorialuomuksen. Idyllinen Hotel & Cafe
Mathildedalin kahvila rannan vanhoissa ruukkirakennuksissa tarjoaa myöskin hyvät kahvit
lähialueiden raaka-aineista tehtyjen leivonnaisten
kera. Isot avarat ikkunat tuovat valoa kauniisti
olohuonemaiseksi kalustettuun kahvilaan luoden
idyllisen ympäristön kirjojen lukemiseen kahvin
ohessa. Lukemista voi ostaa, vaihtaa tai lainata
kulttuuriyhdistyksen ylläpitämästä kirjahyllystä.
Cafe Mathildedalista voi ostaa myöskin tuliaiseksi lähi-ja pientuottajien laadukkaita makeisia ja
hilloja.
Isompaan nälkään kannattaa poiketa entisessä
karkaisimossa sijaitsevassa ravintola Ruukin
Krouvissa, jossa tarjolla on arkisin lounasbuffetti
monipuolisine salattipöytineen ja itsetehtyine jälkiruokineen. Ravintola on kuuluisa myös herkullisista lista-annoksista ja pizzoista. Teijon kansallispuiston infopiste sijaitsee sekin Mathildedalin
satamassa. Alueella on paljon kauniita päivävaellusreittejä esimerkiksi Matildanjärven ympäri ja
myös pitempiä merkittyjä reittejä, joiden varrella
voi yöpyä. Reitit kulkevat koko Teijon alueen
kansallispuiston läpi Mathildedalista aina Kirjakkalan perukoille saakka. Kansallispuisto tarjoaa
Suomen luonnon koko monimuotoisuuden, ja
vaelluksen aikana voi nähdä korpimetsää, kuivaa
kangasmetsää, lehtimetsää, suota, lehtoa – on
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todella ainutlaatuista kokea koko Suomi pienoiskoossa! Matkan varrelta löytyy nuotiopaikkoja ja
laavuja, joissa voi nauttia retkieväitä ja yöpyä.
Mathildedalista löytyy paljon erilaisia opastettuja kierroksia. Oppaan johdolla voi tutustua alueen
historiaan ja nykyaikaan. Alpakan aamutoimet
-kierroksella pääset tutustumaan alpakoiden aamuhoitoon ja noiden erikoisten eläinten elämään.
Intohimoisille kalastajille on tarjolla monenlaisia
opastettuja retkiä niin lapsille kuin aikuisille,
Talvella kyyti kalapaikoille sujuu hydrokopterilla.
Melontakursseilla pääset opiskelemaan kajakin
tai suppilaudan käsittelyä ja kokeilemaan opittuja
taitoa päivän mittaisella melontaretkella. Omatoimimatkailijoille on tarjolla Ruukkipolku-karttoja,
joiden avulla pääsee kurkistamaan alueen ja kylän
rakennusten historiaan kävelyn ohessa.
Mathildedalissa sijaitsee myös nykyaikainen
vierasvenesatama Mathildan Marina, josta löytyy
kaikki palvelut veneilijöille tankkauspisteineen,
septityhjennyksineen, suihkuineen, saunoineen ja
elintarvikekauppoineen. Huippuna on ravintola,
joka tarjoaa herkullisia lounaspöytiä, saaristolaisbrunsseja ja a’la carte -ruokalistan. Aivan Mathildan Marinan vierestä löytyy ulkokuntoilulaitteet
ja beach volley -kenttä. Lähistöltä vuokrataan
pyöriä, joilla voi polkaista tutkailemaan Teijon
ruukkialuetta.
Mathildan Marina tarjoaa myös majoitusta, jos
haluaa nukkua välillä yönsä kauniisti sisustetussa
huoneessa veneen punkan sijaan. Kesäteatteri
löytyy vain parin sadan metrin päästä ja kesällä
2019 voikin käydä katsomassa ratkireimukasta
Tankki Täyteen Maallamuuttajat -komediaa.
Kulttuurinälkäisille on tarjolla myös alueen historiasta kertova näyttely sekä vaihtuvia taidenäyttelyitä.
Mathildedalin ruukkikylä tarjoaa paljon tuliaisia kotiiin vietäväksi. Antiikkiliike Huldan puoti
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on oikea vanhojen tavaroiden aarreaitta, josta
voi napata mukaansa kauniita astioita tai vaikkapa entisöidyn huonekalun. Second Chance
-liikkeestä löytyy sieviä lastenvaatteita ja naisille
persoonallisia tuotteita. Ruukin Kehräämöstä ja
puodista voi ostaa itselleen alpakanlankoja, jollei
sitten hanki hienosta alpakanvillasta valmistettuja vaatteita tai huiveja.
Mathildedalin ruukkikylässä voi yöpyä aamiaismajoituksessa, mökeissä tai hotellissa. Alueelta
löytyy jopa ekologinen metsähotelli, jossa nukutaan leppoisasti puiden väliin pingotetuissa
teltoissa. n
Sanna Brandt

Mathildedalin kyläleipuri Elina Rantamäki seisoo kuvassa vielä
pienen Kyläpuodin tiskin takana. Pian hän muuttaa remontoituun
Mathildankartanoon, 50-paikkaisen leipomoravintolan emännäksi. Elinan mies, olutpanimoa pyörittävä Tuomo Holm, saa puodin
oman yrityksensä käyttöön eli olutmyymäläksi. Sekä Kyläpanimo
että Kyläpuoti ovat saaneet suuren suosion.
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Koulun toimitus

Tavoitteena luontokoulu Saloon
Teijon kansallispuiston upeat maastot tarjoavat
uskomattoman hienon oppimisympäristön. Teijon
koulu onkin vuodesta 2016 lähtien toiminut luontopainotteisena alakouluna.

T

eijon koulun luontopainotteisuus on näkynyt erityisesti erilaisina
projekteina ja retkinä, joita koulu on viime vuosina toteuttanut.
Kuluneen lukuvuoden aikana koulu retkeillyt useaan otteeseen
kansallispuiston eri alueilla. Lisäksi koulun pihalla on tutkittu
erilaisia ötököitä ja kasveja. Pihapiirin lintuja on talviruokittu ja niihin
on tutustuttu lähietäisyydeltä. Kevät on tuonut mukanaan aktiivisen
kevätseurannan sekä kerran viikossa toteutuvan metsävälitunnin, jolloin
koko koulu siirtyy lähimetsään viettämään hieman erilaista välituntia.
Tällaista luontopainotteisuutta halutaan nyt edelleen vahvistaa tuomalla oppilaiden arkeen lisää ulkona oppimista, luonnon havainnointia,
tutkimista ja ymmärtämistä sekä kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun näkökulmaa. Lisäksi koulu haluaa yleisesti motivoida ja lisätä
oppilaiden intoa luonnon ihmeiden tutkimiseen. Tavoitteenamme onkin
perustaa Teijolle Salon kaupungin oma luonto- ja ympäristökoulu.
Luonto- ja ympäristökoulujen liitto LYKE ry on luontokoulujen
kattojärjestö, joka kehittää luonto- ja ympäristökasvatusta, varmistaa
luontokoulujen laatua, järjestää koulutuksia sekä tukee kouluja luontokoulutyössään. LYKE hyväksyi Teijon koulun koejäsenekseen 8.11.2018.
Koululla on nyt vajaat kaksi vuotta aikaa kehittää toimintaansa kohti

todellista luonto- ja ympäristökoulua. Tavoitteena on, että Teijon luontokoulussa paikalliset lapset saisivat osallistua laadukkaaseen, luontopainotteiseen perusopetukseen. Tämän lisäksi tavoitteena on tarjota
lähivuosien aikana myös muille Salon kaupungin ala- ja yläkoulujen
oppilaille tiettyjen teemojen mukaisia luontokoulupäiviä Teijon kansallispuiston upeissa maisemissa.
Teijon luonto- ja ympäristökoulussa toiminta painottaa siis luonnossa
ja ulkona oppimista, havainnointia, tutkimista sekä luonnossa viihtymistä. Teijolla luontokoulutoimintaa tehdään yhteistyössä useiden tahojen
kanssa. Suunnittelussa ovat olleet mukana kaupungin ja opettajien lisäksi LYKE ry, Metsähallitus, Varsinais-Suomen Kylät ry sekä Teijon Alueen
Kyläyhdistys. Kyläyhdistys on sitoutunut tukemaan ja osin rahoittamaan
Teijon luonto- ja ympäristökoulun suunnittelun eri vaiheita. Kyläyhdistys vastaa myös lasten vanhempien osallistamisesta luontokoulusuunnitteluun sekä kartoittaa paikallisten yritysten osallistumismuotoja. Alueen
monipuoliset matkailu- ja teollisuusyritykset tarjoavat oivalliset mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan.
Kansallispuiston kyljessä sijaitsevan luontokoulun avulla Saloon voidaan houkutella paitsi lapsiperheitä, myös kansainvälisiä koululaisryhmiä. n
Hanna Launokorpi, luokanopettaja, ympäristökasvattaja
Mikko Linna, rehtori
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Muovijätteistä alushousuja, täh?!
Teijon alakoulun tutkivat journalistit saivat tehtävän: selvittäkää,
kuinka paikalliset yritykset ja yhteisöt tekevät ja kuinka he ottavat
luontoarvot huomioon toiminnassaan. Tulokset yllättivät.

Erilainen muotiyritys

Mathildedalissa majaileva Tommi Lähde totesi muutama vuosi
pitkällä prätkämatkalla, että tavalliset miesten alushousut hiertävät
pahasti. Ratkaisuksi hän keksi tuotteen ja yrityksen nimeltään the other
danish guy. Nykyään Lähde hoitaa yrityksessä sekä markkinointia että
strategiaa.

Vossloh Cogifer Finland Oy

The other danish guy on kansainvälisesti tunnettu muotialan yritys,
joka keskittyy pelkästään miesten alusvaatteisiin. Tutkimusten mukaan
maailman merissä on pian enemmän roskaa kuin elämää, joten nämä
alusvaatteet on tehty valtameristä löytyvästä muoviroskasta. Tälle
yritykselle on tärkeää luonnon hyvinvointi.

Vossloh Cogiferin pääkonttori sijaitsee Teijolla, siinä kirkon alapuolella,
mutta yrityksellä on kaksi muuta tuotantolaitosta Kaipiaisessa ja
Pieksämäellä. Metalliyritys tekee rautatievaihteita.

Jo vuonna 2016 Lähde puhui haastatteluissa että the other danish
guy saavuttaa viidessä vuodessa 300 miljoonan euron myynnin. Parin
vaikeuksiin tuhraantuneen vuoden jälkeen hän seisoo edelleen sanojensa
takana.

Erja Vuorinen kertoo: ”Vossloh Cogifer Finland valmistaa Teijolla
teräsosia, jotka lähetetään Kaipiaisiin yrityksen toiseen toimipisteeseen.
Siellä nämä teräsosat pölkytetään ja kootaan kokonaisiksi vaihteiksi.
Vossloh-yhtiöt uskovat raideliikenteen ja liikennejärjestelmien
kestävään kehittämiseen. Ympäristöön ja kestävään kehittämiseen
liittyvät kysymykset ovat erottamaton osa toimintaamme. Tästä kertoo
myös Vossloh Cogifer Finlandin voimassa oleva ympäristösertifikaatti.”n

Tommi Lähde kertoo: ”Olemme muotialalla, tarkemmin sanottuna
miesten alusvaatebisneksessä. Meille on tärkeää, että toimintamme
ei kuormita ympäristöä, kuten muotiala yleisesti tekee. Siksi
päädyimme valmistamaan kalsarimme valtamerien muoviroskasta,
kuten kalaverkoista. Näin autamme osaltamme poistamaan muovia
valtameristä. Myös se, että teemme vaatteistamme kestäviä, on
ympäristöystävällistä.”n

Jan Harhama

Aikamatka Mathildedalissa

Hotel Mathildedal on siisti kahdeksan huoneen hotelli, joka sijaitsee
Mathildedalissa Teijon kansallispuiston vieressä. Hotellin huoneet
ovat sisustettu näyttämään ruukkikylän menneisyydeltä. Hotellissa
on myös sadesuihku, joka virkistää. Vuoteet ovat nekin menneen ajan
tyylisiä. Nukkumisen pitäisi olla helppoa näin mukavissa sängyissä.
Aamulla unien jälkeen aikamatka jatkuu ja aamupalana on lähiruuasta
koottu annos. Hotel Mathildedal onkin paikka, missä voi kokea pienen
aikamatkaelämyksen.
Krista Gustafsson kertoo hotellista näin: ”Hotelli on ollut toiminnassa
vuodesta 2013. Ympäristöasiat huomioimme muun muassa sillä, että
hotellimme lämpiää ympäristöystävällisellä maalämmöllä. Ruokiemme
raaka-aineet ovat pääasiassa lähellä tuotettuja, ja muutenkin käytämme
paljon pien- ja lähituottajien tuotteita ja palveluja. Ja purkit ja
pakkausmateriaalit kierrätämme ohjeiden mukaan.” n

Joona Gustafsson

Isla Suutari

Veneitä Teijolta maailmalle
Marine Alutech on ammattikäyttöön suunnitteltujen veneiden
valmistaja, jonka vaativaan asiakaskuntaan kuuluu muun muassa
Suomen puolustusvoimat ja eri maiden viranomaisia.

