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Helmivene – Ainutlaatuisia babyalpakkatuotteita
Käsityöpuoti Helmivene on avannut myymälän
Teijon Masuunilla toukokuussa. Vuonna 2007
perustettu Helmivene myy, markkinoi ja maahantuo erittäin hienosta alpakan kuidusta valmistettuja vaatteita, asusteita sekä käsityö- ja
konelankoja alpakan kotimaasta, Perusta. Yrittäjä Virpi Grönroosilla on yli kymmenen vuoden kokemus alpakkatuotteista, ja kotona Paraisilla heillä on 15 alpakkaa. Virpi kuuli vapaana olevasta myyntitilasta Teijon Masuunilla ja
käytyään katsomassa tiloja, hän ihastui miljööseen niin, että päätti nettimyynnin lisäksi avata
puodin. ”Teijolaiset ovat toivottaneet minut oikein lämpimästi tervetulleiksi”, Virpi kertoo innoissaan.
Alpakka on kotoisin Etelä-Amerikasta, jossa
elää n. 85-90 % maailman neljästä miljoonasta yksilöstä. Alpakka on aito luonnonkuitu, joka on ammattitaitoisesti jalostettuna kestävää
ja pitkäikäistä. Kuitu on lisäksi antibakteerista: se ei sisällä rasvaa kuten lampaanvilla ja on
kosteanakin lämmin. Alpakkatuotteet soveltuvat usein myös villa-allergikoille. Laadukas babyalpakka on yksi maailman arvostetuimmista
ja hienoimmista kuiduista ja se on todella keveää ja silkkisen tuntuista. Vain noin 10 % koko
maailman kuiduista on laadultaan babyalpakkaa. Saatavana on lähes 20 eri luonnonväriä, joten värjäämisen tarve vähenee ollen näin ekolo-
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gisempaa. Kokeilin babyalpakan villasta tehtyjä
lapasia, jotka suorastaan hellivät käsiäni silkinpehmeydellään - ja ostinkin ne itselleni odottamaan ensi talven pakkasia.
Virpi Grönroosin omista alpakoista tehdään
myyntiin lankaa. Kerien etiketit on ihanas-

ti nimetty omien alpakoiden mukaisesti: ”Calle, huacaya, synt. 5.11.2007. Luonne: Voimakas Tulisielu.” Lankojen kehräämisessä tehdään
yhteistyötä Ruukin Kehräämön kanssa. Helmiveneen myymälästä saa alpakkalankojen lisäksi
neuleohjeita esim. lapasten tekoon. Babyalpakka-langasta teetätetään Suomessa sukkia, vauvanpeittoja, myssyjä ja pipoja. Muita tuotteita,
kuten viittoja, huiveja sekä käsityö- ja konelankoja, on maahantuotu jo vuodesta 2010 lähtien kehitysyhteistyönä Perusta, josta asusteiden
tekoon vaadittua ammattitaitoa on löytynyt tuhansien vuosien ajan.
Helmivene tekee myös kirjasidoksia ja sidoskorjauksia, köysi- ja keramiikkatöitä, villiyrttituotteita sekä erilaisia kädentaitotuotteita vaihtuvin
valikoimin. Lisäksi myynnissä on suomalaisten
pienyrittäjien valmistamia yksilöllisiä tuotteita.
Myymälä on auki viikonloppuisin syys-talvikauden aikana, mutta kannattaa seurailla netistä mahdollisista muutoksista aukioloaikoihin. Helmiveneen maahantuomien tuotteiden jälleenmyyjinä toimivat mm.
Naantalin Unikeko Shop ja Turun Taito Shop. Tuotteita voi ostaa myös nettimyynnin kautta (https://helmivene.mycashflow.fi/).
Lisätietoa: https://helmivene.fi/
Tekstit ja kuva: Sanna Brandt

Tapahtumia Teijon alueen ruukkikylissä. (Muutokset mahdollisia.)

