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Meiltä löydät 
kokonaisvaltaiset 

lämmitys- ja 
energiaratkaisut.

AURINKO
NOUSEE

yhä korkeammalle!

ILMALÄMPÖ
Maksimoi mukavuus ja nauti! 

VARMA TAPA SÄÄSTÄÄ RAHAA. Lämmittää 
asuin -ja liiketilat tehokkaasti ja hyvällä 

hyötysuhteella.

MAALÄMPÖ
Uusiutuvaa energiaa maasta!

Maalämpö vuoren varma investointi, joka 
nostaa myös kiinteistön arvoa. 

Energia säästösi voi olla jopa 60–80% 
verrattuna vanhaan lämmitysjärjestelmään.

ILMAVESILÄMPÖ

Kokonaisvaltaiset 
lämmitys ja energiaratkaisut!

Ympäristöystävällinen ilmavesilämpöpumppu 
sopii koteihin, joissa on 

vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.
SÄÄSTÄ RAHAA JA ENERGIAA!

AURINKOENERGIA 
Aurinkosähköjärjestelmät Salossa valmisteluilla 

aurinkopaneeleilla! Tule tutustumaan 
MYÖS UUTEEN Canadian Solar 
kaksoismoduulirakenteeseen!

Ympäristöystävällistä aurinkoenergiaa 
ilman haitallisia päästöjä!
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Teijo, Santatie 12.
Hoidettu RT 2 h+k+kph=
62 m² ja parveke+terassi.
Rauhallinen ympäristö.
Maalämpötalo. Autoka-
tospaikka. 84.600 € / Olli

Kemiönsaari, Hummel-
dahlsvägen. Määräala-
rantatontti n. 5000 m².
Rakennusoikeus 200 m².
Tie lähellä, sähköt rajalla.
75.000 € / Esa L.

Teijo, venehalliosake.
Kaukolämpö. Isot ovet,
laajat pihat. Käytössä
laituri ja veneluiska.
30 m² – 10.000 €
50 m² – 20.000 € / Olli

Teijo, tuotantotiloja:
5800 m² – 1.060.000 €
2020 m² – 580.000 €
720 m² – 184.000 €
470 m² – 136.000 €
300 m² – 105.000 € / Olli

Teijo, vesialueoikeus
merialueeseen 259 ha.
Upeat kalavedet. Vene-
paikka ja -luiska, grillika-
tos. Kalastukseen, linnus-
tukseen. 1000 € / Olli

Kustavi, Löökoora.
Todella hieno oma saari
5,45 ha. Huikeat näkö-
alat. Rantaviivaa n. 2 km.
Rakennusoike 3x145 m².
490.000 € / Olli

Kemiönsaari, Ljusskä-
ret. Upea oma saari 
0,84 ha. Rantaviivaa n.
450 m. Ei rakennusoike-
utta, ihanteellinen vene-
tukikohta. 68.000 € / Olli

Teijo, Vilniementie 1 B.
Valoisa KT 2h+k+kph=
57 m² ja lasitettu parv.
Luonnonläheinen sijainti.
Muuttovalmis koti. 
Vh 42.000 € / Liisa

Kemiö, Karpalopolku 2.
Uusi RT 3h+k+s+kph=
78,4 m² ja 2 autokatosta.
Suuri liikuntapuisto
vieressä, palvelut lähellä.
Vh 177.000 € / Olli

Mathildedal, Näköala-
tie 15. Historiallinen
”Iisakin kirkko”. OKT 360/
534 m². Rak. 1891, upe-
asti entisöity 2001. Tontti
1,43 ha. 695.000 € / Olli

Kemiönsaari, Bykullan-
tie 11. Täysin uusittu RT
3h+k+s+kph+wc+vh=
80 m² kodiksi tai tukikoh-
daksi. Meri joka puolella.
58.000 € / Esa M.

Sauvo, Isoluodon saari.
Vapaa-ajan tontti 3620
m². Hyvä rakennuspaik-
ka, rakennusoik. 175 m².
Osuus yhteiseen vesialu-
eeseen. 49.000 € / Olli
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Salon keskustasta etelään: Mutainen, Kirjakkala, Teijo, Mathildedal. Näiden neljän pienen salolaisen kylän 
muodostama Teijon Ruukkikylät on monessa mielessä hyvin ainutlaatuinen paikka Suomessa. Kylissä asuu 

noin 700 ihmistä vakituisesti; aktiivisia vapaa-ajan asukkaita on ainakin yhtä paljon. Ruukkikyliin levittäytyy 
kuusi vuotta sitten perustettu Teijon kansallispuisto. Sen ja kylien monipuolisen palvelutarjonnan ansiosta 
alueella käy vuosittainen yli 200000 matkailijaa. 

Uudet asukkaat ja kylissämme vierailevat sanovat, että Teijon Ruukkikylissä on pöhinää ja vipinää: paljon eri-
laisia yhdistyksiä ja harrastusmahdollisuuksia, aina vain kasvava kirjo yrityksiä ja työpaikkoja, hyvää kylähenkeä 
ja kylä kasvattaa -kulttuuria. Aktiivisuus ja kehittämisinto näkyvät toivottavasti myös tämän Teijo+ -matkai-
lulehden sivuilla. Rohkenen sanoa, että aikamoinen touhuaja on myös Teijon Alueen Kyläyhdistys – joskus 
yllätymme itsekin aikaansaannoksistamme, kun kyläläisten ja erityisesti lasten hyväksi pyrimme vimmatusti 
toimimaan. 

Lapsiperheille tärkeät peruspalvelut ovat olleet ja ovat jatkossakin Ruukkikylien vahvuus. Teijon Vilniemessä 
sijaitseva Kalliorinteen päiväkoti kehittää toimintaansa Metsämörri- ja Ihanasti pihalla -ohjelmien pohjalta. 
Lapset retkeilevät paljon paitsi aivan lähimetsässä myös Teijon kansallispuiston alueella. 

Teijon koulua taas on yli viiden vuoden ajan kehitetty aina vaan luontopainotteisemmaksi. Tässä työssä Kylä-
yhdistys on ollut koulun opettajien taustatukena. Koulu pääsikin Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton 
(LYKEn) koejäseneksi loppuvuodesta 2018, jolloin tavoitteeksi asetettiin virallisen luontokoulun asema. 

Luontokoululta edellytetään, että sillä on omaa henkilökuntaa, joka tarjoaa ohjelmakokonaisuuksia ulkopuo-
lisille ryhmille. Teijon koulun opettajien ei luonnollisestikaan ole mahdollista näitä palveluja tarjota. Tämän 
vuoden alussa päädyimme mielenkiintoiseen ratkaisuun: Kyläyhdistys ryhtyy järjestämään luontokoulutoimin-
taa koulun hyviksi havaitsemissa oppimisympäristöissä kansallispuistossa ja muualla koulun lähialueilla. Luon-
tokoulu kehittää luonto- ja ympäristökasvatuksen konsepteja niin Kalliorinteen, Teijon koulun kuin kylien 
ulkopuolelta tulevien lapsiryhmien käyttöön. 

Kevään mittaan Kyläyhdistys on muun muassa laatinut luontokoulun toimintasuunnitelman ja palkannut 
ensimmäisen määräaikaisen työntekijän tekemään kartoitusta tulevista luontokoulun oppimissisällöistä. Tou-
kokuussa Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton hallitus vakuuttui suunnitelmista ja myönsi LYKE-ver-
koston toimintakeskus -sertifikaatin Teijon luontokoululle. Pitkä yhteistyömme koulun kehittämiseksi siis pal-
kittiin! 

Teijon koulu jatkaa luontopainotteisena alakouluna. Keskeistä on, että opetussuunnitelman tavoitteet toteutu-
vat entistä useammin ulkona oppien, yhteistoiminnallisesti, pieniä projekteja tehden, tutkien ja analysoiden. 
Koulun toimintasuunnitelmaan tulee Salon kaupungin tavoitteiden mukaisesti myös suurempaa ilmastopai-
notteisuutta: Teijon koulu lähtee mukaan kestävän kehityksen Vihreä lippu -ohjelmaan.  

Lapsiperheiden näkökulmasta Ruukkikylissä toimii hyvin ainutlaatuinen kasvatus- ja opetuskokonaisuus. Jo 
Teijon luontokoulun ensimmäiset kuukaudet ovat herättäneet suurta mielenkiintoa. Pelkästään Kyläyhdistyk-
sen hallituksen tiedossa on useita perheitä, jotka muuttavat Ruukkikyliin heti, kun vain sopiva koti löytyy. 
Muuttajien tueksi Kyläyhdistys on nimennyt Salon muiden kylien tavoin kyläkavereita. Uudenlaisia yhteistyö-
muotoja haetaan myös Salon kaupungin kanssa. Uskomme vahvasti, että Kyläyhdistyksen ylläpitämä Teijon 
luontokoulu vahvistaa sekä päiväkodin että kyläkoulun asemaa. 

Tervetuloa Teijon Ruukkikyliin – tutustumaan, harrastamaan, asumaan, oppimaan ja elämään!

Marja-Sisko Ranta 

puheenjohtaja

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry

KYLÄYHDISTYS JA KOULU PERUSTIVAT LUONTOKOULUN
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Teijo+ -lehden tuotto käyteytään Teijon koulun oppilai-
den ja Kalliorinteen päiväkodin lasten hyväksi. Lämmin 
kiitos kaikille yrityksille ilmoituksista!

Emme vastaa mahdollisista virheistä.
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Teijolle on perustettu ruukki 1686. Kylässä on edelleen vilkasta teollista toimintaa: 
monipuolisia eri alojen ammattilaisten pajoja sekä kylien suurimmat työllistäjät, 

Western Shipyard ja Marine Alutech. Kyläkauppa, ravintola, kahvila, taidegalleria, 
kyläsauna sekä pienet käsityöläisputiikit palvelevat niin kyläläisiä kuin matkailijoita. 
Lapsille ja nuorille tärkeät Teijon koulu ja Kalliorinteen päiväkoti sekä monet sisä- ja 
ulkoliikuntapaikat löytyvät kylältä. Maamerkkejä ovat Teijon kartano ja Suomen pie-
nin kivikirkko. Täällä Teijon kansallispuiston polutkin huokuvat kartanon ja ruuk-
kien historiaa.

Mathildedal on Ruukkikylien vilkas vapaa-ajan keskus. Se tunnetaan lukuisista 
ravintoloista, kahviloista ja pikkuputiikeista. Teijon kansallispuiston luonto-

keskus sijaitsee Matildanjärven rannalla. Vierasvenesatama houkuttelee myös me-
riteitse saapuvia matkailijoita. Monissa somepostauksissa vilahtavat lisäksi muun 
muassa alpakat, panimo- ja leipomotuotteet sekä vapaa-ajan puiston aktiviteetit. Ma-
tildassa pääsee nauttimaan myös kesäteatteriesityksistä ja monipuolisesta musiikkitar-
jonnasta. Hiukan kylästä pohjoiseen sijaitsevat kylätalo, golfkenttä ja laskettelurinne, 
joka kesäaikaan muuntautuu pyöräily- ja rinneautoilukeskukseksi.

Mutainen on Teijon alueen kylistä pohjoisin; matkaa Saloon kertyy vähän tois-
takymmentä kilometriä. Idyllisen maalaiskylän maisemassa korostuvat pellot, 

ladot ja metsät sekä merenranta. Kylästä löytyy esimerkiksi hyvinvointi- ja virkistys-
kalastuspalveluja. Vuonna 2015 perustettu Teijon kansallispuisto laajeni 2020, kun 
siihen liitettiin kolme saarta. Näistä Kaisaari sijaitsee Mutaisten kohdalla; lähempänä 
Salon keskustaa ovat Mäntysaari ja Papinsaari.