Toimitusjohtaja Niko Haro kertoo: ”Veneiden rakennus lähtee liikkeelle
asiakkaan määrittämien teknisten vaatimusten tarkastamisesta.
Sen jälkeen vene ja sen järjestelmät suunnitellaan ennen tuotannon
aloittamista. Marine Alutech valmistaa veneitä niin alumiinista kuin
komposiitistakin eli lasi- tai hiilikuidusta, jolloin rungot poikkeavat
hieman toisistaan. Runkojen valmistumisen jälkeen niihin asennetaan
varusteet, moottorit ja elektroniikkalaitteet. Kaikkien asennusten
valmistuttua laitteet käyttöönotetaan ja veneet testataan ennen niiden
luovuttamista tai toimittamista asiakkaalle Yhden veneen rakentaminen
vie hieman koosta riippuen 6-12 kuukautta.” n
Veikka Aitoaho
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Ravintola Teijon ravintoloitsija Sanna Kallinen kertoo:
”Ravintola Teijo on vanhassa puimakonetehtaassa, joka on vuodelta
1928. Vuosiluku löytyy myös rakennuksen merenpuoleisen päädyn
julkisivusta. Alun perin puimakonetehdas oli lähes kolme kertaa näin
pitkä ja alkoi sieltä aivan Masuunin läheltä. Ne vanhimmat osat on
purettu pois 1980-luvulla.
Ravintola Teijo on lounasravintola maanantaista perjantaihin, muina
aikoina ravintolassa järjestetään erilaisia kokouksia ja juhlia. Ravintola
Teijo on järjestänyt myyn muassa jo neljä kertaa Suomen suurimman
Dine in the Dark (illallinen pimeässä) -tapahtuman. Ravintola Teijoon
liittyy hyvin vahvasti myös Teijo Catering, eli pitopalvelu. Eli Ravintola
Teijo ei ole vain lounasravintola.

Golfpalloa reikään Meri-Teijossa
Meri-Teijo Golfin kentälle voidaan tehdä myös luokkaretkiä. Minäkin
olen itse ollut tutustumassa harjoitusrayaan, siellä oli hauskaa. Olen
ollut nyös kaverini synttäreillä yksityistilaisuudessa. Se oli aika vaikeaa,
koska siellä oli paljon vesiesteitä ja muita hankalia esteitä, mutta läpi
päästiin.

Luonto on hyvin tärkeä osa toimintaamme. Käytämme vain Friidakananmunia, kierrätämme, pyrimme vähentämään hävikkiä erilaisin
keinoin. Haluamme että luonto pysyy elinvoimaisena ja terveenä,
teemme omalta osaltamme tätä.” n
Veeti Ehnqvist

Meri-Teijo Golf sijaitsee Teijolla ja sinne on matkaa Salosta noin 25 km.
Kertoo on käytössä erittäin monipuolinen ympäristösuunnitelma, kertoo
toimitusjohtaja Petteri Patjas.
Golfklubin ravintolassa myydään suolaista ja makeaa naposteltavaa.
Isompaan nälkään löytyy ruokaa noutopöydästä. Ravintolassa on noin
65 asiakaspaikkaa, joista on erotettavissa 35 kabinettipaikkaa. Ravintolatilassa voi muun muassa pitää kokouksia ja juhlia.
Meri-Teijo Golf on 18-reikäinen. Kenttä on pelaajalle haastava mutta
myös reilu kilpa- ja golfkenttä, joka sijaitsee purolaaksossa meren lähellä. Kohtuullisiin korkeuseroin kumpuilevat väylät kulkevat vesireittien
kautta isoihin greeneihin. n
Eemi Kaitala

Ainutlaatuinen Teijon Kyläkauppa
Teijon Kyläkauppa on pieni elintarvikekauppa ja kahvio Teijon
keskustassa. Itse olen käynyt kyseisessä paikassa pari kertaa. On
ollut hyvä palvelu ja hyvät elintarvikevalikoimat. Kaupan perällä on
kylmähuone josta löytyy kylmät ruuat ja juomat. Kaupasta myydään
myös jäätelöä ympäri vuoden.
Marco Pälikkö, Teijon Kyläkaupan toimitusjohtaja, kertoo: ”Kyläkaupan
rakennus on toiminut vuodesta 1928 kauppana. Tällä hetkellä Teijon
kyläkaupalta löytyy elintarvikkeiden lisäksi Crocs-kenkämyynti,
Posti, Matkahuolto, Veikkaus, peräkärryvuokraus, sähköpolkupyörän
vuokraus, kierrätyspiste, kotiinkuljetukset sekä pieni kahvila.”
Kaupan kierrätyspisteellä voi kierrättää lasit, pahvit ja metallit omiin
kontteihinsa. Kauppa on viime kesästä siirtynyt ilmastoystävälliseen
sähköön. Kaupan haaveena olisi joskus ottaa käyttöön maalämpö ja
aurinkopaneeleita. n

Eläimiä ja puoti

Mariannen maatilalla tavoitellaan perinteistä maalaistalon elämäntyyliä
ja elämistä harmoniassa luonnon kanssa. Mariannen maatilalla on
lampaita, kaneja, aaseja, kissoja ja koiria.
Marianne Bonn kertoo: ”Mariannen maatilalla on kotieläinpiha, jossa
on kaksi aasia, lampaita, kanoja, kaneja, kissoja ja lammaskoiria.
Tilalla on myös käsityöpuoti, jossa on mm. lammastuotteita, perinteisiä
hoitovoiteita ja muita lähituotteita, sekä retropuoti. Kesällä järjestetään
myös (eläin)joogaa ja Mindfulness-kursseja.
Tilalla ei käytetä kemiallisia lannoitteita ja kaikki mahdollinen jäte
pyritään kierrättämään. Mariannella on myös käytössä kompostoivat
vessat. Lisäksi lampaantaljat ja -nahat käsitellään tilalla ilman
kemiallisia aineita.
Eläimet saavat oleskella ympärivuotisesti lajilleen tyypillisesti ja
esimerkiksi lampaat ja aasit voivat talvipäivisin kulkea vapaasti sisälle
ja ulos. Myös vierailijoiden käynnit pyritään ajoittamaan niin, että ne
eivät rasita eläimiä. Ja yleensä eläimet tulevatkin uteliaina katsomaan
vieraita.” n
Olivia Juselius

Veera Aartola

Putipuhdasta ilman pesuaineita

Aktiiviveden omistavat Pia ja Timo Kantola, jotka toimivat aikoinaan hotelli- ja ravintolayrittäjinä Saksassa ja Suomessa.
Hotelliravintola-yrittäjinä he olivat siivonneet monia tuhansia hotellihuoneita, keittiöitä, kylmiöitä, saunoja ja muita tiloja. Kokemustensa perusteella he kehittivät uuden puhdistusaineen. Aktiivivesi on puhdistettua vesijohtovettä, johon on lisätty huoneilman happea. Puhdistusaine
ei vahingoita silmiä, jos sitä jotenkin menee sinne. Käyttöturvallisuustiedotteiden lukeminen kuitenkin kannattaa. Tersano onnistui kehittämään puhdistusveden. Vuosia myöhemmin Tersano Inc on kasvanut
maailman johtavaksi kemikaalittoman ja hapettavan puhdistusvesitekniikan valmistajaksi.Juomavesiä on puhdistettu yli 100 vuoden ajan. n

Samu Sirén

TEIJO+

11

Hauskanpitoa talvella
Meri Teijo Ski on hieno laskettelukeskus, mutta pieni semmoinen.
Samalla se on Teijon alueen ainoa laskettelukeskus. Rinteellä on myös
oma ravintola. Samassa talossa on suksikauppa, suksivuokraamo ja hissilippujen myynti. Lapsille ja aloittelijoille on hiihtokoulu. Hiihtokoululla on yksityistunteja ja ryhmätunteja. Muuta lapsille on Werneri-jänis,
joka on maskotti. Werneri voi tulla yllättämään joissakin tapahtumissa
esimerkiksi hiihtokoulussa laskettelemalla tai synttäreillä ja kisoissa.
Toimitusjohtaja Tapani Kakko kertoo: ”Laskettelukeskus pyrkii olemaan mahdollisemman ekologinen niin, että luonto ei vahingoittuisi.
Pyrimme kuormittamaan luontoa mahdollisen vähän ja käytämme
pelkästään uusiutuvaa sähköä. Kierrätämme lähes kaikki tarpeettomaksi jäävät tavarat, esimerkiksi vanhat tai rikkinäiset sukset, lumilaudat,
monot, sauvat ja pulkat.

Mathildedalissa kasvaa alpakoita
Mathildedalin Ruukinkehräämöllä on useita erilaisia alpakoita. Siellä
tuotetaan paljon erilaisia villoja. Alpakan villasta voidaan tehdä erilaisia
asuja ja villasukkia. Alpakat ovat alkukantaisia lauma- ja tasankoeläimiä.

Pyrimme opastamaan työntekijöitä siirtymään paikastaan toiseen
jalan tai polkien esimerkiksi talvella fatbike-pyörät ovat oiva siirtymäväline. Pyrimme myös asiakkaitamme opastamaan tulemaan laskettelemaan isoimmissa ryhmissä. Rinteissä emme tee turhia rinnerajoja,
turhia lumetuksia, emme aja moottorikelkoilla turhaan vaan kaikki
toiminta pyritään pitämään tarkoituksenmukaisena. Pyrimme myös
Skihausissa pitämään järkevää 18 asteen lämpötilaa uuden maalämpöjärjestelmän avulla.” n
Mikael Maaniemi

Alpakoiden omistaja Sini Honkala kertoo: ”Miten alpakoita kasvatetaan ei olekaan helppo kysymys. Se on niin laaja aihe että siitä voisi
vaikka kirjoittaa kirjan. Alpakat ovat hyvin alkukantaisia laumaeläimiä.
Ne vaativat ympärilleen lauman toisia alpakoita, muuten ne sairastuvat
ja voivat vaikka kuolla. Tämä on tärkeä asia alpakoita kasvatettaessa.
Alpakat ovat tasankoeläimiä ja villan tuottajia, siksi niillä tulee olla
laitumena niitty eikä esimerkiksi kallioinen kukkula tai metsä, että villa
pysyisi hyvänä ja puhtaana.
Alpakoiden pääravinto on heinä, minkä lisäksi niiden tulee saada heinästä mahdollisesti puuttuvia kivennäisiä. Juurekset, kuten porkkana,
hedelmät, vihannekset tai leipä eivät sovi alpakan ravinnoksi. Niiden
maha ei pysty näitä kunnolla työstämään ja nämä voivat vahingoittaa
alpakan mahan hyviä ruokaa sulattavia bakteereita. Tämä asia on erityisen tärkeä ja toivonkin, että vierailijat ymmärtäisivät, että saadessaan
vääränlaista ruokaa tai makupaloja alpakka voi sairastua tai jopa kuolla.
Lisäksi saatavilla tulee aina olla raikasta vettä. Tyttö- ja poika-alpakat
pidetään omilla laitumilla, että äidit ja lapset saavat kasvaa rauhassa.
Alpakka tulee keritä vuosittain, että kesällä ei ole liian kuuma ja että villa
ei kasva liian pitkäksi kehräämiseen (kuva yllä).
Alpakoilla ei ole sorkkia vaan vähän niin kuin koiran tassut, kaksi anturaa ja kynnet, joita tulee tarvittaessa leikata. Vasojen syntymisen aikaan
huolehditaan siitä, että vasat saavat varmasti maitoa ja kasvavat hyvin
ja tietysti varmistetaan, että äitialpakalla on myös kaikki hyvin. Muutoin
alpakat saavat olla omassa rauhassa ja nauttia elämästään alpakkaperheensä kanssa.

Melontaa Kirjakkalassa

Kai Schneider kertoo firmastaan: ”Meiltä saa majoituspalveluita vanhassa ruukkimiljöössä. Kirjakkalan Ruukkikylä sijaitsee Teijon kansallispuiston Hamarinjärven rannalla. Meiltä voi vuokrata ryhmille
järvenrantasaunan sekä paljun. Meillä on Hamarinjärven rannalla myös
melontakeskus ja järjestämme erilaisia luonto-ohjelmia asiakkaille.
Vuokraamme myös fatbikejä. Luonnon hyvinvointi- ja monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeää. Kierrätys on olennaista, emmekä käytä
kertakäyttöastioita asiakaspalvelussa.