Syyskuu ma-pe 10-15; la-su 12- Mariella Rauhala Teijon Masuunin galleriassa ja Marjo Yli-Antola: Maalauksia Teijon Masuunin aulan ja kahvilan
16, lokak. alkaen viikonloppuisin näyttelytilassa (7.9.-17.11. Teijon Masuunin aukioloaikoina). Vapaa pääsy. teijonmasuuni.fi
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Kyläsauna lämpiää: ke yhteisvuoro 16-19, pe naiset 17-19, miehet 19-21 ja su yhteisvuoro 17-20. teijo.fi.
Aila Salmivaaran taidenäyttely: grafiikkaa, maalauksia, keramiikkaa. Kakku-Ruhtinatar -kahvilassa, Vilniementie 1
Kirjakkalan Alku: Punttisali avoinna Alun talolla. Lasse Kurppa p.044 2782705
Teijon koulun 150-vuotisjuhlat koulun pihalla. Ohjelmassa juhlapuhe sekä näyttelyitä, kahvia ja kakkua. teijo.fi
PetriS Chocolaten Syyspäivä. Mukana: Vilikkala Kotisäkki, Kantti Design-Shop, Malanka luonnonkosmetiikka,
Culinaristit.com, Torpan hunaja ja PetriS Lettula. FB: Syyspäivät Mathildedalissa, petris.fi.
Food Trail -avotuliruokatapahtuma Teijon kansallispuistossa. mathildedal.fi
Aarrekartta-mielikuvaharjoittelu Masuunilla, 8 €/hlö. Järj. Hieroja Tiina Vaarapuro. Lisätiedot FB, 0500 384 504.
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen syystalkoot. Lisätiedot: teijo.fi ja FB.
Mathildedalin Ruukkitehtailla, Ruukinranta: Mathilda Design -markkinat.
Mathildan Marina: hyväntekeväisyyshuutokauppa. info@mathildanmarina.fi
Espanjalainen tapas-buffet Teijon Masuunin kahvilassa. teijocafebakery.fi
Saunajoogaa Mathildan Marinassa (20 €/hlö), paikkoja rajoitetusti. Varaukset: info@mathildanmarina.fi
Teijo Uphill Challenge, Teijo Action Park. teijouphillchallenge.fi
Kirjakkalan Alku: Kesäkauden palkintojen jako Alun talolla.
Kylä koulun tukena – kyläkouluseminaari Salon kaupungintalolla. Koulun ja kylän yhteistyö, sen kehittäminen ja
hyvät mallit, esimerkkinä mm. Teijon koulu. Järj. Varsinais-Suomen Kylät ry.
Hyvinvointipäivä Teijon Masuunilla, järj. Hieroja Tiina Vaarapuro. Lisätiedot: FB tai p. 0500 384 504
Vohvelibuffet Teijon Masuunin kahvilassa. teijocafebakery.fi
Oktoberfest Mathildan Marinassa, Special menu 17-21. Vapaa pääsy, pöytävar.: info@mathildanmarina.fi
Ihanasti itselle. Kehon ja mielen hyvinvointiviikonloppu Mathildedalissa. FB: Ihanasti itselle
Halloween-disco Mathildan Marinassa, dj. N-Ter vauhdissa, vapaa pääsy, info@mathildanmarina.fi
Joulukorttipaja Teijon Masuunilla, 8 €/hlö. Järj. Hieroja Tiina Vaarapuro. Lisätiedot: FB tai p. 0500 384 504.
Jouluaskartelua luonnon materiaaleista Masuunilla, 8 €/hlö. Järj. Hieroja Tiina Vaarapuro, p. 0500 384 504.
Joulun ajan tapahtumat julkaistaan seuraavassa lehdessä, joka ilmestyy marraskuun puolivälissä.

