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Tapahtumia Teijon alueen ruukkikylissä
Pvm Klo TAPAHTUMAKALENTERI 18.12.2020-28.2.2021 (Muutokset mahdollisia!)

Keskiviikkoisin! 16-19 Teijon Kyläsauna: yhteinen  uimapukuvuoro miehille ja naisille. Teijo.fi/palveluja/kylasauna  
HUOM! Seuraathan mahdollisia koronavirustilanteen vaikutuksia aukioloihin! Teijo.fi.

Perjantaisin! 17-21 Teijon Kyläsauna: naiset 17-19, miehet 19-21. Teijo.fi/palveluja/kylasauna  

Sunnuntaisin! 17-20 Teijon Kyläsauna: yhteinen uimapukuvuoro miehille ja naisille. Teijo.fi/palveluja/kylasauna  

Mahdolliset seurakuntatapahtumat mm. joulupyhien ajalle tarkistettavissa: salonseurakunta.fi/pernio

2.1.-28.2.2021 La-su
12-16

Sirpa Häklin näyttely ”Kaikki virtaa/Everything flows” Teijon Masuunin Galleriassa. Vapaa pääsy. 
16.1.2021 Taiteilijatapaaminen 13-15 ja klo 14 Kivi&Nosto -kollektiivin performanssi. Teijonmasuuni.fi

2.1.-28.2.2021 La-su
12-16

DJK Design Jaana Kähönen näyttely ”Romam adire Teijo” (Rooma vierailee Teijolla)
Teijon Masuunin Galleriassa. Vapaa pääsy. 

2.1.-7.3.2021 La-su
12-16

Arja Pykäri näyttely ”Satua ja totta”. Vapaa pääsy. Teijonmasuuni.fi

16. ja 23.12. Ruukin Krouvin joulupöytä. Ruukinkrouvi.fi

18. ja 22.12. 10.30-14 Joululounas Ravintola Teijon Arkissa. Ravintolateijonarkki.fi

19.12.- 24.12. Joulumyynti Leivät ja Makeat Jouluherkut Leipomolta. Tarkat päivät ja kellonajat FB: Matildankartano

22. ja 23.12. 10-12 Joulun kotimyynti tilausten nouto Ravintola Teijon Arkista. Ravintolateijonarkki.fi

31.12. 11-23 Uudenvuodenvastaanotto Marinassa. Mathildanmarina.fi

26.12.-3.1.2021 Marina avoinna Tapaninpäivästä lähtien joka päivä uuden vuoden yli 3.1. saakka. Mathildanmarina

1.1.2021 10-12 Uudenvuodenbrunssi lautastarjoiluna. Pöytävaraukset! Mathildanmarina.fi

1.1.-31.3. Tammi-maaliskuun ajan Marina avoinna viikonloppuisin (pe-su) ja tilauksesta. Mathildanmarina.fi

1.2. Uusi Ruokalista Ruukin Krouvissa. Ruukinkrouvi.fi

20.2. 12-15 Mathildedalin Kyläpanimo 6 vuotta: avoimet ovet ja yllätysvieras. Kylapanimo.fi

20.-28.2. Mathildedalin Talvikylä, ohjelmaa ja tekemistä koko perheelle. Visitmathildedal.fi / FB: visitmathildedal

21.-28.2. Hiihtolomalla hampurilaisviikko. Ruukinkrouvi.fi

22.-28.2. Vko 8 Marina avoinna joka päivä koko hiihtolomaviikon. Mathildanmarina.fi

25.2. 14-15.30 ShindoWalkia koko perheelle, lähtö Marinasta, Hinta: 10 €/hlö tai 20 €/perhe (2-5 hlö). Mathildanmarina.fi

Mathildedalin Joulukylän tunnelmia.

Kyläyhdistyksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta. Tämän vuoden Kyläkokous pidettiin sangen normaaleissa tunnelmissa helmikuus-
sa hiihtolomaviikon päätteeksi. Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin uusi hallitus - eikä tajuttu pandemiasta 
vielä oikein mitään.