Alpakan villa jalostetaan kehräämällä tai huovuttamalla. Mathildedalissa alpakanvilla pääosin kehrätään langaksi, mistä sitten neulotaan tai
kudotaan kangaspuissa erilaisia alpakanvilla tuotteita.” n

Kaikki ohjelmat joita vedämme luonnossa ovat motorisoimattomia,
siis emme käytä mönkijöitä, moottorikelkkoja tai vesijettejä. Pidämme
majoitustiloissamme lämmöt alhaalla silloin kun ei ole asiakkaita, jotta
energiaa ei kulu turhaan. Itse en myöskään harrasta lentomatkailua,
Jimi Sanela vaan liikun myös vapaa-aikana luonnossa kajakeilla, maastopyörällä tai
patikoiden.”
Extreme Fun on melontakeskus, joka melonnan lisäksi se tarjoaa muita
seikkailuelämyksiä. n
Teemu Järvinen

Teijon nappitehdas
Teijon koulu suuntaa luontoon

Morite Oy on perheyritys joka on toiminut Teijolla vuodesta 1984. Päätuotteenaan Morite Oy valmistaa ikkunaheloja, mutta yritys tekee lisäksi
muun muassa rakennusheloja, kaapelikiinnikkeitä, nappeja, solkia ja
ovisulkimia. Morite Oy toimii ikkunatehtaiden alihankkijana ja valmistaa erilaisia metallituotteita ikkunateollisuuteen.

Koulussa tehdään paljon retkiä. Vuosittain tehdään pyöräretki Mathildedaliin ja kävelyretki Kalasuntille. Joka toinen vuosi järjestetään
leirikoulu ja joka vuosi yökoulu. Teijon koulussa mennään joka torstai
pitkällä välitunnilla metsäretkelle, onhan koulu sentään luontokoulu. n

Timo Fomin kertoo kuinka Morite Oy:n toiminnassa huomioidaan
luonnon hyvinvointi: ”Toimintamme vaatii ympäristöluvan Salon
kaupungilta sillä pintakäsittelemme suurimman osan tuotteistamme
ennen asiakkaalle toimitusta. Meillä on oma puhdistamo pintakäsittelyn
jätevesille ja puhdistetut jätevedet menevät sieltä vielä puhdistettavaksi
keskusjätevedenpuhdistamolle. Valmistamamme tuotteet ovat lähes
kaikki valmistettu metallista ja siten noin 95 % raaka-aineistamme saadaan kierrätettyä uudelleen käyttöön.” n

Tilda Teder

Anja-Maria Vaarapuro ja Helmi Suutari

Opettaja Hanna Launakorpi kertoo, että Teijon kyläkoulussa on oppilaita 28, opettajia 2 ja ohjaaja sekä yksi erityisopettaja, joka käy siellä
kaksi kertaa viikossa.
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Kierrätys Teijolla
Kysyimme Lounais-Suomen jätehuollolta heidän
yrityksensä aikeista. Cati Huhta vastaa: ”Pakkausjätteiden keräyksestä (lasi-, metalli-, kartonki-,
muovi ja paperinkeräyksestä) vastaa Suomen
Pakkauskierrätys Rinki Oy. Teijon Kyläkaupan
tontilla on Rinki Ekopiste (kuvassa), jonne voi
viedä lasia, metallia ja kartonkia.
LSJH täydentää Rinki-ekopisteitä sellaisilla
alueilla joissa niitä ei ole. Lähin LSJH:n täydentävä piste löytyy Mathildedalista. Täydentävissä
kierrätyspisteissä vastaanotetaan lasi- ja metallipakkauksia sekä paperia. Lisäksi taloyhtiöissä
erilliskerätään pakkausjätteitä.

Mikäli kiinteistössä on neljä huoneistoi tai enemmän tulee kiinteistöllä polttokelpoisen jätteen lisäksi kerätä metallipakkauksia. Kun kiinteistössä
on 10 huoneistoa tai enemmän tulee siellä kerätä
metallipakkausten lisäksi lasipakkauksia sekä
biojätettä, ja jos huoneistoja on 20 tai enemmän
tulee sieltä edellisten lisäksi löytyä astiat kartonki- ja muovipakkauksille.
Kiinteistöillä on myös mahdollista vapaaehtoisesti kerätä edellä mainittuja jätelajeja. Tästä
palvelusta voi tiedustella alueella toimivilta jätteenkuljetusyrityksiltä (LSJH ei huolehdi kiinteistöjen jätekuljetuksista Salossa, vaan sen hoitavat
yksityiset kuljetusurakoitsijat).
Teijoa lähimpänä oleva lajitteluasema, jonne
voi viedä kaikki ne kotitalouden jätteet joita ei
kerätä kiinteistön omiin jäteastioihin, on Perniön
lajitteluasema. Se palvelee keskiviikkoisin kello
13-18 ja huhti-lokakuussa myös arkilauantaisin
kello 10-15.
EU on asettanut tiukentuvia kierrätystavoitteita.
Tämän johdosta myös kansallista jätelainsäädäntöä ollaan tarkentamassa jotta nämä tavoitteet
saavutettaisiin. Uusi kansallinen jätelainsäädäntö valmistunee heinäkuussa 2020. Kunnallisen
jätehuollon puolella odotamme mitä muutoksia
jätelakiin tämän tiimoilta on tulossa esimerkiksi
kiristyneiden erilliskeräysvelvoitteiden myötä?
”LSJH huolehtii myös kuntien lakisääteisestä
jäteneuvonnasta. Meiltä voi tilata velotuksetta
neuvojan paikalle esimerkiksi kouluun, taloyhtiön tai harrastusryhmän tilaisuuteen kertomaan
lisää jätehuollosta ja lajittelusta.” n

Anja-Maria Vaarapuro ja Helmi Suutari

Teijon Alueen Kyläyhdistys tukee kierrätystä metallijätteiden keräyslavalla, joka sijaitsee Teijon teollisuuspuistossa. Sinne voit viedä metallia – mutta vain metallia! Aluetta
valvotaan.

Teijon pieni lintuopas
15-vuotias Max Bäckmand kasvoi Teijon
maisemissa, kunnes perhe muutti pois pari vuotta sitten. Maxin kiintymys entisiin kotimaisemiin
välittyy hänen kuvausharrastuksensa ja erityisesti
upeiden lintukuviensa kautta. Pyynnöstämme
Max valitsi tälle sivulle muutamia otoksiaan Teijon
alueelle tyypillisistä linnuista.
Hyvä lukija, tunnista nämä linnut kuvista:
koskikara, laulujoutsen, mustarastas, tikli,
harmaapäätikka, viherpeippo, pähkinänakkeli
ja kanadanhanhi. Palkitse sitten itsesi jäätelöllä! n
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Hoikolikok!

K

uuluu huudahdus metsästä, se on Metsämörrin kutsuhuuto. Kalliorinteen päiväkodin lapset käyvät joka maanantai
retkellä läheisessä mörrimetsässä. Retki alkaa yhteisellä
piirillä päiväkodin pikkupihalla. Jokainen lapsi vuorollaan
sanoo oman nimensä ja luontonimensä (esimerkiksi Hei,
olen Matti-mato).
Sen jälkeen lähdemme kohti mörrimetsää. Ennen perille pääsyä
laulamme Metsämörrilaulun ja avaamme narisevan metsänportin
yhdessä. Polku vie meidät ylös metsään. Siellä meitä odottaa majan
rakentaminen, luonnon tutkiminen tai erilaiset mörrileikit-tai tehtävät. Eväsreppukin meillä on aina mukana ja se laitetaan roikkumaan
aina saman puun oksaan. Kun mörriohjaaja kajauttaa ilmoille kuuluvan hoikolokok-huudon, tietävät lapset tulla eväshetkelle. Sanomme
yhdessä ruokalorun, syömme eväät, joihin kuuluu jotain pientä ja
terveellistä, ei kuitenkaan mitään roskaavaa ja lähdemme kohti päiväkotia. Matkalla leikimme esimerkiksi Herra Susi -leikkiä, suljemme
yhdessä metsänportin ja matkaamme kohti päiväkotia.

Metsämörri elää metsässä ja on kaikkien eläinten- ja lasten ystävä.
Metsämörri voi puhua eläinten kanssa. Näin Mörri osaa kertoa lapsille kaikesta metsässä tapahtuvasta. Hän opettaa lapsia kohtelemaan
varoen kaikkea elollista, jottei luontoa roskattaisi ja eläimet viihtyisivät luonnossa.
Mörri myös opettaa lapsia viihtymään ja leikkimään, sekä tutkimaan
luonnossa. Jokamiehenoikeudet tulevat myös tutuiksi. Tutustuminen
luontoon Mörrin kanssa tapahtuu turvallisin tavoin ja opetellen tuntemaan luonnossa olevia vaaroja, mm. myrkylliset kasvit ja sienet.

Liikkuminen luonnossa opettaa paitsi motorisia taitoja myös
yhteenkuuluvuutta. Yksi tärkeä lähtökohta metsämörritoiminnassa
on se, että lapset oppivat käyttämään kehoaan ja kehittämään karkea
motoriikkaa.

On todettu, että liikkeellä on suuri merkitys lapsen kehittymiseen ja
varsinkin älylliseen kehitykseen. Sitä parempi, mitä enemmän lapsi
saa liikkua ja haasteellisia liikkumisalueita ja -paikkoja.
Metsämörri-toimintaan tarvittavan koulutuksen järjestää Suomen
Latu. Kalliorinteen päiväkodin metsämörriohjaajina toimivat Fanny
Förström ja Maria Laine. n
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Kyläsaunamme
menneisyyttä
selvittämässä
Sosiaalinen sulattamo, rakas kyläsaunamme on suullisen perimän mukaan pehmentänyt nahkojamme toistasataa vuotta.
Mutta löytyykö siitä todistusaineistoa?

A

sia tuli mietittäväksi viime kesänä, kun henkilökohtaisen mielenkiintonsa ja Suomen
Saunaseuran innoittamat opiskelijanuorukaiset lähtivät pyöräillen tutustumaan eteläisen
Suomen vanhoihin saunoihin. Viimeisin, vaan ei
vähäisin tutustumisetappi osui Teijon Kyläsaunalle. Ohjelmaan kuului tutustuminen saunamme
ystäviin oikein perusteellisen saunomisen myötä
sekä vanhempien teijolaisten muistikuvien kuuleminen kylän saunakulttuurista.

Matkalaiset olivat aloittaneet saunaretkensä
Tampereen Pispalassa sijaitsevasta Rajaportin
saunasta, joka todistettavasti on lämmennyt alun
toistasataa vuotta. Rajaportin sauna pitää virallisesti hallussaan Suomen vanhimman jatkuvasti
toimineen saunan kuninkuusvaltikkaa. Nytpä
tulikin esiin kysymys, onko Teijon kyläsauna vielä
vanhempi. Löytyykö saunamme alkuhistoriasta
mistään todisteita?   

On selvinnyt muun muassa, että Teijolla on ollut useita saunoja, jotka ovat poistuneet käytöstä
ja maisemista. Viimeisin olemassaoleva rakennus,
jossa on sijainnut “paremman väen” sauna, on
meijerin matala sivurakennus. Siellä on sijainnut

myös herrasväen pyykkitupa. Pyykkiähän pestiin
entisaikaan saunoissa, ellei suurempia pyykkitupia ollut. Kyläsaunamme on perimätiedon mukaan ollut pyykkitupana ilmeisesti ennen saunaa.
Mutta mistä saakka siellä on saunottu?
Jos tiedät jonkun, jolla olisi lisätietoja saunarakennuksemme monisatavuotisista vaiheista,
ottaisimme tiedot halukkaasti vastaan. Sekä
Teijon historian ystävät, että asiasta innostuneet
saunaretkeiljät ovat kiitollisia tarinoista ja tosikertomuksista!
Tutkimus laajenee ilmeisesti arkistoihin, muun
muassa Turun maakunta-arkistoon, jonne Teijon kartanon toiminnan vanhoja dokumentteja
on taltioitu. Saunaretkeläisemme ovat koostaneet kokemuksistaan ja keräämistään tiedoista

kuunnelmasarjan, joka tullaan esittämään Ylellä
juhannusaattona.