Kirjakkalan kylä sijoittuu muiden ruukkikylien tapaan päätien molemmille 
puolille, sisempänä sijaitsevan padotun järven ja meren välimaastoon. Tontit ovat 

isoja; niiden rajalle tulee kunnallistekniikka ja valokuitu. Luonnonrauhaa rakastava 
pääsee samoilemaan Teijon kansallispuiston poluille, kalastamaan, soutelemaan ja 
melomaan, marjastamaan ja sienestämään, bongaamaan lintuja jne. Kirjakkalasta 
hurauttaa Turkuun alle tunnissa, näppärästi pääsee myös vaikkapa Vantaan 
lentokentälle. Salon kaupungin Paikku-bussi liikkuu kaikkina vuodenaikoina. 
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Salon joukkoliikenne eli Paikku 
siirtyy harvennetuin vuorovä-

lein ajettavaan kesäliikenteeseen 
7.6.-10.8.2021. Teijon Ruukkikylille 
liikennöi Reitti 3 arkipäivisin. Juhan-
nusaattona ei liikennöintiä. Lähtölai-
turitiedot Salon linja-autoasemalta 
löytyvät aikatauluista (teijo.fi/palve-
luja/kulkeminen/) . Kertalipun hinta 
aikuiselta on 3,30 € ja lapselta (7-16 
v) 1,70 €. Maksutapana busseissa 
käyvät käteinen, Waltti-matkakortit 
ja Waltti-mobiililippu. Waltti-mat-
kakorttien lisälataukset onnistuvat 
sujuvasti verkkokaupassa (https://
kauppa.waltti.fi/fi). Pankkikortit ei-
vät käy linja-autoissa maksuvälinee-
nä. 

Huhtikuun aamu. Auringon ensimmäiset säteet siivilöi-
tyvät puiden oksistosta suoraan kasvoilleni. Kevät virtaa 
sisään makuuhuoneen ikkunoista, ja peippojen kilpalen-
not kiinnittävät katseeni kohti uljasta kansallispuistomai-
semaa. Hiljaisuuden rikkoo vain takapihan siivekkäät 
asukkaat, jotka valmistautuvat kilvan pesintäpuuhiinsa. 
Hengitän raikkaita metsän tuoksuja keuhkot täyteen ja 
iloitsen rohkeudestani kulkea kohti omien unelmieni ja 
toiveideni mukaista leppoisampaa elämäntapaa.  

Teijolla vietetyn kolmen vuoden aikana olen kokenut 
olevani kuin onnekas tutkimusmatkailija suuren aarteen 
äärellä. Helsingin hektinen elämäntyyli on muuttunut 
värikylläiseksi luonnon ja ympäristön tarkasteluksi. Van-
hojen, rosoisten ruukki- ja patorakennusten seiniinsä 
kätkemien tarinoiden äärellä olen löytänyt itsestäni his-
torian tutkijan. Alueella pitkään asuvilta naapureilta ja 
kylien asukkailta olen saanut loistavia vinkkejä erilaisista 
paikallisista luontokohteista, harrastusmahdollisuuksis-
ta, tapahtumista, palveluista ja eri alojen ammattilaisista. 
Täällä harrastaminen sulautuu nopeasti osaksi elämän-
tyyliä. 

Järvien, korkeiden kalliomaastojen, soiden ja monipuo-
lisen metsäluonnon keskellä on mahdollisuus kokea 
luontoelämyksiä. Teijon Ruukkikylissä on runsaasti eri-
laisia retkeilyreittejä. Meloa, suppailla, veneillä ja kalas-
taa voi sekä järvi- että merimaisemissa. Alue tarjoaa lois-
tavat marjastus-, sienestys- ja metsästysmahdollisuudet. 
Laskettelu, mäkiautoilu ja -pyöräily, maastoskuuttailu 
sekä tennis ja golf tuovat oman lisänsä harrastusmahdol-
lisuuksiin. Ruukkikylien omat urheiluseurat liikuttavat 
kyläläisiä muun muassa lentopallo- ja salibandyiltoina. 
Lapset huomioidaan toiminnan järjestämisessä, ja ak-
tiiviset vanhemmat liikuttavat kylän lapsia ja mahdol-
listavat nuorten kokoontumisen Teijon urheilutalolla. 
Perheen tai ystävien ja tuttavien kanssa voi välillä ko-
koontua myös Kyläsaunalle rentoutumaan löylyistä ja 
makkaranpaistosta.  

Teijon alue on lapsille rikas kasvuympäristö. Kylämai-
semassa lasten on helppo liikkua ja toimia aktiivisesti. 
Luovassa ympäristössä lapsilla pysyy kosketus elämän 
ihmeisiin. Ruutuajan vastapainoksi voi kävellä lähijär-
velle uintiretkelle tai seurata kiikarit tai kamera kädessä 

joutsenten ja kurkien pesintäpuuhia. Teijon kyläkaupas-
ta tai alueen kahvila- ja ravintolayrityksistä voi ulkoilun 
piristykseksi ostaa jäätelön tai muita herkkuja. Kylän 
raitilla myös Pokémonien jahtaaminen onnistuu mitä 
jännittävimmissä paikoissa. Kohtuullisten etäisyyksien 
päästä löytyy lisää palveluja ja mahdollisuuksia lisätä 
harrastusvalikoimaa.  

Pääkaupungin kulttuurisykkeeseen tottuneena aaviste-
lin Teijolle muuton aiheuttavan suurehkon tyhjyyden 
tunteen elämääni. Jokainen Teijolla vietetty kuukausi on 
kuitenkin vahvistanut tämän ennakkoluulon virheelli-
seksi. Alueen ruukkikylien tapahtumatarjonta on run-
sasta ja monipuolista. Olen tutustunut paikallisteatterin 
ja keramiikkakerhon toimintaan, osallistunut erilaisiin 
tapahtumiin musiikki-illoista markkinahumuun, pe-
rehtynyt Teijon Masuunin lukemattomiin näyttelyihin, 
kuullut tarinoita alueella vaikuttaneista taiteilijoista ja 
inspiroitunut valokuvataidekokeiluihin kiehtovassa ky-
läympäristössä.  

Teijon alueella toimii myös aikaansaava ja innovatiivi-
nen, neljä ruukkikylää yhteen kokoava Kyläyhdistys, 
joka huolehtii tiimiensä kautta monipuolisesti alueen 
virikkeellisyydestä ja viihtyvyydestä. Tapahtumien ja 
kyläsaunan lisäksi toimintaa järjestetään myös Kylätalo 
Punaportilla ja Teijon pajalla. Kyläyhdistys toimii aktii-
visesti Teijon oman päiväkodin ja kyläkoulun tukena, ja 
edesauttaa tulevaisuuteen ja alueen lasten hyvinvointiin 
tähtääviä hankkeita ja uudistuksia. Teijon luontokoulu 
ja sen toiminnan tukeminen ja kehittäminen on tämän 

hetken merkittävin kyläyhdistyksen innovaatio. Itse olen 
kyläyhdistystoiminnassa alokas, mutta jo lyhyellä koke-
muksellani voin todeta, että toimintaan mukaan läh-
teminen rikastuttaa sosiaalista ympäristöä entisestään. 
Toiminnassa jokaisen luovuus ja vahvuudet valjastetaan 
käyttöön itselle sopivassa määrin.               

Teijolla tunnen olevani irti arjesta. Kiireisen työelämän 
vastapainoksi ympäristö luo rauhallisuutta ja avoin ja 
utelias mieli saa tilaa. Etätyöskentely onnistuu loistavas-
ti valokuituyhteyksien avulla ja lounaankin voi nauttia 
halutessaan oman kylän ravintolassa. Työmatkat sujuvat 
mutkattomasti lähimpiin kaupunkeihin. Itselleni miltei 
jokainen työmatkakin on kuin seikkailu, joka voi johtaa 
muun muassa upeisiin valokuvaotoksiin matkan aikana. 
Myös isompien koululaisten matkat hoituvat hyvin tak-
si- tai bussikyydityksin tarpeen vaatiessa. Etäisyydet sekä 
pääkaupunkiseudulle että Turun ja Tampereen suuntaan 
ovat maltilliset. Myös useat rannikkokaupungit ovat no-
peasti saavutettavissa. Teijo sijaitseekin etenkin pyöräili-
jöiden ja motoristien suosiman Rannikkoreitin varrella.  

Ruukkikylissä on vilkasta yhdistys- ja yritystoimintaa, ja 
ympäristö tarjoaa paljon mahdollisuuksia työllistää myös 
itse itsensä. Omasta kokemuksesta voin paljastaa, että 
tämä vaatii vain ripauksen rohkeutta, kokeilunhalua, 
luovuutta ja heittäytymistä kohti omia unelmia. Teijon 
Ruukkikylissä ympäristö tarjoaa mahdollisuuden ryt-
mittää elämää henkilökohtaisen innostuksen mukaan. 
Täällä elämä on elämänmakuista.  

Teksti ja kuvat: Outi Pihlajoki 

NIIN PALJON MAHTUU PIENIIN KYLIIN 

PAIKUN KESÄAIKATAULUT
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KYMMENEN VUOTTA TAIDETTA 
MASUUNILLA   
Kaj Stenvall, Raija Jokinen, Laura ja Jorma Hynni-
nen Teijon kesässä

Teijon Masuunin näyttelytilat Teijon historiallisessa 
ruukkimiljöössä Teijon kansallispuiston kupeessa 

ovat tarjonneet vuodesta 2012 lähtien puitteet yli sadalle 
taidenäyttelylle.

Taiteen ja kädentaitojen keskus avattiin toukokuussa 
2012 vanhaan masuunia ympäröivään rakennukseen 
ruukin sydämeen. Perustavana ajatuksena Masuunilla on 
alusta alkaen ollut tarjota kädentaitajille työtiloja veto-
voimaisissa puitteissa sekä palvella kyläyhteisöä ja alueel-
la kävijöitä tarjoamalla kaikille avoimia, korkeatasoisia 
taidenäyttelyitä ja erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. 
Kymmenen vuoden aikana Teijon Masuuni on vakiin-
nuttanut paikkansa kotimaisena taidematkailukohteena, 
jonka sijainti on ainutlaatuinen yhdistelmä suomalaista 
kulttuurihistoriaa sekä kansallispuiston luonnon ja me-
ren välitöntä läheisyyttä.      

Tuleva näyttelykausi tarjoaa monipuolisen kattauksen 
mm. maalaus- ja tekstiilitaidetta sekä grafiikkaa. Näyt-
telyitä on esillä samanaikaisesti Masuunin kolmessa eri 
näyttelytilassa; galleriassa, aulassa/kahvilassa sekä Studi-
ossa. Masuunin 10. näyttelykesän taiteilijoina nähdään 
Kaj Stenvall, Laura ja Jorma Hynninen, Raija Joki-
nen, Hannamari Matikainen, Satu Montanari, Ma-
ria Mughal, Minnamarina Tammi, Pia Sinkkonen ja 
Miia Ylikoski.

Kesäkauden avaa isän ja tyttären, oopperalaulaja Jorma 
Hynnisen ja harpisti ja kuvataiteilija Laura Hynnisen 
yhteisnäyttely galleriassa kesäkuussa. Kokonaisuuden 
täydentää näyttelyn teemoja sisältävä konsertti. Heinä-
kuussa Masuunin galleriassa nähdään Turussa vaikutta-
van taidemaalarin Kaj Stenvallin teoksia. Aulassa ja kah-
vilassa on esillä tamperelaisen Hannamari Matikaisen 
maalauksia ja taidegrafiikkaa ja Studion puolella mm. 
Vuoden Tekstiilitaiteilijana 2020 palkitun tekstiili- ja 
kuvataiteilija Raija Jokisen pellavakuituteoksia.

Elokuussa galleriassa nähdään Marimekon suunnittelija-
na tunnetuksi tulleen tekstiilitaiteilija Satu Montanarin 
näyttely. Myös syksystä keväälle on luvassa kiinnostavia 
näyttelyitä, esim. syyskaudella galleriassa on esillä eura-
laisen tekstiili- ja kierrätysmetallitaiteilijan Sanna Saa-
risen teoksia ja talvikaudella galleriassa pidetään Salon 
Taiteilijaseuran vuosinäyttely.

Lämpimästi tervetuloa Teijon Masuunille taide-elämys-
ten pariin!

Marja-Maria & Juha Bäckmand

www.teijonmasuuni.fi

www.facebook.com/TeijonMasuuni

www.instagram.com/teijonmasuuni

KONSTRUNDAN RANTAUTUU SYYSKUUSSA 
TEIJON RUUKKIKYLIIN!

Oletko joskus törmännyt Konstrundan-kylttiin tien-
varsilla tai jopa itse osallistunut taidetapahtumaan? 