Korona iski toimintaamme maaliskuun puolivälissä, jolloin Kyläsauna suljettiin. Paussi oli lopulta kolmen kuukauden mittainen. Kun 
mukaan otetaan saunan sulkeminen jälleen joulukuun alussa, on tämä keskeinen peruspalvelumme ollut pois yleisestä käytöstä lähes 
kolmanneksen vuodesta. Iso ilo nyt rankan tautitilanteen keskellä on saunojien vastuullinen käyttäytyminen: he ovat noudattaneet 
korona-ajan hygieniasuosituksia ja varmistaneet niin oman kuin kanssasaunojien terveyden.

Päätöksiä olemme tehneet terveys edellä. Muutama sananen kuitenkin myös taloudesta. Kyläsaunan suurin kulu, sähkö on onneksi 
pienempi, kun sauna on suljettu. Kesällä sauna oli talvikauden tavoin auki kolme kertaa viikossa, ja ensimmäistä kertaa pääsimme 
lähes talven kävijämääriin. Oletamme, että myös moni matkailija kävi tutustumassa saunaan. Niinpä Kyläsaunan toiminta on mu-
kavasti ylijäämäistä. Suunnitellut piha-alueen konevoimia 
vaativat remontit jouduttiin loppuvuoden leudon sään takia 
siirtämään ensi kevääseen, mutta jo nyt voidaan sanoa, että 
taloudellisesti ne pystytään toteuttamaan.

Vuoden koronaperuuntumisiin kuuluvat Juhannusjuhlat ja 
Teijo+ -paperilehden tekeminen. Onneksi juhlien peruutus-
päätös tehtiin niin ajoissa, että hankintoja ei ehditty tehdä ja 
varatut esiintyjät pystyttiin perumaan ilman kuluja. Koulun 
retkikassa ei karttunut Teijo+ -matkailulehden tuotoilla. Mi-
talin toinen puoli on, että myös iloa tuovat kulut jäivät pois: 
ei ollut leirikoulua, koska lapset olivat keväällä etäopetukses-
sa ja kaupungin päätöksellä kaikki retket peruttiin. Onneksi 
koululaiset saivat tehdä osuutensa lehdestä, joka julkaistiin 
syksyllä digiversiona.

Järjestettyjen tapahtumien osalta hyvä onni suosi meitä. Tiekirkkotoiminta toteutui samassa laajuudessa kuin edellisenä kesänä. 
Wanhanajan Markkinoita puolestaan vietettiin kaikkien aikojen parhaassa säässä. Kyläyhdistyksen WM-tapahtumatuotot lepäävät 
vahvasti oman kahvilan ja grillin varassa, joita korona-aika verotti. Oleellisinta kuitenkin oli, että huolimatta suuresta kävijämäärästä 
niin myyjät, vieraat kuin järjestäjät välttyivät altistumisilta.

Perinteisesti Kyläyhdistys on osallistunut Teijon Masuunin joulumarkkinoille omalla myyntipisteellään eli puuropajalla. Tuntui, että 
marraskuun lopun tapahtumassa kaikki meni osaltamme nappiin. Kasvomaskit ja viisas käyttäytyminen suojasivat altistumisilta. Kai-
ken lisäksi riisipuuro ja makkarat maistuivat markkinaväelle. 

Talkooväessämme on perinteisesti ollut paljon aktiivisia eläkeläisiä. Näin koronavuonna osa heistä on luonnollisesti jäänyt kotiin, 
kuten ohje on. Tilalle olemme saaneet entistä enemmän päiväkodin lasten ja koululaisten vanhempia. Kun tähän lisätään kolme kesä-
työntekijäämme, on kyläyhdistyksen hommissa ahkeroineiden kyläläisten keski-ikä laskenut aikaisemmista vuosista. Vastaavasti: kun 
eläkeläiset taas palaavat talkoolaisiksi, on joukkomme entistä suurempi!

Perinteiset eri kylien asuinympäristötalkoot toteutettiin pienimuotoisina kesäkuussa. Asuinympäristöasiat ovatkin olleet vahvasti ky-
lätalkkarin ja kesätyöntekijöiden vastuulla. Painopiste on ollut kyläsaunan ympäristön hoidossa. Kesäkuussa avattiin myös Kyläta-
lo Punaportti. Talossa on jatkettu kunnostustöitä aktiivisen oman talkooporukan hyvässä hoidossa. Vuoden päätteeksi Punaportille 
asennetaan ilmalämpöpumppu.