Historian hämäryydestä huolimatta jatkamme
saunomistamme Teijon Kyläsaunassa vanhaan
malliin. Saunassa on iso löylyhuone, pesuhuone,
takkatupa, kaksi pukuhuonetta ja lisäksi uintipaikkana saunan edessä oleva pieni suvanto, jossa vesi virtaa jatkuvasti; se ei jäädy edes talvella.
Saunan aukioloajoista ja saunamaksuista löytyy
tietoa www.teijo.fi-sivulta. ja totta kai saunan voi
tilauksesta varata omaan käyttöönsä vakiosaunomisten ulkopuolella.
Tervetuloa rentoutumaan kotisaunamme lauteille! n

Saunatonttu Anita Kurko

TAKSI- JA TILAUSLIIKENNE SÄRKINEN OY
ille,
Turvallisesti per .
..
yksin tai yhdessä

Taksi 1+4
Taksi 1+8 inva
Pikkubussi 16 + inva
Linja-auto 49 + inva

Joonas 0400 602 077
Milla 0400 980 472

joonas.sarkinen@gmail.com

taksisarkinen.fi

palvelemme / vi betjänar ma-la / må-lö 7-21, su / sö 10-21

• majoitus
• elämykselliset virkistyspäivät ja
kokoukset yrityksille
• saunaillat ja illanvietot

Varvintie 37 25570 Teijo
info@villaseaview.fi, p.044 981 9993
www.villaseaview.fi

TEIJO+

15

punaisena. Portti-nimitykselle lienee selitys siinä,
että Punaportti-niemen ja kapean Punaportinsalmen takana olevan Isoholman välistä avautuu
suojainen venereitti Teijon kylään.

Punaportti uusii kasvojaan
Punaportin niemellä, noin kolmen kilometrin päässä Mathildedalista pohjoiseen,
sijaitsee hirsitupa, jonka omisti paikallinen
metalliväen ammattiosasto. Helmikuussa
osasto lakkautti itsensä, mutta sitä ennen
lahjoitti kiinteistön rakennuksineen Teijon
Alueen Kyläyhdistykselle. Pian Kylätaloksi
kehittyvä Punaportti on entistä ehommassa kunnossa, valmis palvelemaan kaikkia
kyläläisiä.

Punaportti on luoteeseen kurottuva niemi
Teijon ja Mathildedalin kylien välissä. Teijontieltä
osoitteeseen Punaportintie 163 johtaa 1,5 kilometrin pituinen hiekkatie. Kiinteistö on kooltaan
noin 1,4 hehtaaria ja siellä on vuonna 1975 rakennettu 130 neliön hirsirakennus, jossa on tupa,
keittiö, pukuhuone ja löyly/pesuhuone. Tontilla
on myös puuliiterin ja kaksi huussia sisältävä
talousrakennus. Päärakennuksessa on pitkä lounaaseen avautuva terassi, laituri ja uimaportaat.
Punaportti on kyseisen niemen virallinen paikannimi, joka esiintyy kaikissa kartastoissa. Nimi
juontuu vanhoilta ajoilta tiettävästi siitä, että kallioinen niemi hehkuu laskevan auringon valossa

Mariannen
maa)la
•

TERVETULOA

Kirjakkalan iloisimman
Kesäkiskan kauden avajaisiin
18.5. os. Kirjakkalantie 15.
KIRPPIS
HERKKUJA

PELEJÄ
KISAAMISTA

Seuraa ilmoitteluamme!
Facebook:Kirjakkalan kesäkiska

•
•
•

kotieläinpiha: lampaita, kanoja,
kaneja, kissoja ja lammaskoira
käsityöpuoti: lammastuotteita,
perinteisiä hoitovoiteita ja muita
lähituotteita
retropuoti
(eläin)jooga ja Mindfulness-kursseja

Lisä)etoja
www.mariannenmaa)la.ﬁ
P. 040 5150 727

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

Sisätiloiltaan Punaportti on perinteinen hirsitupa, johon sopii kerrallaan 50 - 60 ihmistä.
Lämmitystä varten on takka ja sähkölämmittimiä,
mutta talvinen käyttö on hyvin poikkeuksellista,
koska kiinteistölle johtava kunnallinen vesijohto
suljetaan talveksi. Paikan vuokraajille on tarjolla
kaksi erilaista kaasugrilliä, musiikkilaitteet ja
peruskeittiö koneineen – ja tietysti tunnelmallinen puulämmitteinen sauna. Av-laitteetkin saa
paikalle tilaamalla.
Punaportin edelliset omistajat eli paikalliset
metallimiehet ovat kohdelleet kiinteistöä taidolla
ja sydämellä. Aika on kuitenkin tehnyt tehtävänsä, ja niinpä Kylätalo Punaportin rakenteita ja
varustelua uusitaan vaiheittain. Tämän urakan
kustannukset katetaan tämän upean paikan
vuokratuloilla. n

Punaporttia vuokraa
Anita ”Saunatonttu” Kurko
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RUOKAILU

OSTOKSET

Mathildan Marina. Merellinen satamaravintola
isoine terasseineen ja sisäravintolatiloineen. Arkipäivisin lounasbuffa, viikonloppuisin saaristolaispöytä,
lisäksi ruokalistan herkut. Marinassa on lisäksi kaksi
erikokoista tilaussaunaa ja drop-in-pulahtamisallas.
Pihapiiristä löytyy beach volley -kenttä, ulkokuntoiluvälineitä, polkupyörien vuokrauspiste sekä lasten
leikkipaikka. Kesäkuukausina ravintola on auki
päivittäin aamusta iltaan. Tapahtumia kuukausittain
vappujuhlista oktoberfestiin. Tilat ovat esteettömät.
Marinassa on myös polttoainepumput veneille, jätetankin tyhjennys ja monipuoliset vierasvenesataman
palvelut. Lisätiedot: mathildanmarina.fi tai p. 02 250
2432. Osoite: Ruukinrannantie 4, Mathildedal.

Huldan Puoti. Astiat, uniikeiksi käsitellyt vanhat
huonekalut, Kylävaatteen mekot ja asusteet. Lisätiedot: FB/huldanpuoti, p. 040 056 1358. Osoite:
Ruukinrannantie 6, Mathildedal.

Ravintola Ruukin Krouvi. Viihtyisä ravintola meren
tuntumassa. Iso aurinkoinen terassi. Lounasta tarjolla arkipäivisin. Ruokalistalta monenlaisia herkkuja:
perinteisten pizzojen ja lehtipihvien lisäksi kalavaihtoehtoja, kasvisruokia ja hampurilaisia. Ravintola
palvelee kesäaikaan päivittäin aamusta iltamyöhään. Lisätiedot: ruukinkrouvi.fi, p. 02 735 0220.
Osoite: Ruukinrannantie 6, Mathildedal.

Cafe Mathildedalin pikkupuoti. Lahjatavarat ja
herkut.
Mathildan Marina. Pieni elintarvikekauppa, käsitöitä, matkamuistoja, herkkuja.

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 vaihtamaan kylän kuulumiset. Viikonloppuiltaisin Terhosta kuoriutuu lupsakka ja rento
menomesta. Satunnaisesti live-musiikkia ja karaokea. Lisätiedot: ravintolaterho.fi, p. 02 736 3801.
Osoite: Matildan puistotie 4, Mathildedal.

Ihana Puoti. Avautuu PetriS Chocolate Room -kahvilan yhteyteen kesäksi. Myynnissä nimensä mukaisesti kaikkea ihanaa.
Teijon Masuunin Galleria ja taide- ja käsityömyymälä. Vaihtuvat taidenäyttelyt galleriassa (pääsääntöisesti myyntinäyttelyitä). Myymälässä taidetta
ja käsitöitä. Lisätiedot: teijonmasuuni.fi. Osoite:
Telakkatie 17, Teijo.
Keramiikkastudio Oribe. Uniikkia käsintehtyä taide- ja käyttökeramiikkaa Teijon Masuunissa.
Lisätiedot: tiinaharjola.fi, p. 044 329 1880,
tiina.harjola@gmail.com.
Teijon Kyläkauppa. Päivittäistavarat, Crocsit, kahvila-pub-kisakatsomo anniskeluoikeuksin, Postin,
Matkahuollon ja Veikkauksen palvelut, Kyläsaunaan
lippuja. Vuokrattavana sähköavusteisia polkupyöriä
ja kuomullinen peräkärry. Avoinna melkein aina.
P. 02 736 6160. Osoite: Teijontie 67, Teijo.

Hotel & Cafe Mathildedal toimii Ruukin Krouvin
vieressä. Kahvilasta itsetehdyt leivonnaiset, kesäisin myös kevyttä lounasta. Samassa tilassa toimii
hotellin vastaanotto, Ada Bakes catering, lahjatavara- ja herkkupuoti sekä Teijon kansallispuiston
infopiste. Lisätiedot: mathildedal.fi, p. 044 295
5503, instagram Adabakes. Osoite: Ruukinrannantie
6, Mathildedal.
PetriS Chocolate Room. Suklaakahvila löytyy Mathildedalin vanhasta kansakoulusta. Tarjolla on sekä
suolaista purtavaa, ihania kakkuja ja suussasulavia
suklaaherkkuja. Mahdollisuudet myös Suklaa tasting -tapahtumiin ryhmille. Kesällä avoinna päivittäin, muina aikoina viikonloppuisin ja loma-aikoina.
Lisätiedot: petris.fi. Osoite: Tullintie 17, Mathildedal.

Meri-Teijo Golf. Klubin yhteydessä toimii anniske
luoikeuksin varustettu kahvilaravintola, jossa tarjolla
suolaisia ja makeita syötäviä pieneen ja suurempaankin nälkään. Isommille ryhmille buffet-ruokailut
tilauksesta. Lisätiedot: meriteijogolf.com, p. 02 736
3955. Osoite: Lanskalantie 56, Teijo.
Ravintola Teijo & Catering. Aivan rannan, kirkon,
kyläsaunan ja kyläsepän läheisyydessä sijaitseva
ravintola tarjoaa monipuolisen lounaan arkisin klo
10.30-13.30. Juhla- ja erikoispäivinä juhlakattaukset
(mm. vappu, äitienpäivä, juhannus). Ravintolassa
on anniskeluoikeudet. Lisätietoja: ravintolateijo.fi,
p. 050 592 9301, ravintola.teijo@gmail.com. Osoite
Telakkatie 25, Teijo.

tervetuloa
tehtaanmyymälään
Perniön Lihan tehtaanmyymälästä löydät laajan kattauksen lihaisia
herkkuja – leikkeleistä aina erikoispihveihin: Black Angus-filepihvit,
Vesselin pihvit, ribsit, fileet, tuoremakkarat, grillimakkarat, nakit,
maksamakkarat, saunapalvikinkut, joulukinkut, marinadit, mausteet...
Ja paljon muuta. Tervetuloa tutustumaan!

Kyläpaja. Seppä Ari Karhu takoo raudasta uniikkeja
esineitä tilauksesta, mutta pajalla myydään myös
valmiita tuotteita. Osoite: Telakkatie 32, Teijo, p.
0400 438 789, maakarhu@gmail.com, maakarhu.
com.
Second Chance. Persoonallinen vaatemallisto,
jonka jokainen työvaihe toteutetaan Suomessa.
Omassa puodissa pääosassa oman malliston naisten ja lasten vaatteet, asusteet, lakanat jne. Muita
tuotteita: kengät, korut, kosmetiikkaa. Lisätiedot:
secondchance.fi, p. 040 754 5177, maija.nuppula@
secondchance.fi. Osoite: Ruukinrannantie 6, Mathildedal.

Valikoimamme vaihtelee hieman sesonkien
mukaan. Kysy lisää tehtaanmyymälästämme.
valimonkatu 4, 24100 salo • puh. 02 735 8817
myymala@pernion.fi • www.pernion.fi
aukiolot: ti-pe 10–16.30
www.facebook.com/lihakauppa/

Pasi Tuike, p. +358 44 512 9949
pasi.naturalbornfishers@gmail.com
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Galleria Tuulitunneli. Grafiikkaa ja keramiikkaa.
Avoinna sopimuksen mukaan. Taiteilija Aila Salmivaara, p. 040 559 2279. Osoite: Anttilantie 29,
Mutainen.
Pajakulta. Kyläkultaseppä – uniikkeja koruja käsityönä. Myymälä ja paja: Marklundinkuja 3, Teijo, p.
040 098 8269, pajakulta.fi, info@pajakulta.fi.

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

PetriS Chocolate and Bed&Breakfast. B&B-majoitusta. 7 kpl 2 hh, muutamassa mahdollisuus
lisäsänkyihin lapsille.
Mathildan Marina. Hotellimajoitusta aivan rannan
tuntumassa. Lisätiedot: mathildanmarina.fi tai
p. 02 250 2432.
Hoitola & Majoitus Sypressi. Kotimajoitusta 2-5
hengen huoneissa, B&B. Myös kauneushoitola.
Lisätiedot: p. 040 718 7486, tarja.aho@sypressi.
fi, www.sypressi.fi. Osoite: Matildan puistotie 6,
Mathildedal.
Teijon Luontokeskus. Teijon kansallispuisto,
erilaisia majoitusvaihtoehtoja: laavuja, leirintäalue,
matkailuvaunualue, yöpymiskämppiä ja Tentsile
Experience EcoCamp. Se on ekologinen ja elämyksellinen metsähotelli, jonka teltat on sijoitettu Teijon
kansallispuiston upeisiin näköalamaisemiin Mathildedaliin. Lisätiedot: mathildedal.fi,
p. 044 295 5503.
Hotel & Cafe Mathildedal. Kahdeksan kappaletta
kahden hengen huoneita. Hotellin vastaanotto toimii
huoneiden alapuolella olevassa Cafe Mathildedalissa. Lisätiedot: mathildedal.fi, p. 044 295 5503.
Teijon Kammari. Saunamökki meren rannalla,
1-3 henkilöä. Lisätiedot: p. 040 583 1253,
teijonkammari.fi, Lanskalantie 95, Teijo.