Olit tai et, niin syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 
on ainutlaatuinen tilaisuus vierailla tapahtumassa, kun 
se saapuu Teijon ruukkikyliin!   Ruukkikylistä on tänä 
vuonna valittu mukaan peräti kaksi galleriaa: Konstrun-
dan-konkari Aila Salmivaaran Tuulitunneli Mutaisis-
sa ja ensimmäistä kertaa osallistuva DJK Design Jaana 
Kähösen galleria Mathildedalin ruukinrannassa. Mo-
lemmat ovat Salon taiteilijaseuran jäseniä.

Konstrundan on vakiintunut tapahtuma, joka on jär-
jestetty Suomessa vuodesta 2008. Konstrundanin aika-
na taiteen, käsityön ja muotoilun ammattilaiset ympäri 
Suomea avaavat ateljeidensa ja verstaidensa ovet yleisöl-
le. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä kotimaista nykytai-
detta, taidekäsityötä ja muotoilua kohtaan. Vierailukoh-
teita on lähes 500, ja tapahtumaan odotetaan yhteensä 
jopa 16000 kävijää. Presidentti Tarja Halonen toimii 
Konstrundan 2021 suojelijana.

70-vuotistaiteilijajuhlavuottaan viettänyt kuvataiteili-
ja Aila Salmivaara  työskentelee pääasiallisesti grafiikan 
parissa. Ailan galleriassa on grafiikan prässi, jolla hän 
vedostaa metalligrafiikkaa. Vuosien varrella hän on teh-
nyt mm. puupiirroksia, monivärisiä linotöitä, keraamis-
ta kuvanveistoa sekä maalauksia öljy- ja akryylivärein. 
Tähän kaikkeen voit tutustua Ailan työhuoneella. Mo-
nipuolinen Aila on taiteen maisteri, kuvataideopettaja ja 
on vetänyt Teijolla keramiikkapajaa kyläläisille jo usean 
vuoden ajan.

Jaana Kähönen hyödyntää teoksissaan ja kangaskuoseis-
saan uusia digitaalisen kuvankäsittelyn tekniikoita. Työt 
pohjautuvat valokuviin, joita hän työstää usealla eri ku-
vankäsittelyohjelmalla sekä omilla menetelmillään. Jaa-
nan töistä onkin sanottu, että ne poikkeavat täysin aiem-
min nähdystä. Inspiraation lähteinä ovat pitkälti Teijon 
kansallispuiston alati vaihtuvat maisemat. Lisämaustetta 
teoksiin tulee Italiasta, jossa Jaana vierailee usein. Jaa-
na on luvannut kertoa valokuvien muodonmuutoksesta 
printtikankaiksi sekä suurikokoiseksi, matalanukkaisel-
le samettikankaalle painetuksi tauluksi. Ruukin vanha 
puuhiilivarasto on jo itsessään näkemisen arvoinen.
Konstrundan 2021 järjestetään 4.-5.9.2021, avoimet 
ovet klo 11-17.
Aila Salmivaaran Galleria Tuulitunneli, Anttilantie 29, 
Teijo (Mutainen)
DJK Design Jaana Kähönen galleria, Ruukinrannantie, 
Mathildedal.djk.fi
Lisätiedot: Konstrundan.fi

Tervetuloa!
Jaana Kähönen

TAIDE-ELÄMYKSIÄ RUUKKIKYLISSÄ

Kaj Stenvall: “Beach Cruise”, 2021, oil on canvas, 70x90cm. Jaana Kähösen galleria sijaitsee Mathildedalissa.

KULTTUURIMEIJERIN NÄYTTELYISSÄ ROMA-
NIPITSEJÄ JA POLIITTISTA SATIIRIA
Kulttuurimeijerin Patolammen salissa avataan 24.6. 
näyttely “UNDI - romanipitsien tarina” yhteistyössä 
Romanikulttuurin museon, Museoviraston ja TAIKEn 
kanssa. Näyttely on avoinna kesäviikonloppuisin 18.7. 
asti  perjantaista sunnuntaihin klo 12-16 sekä ryhmille 
tarvittaessa tilauksesta.  

Torstaina 5.8. Meijerillä  saa Salon ensi-iltansa ohjaa-
ja Katariina Lillqvistin uusi animaatio “Viimeinen 
Matadori “, ja siihen liittyvä animaationäyttely jatkaa 
näyttelytiloissa 15.8. asti. Aukioloajat samat kuin pit-
sinäyttelyssä. Kulttuurimeijerin kesävieraana on myös 
Marienbadin kokeellisen elokuvan festivaalin kuraattori,  
ohjaaja Jan Senius. Hän esittää uutta tshekkiläistä ly-
hytelokuvaa Teijon Wanhanajan Markkinoiden aikana 
Meijerin Käytäväkinossa. 

Lisätiedot: kulttuurimeijeri.com 

 Katariina Lillqvist 

Teijon Kulttuurimeijerissä romanipitsinäyttely kesällä.

MATHILDEDALISSA TAIDETTA, TEATTERIA JA 
MUSIIKKIA LÄPI KESÄN 
Mathildan Marinan Merigallerian näyttelyssä on esillä 
taideteoksia seuraavilta taitelijoilta: Leena Sarparanta, 
Terttu Schroderus-Gustafsson, Markus Lepistö ja 
Miika Lepistö. Näyttely on avoinna 30.9. asti joka päivä 
klo 11-19 ja sinne on vapaa pääsy.  

Myös Hotel & Cafe Mathildedalissa on taidetta tarjolla 
toukokuun ajan. Tuula Sipilän Runokuvarunoja-näyt-
tely on avoinna kahvilan aukioloaikoina ja sinne on va-
paa pääsy.  

Teatteri Provinssin Seiväsmatkat-esitykset starttaavat 
Mathildedalin kesäteatterissa 2.7. Seiväsmatkat on hul-
vaton aikamatka 1960-1970-luvuille suomalaisen mas-
saturismin syntyvuosiin. Tarjolla on myös nostalgiamu-
siikkia vuosikymmenten takaa. Näytökset jatkuvat 15.8. 
saakka ja lippuja voi ostaa mm. Lippu.fi-palvelun kautta. 

 Musiikin ystäville on tarjolla Mathildedalin Valimolla 
useita konsertteja läpi kesän: Tango del Norte - konsert-
ti (22.7.), Pauli Hanhiniemi Duo/Trio –konsertti 29.7. 
sekä Johanna Försti & Play Girls –konsertti 22.8. Kesän 
kruunaan Matilda Rock 11.9. 

Tule ja ihastu rikkaseen Mathildedalin kulttuuritarjon-
taan! 
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TEIJON
RUUKKIKYLIEN 

PALVELUHAKEMISTO

www.teijo.fi/palveluja/

http://djk.fi/


Tule hakemaan 
tuoreet oluet 

panimon 
olutpuodista

Olemme avoinna koko kesän. Tarkista aukioloajat 
ja oluiden saatavuus kylapanimo.fi

Matildan puistotie 4. Ravintola Terhon takana.

KYLÄYHDISTYKSEN PALVELUJA

TEIJON KYLÄSAUNA

Sauna on aina ollut osa elämää ja pyhä paikka Suomes-
sa. Saunassa on hoidettu henkisiä ja fyysisiä vaivoja. 

Aiemmin suomalaiset äidit ovat synnyttäneet saunassa. 
Teijon Kyläsauna on rakennuksena luultavasti yli 150 
vuotta vanha, jossa voi aistia menneiden vuosien henget. 
Rakennus on toiminut ensi sata vuotta pyykkitupana ja 
toisen vuosisadan saunana. Paksut kiviseinät hautovat 
pehmeän löylyn siellä kylpijöille. Läheisestä Sahajärvestä 
saunan suvantoon virtaava vesi virkistää ja auttaa elvyt-
tämään verenkiertoa.  

Muinaiset suomalaiset uskoivat myös saunatonttuun, 
joka säilytti saunan parantavan voiman ja suojeli kylpijiä 
pahoilta voimilta. Melua tai riitoja ei sallita saunottaes-
sa, koska tonttu voi suuttua ja vahingoittaa saunaa tai 
kylpijöitä. Kyläsaunassa asuvan sunatontun on huhuttu 
ilmaantuneen kartanon patruunana toimineen Robert 
Bremerin kuoleman jälkeen. Patruunallaa oli luotettava, 
mutta hieman outo palvelija nimeltä Willem, joka katosi 
salaperäisesti Bremerin kuoleman jälkeen. Kun kartanon 
saunassa alkoi tapahtua selittämättömiä tapahtumia, ar-
veltiin Willemistä tulleen saunatonttu.

Teijon Alueen Kyläyhdistys ylläpitää lähellä Teijon 
ruukinsatamaa sijaitsevaan Kyläsaunaa, jonka omis-
taa Salon kaupunki.  Teijon Kyläsauna on avoinna 
ympäri vuoden keskiviikkoisin, perjantaisin ja sun-
nuntaisin. Yksityistilaisuuksiin Kyläsaunaa voi vara-
ta nettisivujen kautta, josta löytyvät myös aukioloajat:  
www.teijo.fi/palveluja/kylasauna/.

Tervetuloa saunomaan Kyläsaaunan pehmeisiin löylyi-
hin!

TEIJON KIRKKO

Satapaikkainen Teijon kivikirkko (Puukartanonpolku 
1, Teijo) valmistui 1830. Aikaisemmin Teijon kirkko-

yhdistyksen omistuksessa ollut kirkko kuuluu nykyisin 
Salon seurakunnalle.  

Teijon kirkon avoimista ovista ja tiekirkkotoiminnas-
ta vastaa Teijon Alueen Kyläyhdistys. Teijon kirkko on 
avoinna 12.6.-15.8. Kesä- ja elokuussa viitenä päivänä 
viikossa eli ke-su 11-17, heinäkuussa joka päivä klo 11-
17.  

 Lisätietoja: www.teijo.fi.  

KYLÄTALO PUNAPORTTI

Punaportti on Teijon ja Mathildedalin kylien välis-
sä sijaitseva luoteeseen kurottuva nimenkärki, joka 

esiintyy virallisena paikannimenä monissa vanhan ajan 
kartoissa. Portti-nimitys selittynee sillä, että Punaportin 
niemen ja Isoholman välistä avautuu suojainen venereit-
ti Teijon kylään. Punaportti-kiinteistön omisti aiemmin 
paikallinen metalliväen ammattiosasto, joka lopettaes-
saan toimintansa helmikuussa 2019 lahjoitti kiinteistön 
rakennuksineen Teijon Alueen Kyläyhdistykselle.

Teijontieltä Kylätalo Punaportille (Punaportintie 163) 
johtaa 1,5 kilometrin pituinen hiekkatie. Tontti on kool-
taan noin hehtaari ja siellä on vuonna 1975 rakennettu 
130 neliön hirsirakennus, johon sopii kerrallaan 50-60 
henkilöä. Tuvasta löytyy peruskeittiö koneineen sekä 
lämmitystä varten on takka, sähköpattereita ja ilmaläm-
pöpumppu. Rakennukseen tulee kunnan vesijohto, joka 
kuitenkin suljetaan talveksi jäätymisvaaran vuoksi.

Tontilla on talousrakennus, jossa on puuliiteri ja kaksi 
kesällä 2019 asennettua ekovessaa. Päärakennusta sauna-
tupineen ja lounaaseen avautuvine terasseineen pidetään 
tunnelmallisena juhlapaikkana, joka varsinkin kesäilto-
jen auringonlaskussa hakee vertaistaan. Kallion kupeessa 
sijaitsee laituri, josta pääsee sukeltamaan suoraan me-
reen.

Kylätalo Punaportti palvelee kaikkia Teijon Ruukkikyli-
en vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita. Punaportti tarjoaa 
oivat puitteet myös kylien ulkopuolella asuville yksityis- 
ja yritystilaisuuksien järjestämiselle. Takkatupa on tun-
nelmallinen kokoontumispaikka. Puusaunan lempeiden 
löylyjen jälkeen voi pulahtaa mereen uimaan. Ilta-aurin-
ko paistaa niin uimareille kuin terassilla tai tuvassa istu-
jille.

Lisätiedot ja vuokraus: www.teijo.fi/kylatalo

TEIJON WANHANAJAN MARKKINAT

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen järjestää viranomais-
ten niin salliessa Teijon Wanhanajan Markkinat la 

14.8. – su 15.8.2021. Yleisölle ilmainen tapahtuma on 
monipuolinen kooste reipasta markkinahumua, ainut-
laatuisia käsityöläistuotteita, maukasta ruokaa, lasten 
ohjelmaa, työnäytöksiä ja muuta mukavaa ohjelmaa. 