Kyläyhdistyksen hallitus on kokoontunut korona-aikana pääosin etäyhteydellä – tai ”hybridinä” eli osa on paikan päällä, osa etäyh-
teydellä. Kokouspaikkana olemme käyttäneet koulun isoa luokkatilaa. Kovasti odotamme, että ensi vuosi olisi normaalimpi. Vielä on 
kuitenkin epäselvää, milloin voimme pitää toimikauden aloittavan Kyläkokouksen. Näillä näkymin jatkamme alkuvuoden nykyisellä 
hallituksella ja teemme päätökset pandemian rajoitteet huomioiden.

Lämmin kiitos talkoolaisillemme, yhteistyöyhdistyksille sekä yrittäjille ja kaikille, jotka ovat palvelujamme käyttäneet tai muuten toi-
mintaamme tukeneet. Rauhallista joulua ja turvallista uutta vuotta.

Marja-Sisko Ranta

Joulumarkkinoiden puurotontut Anja ja Liisa. Kasvomaskit, käsineet ja käsidesi varmistavat oman ja 
muiden turvallisuuden. Kuva: Photo Studio Delfinio/Teijon Masuuni.

Teijon Ruukkikylien joulumarkkinatunnelmia
Teijon Masuunin perinteiset 
Käsityöläisten Joulumarkkinat 
pidettiin jo yhdeksännen ker-
ran marraskuun lopulla, tällä 
kertaa poikkeuksellisesti ul-
kotapahtumana. Myyjäaluet-
ta oli laajennettu elokuisten 
Wanhanajan Markkinoiden 
tapaan suuremmalle alueelle 
turvavälien ylläpitämiseksi. 
Näin kävijöille pyrittiin tarjo-
amaan mahdollisimman tur-
vallinen markkinavierailu. 
Pikkupakkanen ja kuiva sää 
suosivat molempina päivänä. 
Myynnissä oli yli 50 tekijän 
käsityötuotteita pukinkont-
tiin ja joulukotiin: kransseja, 
joulukoristeita, koruja, vaatteita ja asusteita, 
puutuotteita sekä erilaisia lähiruokatuottei-
ta. Teijon Alueen Kyläyhdistys järjesti perin-
teisen puuropajan, jossa myynnissä oli mm. 
joulupuuroa, grillimakkaraa, bratwurstia ja 
glögiä. Lauantai-iltana päästiin hiljentymään 
ja kuuntelemaan kauniita joululauluja Teijon 
kirkon edessä järjestetyssä ulkotapahtumas-
sa.
Mathildedalin Joulukylässä järjestetään tänä 
vuonna monenmoista ohjelmaa koko jou-
lukuun ajan. Joulun kunniaksi kauniisti va-
laistut Mathildedalin kylä ja Ruukkitehtaat 
tuovat valoa marras- ja joulukuun pimeisiin 
iltoihin. Joulukylässä on ollut tarjolla paljon 
erilaista ohjelmaa. Keskieurooppalaistyyli-
set joulumarkkinat järjestettiin kahtena pe-
räkkäisenä lauantaina marraskuun lopulla. 
Ruukkitehtaiden joulu- ja jouluruokatorille 

päästiin puolestaan vierailemaan joulukuun 
alun viikonloppuina. Perjantaisin shopping 
night -tapahtuman aikaan kaikki puodit, kah-
vilat ja ravintolat olivat avoinna illalla. Ma-
thildedalissa on rakennettu myös Tonttupol-
ku, joka on tarjonnut jouluisen kävelyretken 
ja mahdollisuuden tutustua Mathildedalin 
tonttuihin karttaa seuraten. Reitin varrelta 
on voinut bongata mm. satama-, pulla- tai 
kutojatontun.
Teijon Ruukkikylien jouluun hiljentyminen 
järjestetään tänä vuonna ke 23.12. etäyh-
teydellä Facebookissa Mathildedalin Ruukki-
tehtaat -sivustolla. Itsekseen on mahdollista 
käydä hiljentymissä ke 23.12. klo 18-20 Va-
limossa.  
Oikein rauhallista ja hyvää joulua Ruukkiky-
lien väelle!