MM-Sähkö
Sähköasennukset
Mauri 040 524 8273, Mikko 044 552 2139

Ilmalämpöpumput / kylmälaitteet
Myynti, huolto, asennus: Pauli 040 537 2561

www.mmsahko.fi
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Mariannen maatila. Maatilamajoitusta ja leirintäpaikkoja. Lisätiedot: 040 515 0727,
mariannenmaatila.fi, Teijontie 201, Teijo.
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.
Lisätiedot: 044 544 6114, asiakaspalvelu@ruukkikyla.fi, ruukkikyla.fi, Hamarijärventie 62, Kirjakkala.

Teijon Masuunissa toimiva
kahvila-leipomo ja juhlapalvelu. Tuotteita myös tilauksesta.
Teijon Masuuni
Telakkatie 17
p. 040 575 7291
kahvila@teijonmasuuni.fi
www.teijocafebakery.fi

Villa Seaview Guesthouse&Spa. Teijolla aivan
merenrannassa sijaitseva huvila. Villassa on 3 x 2
hh, 2x 4 hh ja yksi erillinen 3 hh huoneisto omalla
keittiöllä. Asiakkailla on käytössä upea saunaosasto
ja rantasauna. Lisätiedot: villaseaview.fi, p. 044 981
9993, info@villaseaview.fi. Varvintie 37, Teijo.

Meri-Ruukin lomakylä sijaitsee hyvässä paikassa
Teijon ja Mathildedalin välissä. Kylässä on 20 kpl
kuuden hengen mökkejä vuokrattavaksi viikonlopuksi tai pidemmäksi lomaksi. Jokaisessa mökissä on hyvin varusteltu keittiö ja sauna, lisäksi
rannasta löytyy mökkikylän yhteinen rantasauna.
Lisätiedot: meri-ruukki.fi, p. 0400 872 172, info@
meri-ruukki.fi. Kiikunmäentie 25, Mathildedal.
Masuunin Majatalo tarjoaa matkailijoille edullista
ja mutkatonta hostel-tyyppistä majoitusta historiallisen ruukin sydämessä, Teijon kansallispuiston
kupeessa. Tiloissa on neljä kahden hengen ja yksi
yhden hengen huone, yhteiset oleskelu-, wc- ja
pesutilat sekä sauna. Kaikki kylän palvelut ovat lyhyen kävelymatkan päässä. Aamiaismahdollisuus
viereisessä Teijon Masuunin kahvilassa. Teijon
Masuuni, Telakkatie 17, 25570 Teijo. Tiedustelut ja
varaukset: p. 040 482 2224.
Matildan VIP lomakylä, Karvarinkulma 1, 25660
Mathildedal. Tarjolla 18 mökkiä, joista kaksi on
kuuden hengen mökkejä. Kaikissa on oma sauna
ja oleskelualue, jossa on takka ja satelliitti-tv.
Mökeissä on myös oma keittiö, suihkutila ja ilmainen WiFi. Lemmikkieläimet sallittu. Lisätietoa: Alisa
Kajalin; e-mail:matildanhuvilat@gmail.com,
p. 045 126 5464, 044 352 9292 tai
www.matilda-vip.ru

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

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

Mathildedalin Kyläpanimo
– kylillä pantua olutta
Mathildedalin ruukkikylässä toimii käsityöläispanimo ja
sen yhteydessä panimon oma olutpuoti. Olutpuodissa voit
tutustua Kyläpanimon olutvalikoimaan, maistella ja ostaa
mukaan kyläoluita. Etiketit kertovat kylien tarinoita ja siksi
myös oluiden nimet ja pulloissa olevat kuvat juontavat
juurensa kyliltä. Näin voit nauttia pienen palaa kylää aina
kun nautit oluitamme. Tervetuloa kylille nauttimaan
paikallista olutta!
Oluentekijä Tuomo Holm, p. 040 507 3563
tuomo.holm@kylapanimo.fi, www.kylapanimo.fi
Mathildedalin Kyläpanimo ja Olutpuoti
Matildan puistotie 4, 25660 Mathildedal
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Juhla- ja tapahtumatila Valimo. Ainutlaatuinen ja
tunnelmallinen juhlatila Mathildedalin ruukissa. Tila
sopii 70 – 150 hengen kesäisiin tilaisuuksiin. Lisätiedot: mathildedal.fi, p. 044 295 5503
Kokous- ja juhlatila Kankirautavarasto. Aiemmin
kankiraudan varastopaikkana toiminut tila tarjoaa
ajanmukaiset ja viihtyisät kokoustilat 10-50 hengelle ja juhlatilat 20-80 hengelle. Lisätiedot: mathildedal.fi, p. 044 295 5503
Kansallispuiston luontokeskus. Inspiroivat ja
luonnonläheiset tunnelmat kokoukselle tai tilaisuudelle antaa luonnonpuiston ihana rauha. Voit järjestää TyKy-päivät tai tiimikokouksen vaikka laavulla
tai vuokrakodassa.
Kylätalo Punaportti. Oiva paikan isommankin porukan illanvietolle tarjoaa Kylätalo Punaportti, joka
on 130-neliöinen saunallinen hirsimökki ykköspaikalla meren rannalla. Lisätiedot: www.teijo.fi, p. 044
989 4420, Anita Kurko. Osoite: Punaportintie 163,
Mathildedal.

KOKOUS- JA JUHLATILAT
Teijo Ski & Action Park. Skihouse tarjoaa pienille
ja isoille ryhmille puitteet. Yläkerran kokoustilaan
mahtuu n 40 henkeä, alakertaan +100. Kirjakkalan
Ruukkikylä. Idylliset ja tunnelmalliset tilat kokouksille ja juhlille. Patruunatalon suureen saliin mahtuu
helposti 40-50 henkeä, Insinööritalon ruokasaliin
n. 30 henkeä. Hyvä kokoustekniikka talon puolesta.

Meri-Teijo Golf. Meri-Teijo Golfklubi tarjoaa puitteet n. 65 hengelle kokouksiin tai juhliin vihreiden
väylien keskellä. Ryhmille myös ruokailumahdollisuus. Lisätiedot: meriteijogolf.com, p. 044 736
3955, caddie@meriteijogolf.com. Osoite: Lanskalantie 56, Teijo.
Tunnelmallinen juhlatila Teijolla. Palokunnan entinen juhlasali tarjoaa upeat puitteet rustiikkisessa
miljöössä. p. 02 736 3801, terho@ravintolaterho.fi

Mathildan Marina. Marinan saunatilojen yhteydessä on erillinen kokoustila n. 25 hengelle. Ravintolasali (+50 hlö) on varattavissa kesäsesongin
ulkopuolella kokous- ja juhlakäyttöön.
Teijon Masuuni. Masuunissa mahtuu kokoustamaan isompikin porukka taiteen ympäröimänä.
Matilda-talo. Perinteikäs ja tunnelmallinen juhlatila aivan Matilda-järven rannalla. Tila soveltuu
isollekin juhlaväelle (n. 120 hengelle). Talo on
varattavissa koko viikonlopuksi tai yksittäisiksi
päiviksi. Lisätiedot: matildatalo.fi, p. 040 582
8882, ulla.elovaara@icloud.com. Osoite: Tennistie
5, Mathildedal.

Teijon Kyläsauna. Idyllinen Kyläsauna on vuokrattavissa yksityiskäyttöön muina kuin yleisinä
saunavuoroina. Takkahuoneessa on tilat mukavaan
illanviettoon. Lisätiedot: teijo.fi, p. 02 736 6160,
Kyläkauppa, tai p. 044 989 4420, Anita Kurko.
Osoite: Kyläsepänkuja, Teijo.
Postilla on pieni kokoustila Vilniementie 1:ssä sijaitsevan kerrostalon katutasossa. Tilassa toimii leipurikondiittori Riikka Ehnqvist eli Kakku-Ruhtinatar,
mutta tilaa voidaan vuokrata muillekin. Lisätiedot:
Kirsti Siltanen, p. 040 1722 407, kristiannaliisas@
gmail.com

Kaarnalaiva keskittyy laadukkaiden ja luonnonmukaisista materiaaleista valmistettujen harjojen sekä
pärekorien valmistukseen.
Teijon Masuunilla sijaitseva verstasmyymälämme on
avoinna talvikaudella la-su klo 12-16 ja 1.6-30.8.
päivittäin klo 11-17. www.kaarnalaiva.net

Sypressi (iso kuva). Hyvinvointipalveluiden ja
majoituksen lisäksi viihtyisä kokoustila. P. 0407187486, www.sypressi.fi

KOKO PERHEEN
RAVINTOLA KOPPARÖL
Fåfängöntie 57, 10600 Tammisaari

SAGALUND

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

Oman palvaamon kalkkunatuotteita
ja makkaroita
Tilamyymälä avoinna juhannusviikolla
ti, ke, to klo 18. Juhannuksen jälkeen
heinäkuun loppuun 10-18. Muulloin sovi
ja soita.
Kirakantie 178
P. 044 555 4852, 044 078 5060
www.savukalkkuna.fi

LASKETTELUKESKUKSEN
RAVINTOLA SKIHAUS BISTRO
Teijontie 345, 25570 Teijo

WWW.KP-RAVINTOLAT.FI

Puh. 050 572 6741 | tony.hellstrom@gmail.com
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P. 044 205 4994 - www.dreamaccount.ﬁ

Villa Seaview Guesthouse&Spa. Teijolla aivan merenrannassa sijaitseva huvila, joka sopii monenlaisiin
kokouksiin, illanviettoihin ja tapahtumiin. Asiakkailla on
käytössä upea saunaosasto ja rantasauna. Lisätiedot:
villaseaview.fi, p. 044 981 9993, info@villaseaview.fi.
Varvintie 37, Teijo.

LAHJATAVARAT

ULKOILU JA HARRASTUKSET

Mathildedalin Kyläpuoti. Tuoreet, juureen leivotut
leivät ja pullat, lauantaisin levypizzaa. Kylillä pantua
Kyläpanimon olutta – kaikki panimon oluet myynnissä
vain Kyläpuodissa. Muut artesaanituottajien lähiherkut. Lisätiedot: kylaleipuri.fi, kylapanimo.fi, p. 050 302
6680, elina@kylaleipuri.fi, tuomo.holm@kylapanimo.fi.
Osoite: Matildan Puistotie 4, Mathildedal.

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

Ruukin Kehräämö ja Puoti. Alpakanvillaiset neuleet
ja asusteet, laadukkaat luonnonväriset alpakkalangat.
Ruukinrannantie 6, Mathildedal, p. 044 372 1813,
www.ruukinkehraamo.fi, posti@ruukinkehraamo.fi.

HYVINVOINTIPALVELUT
Perinteisellä hierojalla Tiina Vaarapurolla on Ravintola
Teijon rakennuksessa viihtyisä hoitohuone. Tarjontaan
kuuluu perinteinen hieronta, triggerpistehieronta sekä
faskia- eli lihaskalvokäsittely. Lisätiedot ja varaukset:
Tiina Vaarapuro, p. 0500 384 504 tai
tiina.vaarapuro@gmail.com.
Hoitola & Majoitus Sypressi tarjoaa perinteistä hierontaa, intialaista päähierontaa, vyöhyke- ja aromaterapia, hot-stone-kiviterapiaa, jalkahoitoa sekä majoitusta. p. 040 718 7486, www.sypressi.fi
k o r j a u s

ompelija

LYHENNYKSET, PIDENNYKSET, KAVENNUKSET,
VETSKANVAIHDOT. TAKIT, HOUSUT JA HAMEET.