Lisätietoja: www.teijo.fi

Tarinan saunatontusta kehitteli eräs kyläläinen Kyläyhdistyksen 
englanninkielistä saunasivua varten.

Ruukkikylien suurin kesätapahtuma, Wanhanajan Markkinat 
valtaa Teijon Masuunin ympäristön elokuussa.
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Kylätalo Punaporttia voivat vuokrata yksityiskäyttöön niin 
kyläläiset kuin muutkin.
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KALLIORINTEEN PÄIVÄKOTI

Teijolla sijaitseva Kalliorinteen päiväkoti on aloitta-
nut toimintansa vuodesta 1972. Päiväkodin tämän 

hetkinen lapsien määrä on noin kaksikymmentä josta 
nuorin on yksi vuotias. Päiväkodin henkilökunta kerto-
vat  erilaisista aktiiviteeteistä, joita lapset saavat ympäri 
vuoden. Lapset ovat innokkaita tekemään vilttimajoja 
ja leikkimään barbeilla. Nuoremmat tykkäävät leikkiä 
leluautoilla, mutta kaikki tykkäävät ulko-liikunnasta. 
Mörri-metsä on myös yksi aktiviteetti, jolloin harjoi-
tellaan Metsämatikkaa, mutta pienemmät jäävät vielä 
odottamaan vuoroaan päiväkodin pihalle. Perjantaisin 
järjestetään yhteinen retki kaikille lapsille kartanon ja 
koulun lähelle. Henkilökuntaan kuuluu 3 hoitajaa, keit-
tiö-täti, ja siivooja.

Lapset vastasivat myös innolla kysymyksiin. Lempiteke-
mistä  lapsille on leikkiä kavereiden kanssa ja rakentaa 
kuusen alle majoja. Kouluun meno jännittää ja lapset 
odottavat jo millaisia koulu välitunnit, ja koulun sisätilat 
mahtavat olla.  Lasten mielestä hoitajat ovat mukavia ja 
kivoja. Leikkimismahdollisuudet päiväkodissa ovat hy-
vät, esim. lasten suosima vakoiluleikki sopii hyvin päivä-
kodin ympäristöön. 

Tilda Teder ja Helmi Soini

TEIJON TALLIT

Teijon talleilla pääset tutustumaan hevosiin ja he-
voselämään. Tallirakennuksen sisästä löytyy myös 

pieni majoitus. 

Stina Suutari kertoo: Tallilla tullaan järjestämään 
maastoretkiä, ja mahdollisesti kärryajeluita että tilavie-
railuja. Tilavierailuiden yhteydessä lapsilla on mahdol-
lisuus päästä talutusratsastukseen. 

“Tämä kaikki järjestetään vain sesonkiaikana. Talleil-
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PETRIS CHOCOLATE

PetriS Chocolate on suosittu suklaapuoti ympäri 
Suomea. Heidän puodeissaan myydään suklaata, 

kakkuja, teetä ja paljon muuta. Suklaita on paljon eri 
mauissa, väreissä ja muodoissa. 

Nina Siren kertoo että Petri aloitti suklaan myymi-
sen, koska hän oli jo 30 vuotta tehnyt kakkuja. Kaikki 
Petrin reseptit on omatekemiä, vaikka olisi ihan perus 
porkkanakakku. Kaikki kakut ja suklaat tehdään itse. 
Heidän suklaat sisältävät maailman hienoimpia raa-
ka-aineita, esim. kaakaopavut kasvaa sellaisilla alueilla, 
jossa niitä hoidetaan hyvin ja ne ovat eettisiä. Kaikki on 
tehty käsin ja tietysti Petrillä on suuri rakkaus suklaa-

OY TYKÖMARIN

Oy Tykömarin on kaikenlaisien veneiden säilytys ja 
huolto yritys. Oy Tykömarinin omistaa Elias Pa-

nelius ja hänen vaimonsa. Siellä on töissä venealan am-
mattilaisia, joita on melkein 10 työntekijää. He tekevät 
kukin omia erityisosaamisiaan asiakastilausten mukaan.

Oy Tykömarin on perustettu 2010 keväällä, 11 vuotta 
sitten. Yritys sijaitsee Teijon teollisuusalueella kylmähal-
lissa. Purjeveneitä on hallissa nyt 18.

Elias Panelius kertoo, että hän on käyttänyt ja huoltanut 
eri veneitä pikkupojasta asti Turun saaristossa kesäisin. 
Hän on jo 10-vuotiaasta asti kunnostanut veneitä ja 
maalannut niitä.

Yritys on yhteistyössä salolaisen kuorma-autonosturin 
kanssa. Elias kertoo, että ensin nostetaan purjeveneen 
masto puomitappiin sidotulla köydellä, jossa on kaksi 
lenkkiä painopisteen yläpuolella ja autonosturin kouk-
ku lenkeissä kiinni. Sitten nostettu masto asetetaan vaa-
katasoon kaksiakseliseen mastonkuljettimeen, jossa se 
pakataan siirtokuntoon, työnnetään halliin sisälle. Siellä 
kahdella moottorinostimella ja masto köysiin sitoen se 
asetetaan vaakatasoisten puisten 120 cm leveiden masto-
tukien päälle (3-4 maston rinnalle) rakennuksen pitkille 
reunoille.

Yritys nostaa veneitä hydraulisilla nostimilla ja yleensä 
huollossa käytetään käsityökaluja. Osien työstöissä käy-
tetään erilaisia akku tai sähköjohdollisia apuvälineitä ja 
laitteita. Myös Teijon teollisuusalueen naapuri yritysten 
palveluja käytetään huolloissa.

Elias Panelius on kylmähallilla töissä pääasiassa. Jos on 
pakkasta, Elias laittaa lämmintä päälle. Sisällä ei tuule, 
mikä auttaa. Veneissä sisällä on toisaalta viileä ja lähes 
kaikissa asiakkaiden toivomana sähkölämmitys nestetäy-
teisillä pattereilla on noin +6C tasolla talvisin. Kosteus 
kun hakeutuu aina lämpimästä kylmään eli veneestä 
ulos.

Jimi Sanela ja Roope Aartola

seen, hän on intohimoinen kondiittori ja tykkää suun-
nitella kaikkea uutta. Reseptit voi muuttua joskus jos 
Petri löytää paremman maun sen tilalle. 

PetriS Chocolate puoti on ollut monessa paikassa niin 
kuin Helsingissä, Porvoossa, Mathildedalissa ja myös 
Design Hillillä. 

’’Mathildedalissa kun kävin ensimmäistä kertaa siellä, 
huomasin että rakennus on vanha koulu. Puodin ulko-
puolella oli terassi mistä kävellään sisälle ja pöytiä. Si-
sustus oli nätti, ja suklaat oli lasin takana, niin että voit 
katsoa suklaita ja valita. Suklaat näyttivät ja maistuivat 
todella hyviltä.’’ Sofia Maaniemi kertoo.  

Alessia Forbes ja Sofia Maaniemi

KOULULAISTEN JUTUT

le on tulossa muita eläimiä esimerkiksi kanoja, poni, 
lampaita ja mahdollisesti myös ankkoja. Tallilla on tällä 
hetkellä myös hevosten lisäksi kaksi lehmää, viisi kanaa, 
yksi kukko, kaksi pupua ja kaksi kissaa.

Tallin hevoset ovat rodultaan suomenhevosia, tallin he-
voset ovat luonteeltaan kaikki tosi kilttejä, luotettavia 
ja kaikilla tallin hevosilla on oma iso persoona.”

Tallilla on tällä hetkellä kuusi hevosta.  

Isla Suutari ja Riikka Degert

Sähköasennukset
Mauri 040 524 8273, Mikko 044 552 2139

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

www.mmsahko.fi

MM-Sähkö



TUUNAUSKERHO

Tuunauskerho on Teijon Alueen Kyläyhdistyksen 
järjestämä kerho alakoululaisille, jossa askarrellaan 

ja tuunataan esimerkiksi vanhoja vaatteita. Kerho on 
kerran viikossa iltapäivisin koulun jälkeen. Kyläläi-
set ovat lahjoittaneet kerholle käytettävää materiaalia. 
Moni kerholainen on ottanut myös kotoa tuunattavaa 
tavaraa.

Tuunauskerhossa perehdytään kierrättämiseen ja as-
karrellaan paljon kierrätysmateriaaleista. Kerho toimii 
kolmen vapaaehtoisen vetäjän voimin. Keväällä olisi 
tarkoituksena tehdä myös puutöitä. Kerho pidetään 

Kuvassa näkyy yhden kerholaisen tekemä puhelinteline. Hän tykkää käydä tuunauskerhossa ja hänestä kerhossa on kivointa 
puutyöt sekä kivat kaverit.

Teijon koulun tiloissa ja ruokalassa.

 ”Yleensä aikuiset käyttävät maskia ja kerholaisille on 
maskisuositus. Kerhon pitäminen tuntuu mukavalta 
ja lapsilta saa hyviä ideoita askarteluun. Kerho kestää 
noin kaksi tuntia 13.30-15.30. Vanhoille tavaroille 
haluttiin tehdä jotain joten päätettiin perustaa tuu-
nauskerho. Korona on vaikuttanut kerhotoimintaan, 
jonka vuoksi vain Teijon koululaiset ovat voineet osal-
listua kerhotoimintaan. Osallistujamäärä vaihtelee. 
Tuunauskerhon teemana on ollut kierrättää vanhaa 
tavaraa tuunaamalla sitä.” Näin kertoo yksi kerhon 
pitäjistä Tita Azinur.

Susanne Myllylä ja Luna Kerminen

KIRJAKKALAN KISKA

Lapsille rakennettiin 2018 kuormalavoista kiska, 
joka oli muka ‘leikisti’ oikea. Kun rakennus oli 

valmis, Felix halusi myytävää tavaraa ja sitä hankittiin. 
Eikä aikaakaan, kun myynnissä oli karkkia, pillimehu-
ja, jätskiä yms. herkkuja. Aikuisille kahvia ja pullaa. 
Seuraavaksi tehtiin kyltti: Kiska auki!, jota Felix heilut-
taa tiellä ohi yrittäville autoilijoille. Moni pysähtyy ja 
kauppa käy. Hauskaa katsoa, kun aikuiset nauttii pil-
limehua. 

Mikään ei jää koskaan minimiin, niinpä Kiska & Kirp-
pis oli seuraavaksi vuorossa. Saatiin kyläläisiä mukaan 
ja peltokirppis oli hauska kokemus, johon odotetaan 
jatkoa, jos Korona suo. Vuonna 2030 haetaan B oikeu-
det!

Tule kesä ja tuo iloa!

Toivoo Felix ja Stella Yrittäjät Felix ja Stella toivottavat tervetulleiksi Kirjakkalan 
Kesäkiskaan.
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ALAMÄKIPYÖRÄILY - EXTREME-URHEILUSTA 
PERHEHARRASTUKSEEN 

Meri-Teijo Bike Park perustettiin 2019. Ensimmäis-
tä kertaa Meri-Teijo Bike Parkkia alettiin raken-

tamaan keväällä, kun lumet alkoivat sulamaan, kertoo 
Jani Salminen. Jani Salminen ja Valtteri Vainio perus-
tivat parkin. Tapani Kakko auttoi heitä perustamaan 
Meri-Teijo Bike Parkin. Ilman Tapani Kakkoa he ei olisi 
voinut perustaa Meri-Teijo Bike Parkkia, kertoo Jani Sal-
minen.

Meri-Teijo Bike Park on erikoistunut maastopyöräilyyn. 
Maastopyöräilyssä on paljon eri alalajeja siinä päällim-
mäisenä on hissipyöräily, sitä varten on alamäkipyöriä, 
enduropyöriä ja sähköpyöriä. Kaikki pyörät ovat tä-
ysjousitettuja pyöriä. Alamäkipyörät ovat ensisijaisesti 
tarkoitettu hissipyöräilyyn. Muut pyörät ovat maastopo-
luille, kertoo Jani Salminen. Heillä on myös junioreille 
24 tuumaisia pyöriä. Löytyy myös esim. fullface kypäriä, 
avokypäriä, kokovartalopanssareita, polvisuojia, ajo-
hanskoja, Kaikki tarpeellinen löytyy vuokraamosta.