KyläKuulumisia
Teijon AlueenKyläyhdistys ry • Jäsenlehti 3/2019 • www.teijo.fi

Kuva: Yksityisarkisto

Kyläyhdistys tukee Varsinais-Suomen vanhinta kansakoulua
Moni asia Kyläyhdistyksen historiassa on tapahtunut vähän niin kuin vahingossa, sattumalta – ja yksi asia on johtanut toiseen. Myöhemmässä tarkastelussa sattumat ovat osoittautuneet hyvinkin onnekkaiksi.
Vuosituhannen alussa Turun yliopiston kulttuurihistorian professori tuli saunomaan Kyläsaunaan. Saunan lämmössä, kyläläisten kanssa jutellessa, syntyi ja hautui ajatus lähteä tutkimaan Teijon alueen historiaa. Joukko opiskelijoita teki useita haastatteluja, jotka myöhemmin toimivat artikkeleiden, opinnäytetöiden ja kirjojen pohjana. Yksi tutkimuksen kohde oli Teijon koulu. Kyläyhdistys tuki projektia muun muassa haastattelujen käytännön järjestelyissä sekä järjestämällä kirjan julkistamistilaisuuden.
Tutkimusprojektista taisi pikkuhiljaa alkaa Kyläyhdistyksen ja koulun tiiviimpi yhteistyö. Tiimitoimintamme taas käynnistyi vuoden 2006 kyläsuunnitelmasta, jonka julkistamistilaisuudessa oli esillä koululaisten laaja piirustusnäyttely. Pari vuotta myöhemmin Teijon koulun epävirallinen
vanhempaintoimikunta halusi tulla Kyläyhdistyksen siipien suojaan yhdeksi tiimiksi. Toki vaa’assa painoivat myös kuntaliitoksen aiheuttamat uhkakuvat. Tiimin päätehtäväksi tuli julkaista Teijo+ -matkailulehteä sekä rahoittaa sillä leirikouluja ja muuta lasten virkistystoimintaa.
Pari vuotta myöhemmin, vuonna 2011 Kyläyhdistys päivitti sääntönsä vastaamaan kovastikin laajentunutta toimintaansa. Tuolloin sääntöihimme lisättiin yhdeksi uudeksi toiminnan tarkoitukseksi ”tukea alueen koulutoimintaa sekä kunnallista tai rekisteröityjen yhdistysten harjoittamaa
päiväkotien toimintaa”.
Vuosi vuodelta tahti tuntuu kiihtyvän. Nykyisin talkoopanoksemme koulun hyväksi on mittavaa: tiimin normaalitoiminnan lisäksi teemme opettajien rinnalla työtä luontokoulun saamiseksi Teijolle. Lisäksi – sattumien summana alkanut – alaluokkien iltapäivätoiminta on Kyläyhdistykselle jättipanostus, jonka myötä toimimme nykyisin myös työnantajan roolissa.
Niinpä on luontevaa, että nimenomaan Kyläyhdistys järjestää Teijon koulun 150-vuotisjuhlat. Myös kymmenen vuotta sitten uusi lukuvuosi käynnistyi Kyläyhdistyksen järjestämien juhlien merkeissä. Tällä kertaa koululaisten juhlat alkavat jo viikon alussa, yllätyksellä. Kyläyhdistys on hankkinut koulun 31 oppilaalle henkilökohtaisen muiston juhlan kunniaksi.
Tuttuun tyyliin itse juhlatilaisuus on kotoisa, ei ole pukupakkoja. Aluksi pidetään vähän puheita ja kuunnellaan koululaisten musiikkiesitys. Sen
jälkeen tutustutaan näyttelyihin, tavataan tuttuja ja muistellaan menneitä sekä nautitaan kahvia ja kakkua. Tilaisuutta varten koululaiset rakentavat majoja, joihin vieraat voivat tutustua. Lisäksi pystytetään ”150 hetkeä Teijon koulun historiasta” -näyttely, joka levittäytyy koulun eri tiloihin. Valokuva-, todistus- ym. muistojaan ovat luovuttaneet muutamat avuliaat kyläläiset. Näyttelyssä on esillä myös koululta löytyviä dokumentteja ja iltapäiväkerholaisten piirustuksia.
Toivomme, että juhlaan osallistuu mahdollisimman moni kyläläinen. Kyläkoulu on ruukkikyliemme sydän, joka sykkeellään huolehtii elämän jatkumisesta. Tulethan siis sinäkin juhlistamaan Varsinais-Suomen vanhinta kansakoulua ja 150 vuoden kouluhistoriaa.
Lämpimästi tervetuloa Teijon koululle lauantaina 7.9. klo 12!
Marja-Sisko Ranta		
Anu Pekanniemi
puheenjohtaja		 juhlavastaava
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Iltapäivätoiminta jatkuu