045 650 7048

outoelina.blogspot.fi

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 soveltuu
myös liikuntaesteisille. Kansallispuistosta nautit jo päiväkäynnillä, mutta voit myös yöpyä tähtitaivaan alla tai laavussa.
Ruukkikylillä toimii kaksi urheiluseuraa, jotka tarjoavat
liikuntamahdollisuuksia kylän asukkaille. Kirjakkalan Alku
pitää pesää 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 vakiovuoroja peleille ja jumpille. Toverit hoitavat
myös Masuunissa toimivaa Kyläsalia, jonne myydään kausikäyttöoikeuksia kyläkaupassa. Teijon alueen useat järvet ja
merenranta tarjoavat hienot uintimahdollisuudet. Kesäaikaan
yleisiä uimapaikkoja löytyy ainakin Sahajärveltä, Matildajärveltä, Hamarinjärveltä ja Mathildedalin merenrannalta. Teijon
Kyläsaunan kylpylampi toimii myös talvipakkasilla.

Tervetuloa kanssani viihtymään merelle.
Pääasia näillä reissuilla on, että saadaan
saalista ja opitaan kalastamaan, sekä
viihdytään! Ota rohkeasti yhteyttä!
puh. +358 50 5222 033

ville-matti.blomqvist@vmbfishing.com
www.facebook.com/VMBFishing/

Ihastuttava
vaatekauppa
Mathildedalin
ruukin
rannassa
Täynnä mm.
kotimaisia
naisten-ja
lastenvaatteita
sekä
Caloun puukenkiä!
Tervetuloa!
www.secondchance.fi

LVI-ELTEKO OY
Vesijohtotyöt ja tarvikemyynti
(kysy tarjous tarvikkeista)
KVV-oikeus
puh. 0400 784 438
www.lvi-elteko.net

TEIJON SÄHKÖ JA
AUTOMAATIO T:MI
Sähköasennukset, vikakorjaukset,
teollisuussähköasennukset ja verkkoon
liitettävät aurinkosähköjärjestelmät
puh. 040 546 7951
Lankkerintie 193, 25570 TEIJO
teijo.loikkanen@teimatic.fi
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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. Lisätiedot: Kai Schneider, p. 040 522
6325. www.extremefun.org
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
alamäkipyöräilykeskuksena. Vuokraamosta voi vuokrata erilaisia maastopyöriä
ja fat bike -pyöriä. Lisätiedot: Tapani Kakko, p. 044 516 7390, www.meriteijo.fi/
actionpark
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 ovat pääsääntöisesti ahven, kuha ja hauki, sesonkiluontoisesti
ja mahdollisuuksien mukaan myös siika. Lisätiedot: Pasi Tuike, puh. 044 512
9949, www.naturalbornfishers.com.
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Kalastuspalveluita tarjoaa myös VMB Fishing. Yritys tarjoaa 1 – 16 hengen
opastettuja kalastusretkiä 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, p. 050 522 2033, www.vmbfishing.com.
Kala-ToVi järjestää ohjattuja kalastusmatkoja ympäri vuoden pääasiassa Salon,
Teijon, Särkisalon ja Kemiönsaaren merialueilla sekä Salon seudun sisävesien
kirjolohikohteilla. Kohdekaloina ovat merialueella hauki, kuha ja ahven. Aikaisin
keväällä myös siianonginta kuuluu ohjelmistoon. Sisävesillä kohdekaloina ovat
istutetut taimenet, siiat ja kirjolohet. Lisätiedot: Ville Toivonen, p. 040 579 0179,
www.kalatovi.fi.
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.

Taiteen ja kädentaitojen keskus
vanhan ruukkikylän sydämessä

Hyvä leivän ja oluen ystävä,
tervetuloa uuteen leipomoravintolaamme
Matildankartanoon kesällä 2019.
Kyläleipuri Elina ja oluenpanija Tuomo

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

Telakkatie 17, Teijo

JUURILEIPOMO / MYYMÄLÄ / RAVINTOLA
Bremenrintie 4, 25660 Mathildedal / info@matildankartano.fi
www.matildankartano.fi / www.kylaleipuri.fi

www.teijonmasuuni.fi

M-Teijon Kyläkauppa
			
JOKA PÄIVÄ
Ilmoitus.indd 1

• Lähiruokaa
• Kuljetukset
• Crocs-myymälä
• Kahvila anniskeluoikeuksin
• Iso televisio
• Wi-Fi
• Käteisnostot
• Vuokrattavana sähköavusteisia
polkupyöriä ja katettu peräkärry

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

03/04/2019 17.28

Lohenrengas
Virkistyskalastusta ympäri vuoden

www.lohenrengas.fi
lohenrengas@gmail.com
Juha Virkki 050-3706342
Hilkka Virkki 050-3706334
Merikulmantie 1391
25570 Teijo
Löydät meidät myös facebookista.
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Ruukkikylien kesänavaus
Mathildedalissa järjestetään HUVILAT@RUUKKI -tapahtuma lauantaina
18.5. klo 11-16. Tapahtuman teemoina ovat huvit ja herkut, mökkeily ja
harrastukset sekä asuminen ja rakentaminen.

Hieroja Tiina Vaarapuro

Paikallisten yrittäjien, lähiruokatuottajien ja käsityöläisten lisäksi tapahtumassa on esillä myynnissä olevia tontteja ja kiinteistöjä sekä alueen
monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Salon Meripelastajat esittelevät
toimintaansa, samoin kalastusopas Pasi Tuike Naturalbornfishers.comista. Myös S/Y Sagassa on avoimet ovet ja siellä jaetaan tietoa kesän purjehduskouluista.
”Tavoitteemme on markkinoida omakotitalo- ja vapaa-ajanasumisen
tontteja ja kiinteistöjä Teijon ruukkikylissä ja esitellä alueella toimivien
yrittäjien palveluita, tuotteita ja yhteisöllistä toimintaa,” yrittäjä Maria
Rantanen Mathildan Marinasta kertoo.
Teijon Masuunin perinteinen keväinen tapahtumapäivä, RUUKKI KUKKII,
järjestetään samana lauantaina 18.5. klo 10-16. Masuunin sisäpihalla on luvassa käsityöläismarkkinat wanhanajan henkeen: myynnissä on kotimaisia
käsityötuotteita, leivonnaisia, taimia, yrttejä, kesäkukkia, ym. Tänä vuonna
uutuutena on lisäksi lasten käsityöläistori, jonne ovat tervetulleita pienet
kädentaitajat myymään itsetehtyjä tuotteitaan.
Ohjelmassa on tuttuun tapaan muun muassa poniajelua sekä opastettu
ruukkikävelykierros. Lisäksi Teijon kivikirkko, kyläsauna, Teijon Masuunin
kahvila, taide- ja käsityöputiikki sekä kaikki näyttelyt ja käsityöläisten työhuoneet ja myymälät ovat avoinna. Kahvilassa on tarjolla Teijo Cafe & Bakeryn leivonnaisia, salaatteja sekä herkullinen kakkubuffet. Masuunin käsityöläisten työhuoneilla valmistuu made in Teijo -tuotteita: käsityöverstas
Kaarnalaivassa syntyy käsisidottuja harjoja ja pärekoreja, Tiina Harjolan
keramiikkastudio Oribessa uniikkia taide- ja käyttökeramiikkaa. PellavaAkka Paula Vehkomäen pellavamekkomyymälästä löytyy muun muassa
värikkäitä kesämekkoja. Masuunin taide- ja käsityöputiikista voi hankkia
laadukkaita valmistujais- tai muita lahjoja: valikoima sisältää muun muassa
grafiikkaa, taide- ja käyttökeramiikkaa, intarsiatöitä, taidelasia, maalauksia,
taidekortteja, sekä taide-, luonto- ja runokirjoja.

• Perinteinen hieronta • Lihaskalvo-triggerpiste-käsittelyt
• Turve- ja lämpöhoidot • Intialainen niska- ja päähieronta
Tiina Vaarapuro, 0500 384 504, Telakkatie 25, 25570 Teijo

SALON LUKKO
JA
HELAHOITO
Lukkojen aukaisut, korjaukset, asennukset ja huollot.
Hälytyslaitteiden asennukset ja huollot ym. turvallisuusalan työt.
Avaimien valmistus.

SUOMEN
TURVAURAKOITSIJALIITON
JÄSENLIIKE

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

Masuunin galleriassa on elokuvaohjaaja Katariina Lillqvistin retrospektiivinen näyttely Prahan vuodet. Toukokuussa näyttelyssä nähdään
lisäksi paikallishistoriaan vahvasti kytkeytyvä Bremer-teema omana kokonaisuutenaan: Lillqvistin yhdessä elokuva-alan oppilaitosten kanssa valmistama, entisen Teijon ruukinpatruunan Robert Bremerin kiehtovaan
tarinaan perustuva monimuototeos esitellään sekä Masuunilla että läheisen
Kulttuurimeijerin tiloissa, ja luvassa on myös Turun taideakatemian opiskelijoiden Bremer-aiheisia installaatioita.
Molempiin tapahtumiin on vapaa pääsy. n

Tervetuloa Matilden vanhaan kouluun
nauttimaan paikallisia käsintehtyjä
suklaita, ihania kakkuja ja vaikkapa
lounasta.

IHANA KESÄ, AIKAA ITSELLE, AIKAA RENTOUTUA

Avoinna toukokuu ti-su klo 11-16.30.
Kesällä päivittäin.
Myös Rantapuoti avoinna jälleen
kesällä.
Kakkutilaukset: 040-416 3827

www.petris.fi

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
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Kuulumisia kyliltä

TEIJON WANHANAJAN MARKKINAT 10.-11.8.
on perinteinen elämysviikonloppu koko perheelle. Yleisölle ilmainen tapahtuma on monipuolinen kooste reipasta markkinahumua,
ainutlaatuisia käsityöläistuotteita, teatteriesityksiä, miekkataisteluja, musiikkia, lasten
pelejä ja askartelua, työnäytöksiä, maukasta
ruokaa, non-stop-videoteatteria sekä ruukkikävelyitä. Kuvassa Leikarit-yhtye, pidetty vieraamme jo monilta vuosilta. n

Muistonäyttely Masuunilla
Taidegraafikko Piia Lehden rakastetut työt
esillä kotikylän galleriassa.
Teijon Masuuni täyttyy Piia Lehden (19732017) ihastuttavasta maailmasta kesäkuussa,
4.-30.6.2019. Lehden perheen ja ystävien organisoima näyttely juhlistaa edesmenneen taiteilijan upeaa tuotantoa ja elettyä elämää.
Lehden tuotannossa leimallista oli hänen
tapansa yhdistää ihminen, eläin ja luonto niin,
että niiden rajat sekoittuvat. Useissa teoksissaan Lehti tutki ihmisen ja puun samankaltaisuutta. Hän näki vanhan puun muotoutuneen
sen mukaan, kuinka ympäristö on sitä kohdellut.
”Puiden tavoin kasvamme valoa kohti ja suuntaamme oksamme sinne, missä on tilaa kasvaa”, hän sanoi.
Oksien lisäksi Lehti piirsi juuret osaksi ihmisen verenkiertoa ja sisäelimiä. Juuret joista
alamme ja oksat jotka kasvatamme, ovat meissä
samaan aikaan elävinä kerroksina.
Lehti kuului Suomen ja Turun taidegraafikoihin ja Helsingin ja Salon taiteilijaseuroihin.
Hän oli kotiseudullaan pidetty taiteilija ja taideopettaja. Vuosina 2004-2015 Lehti oli luotsaamassa ekologista lastenkulttuuritapahtumaa
Lasten Aurinkojuhlaa.
Näyttelyssä on esillä runsas kattaus taiteilijan
töitä uran varrelta ja ainakin osa niistä on myös
myynnissä. Tulot myytävistä töistä menevät
Lehden perikunnalle. n
Anni Valtonen

Teijon Alueen Kyläyhdistys järjestää 21.6.
PERINTEISET JUHANNUSJUHLAT, jonne
tullaan kauempaakin aistimaan vanhanajan
juhannuksen henkeä. Tapahtuma on viihtyisä
ja lämminhenkinen koko perheen juhla, jossa on paljon kivaa tekemistä sekä lapsille että
varttuneemmallekin väelle. Ohjelmatarjonnasta
löytyy muun muassa arpajaiset, perinteinen
saappaanheitto sekä muita kenttäaktiviteetteja. Kahvilassa voi nauttia virvokkeita ja syödä
makoisat letut. Grilli on kuumana koko illan.
Tanssimaan pääsee elävän musiinkin tahdissa,
orkesterina suosittu Lauri ja Pehmeät Vävyt. Illan kruunaa seutukunnan komein kokko.
Tervetuloa aistimaan vanhan ajan juhannuksen
henkeä Teijon ruukkikylään! n

Koulumuistot talteet!
Tänä vuonna juhlitaan Teijon koulun 150-vuotista toimintaa. Kyläyhdistys huomioi tämän arvokkaan tapauksen järjestämällä juhlat 7.9.2019
koulun pihapiirissä.
Juhlaan kootaan valokuvanäyttely, ja teemana
ovat kouluun liittyvät kuvat. Lisäksi sanallisia
muistoja kaivataan myös. Jos sinulla on siis joko
kuvamateriaalia tai kouluun liittyviä kertomuksia,
niin olethan yhteydessä Anu Pekanniemeen
joko sähköpostitse anunmeili@gmail.com tai puhelimitse 040 737 4378 (klo 16 jälkeen).
Muistoja kerätään toukokuun loppuun saakka.
Teijon koulu on Varsinais-Suomen vanhin koulu.
Koulu perustettiin yksityiseksi kouluksi vuonna
1869. Teijon tehtaan kansakoulu oli ensimmäinen
varsinaissuomalainen koulu, joka rekisteröityi
kansakouluksi. Koulu on toiminut samassa rakennuksessa vuodesta 1913 asti. n
Anu Pekanniemi

Pia Lehti: Kiiltokuvatytöt (2007)

TEIJON KIRKKO on avoinna yleisölle 8.6.-11.8.
keskiviikosta sunnuntaihin klo 11-17. Yksityistilaisuudet saattavat aiheuttaa pieniä poikkeuksia
aukioloon. Tarkat aukioloajat voi tarkistaa
teijo.fi-sivuilta. Järjestää Salon seurakunta ja
Teijon Alueen Kyläyhdistys. n
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Nauti veneilystä!