Meri-Teijo Bike Park käyttää paljon erilaisia keinoja reit-
tien rakentamiseen. He hyödyntävät paljon luonnon val-
miita ominaisuuksia. Maata pitää myös paljon muokata 
ja suurin osa muokkaamisesta tapahtuu kaivinkoneella. 
Tosi paljon viimeistelytyö tehdään ihan käsin lapioilla, 
hakuilla ja haravoilla. He käyttää myös puurakennelmia, 
kertoo Jani Salminen.

Meri-Teijo Bike Park haluaa panostaa siihen, että kaiken 
ikäiset pääsee harrastamaan lajia. Meri-Teijo Bike Park 
tekee ensi vuonna vielä helpompia ratoja aloittelijoille. 
Aloittelijoille on hankalaa, kun mäki on liian jyrkkä ja 
kurvit ovat liian piukkoja. Meri-Teijo Bike Parkilla on 
yksi vihreä rata mihin Meri-Teijo Bike Park panostaa. 
Bike Parkilla on kolme sinistä rataa joista yksi on uusi. 
Sinisetkin radat ovat semmoisia, että aloittelijat niistä 
pääsee mutta siinä on vähän haastetta, kertoo Jani Sal-
minen.

Jani Salmista motivoi perustamaan Bike Park intohimo 
lajia kohtaan.

Jani Salmisella on itse ollut paljon kokemusta alamäki-
pyöräilystä. ”Olen itse käynyt Itävallassa ja Pohjoismais-
sa alamäkipyöräilemässä”, kertoo Jani. Jani on myös las-
ketellut.

Jani Salminen haluaa vielä rohkaista ihmisiä kokeile-
maan alamäkipyöräilyä. Meri-Teijo Bike Park haluaa 
saada alamäkipyöräilyn maineen enemmänkin perhe-
harrastuksen vähän niin kuin laskettelu nykyään. Ei se 
ole välttämättä niin Extremeä, kertoo Jani Salminen. He 
keskittyvät myös valmennuksien parantamiseen.

Eemi Kaitala ja Veikka Aitoaho

Rakkaudella

”Kaikki ovat upeita,
me vain korostamme sitä.”

www.merinell.fi



Voiko tämä olla totta? Kyllä vain – Teijo Ski & Ac-
tion Parkin tuntumassa, Teijon kansallispuiston 
kainalossa on tarjolla yli 40 länsirinnetonttia, jois-
ta on upea näköala meren lahdelle. Tonttien koko 
on keskimäärin 1000-1400 m2. Tonteilla on valmius 
liittyä kunnallistekniikkaan (mm. vesi-/jätevesijär-
jestelmä) sekä valokuituverkkoon. Myös kevyen 
liikenteen väylä Matildaan on suunnitteilla. Golfvi-
heriöt sekä Teijon laskettelurinteet ovat kivenhei-
ton päässä. Teijon kansallispuiston monipuoliset 
vaellusreitit ja enemmän tai vähemmän haastavat 
pyöräilymahdollisuudet löytyvät vierestä. Matkaa 
Matildan kylään on pari kilometriä ja Teijon keskus-
taan kolme kilometriä eli kaikki Teijon Ruukkikylien 
monipuoliset palvelut ovat aivan lähettyvillä. 

Ruukinrinteen projektitonttien ennakkomarkki-
nointi on alkanut ja kunnallistekniikan suunnittelu 
etenee vaiheittain. Kunnallistekniikan rakentami-
nen aloitetaan viimeistään, kun kuusi rakennushan-
ketta on varattu sitovasti. 

Lisätiedot: www.meriteijo.fi  tai teijonmatkailu.com 
(info@meriteijo.fi) 

Länsirinnetonteilta avautuu näköala merelle ja alhaalla näkyy Meri-Teijo golfin väylä vesiesteineen.

Heräät aamulla peippojen lauluun; aurinko nousee pilvettömälle taivaalle. Teet itsellesi hyvän 
aamupalan ja päätät nauttia sen terassilla – onhan ilma niin hieno. Käyt juoksemassa lenkin kan-
sallispuistossa ja virkistyneenä aloitat etätyöpäiväsi. Palaverien lomassa lämmin auringonpaiste 
ja ikkunasta näkyvä golfrata houkuttelevat sinua varaamaan kierroksen illaksi. Puolen päivän 
aikaan käyt pyöräillen lounastamassa muutaman kilometrin päässä sijaitsevassa Matildan tai 
Teijon kylässä, joista löytyy useita lounasvaihtoehtoja. Golfkierroksen jälkeen päiväsi kruunaa 
sauna, kyläolut ja upea auringonlasku omalta terassilta ihailtuna.  

SIIRRÄ KOTISI JA ETÄTOIMISTOSI LUONTOON, UPEIDEN MAISEMIEN JA LOISTAVIEN 
HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIEN ÄÄRELLE!
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Teijon kartanon alueella, komeiden puiden katveessa 
on vanha meijeri, jonka yläkerrassa asustavat kuva-

taiteilija pariskunta Seppo Alanissi ja Mira Kankaanran-
ta sekä kissaherra Ivan Ivanov Ivanovits. Koti on tilava 
ja valoisa ja Sepolla on oma työhuone piirtämiseen ja 
animaatioiden tekoon. Miralla on parin minuutin käve-
lymatkan päässä oma työhuone, jossa hän maalaa pää-
sääntöisesti öljyväreillä.

Alun perin Torniosta olevan Miran ja Multialta kotoisin 
olevan Sepon rakkaus roihahti yhdeksän vuotta sitten 
Imatralla, kun he opiskelivat kuvataidetta Saimaan am-
mattikorkeakoulussa. Viiden Helsingissä vietetyn vuo-
den jälkeen pariskunta alkoi kuitenkin kaivata enemmän 
tilaa ja rauhaa taiteelliselle työskentelylle ja rauhallisem-
malle elämäntyylille. - Katselimme asuntoja maaseudul-
ta eri puolelta Suomea muutaman vuoden ajan, kunnes 
asunto Teijolta tuli vastaan, juuri oikealla hetkellä, ker-
tovat Seppo ja Mira. Vanha meijeri sai uudet asukkaat 
uuden vuoden aattona 2019.

-Ajoitus oli erinomainen, sillä kaksi kuukautta muuton 
jälkeen alkoivat koronatoimenpiteet ja silloin tuntui to-
della hyvältä olla poissa kaupungista, pariskunta muiste-
lee. Ympärillä vallitseva luonto toimii Sepolle ja Miralle 
ehtymättömänä inspiraation lähteenä. Teijon alueella 

EHTYMÄTÖNTÄ INSPIRAATIOTA

KOTIIN TAKAISIN
Mathildedalissa asuva rakennusmestari ja opettaja 

Elmo Blomqvist tuntee asuvansa juuri oikeassa 
paikassa.

-En ole oikein ikinä kokenut kaupunkimaisemaa omaksi 
elinympäristökseni ja tunnen itseni onnelliseksi täällä.

Opiskelu vei Teijon kylällä kasvaneen  nuoren miehen 
hetkeksi Salon kautta pääkaupunkiseudulle mutta pian 
elämäntilanne toi kylänmiehen kuitenkin takaisin ko-
tiin, tällä kertaa Mathildedalin kylään.

-Silloinen naisystäväni viihtyi hyvin kylillä ja työllisti it-
sensä Mathildedaliin. Ajattelin että miksipä ei ja muutin 
sitten itse perässä muutaman kuukauden viiveellä. Ke-
sät tuli muutenkin vietettyä kylillä, niin sinänsä helppo 
ratkaisu ja sopi hyvin elämäntilanteeseeni. En ole oikein 
ikinä kokenut kaupunkimaisemaa omaksi elinympäris-
tökseni ja tunsin itseni huomattavasti onnellisemmaksi 
viettäessäni aikaa Mathildedalissa. Myöhemmin alkoi 
oman talon rakennusprojekti. - Vaikka se on iso projekti, 
suosittelen ihmisiä vahvasti toteuttamaan unelmia asu-
misen ja oman elinympäristönsä suhteen. Itse en kadu 
päätöstä rakentaa sellainen talo, jossa viihtyy varmasti ja 
lapsilla on hyvä ja turvallinen olla.

-Oma lapsuusaika Teijolla oli ihan huippua. Luonto oli 
lähellä ja aina riitti tekemistä koulun jälkeenkin. Teijon 
koulu oli todella turvallinen ympäristö ja viihdyin siellä 
hyvin. Erityisen hienoa siellä oli hyvät mahdollisuudet 
opetella soittamaan erilaisia soittimia ja musisoimaan. 
Mieleeni on jäänyt vahvasti koulun oma bändi ja keikat 
joita esitettiin muun muassa joulujuhlissa ja laskettelu-
rinteellä.

-Urheilukin oli vahvasti läsnä. Välitunneilla ja iltaisin 
käytiin koulun kentällä pelaamassa paljon pipolätkää 
tai vaihtoehtoisesti vietettiin paljon aikaa laskettelurin-
teessä. Kesällä sitten uitiin ja käytiin kalassa, ajettiin 
veneellä tai crosspyörillä, muistelee Elmo ja toteaa että 
Teijon ruukkikylät ja Salo tarjoaa tarjoaa mahdollisuu-
det oikeastaan mihin tahansa harrastamiseen. Eipä tule 
juurikaan mieleen harrastuksia joita ei voisi alueella har-
rastaa. Salon kaupunki on vahvasti kehittänyt vielä lisää 
harrastusmahdollisuuksia mikä on tietysti hieno juttu.

-Saloon ajan päivittäin töihin, matkaa kertyy alle 30 ki-
lometriä suunta. Olen kuitenkin niin tottunut ajamaan 
ettei tuo matka tunnu pitkältä. Ruuhkia ei ainakaan 

tarvitse pelätä.Toisinaan tulee myös käytyä pääkaupun-
kiseudulla sivutoimen puolesta. Ajaessa voi näppärästi 
hoitaa vaikka pidempiä puhelinpalavereja tai kuunnel-
la musiikkia tai äänikirjaa. Satunnaisesti kuljen junal-
la mutta enimmäkseen omalla autolla sen helppouden 
vuoksi. Helsingissä on kiva käydä silloin tällöin, sen jäl-
keen osaa taas arvostaa oman kylän idylliä ja täällä asu-
mista. 

-Minun kanssa voi tulla kaffettelemaan koska vaan ja au-
tan mielelläni uusia mahdollisesti alueelle muuttoa har-
kitsevia ihmisiä mieltä askarruttavissa asioissa, myös ra-
kentamiseen liittyen. Tänne kaivattaisiin lisää aktiivisia 
nuoria henkilöitä ja lapsiperheitä, vanhempaa ikäpolvea 
unohtamatta, osaksi tätä elinvoimaista ja kasvavaa yh-
teisöä.

-Kesäsuosituksena kannattaa hakea kyläkaupalta jätskiä 
ja kiivetä polkua pitkin koulun viereiselle kalliolle ihaile-
maan kaunista maalaismaisemaa. 

Hyvää kesää kaikille ja muistakaa nauttia!

Teksti ja kuva: Martina Vara

on paljon erilaisia vesistöjä, merestä puroihin ja järviin. 
Gravel-pyöräilyä harrastavalle Sepolle lukemattomat 
metsätiet ja -polut ovat mitä parhaimpia.

Teijon kansallispuistosta löytyy myös monipuolisia ja 
erimittaisia merkittyjä vaellusreittejä. Retkeilyn jälkeen 
voi mennä rentoutumaan vaikka kyläsaunan lauteille ja 
pulahtamaan saunan takapihalla vuoden ympäri auki 
pysyvään suvantoon.

-Viihdymme hyvin Teijolla. Paikallisbussit liikennöivät 
seudulla, joka oli yksi muuttokriteereistämme sillä emme 
omista autoa. Salo sijaitsee muutenkin mukavasti Turun 
ja Helsingin välillä, molempiin suuntiin pääsee kätevästi, 
toteavat Seppo ja Mira. Kuin kirsikkana kakun päällä Se-
pon ja Miran naapurina on taidegalleria Teijon Masuuni 
kahviloineen, sieltä voi aina hakea kakkua kahvin kanssa 
kun siltä tuntuu. - Tälle seudulle mahtuu paljon erilaisia 
ihmisiä ja toimijoita, ja mekin yllätimme itsemme alka-
malla järjestää taidetapahtumaa. Heinäkuussa Kulttuu-
rimeijerillä aukeaa kymmenen taiteilijan taidenäyttely 
Pihahdus 2021 avajaisjuhlan ja ohjelman kera.