Kylätalo Punaportin kesäkiireitä

Koulujen alkamisen myötä myös Teijon koulun iltapäivätoiminta on startannut. Salon kaupunki ei järjestä Teijon alakoululla ip-toimintaa, koska lasten lukumäärä on vähemmän kuin
kahdeksan. Kyläyhdistys nappasikin jo kaudella 2018-2019 kopin toiminnan pyörittämisestä.
TAKYn hallituksen jäsenistä Rea Hietanen toimii iltapäiväkerhon yhteyshenkilönä. Rahoitus
katetaan asiakasmaksujen lisäksi pääosin eri tapahtumien tuotoilla. Lisäksi paikalliset yrittäjät
ja yksittäiset henkilöt ovat auttaneet toimintaa
lahjoittamalla muun muassa välipala-aineksia ja
askartelutarvikkeita.
Iltapäivätoiminta Teijolla seuraa pääpiirteittäin Salon kaupungin toimintatapaa. Päivittäinen ohjelma kattaa ajan koulun päättymisestä puoli viiteen asti; tuona aikana lapsille tarjotaan välipala. Toiminnan punaisena lankana on
liikunnallisuus ja luonto. Toimimme pääasiassa koulun tiloissa ja alueella, joita saamme käyttää ilman erillistä korvausta. Lisäksi ympäröivä
luonto, Teijon Urheilutalo ja lähialueet tarjoavat
vaihtelun mahdollisuuksia.
Tänä syksynä lapsia on mukavasti seitsemän.
Iltapäiväkerhoa vetävät Helena Hurula ja Heli Tuomi. Toimintaan ovat tervetulleita myös
muut kuin ykkös- tai kakkosluokan oppilaat
Teijolta ja miksei muistakin kouluista.
Rea Hietanen

Lahjoituksena saadun Kylätalo Punaportin avajaisia vietettiin toukokuun puolessa välissä,
minkä jälkeen tuolla jylhällä niemellä onkin ollut melkoinen tohina. Kylätalo oli kesämaanantaisin kyläläisten ja vieraiden vapaassa käytössä. Samalla paikkaa kunnostettiin lukuisina talkoopäivinä. Upeat merimaisemat saatiin näkyviin mittavalla metsänraivauksella, jonka tuloksena syntyi myös vuoden polttopuut. Jo keväällä viisihenkinen hoitotiimi hankki Punaporttiin nykyaikaiset ekovessat ja uuden kaasugrillin, jotka on todettu erittäin toimiviksi. Laiturin ruostuneet kaiteet hiottiin ja maalattiin, laiturille menevät portaat korjattiin turvallisemmaksi. Tuvan puupenkit korvattiin mukavilla
tuoleilla, ja sisustusta täydennettiin lahjoituksena saadulla sohvalla sekä tasokkailla äänentoistolaitteilla. Peräseinää koristavat nyt kaunis raanu ja tunturiaiheinen maalaus vuodelta 1975 eli
samana vuonna kuin paikalliset metallimiehet
rakensivat Punaportin.
Kylätalo Punaportissa on kesän aikana vieraillut yli 500 henkilöä, ja kävijät ovat poikkeuksetta luvanneet tulla toistekin. Monen vieraan ehdoton suosikki oli helteisinä kesäpäivinä uiminen, sukeltaminen mereen korkealta laiturilta.
Lomakauden loputtua varauskirja on täyttynyt
vinhaan tahtiin, onhan Kylätalo oiva paikka pitää perhejuhlia ja yrityksen tai yhdistyksen syyskauden aloitustapahtumia. Syksyn mittaan pai-