Johtavaa välitystoimintaa jo 30 vuotta

- Me hoidamme loput.
Kemiönsaari, Östra Granholmen
Merenrantatontti 1,3 ha ja mökki n. 20 m2
+sauna+puucee. Uusi Marinetek -laituri
valmiina. Suojainen sijainti. Hyvät rakennuspaikat. Sähkö. Rak.oikeus 120 +
40 m². H.119.000 € / vaihto

Vuokrattavana – Salo, Satamakatu 16
Laadukkaita toimistotiloja kalustettuna.
Todella korkeatasoinen. 600 m² – vuokra
2.000 €/kk

Meri-Teijo, Golfrinne
Upeita golf-rinteen tontteja vakituiseen/
vapaa-ajan asumiseen. Koulu ja päiväkoti vieressä.
H.1.500 € - 9.000 € / vaihto

Kemiönsaari, Norstön saari
Hieno vapaa-ajan paikka 1 ha tontilla.
Mökki 44 m2 rak. -16 ja vierasmökki n.
22 m2 rak.-18 +var. Vankka laituri.
Omaa rv n. 70 m. H. 310.000 €

Hangon Graniittilinna
Kesäksi 2019 varattavissa pop-up-myyntitiloja ykköspaikalla merenrannalla. Myös
ulkotiloja 24.6.-18.8.2019

Meri-Teijo, Hamarijärventie
Kirjakkalassa määräalatontteja 2 ha
hp. 20.000 € ja 3,3 ha hp. 35.000 € /
vaihtokin mahdollinen

Merialueita ja saaria – linnustus ja
kalastus
Rosala- Örö 259 ha - 319 ha - 4300 ha 5520 ha, saaria 29 ha ja 41 ha.
H. 2.000 - 8.000 €

Salo, Helenankatu 10 as 22
Ydinkeskustassa uutta vastaava 4. krs
KT-kulmahuon. 2h+k+s+ph+wc+vh =
67 m2 ja lasitettu parveke. Lisätilaa 26 m2
var. h.19.000 € . E=A. H. 234.000 € /vaihto

Merialueosuuksia kalastukseen /
metsästykseen, Teijo 259 ha H. 1.000 €.
Käytössä grillikatos, venepaikka ja
veneliuska.

Kemiönsaari, Rosala
Ihastuttava saari 3500 m2 ja n. 7000 m2,
Elva Bönders klobben saariryhmästä.
Pääosin kalliorantoja, saaristopuustoa,
suojaisia poukamia ja yhteisvesialueita.
H. 28.000 € - 48.000 €

Salo, Kirjakkalantie 40
Merenrannalla edustuskäyttöön suun.
hirsitalo 172/230 m2 isolla 2,57 ha tontilla
sekä 3 pientä majoitusmökkiä. Hyvä
ranta. H.460.000 € / tarjous

Veneet, perämoottorit
& veneilytarvikkeet

Salo, yritystiloja vuokrattavana
Varasto-, tuotanto-, liike- ja toimistotiloja. Koot 43 - 2350 m2 – kymmeniä
vaihtoehtoja.

Valtuutettu
Yamaha-huolto
Talvisäilytys

Wuorionkuja 4, Kemiö - Auki ark. 8-17 & la 9-15

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

Liisa Laaja
Kaisu Ala-Jokimäki
0400-783 787 050-346 9229

Esa Mattila
040-820 7249

www.kiinteistokolmio.fi

Torolf Andersson
040-537 7707

Ari Rinne
050-516 7799

Heikki Tuomisto
0500-535 560

WWW.KEMIONSAARENVENEKESKUS.FI

Helsingintie 14, Salo
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ENEMMÄN VIRTAA - VÄHEMMÄN PÄÄSTÖJÄ!

Teijo Ski & Action Park
Teijontie 345, 25570 Teijo
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Ruukkikylien kesä

Pvm	
  ja	
  klo	
  	
  

Tapahtumia	
  Teijon	
  alueen	
  ruukkikylillä.	
  (Muutokset	
  mahdollisia.)	
  

Lisätiedot	
  

Tiistaisin	
  18	
  
Sunnuntaisin	
  14	
  
Keskiviikkoisin	
  	
  18-‐21	
  	
  	
  
Keskiviikkoisin	
  	
  17-‐21	
  
Perjantaisin	
  	
  16-‐19	
  	
  
Lauantaisin	
  	
  10-‐14	
  
Sunnuntaisin	
  	
  11-‐12.20	
  
Sunnuntaisin	
  11-‐16	
  
8.6.-‐11.8.	
  ke-‐su	
  klo	
  11-‐17	
  
Huhtikuu	
  2019	
  
2.2.-‐30.5.	
  	
  
La	
  27.-‐28.4.	
  	
  11-‐16	
  
Ti	
  30.4.11-‐02	
  
Ti	
  30.4.	
  20-‐02	
  
Toukokuu	
  2019	
  
Päivittäin	
  1.-‐30.5.	
  
Ke	
  1.5.	
  	
  11-‐16	
  
Ke	
  1.5.	
  	
  11	
  ja	
  14	
  
Ke	
  1.5.	
  	
  11-‐15	
  
La	
  4.5.	
  	
  10-‐	
  
Su	
  5.5.	
  	
  9-‐16.30	
  
Su	
  5.5.	
  	
  13	
  
Ti	
  7.5.	
  
Pe	
  10.5.	
  	
  18	
  
La	
  11.5.	
  	
  17-‐18	
  
Su	
  12.5.	
  	
  11-‐16	
  
Su	
  12.5.	
  	
  11,	
  13	
  ja	
  15	
  
Su	
  12.5.	
  	
  12	
  ja	
  14.30	
  
Su	
  12.5.	
  	
  12-‐15	
  
La	
  18.5.	
  	
  10-‐16	
  
La	
  18.5.	
  	
  10-‐16	
  
La	
  18.5.	
  	
  11-‐16	
  
La	
  18.5.	
  	
  11-‐16	
  
La	
  18.5.	
  	
  11-‐16	
  
La	
  18.5.	
  	
  n.	
  13	
  
La	
  18.5.	
  	
  18	
  
La	
  25.5.	
  	
  13	
  
Su	
  26.5.	
  	
  11	
  
Su	
  26.5.	
  	
  11-‐16	
  
Su	
  26.5.	
  
To	
  30.5.	
  	
  11-‐16	
  
Kesäkuu	
  2019	
  
Päivittäin	
  	
  
Päivittäin	
  	
  
La	
  1.6.	
  	
  9	
  
La	
  8.6.	
  	
  10-‐17	
  
La	
  8.6.	
  	
  10-‐17	
  
La	
  8.6.	
  	
  11-‐13	
  
La	
  8.6.	
  	
  11-‐17	
  
La	
  8.6.	
  	
  21-‐	
  
Pe	
  21.6.	
  	
  17-‐02	
  
Pe	
  21.6.	
  	
  17.30-‐23	
  
Pe	
  21.6.	
  	
  
La	
  22.6.	
  	
  11-‐16	
  
22.-‐	
  30.6.	
  
Ke	
  26.-‐	
  28.6.	
  	
  9-‐16	
  
Pe	
  28.-‐29.6.	
  	
  12-‐22	
  
La	
  29.6.	
  	
  11-‐16	
  
Su	
  30.6.	
  	
  17	
  
Heinäkuu	
  2019	
  

Yleisurheilua	
  kaikenikäisille	
  Kirjakkalan	
  kentällä	
  tiistaisin	
  (4.6.	
  alkaen).	
  
Pesäpalloa	
  pelataan	
  Kirjakkalan	
  kentällä	
  sunnuntaisin	
  (9.6.	
  alkaen).	
  
Matilda-‐talon	
  sauna	
  järvenrannassa	
  lämpiää	
  kyläläisille	
  (26.6.-‐28.8)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Teijon	
  Kyläsaunassa	
  saunotaan	
  naiset	
  	
  17-‐19	
  ja	
  miehet	
  	
  19-‐21	
  	
  	
  
Teijon	
  Kyläsaunassa	
  yhteinen	
  uimapukuvuoro	
  miehille	
  ja	
  naisille	
  
Teijon	
  Masuunin	
  kesätori	
  lauantaisin	
  sisäpihalla	
  (29.6.-‐17.8.;	
  ei	
  10.8.)	
  
Teijon	
  Urheilutalolla	
  pitkäkestoinen	
  aerobic-‐jumppa.	
  Toivotaan	
  lisää	
  jumppaajia!	
  Vain	
  2	
  €/kerta.	
  
Teijo	
  Cafe	
  &	
  Bakeryn	
  Sunnuntaibrunssit	
  Teijon	
  Masuunin	
  kahvilassa	
  (30.6.-‐18.8.)	
  
Tiekirkko	
  (Teijon	
  Kirkko).	
  Yksityistilaisuudet	
  saattavat	
  aiheuttaa	
  pieniä	
  poikkeuksia	
  aukioloon.	
  	
  
	
  
Katariina	
  Lillqvist:	
  Prahan	
  vuodet	
  Teijon	
  Masuunin	
  galleriassa.	
  Vapaa	
  pääsy.	
  
Teijo	
  Cafe	
  &	
  Bakeryn	
  avajaiset	
  Teijon	
  Masuunin	
  kahvilassa	
  
Kesäkauden	
  avajaiset	
  ja	
  3-‐vuotissynttärit	
  Mathildan	
  Marinassa	
  
Ravintola	
  Teijon	
  Wappukaraoke	
  
	
  
Katariina	
  Lillqvist:	
  Bremerin	
  alkemia	
  Teijon	
  Masuunin	
  aulassa	
  ja	
  kahvilassa.	
  Vapaa	
  pääsy.	
  
Teijo	
  Cafe	
  &	
  Bakeryn	
  Vappubrunssi	
  Teijon	
  Masuunin	
  kahvilassa	
  
Vappubrunssi	
  Mathildan	
  Marinassa	
  
Ruukin	
  Krouvin	
  Wappubrunssi	
  
Teijon	
  alueen	
  ruukkikylien	
  talkoopäivä.	
  Talkoita	
  useissa	
  kohteissa.	
  Lounastarjoilu.	
  
G-‐Form	
  Enduro	
  Teijo	
  WarmUp	
  Teijo	
  Ski	
  &	
  Action	
  Parkissa.	
  Yleisöllä	
  vapaa	
  pääsy.	
  
Messu	
  Teijon	
  kirkossa	
  
Teijon	
  Seudun	
  Eläkkeensaajat	
  ry:	
  Vietämme	
  äitienpäivää.	
  Tarjolla	
  kakkukahvit	
  ja	
  omaa	
  ohjelmaa.	
  	
  
Ruoka	
  &	
  Viini	
  -‐tasting	
  Mathildan	
  Marinassa	
  
Matildan	
  Meriseuran	
  vuosikokous	
  Kankirautavarastossa.	
  Tule	
  kuulemaan	
  paikan	
  päälle	
  toiminnastamme.	
  
Teijo	
  Cafe	
  &	
  Bakeryn	
  Äitienpäiväbrunssi	
  Teijon	
  Masuunin	
  kahvilassa	
  
Äitienpäiväbuffet	
  Mathildan	
  Marinassa	
  
Ravintola	
  Teijon	
  äitienpäiväkattaus.	
  Pöytävarauksella.	
  
Äitienpäivän	
  kakkubuffet,	
  Café	
  Mathildedal.	
  Pöytävaraukset	
  adabakes@mathildedal.fi.	
  