Palkitut talkoolaiset
Lokakuu: Tita Azinur, koulun tuunauskerhoi-

dean äiti ja toinen sen vetäjistä 

Marraskuu: Tuula Karjunen, ahkera talkoo-
lainen mm. Kyläyhdistyksen WM-grillikahvi-

lassa ja joulumarkkinoiden puuropajalla.

Joulukuu: Petteri Elo, puuropajan riisipurot 
olisi jääneet keittämättä ilman Alfa-keittimen 

lainaa.

Tuunauskerho aloitti syksyllä
Kyläkoululla on järjestetty aiempina vuosina 
iltapäiväkerhotoimintaa 1.-2.-luokkalaisille. 
Tänä vuonna kerhotoimintaa päätettiin laa-
jentaa koko koulun lapsille ja tuunauskerho 
aloitti toimintansa syksyllä. Kerhon tarkoi-
tuksena on askarrella kierrätetyistä mate-
rialeista uusia tavaroita ja idean äitinä on Tita 
Azinur. Titan lisäksi kerhoa pyörittävät Tiina 
Vaarapuro sekä kylätalkkari Janne. 

Lapset ovat valmistaneet mm. suumaskeja 
ja vanhojen kirjojen lehdistä rusetteja isän-
päivälahjaksi. Materiaalit kerhoon on saatu 
pääasiallisesti lahjoituksina kylän asukkailta, 
mutta myös kotona olevia tavaroita on voi-
nut tuoda kerhoon korjattavaksi ja tuunat-
tavaksi. Kerhossa on käynyt kymmenisen 
innokasta tuunaajaa koko syksyn ajan, joten 
toimintaa on päätetty jatkaa keväälläkin.

Kylätalkkari Janne
Loppukeväästä ilmeni, että Teijon koulun 
ekaluokan pienuuden takia iltapäivätoimin-
taa ei tarvita lukuvuonna 2020-2021. Mo-
nitaitoiset Teijon Alueen Kyläyhdistyksen 
iltapäiväohjaajathan ovat myös siivonneet 
Kyläsaunaa ja auttaneet tapahtumissa. Ky-
läyhdistyksen hallituksessa syntyikin ajatus, 
josko palkattaisiinkin kylätalkkari. Tarve oli 
henkilölle, joka voisi Kyläsaunan ja Kylätalon 
siivouksen lisäksi autella yhdistyksen tilojen 
ylläpidossa, tapahtumien järjestelyissä, pi-
hahommissa kesäisin – paljon olisi puuhaa 
yhdelle ihmiselle. Hakuprosessi järjestettiin 
ja osapäiväiseen työhön palkattiin tuore tei-
jolainen, Janne Niemi, joka aloitti työt heinä-
kuussa. 
Janne on lähtöisin Espoon Kivenlahdesta. 
Hän muutti Vilniemeen tammikuussa 2020. 
”En ollut aiemmin vieraillut Teijolla ja muu-
tin tänne kaverin houkuttelemana. Päivää-
kään en ole katunut - olen todella viihtynyt 
Teijolla.”
Kylätalkkarin työnkuvaan kuuluu mm. kylä-
saunan siivousta, pienimuotoisia remontti-
hommia, markkinoiden pystytystä ja niissä 
liikenteenohjaajana toimimista sekä kylä-

koulun tuunauskerhon pitämistä. ”Syyslo-
malla maalasin kyläkoulun ovet ja karmit. 
Seuraavaksi työn alle tulee koulun lattialisto-
jen laitto.”
”Tuunauskerhossa askarrellaan kierrätys-
materiaaleista ja toimin siellä Titan ja Tii-
nan apuna,” Janne kertoo ja jatkaa: ”Olen 
tällä hetkellä sairaseläkkeellä. Kylätalkkarin 
työt tuovat hyvää sisältöä elämään, koska 
tykkään puuhastella juuri tämän tyyppisiä 
juttuja. Lisäksi tulen todella iloiseksi, kun 
pohdiskellessani ajatuksissani päivän aska-
reita, kerhon lapset huutavat: Janne, Janne, 
mikset huomaa meitä ja tulevat juttelemaan 
minulle. Kerron heille sitten, että Janne taas 
tässä pohtii päivän tehtävälistaa ja vaihdam-
me sitten päivän kuulumisia.” 
Kylätalkkarin työpiste löytyy Kyläsaunaa 
vastapäätä sijaitsevasta vanhasta hiilivaras-
tosta, jonka Janne on raivannut romuista ja 
siistinyt sisältä mallikelpoiseksi työpajaksi. 
”Tulen tänne aina aamuisin ennen päivän 
töiden alkua. Jos en ole työpajalla, niin oves-
ta löytyy puhelinnumero, josta minut kyllä 
tavoittaa”, Janne kertoo. Kylätalkkarimme Janne työpajallaan.