Kyliltä kuultua

Tiedotustiimi hakee lehden taittajaa
KyläKuulumisia-jäsenlehti on taiteltu Tatu
Gustafssonin taitavissa käsissä jo pidemmän aikaa. Tatu toivoisi, että Teijon alueen kyliltä löytyisi innokas henkilö, joka olisi valmis tutustumaan lehden taittamisen saloihin. Olethan yhteydessä Sanna Brandtiin (tiedottaja@teijo.fi),
jos kiinnostuit asiasta.
Meriseuran infotilaisuus
Matildan Meriseura järjestää la 5.10. klo 11-12
infotilaisuuden Matildan Marinan kabinetissa kaikille, jotka ovat kiinnostuneet meriseuran toiminnasta ja koulutuksista. Tule mukaan,
jos haluat lisätietoa mm. purjevene S/Y Sagan
vuokraus- ja käyttömahdollisuuksista tai ensi kesän lasten, nuorten ja aikuisten purjehduskoulutuksesta. Lisätiedot: kommodori Pasi Pyysiäinen, p. 0400 410 264.
Keramiikkapaja aloittaa syyskuussa
Työskentely Teijon keramiikkapajalla aloitetaan
ma 9.9. klo 16. Vanhat ja uudet tekijät, tervetuloa! Lisätiedot: Aila Salmivaara, p. 040 559
2279.
Teijon Seudun Eläkkeensaajat
Eläkkeensaajat viettävät kerhopäivää Teijon
Masuunilla ti 10.9. klo 14 sekä to 3.10. klo 14,
jolloin paikalla vierailevat Salon omaishoitajat.
Eläkkeensaajat järjestävät loppusyksystä Teijon
kirkossa kaikille avoimen sellokonsertin, jonka

tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan Facebookissa ja ilmoitustauluilla.
Marjatta Munter
Matilda Rock
Kyliemme oma kotikutoinen Matilda Rock -festari järjestetään jo viidennen kerran. Tapahtuma alkaa pe 13.9. Etkoilla Kyläravintola Terhossa, jossa soittaa kyliltä tutut KALJAFARIT, joka
on Bob Marley tribuuttibändi. Koko perheelle
sopivaa päätapahtumaa vietetään Mathildedalin
Ruukkitehtaitten alueella la 14.9. klo 15-20.30.
Viisi eri bändiä soittaa kesäteatterin lavalla tai
sateen sattuessa Valimo-juhlarakennuksessa.
Jatkot vietetään Kyläravintola Terhossa KURT
MAUSER -yhtyeen voimin, joka esittää rouhevaa Amerikan eteläosien rockmusiikkia. Kaikki Matilda Rock -esitykset ovat ilmaisia - järjestäjä toivoo kuitenkin nöyrästi pientä vapaaehtoismaksua. Lisätietoja: FB Matilda Rock 2019.
Tervetuloa!
Petri Honkala, Matilda Rock Hemmo
Tietoja Winha-kelkoista kaivataan
Veteraanikelkkakerho järjestää la 18.1.2020
Winha 50-vuotistapahtuman merkin synnyinseudulla Teijolla. Paikalle on tulossa 10-15 eri
kelkkamerkkiä ympäri Suomea. Winha-kelkkaa valmistettiin Teijon tehtailla 1969-1974.
Kerhon tiedottaja Reijo Juhola on halukas haastattelemaan Winha-kelkan tuotantolinjoilla ja

kassa tehdään vielä kunnostustöitä, mutta yöpakkasten myötä Punaportin vesijohto joudutaan sulkemaan, ja saunominen loppuu talven
ajaksi. Ennen kevään tuloa onkin sitten hyvä aika miettiä yhdessä, miten Kylätalo Punaportti
voisi ensi vuonna palvella kyläläisiä ja ruukkikylien yhteisöjä entistä paremmin.
Pentti Niemi

rille jää kesästä muistoksi - työtodistuksen lisäksi - hienot aikaansaannokset ja mukavat hetket
kyläläisten kanssa.