Teksti ja kuva: Martina Vara

Ruukkitaksi Söderström
1+6 & invavarustelu

1+8
paketit

25570 Teijo
044 544 403 3

ruukkitaksi@hotmail.com

Kaarnalaiva keskittyy laadukkaiden ja luonnon-
mukaisista materiaaleista valmistettujen harjojen sekä 

pärekorien valmistukseen. 

Ruukinrannantie 6, 25660 Mathildedal  
www.kaarnalaiva.net, puh: 0407350768.  

Teijo+ 2021 11

TEIJON
RUUKKIKYLIEN 

PALVELUHAKEMISTO

www.teijo.fi/palveluja/



Teijon Ruukkikylillä on mahdollista harrastaa mo-
nipuolisesti vuoden ympäri. Retkeilemään pääsee 

kansallispuiston jopa yli 50 kilometrin verran merkityille 
reiteille - haastavimmista todella leppoisiin ja helppokul-
kuisiin reitteihin. Reittien varrelta löytyy useita laavu-
paikkoja. Elämyksenä vaikka yöpyminen.  

Alueen upean vesistön ansiosta uimaan pääsee helpos-
ti. Samalle retkelle voi halutessaan yhdistää vaikkapa 
kalastuksen, souturetken tai melonnan. Soutuveneitä 
ja kajakkeja voi vuokrata sekä Mathildedalin luontota-
lolta että Kirjakkalan Ruukkikylästä. Myös opastettuja 
melontaretkiä on mahdollista ostaa. Kalastusluvat hoi-
tuvat Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta sekä 
kesäisin Teijon luontokeskuksesta. 

Paikallinen luonto tarjoaa loistavan mahdollisuuden 
myös polkujuoksulle ja maastopyöräilylle. Merkittyjä 
reittejä voi hyödyntää lumisina talvina lumikenkäilyyn 
ja läskipyöräilyyn. 

Laskettelun ystävät pääsevät Teijo-Ski rinteisiin, josta 
löytyy kolme ankkurihissiä, yksi sompahissi ja matto-

hissi. Valaistuja rinteitä on kahdeksan. Keskus on oiva 
paikka aloitella omaa lasketteluharrastusta, mutta tar-
joaa konkareillekin mukavat rinteet temppuratoineen. 
Alueella toimii aktiivinen oma Meri-Teijon Alppiseura, 
johon mukaan pääsevät kaikki laskettelusta kiinnostu-
neet. Rinteellä on lapsille ja lapsenmielisille pulkkamäki. 

Hiihtolatujakin sään niin salliessa tehdään kaksi. Toinen 
noin 6 km mittainen lenkki Hamarijärven ympäri ja toi-
nen Kirjakkalan Alun talolta urheilukentän ympäri met-
sään mäkisempään maastoon. Lisäksi hiihtolatuja löytyy 
talvisin Matildanjärveltä luistelualueen vierestä ja rintei-
den läheisyydestä golf-kentältä: latu lähtee klubitalolta. 

Heti lumien sulattua  rinteet tarjoavat vauhtia ja jänni-
tystä rinneautoilun muodossa. Bike Parkin vuokraamos-
ta voit lainata pyörät myös alamäkiajoon ja maastoon. 
Golfin ystävät taas pääsevat pelaamaan rinteiden lähei-
syydestä aukeavalle 18-reikäiselle viheriölle.  

Löytyypä kylältä myös ikioma palloilulajeihin keskitty-
nyt urheiluseura Teijon Toverit, TeiTo. Toiminnan kes-
kuspaikka on Teijon Urheilutalo, jossa on muidenkin 

yhdistysten liikuntavuoroja tarjolla:     

• miesten lento- ja koripalloa 

• sählyä kaiken ikäisille 

• boccia 

• jumppaa eri ikäryhmille 

• kunto-potkunyrkkeilyä 

• Nerf-pelejä lapsille 

Lisäksi TeiTo ylläpitää kuntosalia laitteineen Teijon 
Masuunin alakerrassa.  

Kirjakkalan ruukkikylän oma urheiluseura on Kirjakka-
lan Alku. Seura järjestää lumitilanteen niin salliessa hiih-
tokoulun ja -kilpailuja. Lihaskuntoa voi kohentaa Alun 
talolla puntteja nostelemalla. Juoksutekniikkaa voi har-
joitella tai vanhaa cooper-aikaa haastaa vaikkapa juokse-
malla vieressä sijaitsevan urheilukentän ympäri. Kesällä, 
aina tiistai-iltaisin Kirjakkalan Alku järjestää suositut 
yleisurheilukisat.

Ratsastuksen harrastajille tai siitä mahdollisesti kiin-
nostuneille palvelujaan tarjoaa uniikki Teijon talli ky-
län ytimessä, kuitenkin upeiden maastojen lähettyvillä. 
Rauhallisimmista liikuntamuodoista kiinnostuneille on 
tarjolla mm. laiturijoogaa ja shindokävelyä Mathildeda-
lissa. Teijollakin pidetään joogatapahtumia. Lisätietoa 
näistä löytyy Mathildan Marinan ja Teijon Masuunin 
omilta Facebook-sivuilta 

Viime kesänä Mathildedaliin avatussa Mathildedalin 
Keskuspuistossa voi pelata minigolfia, padelia ja tennis-
tä. Tyylikkäässa Adventure Golfissa on kaksitoista rataa 
erilaisine nousuineen ja laskuineen, spiraaleineen, kallis-
tuksineen ja  vesielementeineen. Haastaa varmasti koke-
neemmankin pelaajan uudestaan ja uudestaan! 

Teijon kylässä voi liittyä mukaan Perniön vapaapalokun-
taan tai jos kädet kaipaavat luovempaa muotoilua niin 
keramiikkakerhoon.  Ja koska alueemme sijaitsee meren 
äärellä, kylällä on myös oma venekerho, Teijon Veneker-
ho, joka toivottaa kaikki paikkakunnalle muuttaneet, 
sitä harkitsevat, veneilyä harrastavat tai siitä kiinnostu-
neet tervetulleeksi tutustumaan toimintaansa. 

Martina Vara 

Parhaat herkut
KOMPASSISTA KEMIÖSSÄ!
De bästa delikatesserna
FRÅN KOMPASS I KIMITO!

ENGELSBYNTIE 9, 25700 KEMIÖ | PUH/TEL. 02 420 6500 

PALVELEMME/VI BETJÄNAR 
MA-PE/MÅ-FRE 7-21, LA/LÖ 7-21, SU/SÖ 9-21

Tavallista parempi Ruokakauppa - En bättre Matbutik

K O M P A S S

Palveleva liha- ja kalatiski  |  Betjänande fisk- och köttdisk
Vihanneksia paikallisilta tuottajilta  |  Grönsaker av lokala producenter

Paikkakunnan laajin valikoima  |  Ortens bredaste utbud
Ruoan verkkokauppa  |  Nätbutik

Palveluksessanne  |  Till er tjänst!

RUUKKIKYLIEN HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA 
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VViillllaa  SSeeaavviieeww  GGuueesstthhoouussee  &&  SSppaa
• majoitus
• elämykselliset virkistyspäivät ja 

kokoukset yrityksille
• saunaillat ja illanvietot

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

Luistelun riemua kyläkoulun pihalla. Kuva: Riikka Koli.



Helsingin Pasilassa sijaitseva Original Sokos Hotel 
Tripla kehittää palvelujaan yhteistyössä suomalais-

ten kylien kanssa, inspiroituen niiden ainutlaatuisesta 
tunnelmasta. Tammikuun 2020 alussa ovensa avannut 
hotelli vaalii paikallisuutta ja yhdessä tekemisen riemua 
tuomalla esiin suomalaista kyläperinnettä ja -henkeä. 
Teijon Ruukkikylät sekä 11 muuta suomalaista kylää pää-
sivät loistamaan Sokos Hotels -ketjun uudessa hotellissa 
Triplassa. 

Kyläyhteistyötä tehtiin läpi Suomen, aina maamme ete-
läisimmästä saamelaiskylästä Sodankylän Vuotsosta pai-
kalliseen urbaaniin kylään Pasilaan asti. Yhteensä kyliä 
on mukana 12 kappaletta, joista jokainen pääsi tuomaan 
tunnelmansa ja uniikin tarjoamansa – kuten paikallisen 
pienpanimo-oluensa tai juurileipänsä – esiin osana Ori-
ginal Sokos Hotel Triplan hotellielämystä. 

”Olen aina ihaillut maamme uniikkia kyläkulttuuria. 
Suomessa osataan tehdä asioita omaperäisesti yhdessä, 
mikä ansaitsee tulla nähdyksi. Siksi hotellissamme ky-
lät saavat mahdollisuuden loistaa niin kotimaisten kuin 
kansainvälistenkin vieraiden edessä”, iloitsee hotellinjoh-
taja Hanna Riihimäki.

Yksi mukana olevista kyläyhdistyksistä oli Teijon Alueen 
Kyläyhdistys. Ruukkikylien yhteishenkeä hotellin ko-
kousvieraat pääsevät hengittämään Teijon Ruukkikylille 
nimikoidussa kokoushuoneessa. Kyläyhdistys sai lahjoi-
tuksena tuotteita, jotka ovat nyt esillä kokousevieraiden 
iloksi.

Teijon Ruukkikylät -neuvotteluhuone. Kuva: Aki Rask.Teijon Ruukkikylien yrittäjien lahjottamia tuotteita on esillä vit-
riinissä ja seinillä.

Myllyojankatu 11, Salo   Ark. 7-18, la 9-15   
P. 0403 066 200   k-rauta.fi/passeli

Täyden palvelun 
RAUTAKAUPPA

Myllyojankatu 11, Salo  Ark. 7-18, la 8-15, su 10-14
P. 0403 066 200   k-rauta.fi/passeli

Myllyojankatu 11, Salo   Ark. 7-18, la 9-15   
P. 0403 066 200   k-rauta.fi/passeli

Täyden  
palvelun 

RAUTAKAUPPA
PALVELEMME 
KOKO KESÄN 

MYÖS  
SUNNUNTAISIN

TERVETULOA!
Myllyojankatu 11, Salo,  ark. 7–18, la 8–15, su 10–14 

P. 0403 066 200 k-rauta.fi/passeli

Myllyojankatu 11, Salo   Ark. 7-18, la 9-15   
P. 0403 066 200   k-rauta.fi/passeli

TEIJON RUUKKIKYLÄT -NIMIKKOHUONE PASILASSA
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Ravintola Teijon Arkki ja juhlapalvelu
herkullista ja monipuolista lounasta

Teijon ruukkikylässä. 
Kauttamme myös toiveidenne mukaiset catering – ja 

pitopalvelutarjoilut tilaisuuteenne.
www.ravintolateijonarkki.fi



Keväällä 2018 kaksiomme Helsingissä oli myyty ja 
maallemuutto sillä sinetöity. Kahden menneen 

vuoden ajan olimme etsineet omakotitaloa liki koko 
eteläisen Suomen alueelta ja tunsimme elävämme vähän 
välitilassa. Lopulta myimme kodin perheen alta saadak-
semme muutokseen vauhtia. Ostimme matkailuauton, 
johon muuttaisimme tarvittaessa ensin.

Olimme asuneet taloyhtiössä, jossa yhteiset tilat olivat 
kovassa käytössä, järjestettiin juhlia ja lainattiin tavaroi-
ta. Yhteisöllisyys on meille arvokasta ja siksi rajasimme 
hakumme sellaisiin kyliin, joissa tiesimme olevan ak-
tiivista kyläyhdistystoimintaa. Sen kautta olisi helppo 
tutustua ja verkostoitua uudella kotipaikkakunnalla. To-
tesimme myös, että etsintä oli nyt rajattava yhteen kau-
punkiin, jotta se voisi olla tehokkaampaa. Salo kaupun-
kina ei aluksi viehättänyt, mutta sen kylien vetovoiman 
tunsimme, toritunnelmasta olimme nauttineet kesäisin 
ja loistavat kirpputorit kolunneet useasti. Sijainti tuntui 
Heikin yrityksen tarpeisiin sopivan keskeiseltä suhteessa 
isoihin kaupunkeihin ja Maisan suku asui seudulla. 