Ruukki	
  kukkii	
  -‐tapahtuma	
  Teijon	
  Masuunilla:	
  käsityöläismarkkinat,	
  poniajelua,	
  ruukkikävely…	
  
Teijon	
  kirkko,	
  Teijon	
  kyläsauna	
  ja	
  Kyläsepän	
  paja	
  avoinna	
  
Huvilat@Ruukki	
  -‐tapahtuma	
  Mathildedalin	
  rannassa	
  ja	
  ruukkitehtailla.	
  Vapaa	
  pääsy.	
  	
  
Teijo	
  Cafe	
  &	
  Bakeryn	
  kakkubuffet	
  Teijon	
  Masuunin	
  kahvilassa	
  
PopUp	
  -‐gallerian	
  avajaiset	
  Puuhiilivarastolla,	
  Mathildedalin	
  rannassa	
  kävelytien	
  loppupäässä.	
  	
  
Tule	
  seuraamaan	
  rantaan	
  Matildan	
  Meriseuran	
  järjestämää	
  julkkiskisaa	
  Melges-‐purjeveneillä.	
  
Rauhanyhdistyksen	
  lauluilta	
  Teijon	
  kirkossa	
  
Hiljaisuuden	
  polku	
  Teijon	
  kansallispuistossa	
  (Matildanjärventie	
  84).	
  Vaelluksen	
  pituus	
  n.	
  5	
  km	
  (3,5	
  tuntia).	
  	
  
Jumalanpalvelus	
  ja	
  piknik	
  Teijon	
  kirkolla	
  (sään	
  salliessa	
  pihalla)	
  	
  
Teijo	
  Cafe	
  &	
  Bakeryn	
  Toukokuun	
  brunssi	
  Teijon	
  Masuunin	
  kahvilassa	
  
Teijon	
  Kulttuurimeijerin	
  kesän	
  avaus.	
  Vieraana	
  Milan	
  Svatos.	
  Iltaklubilla	
  mm.	
  tshekkiläisen	
  animaation	
  helmiä.	
  
Teijo	
  Cafe	
  &	
  Bakeryn	
  Helatorstain	
  herkkubuffet	
  Teijon	
  Masuunin	
  kahvilassa	
  
	
  
Iida	
  Reitti:	
  Faabeli	
  Teijon	
  Masuunin	
  aulassa	
  ja	
  kahvilassa.	
  Vapaa	
  Pääsy.	
  (1.6.-‐30.6.)	
  
Piia	
  Lehden	
  muistonäyttely	
  Teijon	
  Masuunin	
  galleriassa.	
  Vapaa	
  Pääsy.	
  (4.6.-‐30.6.)	
  
Koulun	
  kevätkirkko	
  Teijon	
  kirkossa	
  
Avoimet	
  kylät	
  -‐päivä	
  Mathildedalissa:	
  paljon	
  ohjelmaa.	
  
Avoimet	
  Kylät	
  -‐päivä	
  Teijolla:	
  paljon	
  ohjelmaa.	
  Lyhytelokuvafestivaali.	
  Teijon	
  kirkko	
  ja	
  kyläsauna	
  avoinna.	
  
Opastettu	
  retki	
  Sahajärven	
  vanhaan	
  puistometsään.	
  Ennakkoilmoittautuminen.	
  p.	
  0500-‐476406.	
  12	
  €/hlö	
  
Second	
  Chancen	
  ja	
  PetriS	
  Chocolaten	
  yhteisen	
  kesäpuodin	
  avajaiset	
  Mathildedalin	
  rannassa	
  
21	
  Matilda	
  All	
  Stars	
  keikalla	
  Mathildan	
  Marinassa	
  
Ravintola	
  Teijon	
  Juhannusaatto.	
  Karaoke	
  	
  20	
  alkaen.	
  
Teijon	
  Juhannusjuhlat	
  –	
  perinteinen,	
  viihtyisä	
  ja	
  lämminhenkinen	
  koko	
  perheen	
  juhla.	
  
Juhannusjuhlat	
  Mathildedalin	
  satamassa	
  	
  
Teijo	
  Cafe	
  &	
  Bakeryn	
  Juhannusbrunssi	
  Teijon	
  Masuunin	
  kahvilassa.	
  	
  
Teijon	
  kulttuurimeijerillä	
  surrealismin	
  historiaa	
  elokuvanäytteiden	
  ja	
  Bremerin	
  alkemia	
  -‐installaation	
  merkeissä	
  
Aikuisten	
  purjehduskurssi.	
  Koulutus	
  H-‐veneillä	
  (3	
  oppilasta	
  +	
  opettaja/vene),	
  150	
  €/hlö.	
  	
  
Beer	
  Camp	
  -‐	
  Suomen	
  Söpöin	
  Olutfestivaali,	
  Matildan	
  kartanon	
  puisto,	
  Mathildedal.	
  	
  
Ruukkipäivä	
  Mathildedalin	
  Ruukkitehtailla.	
  Ohjelmaa	
  kaiken	
  ikäisille.	
  FB:	
  Mathildedalin	
  kulttuuriyhdistys	
  ry	
  
Musiikkihartaus	
  Teijon	
  kirkossa.	
  	
  
	
  

FB:	
  Kirjakkalan	
  Alku	
  

Päivittäin	
  	
  
Päivittäin	
  	
  
Heinä-‐elokuu	
  
Heinäkuu	
  
12.7.-‐18.8.	
  
La	
  27.7.	
  
Elokuu	
  2019	
  
Elokuu	
  
Päivittäin	
  11.8.	
  asti	
  sekä	
  
viikonloppuisin	
  11.8.	
  	
  
La	
  3.8.	
  	
  17	
  
La	
  10.8.	
  	
  10–17	
  
Su	
  11.8.	
  	
  10–16	
  
La	
  10.8.	
  	
  11-‐16	
  
Su	
  11.8.	
  	
  10	
  
La	
  17.8.	
  	
  13	
  
La	
  31.8.	
  
Syyskuu	
  2019	
  
La	
  7.9.	
  	
  12-‐14	
  
La	
  14.9.	
  	
  12-‐15	
  
La	
  14.9.	
  
La	
  28.9.	
  

Mikaela	
  Holmberg:	
  Creatures	
  of	
  nature	
  Teijon	
  Masuunin	
  aulan	
  ja	
  kahvilan	
  puolella.	
  Vapaa	
  pääsy.	
  (2.7.-‐4.8.2019)	
  
Päivi	
  Hintsanen:	
  Kaikuja	
  kyyneltarhasta	
  Teijon	
  Masuunin	
  galleriassa.	
  Vapaa	
  Pääsy.	
  (3.7.-‐4.8.2019)	
  
Kulttuurimeijerin	
  Elokuvakesän	
  tapahtumat	
  näkyvät	
  pop-‐up-‐esityksinä	
  Teijon	
  ja	
  Halikonlahden	
  kylissä	
  ja	
  kartanoilla.	
  
Laiturijoogaa	
  Mathildedalin	
  satamassa	
  
Kesäteatteri:	
  Tankki	
  Täyteen.	
  Mathildedalin	
  Ruukkitehtailla.	
  	
  
Teijon	
  alueen	
  kylissä	
  Saunapäivä.	
  Tervetuloa	
  saunomaan!	
  
	
  
Kulttuurimeijerin	
  Elokuvakesän	
  tapahtumat	
  näkyvät	
  pop-‐up-‐esityksinä	
  Teijon	
  ja	
  Halikonlahden	
  kylissä	
  ja	
  kartanoilla.	
  
Bengs-‐Shrestha,	
  Bruun-‐Järvenpää,	
  Järvinen,	
  Kärki,	
  Nenye,	
  Pelkonen	
  ja	
  Pellinen:	
  Muutoksia-‐näyttely	
  (6.8.-‐1.9.).	
  	
  
Naumanen	
  ja	
  Pihlajakoski:	
  Room	
  with	
  a	
  View	
  -‐näyttely	
  (6.8.-‐1.9.).	
  Vapaa	
  pääsy.	
  Teijon	
  Masuunin	
  Galleria.	
  
Jorma	
  Uotinen	
  &	
  avec	
  -‐konsertti:	
  Pariisin	
  taivaan	
  alla.	
  Mathildedalin	
  Ruukkitehtailla.	
  	
  
Teijon	
  Wanhanajan	
  Markkinat	
  Teijon	
  Masuunin	
  ympäristössä.	
  Reipasta	
  markkinahumua,	
  monenlaista	
  ohjelmaa,	
  
ainutlaatuisia	
  käsityöläistuotteita,	
  maukasta	
  ruokaa…	
  Avoimet	
  ovet	
  Teijon	
  kirkossa.	
  
Wanhanajan	
  herkkubuffet	
  Teijon	
  Masuunin	
  kahvilassa	
  
Messu	
  Teijon	
  kirkossa	
  	
  
Hiljaisuuden	
  polku	
  Teijon	
  kansallispuistossa	
  (Matildanjärventie	
  84).	
  Vaelluksen	
  pituus	
  n.	
  5	
  km	
  (3,5	
  tuntia).	
  
Venetsialaiset	
  Mathildan	
  Marinassa	
  
	
  
Teijon	
  koulu	
  150	
  v	
  -‐juhlat	
  koulun	
  pihalla.	
  Ohjelmassa	
  arvovaltainen	
  juhlapuhe	
  sekä	
  näyttelyitä.	
  Kahvia	
  ja	
  kakkua.	
  	
  
Food	
  Trail	
  -‐avotuliruokatapahtuma	
  Teijon	
  kansallispuistossa	
  
Matilda	
  Rock	
  Mathildedalin	
  Ruukkitehtailla	
  
Teijo	
  Uphill	
  Challenge,	
  Teijo	
  Action	
  Park	
  

	
  

	
  

mathildedal.fi	
  
teijo.fi/palveluja/kylasauna	
  
teijo.fi/palveluja/kylasauna	
  
teijonmasuuni.fi	
  
Maija	
  Rautamäki,	
  p.	
  050	
  560	
  3456	
  
teijocafebakery.fi	
  
teijo.fi	
  
	
  
teijonmasuuni.fi	
  
teijocafebakery.fi	
  
mathildanmarina.fi	
  
ravintolateijo.fi	
  
	
  
teijonmasuuni.fi	
  
teijocafebakery.fi	
  
info@mathildanmarina.fi	
  
FB:	
  Ravintola	
  Ruukin	
  Krouvi	
  
teijo.fi	
  
hhcmb.fi	
  
salonseurakunta.fi	
  
teijonelakkeensaajat.elakkeensaajat.fi	
  
mathildanmarina.fi	
  
p.	
  0400	
  410	
  264;	
  pasi.pyysiainen@m3group.fi	
  
teijocafebakery.fi	
  
info@mathildanmarina.fi	
  
ravintolateijo.fi	
  
mathildedal.fi	
  
teijonmasuuni.fi	
  
teijo.fi	
  
info@mathildanmarina.fi;	
  FB:	
  Huvilat&Ruukki	
  
teijocafebakery.fi	
  
djk.fi	
  
p.	
  0400	
  410	
  264;	
  pasi.pyysiainen@m3group.fi	
  
FB:	
  Ruukki	
  kukkii	
  ja	
  käsityöläismarkkinat	
  2019	
  
salonseurakunta.fi	
  
salonseurakunta.fi	
  
teijocafebakery.fi	
  
kulttuurimeijeri.org	
  
teijocafebakery.fi	
  
	
  
teijonmasuuni.fi	
  
teijonmasuuni.fi	
  
salonseurakunta.fi	
  
FB:	
  visitmathildedal,	
  teijo.fi	
  
teijonmasuuni.fi,	
  FB:	
  Teijon	
  Masuuni,	
  teijo.fi	
  
FB:	
  Teijon	
  Masuuni	
  
FB:	
  visitmathildedal	
  
mathildanmarina.fi	
  
ravintolateijo.fi	
  
teijo.fi,	
  FB:	
  Teijon	
  Juhannusjuhlat	
  
mathildanmarina.fi	
  
www.teijocafebakery.fi	
  
kulttuurimeijeri.org	
  
Pasi	
  Pyysiäinen,	
  p.	
  0400	
  410	
  264	
  
FB:	
  Beer	
  Camp	
  Finland	
  
mathildedal.fi	
  
salonseurakunta.fi	
  
	
  
teijonmasuuni.fi	
  	
  	
  
teijonmasuuni.fi	
  
kulttuurimeijeri.org	
  
mathildanmarina.fi	
  
teatteriprovinssi.fi	
  
teijo.fi	
  
	
  
kulttuurimeijeri.org	
  
teijonmasuuni.fi	
  
mathildedal.fi;	
  /tiketti.fi/	
  
teijo.fi,	
  FB:	
  Teijon	
  Wanhanajan	
  Markkinat	
  
teijocafebakery.fi	
  
salonseurakunta.fi	
  
salonseurakunta.fi.	
  
mathildedal.fi	
  	
  
	
  
teijo.fi	
  
mathildedal.fi	
  
mathildedal.fi	
  
teijouphillchallenge.fi	
  