Palkitut talkoolaiset
Kesäkuu: Markku Kiuru, joka on toiminut Kylätalotiimissä viikoittaisena apuna.
Heinäkuu: Johanna Serlachius, joka on toiminut kahvila-aktiivina.
Elokuu: Jari Bergman, joka on ollut kaikissa kesän tapahtumissamme päägrillaajana.

Kuva: Veka Helin

Kesätyöntekijät ahkerina
Kyläyhdistys tarjosi kesätöitä neljälle 15-17-vuotiaalle nuorelle mm. OP Lounaismaan Kesäduunin ja Helsingin kaupungin kesäsetelin avulla. Aino, Vilma, Oskari ja Kalle avustivat Teijon Juhannusjuhlien, YLEn saunapäivän ja Wanhanajan Markkinoiden valmisteluissa; he auttoivat Kylätalo Punaportin kunnostustöissä ja ylläpitivät Teijon alueiden viihtyisyyttä
mm. ruohoa leikkaamalla. Nuoret tekivät työnsä tunnollisesti ja hyvin, myös oma-aloitteisuudesta voimme heitä kiittää. Toivomme että nuo-

suunnittelussa mukana olleita henkilöitä ennen
tapahtumaa. Yhteydenotot: p. 050 554 5648;
reijo.reijojuhola@gmail.com.
Bike-park kaipaa talkooapua
Bike-park -maastopyöräreitistö rakentuu pikkuhiljaa Meri-Teijo Ski alueelle. Lisäksi kansallispuistoon on valmistumassa sekä helppo että vaativa 5 km maastopyöräreitti, jotka rakennetaan yhdessä Metsähallituksen kanssa. Radoille levitetään kapeina urina kivituhkaa ajettavuuden parantamiseksi. Tarvitsemme talkooapuja sekä täydentämään hissipyöräilyratoja että maa-aineksen tasoitukseen lapiolla. Radat olisi tarkoitus saada valmiiksi lokakuun alkuun mennessä. Talkoista kiinnostuneita pyydämme ottamaan yhteyttä: Tapani Kakko,
info@meriteijo.fi .
Salon kaupungin linja-autovuorot
Salon joukkoliikenteen eli Paikun uusien aikataulujen ja reittilinjaston tavoite on palvella koko Salon alueen asukkaita entistä paremmin,
mikä toteutuukin Teijon Ruukkikylien alueella
hienosti. Linja-autot liikennöivät arkisin tunnin
välein Mathildedalista aina Ollikkalaan asti.
Maksutapana busseissa käyvät käteinen, Waltti-matkakortit ja Waltti-mobiililippu. Pankkikortit eivät käy linja-autoissa maksuvälineenä.
Ohessa uudistetut linja-autovuorot.