Kylillä kuultuaKyläyhdistys suosii paikallista
Teijon Alueen Kyläyhdistys saa toiminnassa 
tarvittavat eurot monelta taholta: kyläläisil-
tä, muilta salolaisilta, matkailijoilta, paikalli-
silta ja Salon alueen muilta yrityksiltä, Salon 
seurakunnalta, Salon kaupungilta… Pyrim-
me luonnollisesti käyttämään rahat vastuul-
lisesti. 
Ostamisemme ohjenuoria ovat paikallisuus, 
edullisuus, ympäristömyötäisyys sekä mah-
dollisuuksien mukaan tasapuolisuus.
Tapahtumiin ja erilaisiin talkoisiin tarvitta-
vat tuore- ja teolliset elintarvikkeet ja mm. 
kaasupullot ostamme Teijon Kyläkaupan 
kautta. Kyläkaupan väki pyrkii saamaan 
meille mahdollisimman edulliset ostohinnat 
aina, kun ostamme isoja määriä yhtä tuotet-
ta. Talkoo- ja tapahtumaruokailuja ostamme 
myös paikallisilta ravintoloilta ja kahviloilta. 
Esimerkiksi Kyläkokouksen tarjoilut olemme 
pyrkineet tilaamaan eri vuosina eri yrityksiltä.
Remonttihommissa suosimme niin ikään 
Ruukkikylien yrittäjiä, olipa sitten kyse vaik-
ka sähkö- tai kaivinkonetöistä. Joskus on ol-
lut havaittavissa sitä, että yrittäjät kainoste-
levat tarjouspyyntöihin vastaamista. Me toki 
ilahdumme aina, kun yleishyödyllisyytemme 
on huomioitu hinnassa. Tarjota kannattaa 
aina, jotta meillä on valinnanvaraa.
Kilpailutamme kaikki vähänkin isommat 
hankinnat, esimerkiksi kaikki painotyöt. 
Tällä hetkellä ei ole menossa EU-hankkeita, 
mutta niiden hankinnat pitää kilpailuttaa ja 
näin olemme aina tehneet. Heti ensi vuoden 
alussa päätämme Kyläsaunan ja Punaportin 
sähkönmyyntisopimusten kohtalosta. Hin-
nan lisäksi valintaan vaikuttaa sähkötoimit-
tajan tarjoaman energian ympäristöystäväl-
lisyys.
Ruukkikyliltä löytyy yllättäviä palveluita. Sen 
huomasimme, kun tarvitsimme vieraskirjan 
kirkkoon. Upea kirja syntyi paikallisena kä-
sityönä, samoin kuin Punaportin vieraskirja.
Yhtenä vastapalveluksena alueemme yri-
tyksille ylläpidämme teijo.fi-sivuilla alueen 
palveluhakemistoa. Varmistathan, että omat 
tietosi ovat siellä ajantasaisina. Se helpottaa 
myös kyläläisten mahdollisuutta suosia pai-
kallisia toimijoita.
Marja-Sisko Ranta

Kyläsauna suljettuna 10.1.2021 asti
Teijon Kyläsauna pidetään suljettuna 
3.12.2020-10.1.2021. Noudatamme näin 
Lounais-Suomen aluehallintoviraston, Varsi-
nais-Suomen koronakoordinaatioryhmän ja 
saunarakennuksen omistavan Salon kaupun-
gin koronavirustilanteeseen liittyviä ohjeita 
ja suosituksia.
 