Kun netin välityspalvelut eivät tuottaneet tulosta, tar-
tuimme oljenkorteen ja laitoimme ilmoituksen mai-
neikkaaseen Salon Seudun Puskaradioon Facebookis-
sa. Saimme yhtäkkiä kymmeniä ilmoituksia hiljaisessa 
myynnissä olevista kiinteistöistä.

Erityisesti meitä alkoivat kiinnostaa Teijon kylät. Kirjak-
kala-Teijo-Mathildedal-akselilta löytyi poikkeuksellisen 
paljon sekä niitä asioita, joista haaveilimme, että niitä, 
joista luulimme joutuvamme luopumaan Helsingistä 
lähtiessämme. Alueella on maaseudun mittakaavassa 
aika omaperäistä pöhinää, kuten hyviä ravintoloita ja Heikki Pullon verstaalla käytössä on rintarinnan uutta ja vanhaa 

teknologiaa.

Saimi Pullon mielestä keväässä parasta on se, kun ei tarvitse pu-
kea haalaria.

KERROSTALOYHTEISÖSTÄ KYLÄYHTEISÖÖN
kahviloita, melkein aina auki oleva kyläkauppa ja posti, 
taiteentekijöitä, kyläjuhlia, perinteikkäitä urheiluseuroja 
sekä todella monesta suunnasta tulleita ihmisiä. Lisäksi 
kylällä on erittäin arvostettu päiväkoti ja ehkä Suomen 
kaunein kyläkoulu. 

Ostimme Kirjakkalasta laajennetun rintamamiestalon, 
hehtaarin tontin ja punatiilinavetan yrityksen työtilaksi. 
Pääsimme muuttamaan asuttuamme kaksi unohtuma-
tonta kesäkuukautta matkailuautossa. Nyt pihapolkuam-
me pitkin kansallispuiston portille ja Hamarijärvelle on 
parinsadan metrin matka. Käymme siellä lenkillä, nuo-
tiolla, marjassa ja sienessä, kesäaikaan päivittäin uimassa. 
Salon torille meiltä on vartin ajomatka, toiseen suuntaan 
Mathildedaliin saman verran. Opettajan töitä löytyi ly-
hyellä varoitusajalla ja yrityksen toimitilat valmistuvat 
kovaa vauhtia paikallisten ammattilaisten avustuksella. 

Uuden verkoston rakentaminen tänne on ollut yllät-
tävän helppoa. Naapureiden kanssa ollaan tekemisissä, 
päiväkodin kautta on tullut paljon tuttuja ja kyläyhdis-
tyksen kautta pääsee osallistumaan yhteiseen tekemiseen 
niin paljon kuin sielu sietää. Mathildedalin vetovoima 
on lisäksi sellainen, että etäisemmätkin kaverit eri puo-
lilta Suomea poikkeavat meillä nyt monesti lomillaan. 

Kirjakkalassa aukeaa Kyläverstas
Kirjakkalassa sijaitseva, 50-luvulla rakennettu navetta on 
kokenut Heikki Pullon käsissä huomattavan muodon-
muutoksen. Merikulmantiellä kulkija on saattanut ha-
vaita, kuinka rakennus on suoristettu, vanhan vinttisillan 
tilalle on rakennettu autokatos ja vesikatto on vaihdettu. 
Vanhan navetan kuorien sisään valmistuu verstastila Ma-
kerspaceman Oy:n käyttöön. 

Alunperin kuopiolainen Heikki on koulutukseltaan 
teknisen työn opettaja ja hänellä oli Helsingissä opetta-
jan virka. Opetustyön lisäksi Heikki kuului kaupungin 
asiantuntijaopettajatiimiin, jonka osana hän koulutti 
koulujen työntekijöitä teknologian opetuskäytössä. Ol-
lessaan vanhempainvapaalla 2017 Heikki perusti oman 
Makerspaceman -yrityksen, jonka kautta alkoi tehdä 
koulutustöitä ja tilasuunnittelua. Esimerkiksi Vantaalla 
sijaitsevan Robotiikan oppimiskeskuksen ja Helsingissä 
Kulosaaren yhteiskoulun uudet teknologiatilat ovat Hei-
kin käsialaa. 

Perheen muuttoa pois pääkaupungista ohjasi se, että 
kasvava yritys tarvitsi työtilat. Heikin työt opettajana 
jäivät ja yrityksen toimintaan tulivat mukaan 3D-tulos-
timien ja laserleikkurien myynti sekä käyttökoulutukset. 
Yrityksen työtila Kirjakkalassa kantaa nimeä Tetris Ma-
kerspace. Makerspace viittaa kansainväliseen, moderniin 
diy-kulttuuriin, jossa paitsi värkkäillään, myös pyritään 
tiedon ja tilojen avoimuuteen eli yhteiskäyttöön. Teke-
misessä voidaan mutkattomasti yhdistää perinteisiä ja 
nykyaikaisia valmistustekniikoita. Tetris -nimi taas tulee 

rakennuksen tiiliseinästä, joka romahti heti remontin 
purkutöiden alkuvaiheessa. Yllätykset vanhan raken-
nuksen korjaamisessa kuuluvat asiaan ja tämä takaisku 
hyödynnettiin muuraamalla uuteen seinään 80-luvun 
kasvateille tuttu kuvio.  

Tetriksessä valmista, lämmintä työtilaa on tällä hetkel-
lä 50 m2. Sieltä käsin Heikki tarjoaa koulutuskentälle 
teknologiaopetukseen painottuvia kehityspalveluita ja 
suunnittelee tilaratkaisuja. Kesällä starttaa ensimmäinen 
kurssi yhteistyössä Salon kansalaisopiston kanssa. Heikki 
tekee pajallaan mittatilaustöitä myös taiteen kentälle, ja 
hänen kädenjälkensä on näkynyt esimerkiksi LUX Hel-
singissä ja useissa sirkusproduktioissa. 

Kun verstaan laajempikin osa valmistuu vuoden 2021 
lopussa, Tetriksellä on maker-kulttuurin hengessä tar-
koitus avata Kyläverstas. Kyläverstaan aukioloaikoina ti-
loihin voi tulla tekemään omia projektejaan, tarvittaessa 
Heikin ohjauksessa. Verstaalla onnistuvat laserleikkaus ja 
3D-tulostus, mutta myös perinteisemmät puu- ja me-
tallityöt. Tulevaisuudessa Tetriksellä järjestetään lisäksi 
maker-residenssejä taiteilijoille ja paikallisille nuorille. 

Tetriksen rakentumista voit seurata Instagramissa @ma-
kerspaceman tai vieraile yrityksen nettisivuilla osoittees-
sa www.makerspaceman.com. 

Maisa Kaitila ja Heikki Pullo
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Rakennuspalvelu M. Oksanen toteuttaa monipuolisesti 
rakennus- ja remonttikohteet asiakkaan toiveen mukaan. 

Palveluihimme kuuluvat kattoremontit, julkisivusaneeraukset, autotallit, kesämökit, 
terassit, keittiöremontit, kylpyhuoneremontit ja huoneistoremontit laadukkaasti 

tehtynä. Tilatessasi meiltä toteutuksen, voit olla varma urakan viimeistelystä, 
ajantasaisuudesta ja järkevästä hinnoittelusta. 

 
Kysy lisää!

040 545 8240 matti@rakennuspalveluoksanen.fi www.rakennuspalveluoksanen.fiRakennuspalvelu 
M. Oksanen Oy

http://www.makerspaceman.com


Teijon Ruukkikylien historia kiehtoo niin alueella 
asuvia kuin vierailijoita. Paikalliseen historiaan voi 

tutustua itsenäisesti tai opastetuilla kierroksilla.

Yrityssalo on koonnut uusia kiertolomia ja 
autokierroksia matkailijoille. Viisi teemallista reittiä on 
julkaistu Salon alueella Outdoor Active -sovelluksessa, 
outdooractive.com/fi., jonka avulla voi itsenäisesti 
kierrellä Ruukkikylillä ja tutustua nähtävyyksiin. Salon 
alueen teemallisia reittejä ovat mm. Salon idylliset kylät 
-autokiertomatka, Ruukkikyliä ja maaseudun idylliä 
-retkipyöräilyreitti sekä Merikotkan kierros, veneily- ja 
melontareitti. Sovelluksesta löytyy tarkat tiedot reiteistä 
ja niiden varrella olevista kohteista, kuten kaikista 
ruukkikylistä. Esimerkiksi Teijon kylässä voi tehdä myös 
omatoimisen kävelylenkin kohteelta toiselle: Outdoor 
Activessa on tiedot muun muassa Teijon kirkosta, 
Teijon Kyläsaunasta ja Teijon Masuunista. Sovelluksesta 
löytyvät myös kaikki Teijon kansallispuiston reitit.

Uusi Teijoevents-yritys (www.teijoevents.fi) tarjoaa Nii-
na Vihnusvuoren luotsaamana opastetuttuja kävelykier-
roksia Teijolla.  Kierroksen aikana pääsee tutustumaan 
Teijon syntyhistoriaan, joka ulottuu 1600-luvulle saakka 
sekä näkemään mm. Teijon rokokooaikaisen kartanon 
sekä Suomen pienimmän kivikirkon. Toinen opastettu 
kierros kulkee Sahajärven kauniissa lehtomaisemissa. 

Teijon Ruukkikierros: 12.6.-14.8.2021 

Aika: Joka lauantai klo 12 alkaen.Ryhmille aika so-
vittavissa ennakkovarauksella. 

Kesto: n. 1-1.5 tuntia

Lähtö: Teijon Masuunin edestä, Telakkatie 17. 

Kävelyreitti, noin 2 km: Teijon Masuuni – Teijon 
kirkko - Teijon kartano - Teijon hautausmaa - Tei-
jon Arkki 

Sisältö:  Poimintoja Teijon kylän tunnetuimpien 
paikkojen historiasta. Kävelyn jälkeen Teijon Ar-
kissa lounas, joka sisältyy opaskierroksen hintaan. 

Sahajärven kierros:   

Aika: Ennakkovarauksella 

Lähtö: Teijon Masuunin edestä, Telakkatie 17.

Kesto: n. 1 tunti

Kävelyreitti: Opastettu kierros Sahajärven lähellä, 
Totin luontopolulla, pituus 1.3 km 

Sisältö: Poimintoja alueen historiasta. Kävelyn jäl-
keen Teijon Arkissa lounas, joka sisältyy opaskier-
roksen hintaan. 

Mathildedalin opastetun kierroksen järjestää 
Ruukkimatkailu Oy. Kierroksella päästään tutus-
tumaan ruukkitehdasalueen vanhoihin raken-
nuksiin ja niiden historiaan. Tunnin mittaiseen 
kierrokseen kuuluu vierailu Teijon Tehtaat Vuo-
sisatojen Saatossa –historianäyttelyssä, jossa on 
esillä Teijon alueen ruukeissa valmistettuja konei-
ta ja laitteita. 

Opastettu Ruukkikierros (Mathildedal):

Aika: Keväällä lauantaisin valittuina päivinä klo 14

Lähtö: Café Mathildedal, Ruukinrannantie 6, 
25660 Mathildedal

Kesto: n. 1 tunti

Sisältö: Tunninmittaisen opastetun kierroksen 
aikana käydään läpi lyhyt katsaus Teijon alueen 
ruukkien historiasta ja nykypäivästä. Opaskierrok-
sen hintaan kuuluu kahvi/tee/mehu ja leivonnai-
nen Café Mathildedalissa. 

Lisätiedot: www.mathildedal.johku.com/fi_FI/
ruukki/opastettu-ruukkikierros
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KÄVELYRETKIÄ RUUKKIKYLISSÄ

PIRISTYSTÄ  ARKEEN

WWW . R A V I N T O L A T E R HO . F I

K Y L Ä R A V I N T O L A  T E R H O

http://www.teijoevents.fi


Niin tuoretta, ettei se ehdi ruokalistaan. 
Seudun parhaimpien pientuottajien tuoreista  

raaka-aineista valmistettua lähiruokaa, talon juurileipää  
ja itsetehtyä kesäjäätelöä. Kesällä 2021 rakennamme herkkuniittyä  

kaikille elollisille, tervetuloa tutustumaan! 
 