Kuva: Sanna Brandt

Tapahtumien runsautta
Teijon alueen ruukkikylillä on vietetty oikein
tapahtumarikasta kesää. Tarjolla on ollut kymmeniä eri tapahtumia joka kuukausi ja Teijon
kansallispuiston reiteilläkin on ollut kova vilske.
Kyläyhdistys on järjestänyt pitkin kesää isoja ja
pieniä tapahtumia, joissa on käynyt yhteensä yli
10 000 henkilöä. Päätapahtumina ovat olleet
Teijon Juhannusjuhlat sekä Teijon Wanhanajan
Markkinat. Lisäksi kirkossa on ollut ovet avoinna aikaisempaa laajemmin, Kyläsaunaa on lämmitetty kolme kertaa viikossa ja Kylätalossa on
ollut ovet avoinna kerran viikossa. YLEn Suomi
saunoo –tempauksessa heinäkuussa tarjottiin ilmaiset löylyt ja toistasataa ihmistä osallistui valtakunnalliseen tapahtumaan Teijolla.
Juhannusjuhlista nautittiin aurinkoisessa säässä,
joka keräsikin paikalle mukavan määrän keskikesän juhlan viettäjiä. Tarjolla oli perinteistä ju-
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hannusohjelmaa arpajaisineen sekä saappaanheittokisoineen ja tanssimaan pääsi Lauri ja
Pehmeät Vävyt -orkesterin tahdissa. Kasvomaalaus oli kovin suosittu. Kokkoa ei valitettavasti
voitu polttaa metsäpalovaroituksen vuoksi.
Teijon Wanhanajan Markkinat järjestettiin elokuussa viidennen kerran. Arvioimme, että vierailijamäärä ylitti edellisen vuoden jo lauantaina. Paikalle saavuttiin kauempaakin busseilla ja
tilauskyydeillä. Myyjiä oli lähes viisikymmentä, ja tarjolla oli useita työnäytöksiä kuten värttinällä kehruuta. Musiikkia esitti tuttu Härkätien Leikarit. MCS Aboenis esitteli keskiaikaisen taistelun saloja: mukana oli yli 20 buhurtin harrastajaa Turun alueelta sekä sisarseuroista
Porista ja Tampereelta. Lapsille oli tarjolla omaa
ohjelmaa: linnanrakennusta, malmin murskaamo ja Ritva-mummin satukammari. Sateisena sunnuntaina paikalla oli lisäksi eläinvierailijoita: lampaita, aaseja sekä ritari Hompsu-hevosineen. Kyläyhdistys myi markkinoilla arpoja sekä syötävää pienempään ja suurempaan nälkään. Markkinatapahtuma on saanut paljon kiitosta niin myyjiltä, ohjelmanumeroiden järjestäjiltä kuin markkinavierailta.
Kyläyhdistys on pitänyt Teijon tiekirkkoa auki
viitenä päivänä viikossa. Laajojen aukioloaikojen myötä kirkossa oli lähes 2000 kävijää enemmän kuin viime vuonna. Huiman 3700 kävijämäärän saavuttamiseen auttoivat myös Salon seurakunnan järjestämät tiekirkko-opasteet.
Kokeneita kirkko-oppaita oli 12; heillä oli apuna kirkon esittelyteksti suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Teijon kirkosta painettiin
myös kaunis postikortti, jonka saattoi ostaa itselle muistoksi.
Kyläyhdistys kiittää kaikkia tapahtumien järjestelyihin ja monenlaisiin talkoisiin osallistuneita aktiivisia kyläläisiä, yhdistyksiä sekä alueen
yrityksiä. Ilman teitä kaikkia näin mittava tapahtumatuotanto ei olisi ollut mahdollista. Toivomme, että jatkossakin saamme järjestää hienoja tapahtumia kyläläisten kanssa.

Kyläyhdistyksen tiedottaja Sanna Brandt toimi Wanhanajan
Markkinoilla kuuluttajana. Kuva: Markku Kankaala.

Teijo Cafe & Bakery
Teijo Cafe & Bakeryn pikkusisko Ravintola Teijon Arkki avautuu
lokakuussa osoitteessa Telakkatie 25.
www.ravintolateijonarkki.fi
niina.vihnusvuori@teijonruukki.fi
p. 045 2396414

Mathildedal — Salo — Ollikkala
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Tullintie (lähtöpysäkki: Mathildedal P) – Teijontie – Merikulmantie – Kirjolankatu –
Hakastaronkatu – Sairaalantie – Perniöntie – Raatihuoneenkatu – Mariankatu –
(LA) – Annankatu – Mariankatu – Turuntie – Sepänkatu – Uhrilähteenkatu –
Metsäkedonkatu – Vanutehtaankatu (päätepysäkki: Kuuselankatu E)

Vanutehtaankatu (Kuuselankatu E) – Hämeenojankatu – Uhrilähteenkatu –
Sepänkatu – Turuntie – Mariankatu – (LA) – Annankatu – Mariankatu –
Raatihuoneenkatu – Perniöntie – Sairaalantie – Hakastaronkatu –Kirjolankatu –
Merikulmantie – Teijontie – Tullintie (päätepysäkki: Mathildedal E)