Tauon aikana on tehty pieniä kunnostustöi-
tä: lattialämmityksen rikkonainen termos-
taatti on korjattu, kiukaan yksi vastus uusittu 
ja kiuaskivet vaihdettu sekä ikkunapenkki 
maalattu. Lisäksi saunalla on tehty suursiivous.
Saunan varaaminen korkeintaan 10 hengen 
yksityistilaisuutta varten on mahdollista 
myös koronasulun aikana. Varaukset teh-
dään Kyläyhdistyksen varauspalvelun kautta: 
nettiaika.fi/TAKY
Kannattaa muistaa, että vuosilipun ostaneet 
saunojat voivat varata yksityisvuoron puo-
leen hintaan. Vuosilipun voi ostaa milloin 
vain, se on voimassa 12 kuukautta ostohet-
kestä. Vuosilipun hinta on 250 €, eläkeläisiltä 
160 €. Lisätietoja kotisivuiltamme: teijo.fi/
palveluja/kylasauna
Lisätietoja: www.teijo.fi

Idylliset kylät Outdooractive -sovelluksessa
Yrityssalo on kokoamassa uusia elämyksel-
lisyyttä ja paikallisuutta korostavia teema-
reittejä. Ensi vuoden alussa julkaistaan viisi 
teemallista reittiä Salon alueella Outdoorac-
tive-portaalissa, outdooractive.com/fi.  Por-
taali on maailmanlaajuinen outdoor-teemai-
nen matkailualusta, jota Suomessa edustaa 
Ellare Oy ellare.fi. 
Salon alueen teemalliset reitit ovat:
• pyöräilyreitit: Pieni rannikkoreitti sekä 

Ruukkikyliä ja saariston idylliä
• melontareitti: Merellisen Salon saaristo-

kierros
• autokiertomatkat: Makumatka herkku-

jen Saloon sekä Salon idylliset kylät - 
Teijon Ruukkikylät, Hajala, Märynummi.

Outdooractiveen yrittäjät ja yhteisöt voi-
vat luoda lähes mitä tahansa kohdekortteja 
omista kohteistaan: kylät, nähtävyydet, ma-
joitus, ravintolat, elämykset, matkailutuotteet.
Yrityssalo kutsui kaupungin matkailutoimijoi-
ta ja kylien edustajia matkailun ideariiheen, 
jossa lanseerattiin käyttöön Yrityssalon Sa-
lolle ostama Outdooractive -lisenssi. Kylä-
yhdistyksen hallituksen jäsen Maisa Kaitila 
osallistui lokakuussa kahteen koulutukseen 
ja on tehnyt viisi Teijon käyntikohdetta val-
miiksi Outdooractiveen: Kylätalo Punaportti, 
Teijon kirkko, Kirjakkalan ruukkikylä, Teijon 
ruukkikylä ja Teijon Kyläsauna. Alueeltamme 
on paljon muitakin kortteja tehty, mm. Ma-
thildedalin kylästä ja Teijon kansallispuiston 
reiteistä. 
Talven aikana Kyläyhdistys hyödyntää Out-
dooractive-portaalia asukasmarkkinointiin 
luomalla Teijolle kävelyreitin, jonka varrelta 
löytyy käyntikohteena mm. Teijon kyläkoulu.
Haluatko auttaa meitä asukasmarkkinoinnis-
sa? Tarve olisi hyvälaatuisille, kauniille ku-
ville jo luoduista kohdekorteista sekä Teijon 
kylän alueelta. Jos sinulta löytyy kuvia, jotka 
voit luovuttaa käyttöömme, niin Kyläyhdistys 
ottaa niitä mieluusti vastaan. Kuvaajan nimi 
mainitaan aina kuvan yhteydessä.
Lisätiedot: tiedottaja@teijo.fi

Kylien Salo -kuvapankki
Salon kaupunki järjesti 3.12. somekoulu-
tuksen, johon osallistui Kyläyhdistyksen 
hallituksesta tiedottaja. Osana kaupungin 
asukasmarkkinointia aletaan keräämään ku-
vapankkia, joka liittyy ”Vaihda kallis elämä 
rikkaaseen” -hankkeeseen. Ensimmäisessä 
vaiheessa julkaistiin nettisivusto Salon ky-
listä salo.fi/muuttajalle/ ja nyt on tarkoitus 
aloittaa idyllisten kylien aktiivinen markki-
nointi. Kuvapankkiin kerättyjä kuvia julkais-
taan säännöllisesti sosiaalisessa mediassa 
herättäen ihmisten kiinnostusta vierailla ja 
muuttaa asumaan Saloon. Kuvia julkaistaan 
mm. Instagramissa Salon omilla sivuilla ja ky-
lien omilla Instagram-sivuilla.

Tule mukaan markkinoimaan!
Yksi Kyläyhdistyksen ensi vuoden painopis-
teistä on asukasmarkkinointi. Käytännön 
toimia olemme jo suunnitelleet ja ideoimme 
niitä lisää alkuvuodesta. Teijon Ruukkikylien 
yrittäjät ja muut toimijat ovat jo nyt hyvin 
aktiivisia sosiaalisen median hyödyntäjiä. 
Sitä kautta alueemme maine kasvaa. Kylä-
yhdistyksessä mietimme, mikä on meidän 
roolimme ja millaista ääntä haluamme käyt-
tää somessa erityisesti Ruukkikylien asukas-
markkinoinnin näkökulmasta. Jos olet kiin-
nostunut osallistuman asukasmarkkinoinnin 
kehittämiseen, otamme sinut mielellään 
mukaan markkinointitiimiimme. Lisätietoja: 
tiedottaja@teijo.fi tai pj@teijo.fi.

Teijon Seudun Eläkkeensaajat ry
Vallitsevan koronatilanteen takia tauolla ovat 
eläkeläisten jumppa, boccia ja lauluryhmä. 
Ensi vuonna katsotaan tilanne uudelleen. 
Mahdollisuuksien mukaan käynnistyvät joka 
toinen tiistai kerho klo 12 ja muut harrastuk-
set samoin. Tammikuussa maksuun jäsen-
maksut 12 € tilille FI49 5334 3150 2363 62.
Marjatta Munter

Keramiikkakerho
Työt Keramiikkapajalla jatkuvat tammikuus-
sa maanantaisin klo 16-18 tilanteen niin sal-
liessa. Lisätiedot: Aila Salmivaara puh. 040 
559 2279.

Kyläkaupan palvelutarjonta laajenee 
Osalla niistä paikkakunnista tai kylistä, joilla 
Alkolla ei ole myymälää, voi tuotteita tilata 
Alkon verkkokaupasta noutopisteisiin. Nou-
topisteet ovat paikallisia Alkon yhteistyö-
kumppaneita, jotka voivat luovuttaa Alkon 
puolesta asiakkaalle tämän verkkokaupasta 
tilaamat alkoholijuomat. Teijon Kyläkauppa 
on nyt yksi Alkon noutopisteistä. Toimitusai-
ka on noin 1-3 työpäivää.
Marco Pälikkö

Mathildedalin Näytelmäkerho tiedottaa
Ensi vuoden pääsiäisenä on tarkoitus esit-
tää Matildan talolla Musta Jaana -näytelmä. 
Muistathan maksaa jäsenmaksun 15 euroa 
tilille FI74 5334 0020 0325 26. Näytelmäker-
ho kaipailee uusia jäseniä toimintaansa. 

Miiu Turkka valmisti itselleen suumaskin tuunauskerhossa. 

Punaportin kuulumisia
Kylätalo Punaportilla on tänä vuonna keski-
tytty miettimään toimintatapojen luontia. 
Kyläyhdistyksen sivustolle on luotu varaus-
kalenteri sekä Punaportin että myös Kyläsau-
nan yksitysitilaisuuksien varauksiin.  Varauk-
sia on ollut ihan kivasti, vaikka pandemian 
takia aktiivista markkinointityötä ei ole teh-
ty. Kesämaanantaisin jatkettiin avoimia ovia 
ja kauden aikana Kylätalolla on tehty pieni-
muotoisia kunnostustöitä aktiivisen talkoo-
poruukan voimin. 

  Perniön VPK suorittaa
 - katon ja räystäiden tyhjennykset
 - ongelmapuukaadot ja raivaukset 
 - kaivonpesut
 - lumenluonnit
 - monet muut pihatyöt
 Puh. 02-7357114 
 pernionvpk@pernionvpk.fi