JUURILEIPOMO / RAVINTOLA / HERKKUNIITTY
Bremenrintie 4, 25660 Mathildedal / info@matildankartano.fi

p. 050 465 0090  / www.matildankartano.fi 

Horninkatu 9, 24100 Salo
ma-pe 10-17.30, la 10-14

Verkkokauppa 24/7
 

www.maripuoti.fiOnnea Marimekko 70 v

Paikallista palvelua 
jo vuodesta 1964.

Taiteen ja kädentaitojen keskus
vanhan ruukkikylän sydämessä

Telakkatie 17, Teijo     www.teijonmasuuni.fi

Galleria — Kahvila — Myymälät — Käsityöpajat
Kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt — Vapaa pääsy
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Toimittaa maa-aineksia
SORAT, SEPELIT, MURSKEET, MULTAA

Soita 0400742503 ja kysy lisää

@egustafssonoy www.egustafsson.fi www.silikaattikalkki.fi

tervetuloa
tehtaan-
myymälään

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

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/



LUONTO HERÄÄ, NIIN MYÖS 
LUONTOKOULU

Linnut laulavat, leskenlehdet kukkivat ja aurinko läm-
mittää poskipäitä. Kevät on saapunut! Tämä kevät 

toi tullessaan myös uusia tuulia koululaisille, sillä Teijon 
koulun kanssa samoissa tiloissa toimintansa on aloitta-
nut Teijon luontokoulu.

Luontokoulutoimintakin perustuu valtakunnallisiin 
varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin. Avaintuotteita 
ovat muun muassa toimipisteellä työskentelevät ympä-
ristökasvatuksen ammattilaiset ja muille ryhmillä tar-
jottavat ympäristökasvatukseen liittyvät palvelut, kuten 
luontopäivät ja opetusmateriaalit.

Teijon koulu on vuodesta 2018 alkaen toiminut luonto-
kouluverkoston koejäsenenä, jonka aikana toimintaa on 
pilotoitu osaksi koulun arkea. Oppilasryhmät opiskele-
vat esimerkiksi viikoittain ulkona kansallispuistossa eri 
oppiaineiden sisältöjä. Nyt Kyläyhdistys jatkaa varsinais-
ta luontokoulutoimintaa ja koulu jatkaa luontopainot-
teisena. Teijon koulun rinnalle perustettu Kyläyhdistyk-
sen luontokoulu on luonnollinen jatkumo jo olemassa 
olevalle toiminnalle.

Sain olla seuraamassa Teijon koulun kansallispuisto-
keskiviikon tapahtumia maaliskuun alkupuolella. Oli 
ihailtavaa, näin tulevana luokanopettajana huomata, mi-
ten monipuolisesti luontoa pystyykään hyödyntämään 
osana opetusta. Oli ilo myös seurata ammattitaitoisen 
ympäristökasvattajan opetusta, ja miten motivoituneita 
lapset olivat luonnossa oppimisesta.

Samalla kun huomaamme luonnon heräävän, voimme 
jäädä seuraamaan, miten luontokoulu herää ja puhkeaa 
kukkaan. Toiminta on aluksi pieni taimi mutta kasvaa 
jatkossa isoksi puuksi, jonka juuret kiinnittyvät Teijol-
le, mutta latvusto ulottuu laajalle alueelle ympäri Salon 
aluetta. 

Susannna Leppähaara

Kirjoittaja on Kyläyhdistyksen palkkaama Turun 
yliopiston luokanopettajaopiskelija, joka kirjoittaa 
pro gradu –tutkielmaa ympäristökasvatuksesta Salon 
alueella. 

SÄHKÖAUTON LATAUS TEIJOLLA

Viime syksynä Teijon ruukkikylien alueelle saatiin 
ensimmäiset julkiset sähköautojen latauspisteet, 

kun Teijon Masuunin yhteyteen avattiin kaksi 22 kW:n 
keskinopeaa Type 2 -latausasemaa. Sähkö- ja erityisesti 
ladattavien hybridiautojen lukumäärä kasvaa nyt Suo-
messa nopeasti ja tarve latausmahdollisuuksille suosi-
tuilla matkailualueilla on suuri. Tulevaisuutta ajatellen 
kapasiteetin laajentamisvaraa Teijon ruukin vanhoissa 
kiinteistössä on runsaasti, koska rakennuksien sähköliit-
tymät- ja kaapeloinnit ovat teollisen historiansa vuoksi 
hyvin järeitä, eli sähkötehoa saadaan kyllä tarvittaessa 
riittävästi.

Masuunin latausasemia ei ole liitetty tällä hetkellä mi-
hinkään maksulliseen latausverkostoon, vaan ne ovat 
veloituksetta taidenäyttelyissä, kahvilassa ja myymälöissä 
vierailevien käytettävissä aukioloaikoina. Osoite on Te-
lakkatie 17, Teijo ja asemat löytyvät sisäpihalta.

Teksti ja kuva: Juha Bäckmand

TEIJON KOULU LÄHTEE MUKAAN VIHREÄ 
LIPPU -OHJELMAAN!

Teijon koulu lähtee syksystä alkaen mukaan Vihreä 
lippu -ohjelmaan. Koululla ollaan innoissaan uu-

desta koko koulun yhteisestä toiminnasta.

Mistä oikein on kyse?

Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma ja ympä-
ristösertifikaatti päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille 
ja vapaa-ajan toimijoille. Suomessa Vihreässä lipussa on 
mukana jo 95 000 lasta ja nuorta sekä 11 000 opettajaa 
ja kasvattajaa.

Vihreä lippu innostaa lapset ja nuoret oppimaan kestävän 
tulevaisuuden tiedot ja taidot tekojen kautta. Lapset ja 

MATKALLA SUOMEN KAUNEIMMAKSI 

Tavoitteen ”Suomen kauneimmasta kyläkoulusta” 
heitti ilmoille eräs Teijon koulun opettaja muutama 

vuosi sitten. Kyläyhdistys tarttui ajatukseen heti. Muuan 
kyläläinen tuntee puuvartiset kasvit kuin omat taskunsa. 
Hänen johdollaan koulun pihasta poistettiin useita koi-
vuja, risukkoa ja jokunen hopeapaju, jotta saatiin kasvu-
tilaa jalopuille kuten tammille sekä kirsikka- ja omena-
puille. Syksyllä 2019 talkoita tehtiin useampana päivänä 
niin kone- kuin miesvoimin. 
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Sahajärven metsänhaltija Sara (Susanna Leppähaara) opastaa 
lapsia kierrättämään

Samaan aikaan alkoi 110-vuotiaan koulurakennuksen 
sisätilojen ehostaminen. Pihan kunnostamisen tavoin se 
sujui hyvässä yhteistyössä Salon kaupungin kanssa. Ky-
läyhdistys löysi suureksi onnekseen ammattilaisen, joka 
teki mittavat pintakäsittelytyöt. Heli Tuomi pohjakäsit-
teli kaikki huonoon kuntoon menneet ovet ja seinäpin-
nat. Sen jälkeen hän maalasi kaupungin kustantamilla 
maaleilla kaikkien luokkahuoneiden ja ruokalan katot, 
seinät, ovet, kakluunit, nastataulut sekä säilytyskaap-
pien ovet. Vessoihin tuli kauniit, luontoaiheiset tapetit. 
Värimaailma eri luokkatiloihin löytyi vuodenajoista. 
Suunnittelutyön teki talkoilla eräs äiti. Helin työsuhteen 
päätyttyä Kyläyhdistyksen kylätalkkari hoiti viimeiset 
maalaukset ja listoitti tilat. Uudet valoisat verhot saatiin 
lahjoituksena. Remontti valmistui tämän vuoden alussa. 

Tänä keväänä joukko kyliemme innokkaita puutarhu-
riäitejä ja -isiä virittelee jotain kivaa koulun pihaan. Mi-
tähän nyt on vuorossa?

LUONTO LÄHELLÄ
nuoret kehittävät arkea kestävämmäksi teema kerrallaan, 
yhdessä opettajien ja kasvattajien kanssa. Konkreettinen 
toiminta havainnollistaa omat vaikutusmahdollisuudet 
ja ympäristöongelmien ratkaisut. Me-henki kasvaa, kun 
arjen käytäntöjä muutetaan kestävämmiksi yhdessä.

Teemoja, joihin Vihreä lippu -ohjelmassa tutustutaan, 
ovat mm. luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos ja 
jätteiden vähentäminen.

Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools –oh-
jelmaa. Vihreän lipun voi salkoon nostaa, kun täyttää 
ohjelman vaatimat kriteerit. Sertifikaatin edellytys on 
ympäristökuormituksen vähentämisen näkökulmasta 
toteutettu 1–2 vuoden mittainen projekti. Vasta projek-
tin täyttymisen jälkeen on toimijan mahdollista hakea 
sertifikaattia ja lippua liehumaan myös omaan salkoon-
sa. Projektin suunnittelua, etenemistä ja raportointia 
valvoo ympäristöraati, joka koostuu esimerkiksi oman 
koulun aikuisista, lapsista ja nuorista. Toimintaan osal-
listuu kuitenkin koko koulun henkilökunta ja oppilaat.

Kestävien elämäntapojen oppiminen kuuluu kaikille

Vihreä lippu -ohjelman kautta lapset ja nuoret opettele-
vat kestäviä elämäntapoja yhdessä aikuisten kanssa. Tie-
tojen ja taitojen oppiminen kestävää tulevaisuutta var-
ten kuuluu kaikille, niin lapsille kuin aikuisille. Onkin 
mielenkiintoista seurata, minkälaista tietä Teijon koulun 
oppilaat toiminnallaan viitoittavat kaikille kyläläisille!

Vihreä lippu -ohjelma sopii myös lasten ja nuorten har-
rastustoimintaan. Löytyisikö ruukkikyliltä kenties urhei-
luseura tai muu harrastustoiminnan järjestäjä, joka in-
nostuu lähtemään toimintaan mukaan?  Lue lisää www.
vihrealippu.fi

Pian vihreä lippu liehuu, hulabaloo balai!

Monika Salmivalli, Vihreä lippu –ohjelmajohtaja, 
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi

Susanna Leppähaara, luokanopettajaopiskelija, 
Kyläyhdistyksen projektityöntekijä

http://www.vihrealippu.fi/
http://www.vihrealippu.fi/


TIESITKÖ, ETTÄ...

 Myymälä Teijon Masuunilla     webshop     +358 40 558 1760  

ja yllättävän paljon muuta! 

Alpakkatuotteiden 
erikoisliike

Ruukinrannantie 4, Mathildedal      p. 02 2502 432

info@mathildanmarina.fi      www.mathildanmarina.fi

TERVETULOA KESÄLLÄ JOKA PÄIVÄ!

Rento ja elämyksellinen päivä

Mathildedalin ruukkikylässä odottaa. 

Kurvaa viihtymään veneellä, 

autolla tai fillarilla!

Tervetuloa kylään!

LAITURIJOOGAA

30.6.-4.8.

VILLIYRTTIKURSSIT

30.6.-21.7.

MERIGALLERIA

 9 YHTEISTYÖ

on tunnusomaista kaikelle tekemiselle Teijon Ruukkiky-
lissä. Teijon Alueen Kyläyhdistyskin tarvitsee tuekseen 
paitsi jäseniään – kylien vakituisia ja vapaa-ajan asukkai-
ta – myös muita yhdistyksiä sekä yrityksiä. Kyläyhdis-
tys kiittää lämpimästä kaikkia tämän lehden ilmoittajia, 
yhdistyksiä, yrityksiä, Salon kaupunkia ja kaikkia muita 
yhteistyötahoja. 

 9HARMAAPÄÄTIKKA

on Teijon kansallispuiston tunnus – eikä turhaan. 
Tänäkin keväänä tikka on havaittu myös ruukkikylillä. 
Harmaapäätikka on harvalukuinen pesimälintu van-
hoissa lehti- ja sekametsissä Etelä-Suomessa. Suomen 
pesimäkannaksi arvioitu 1.500–4.000 paria. Lisätiedot: 
luontoportti.com ja luontoon.fi/teijo

 9 KANSALLISPUISTOKESKIVIIKKO

on Teijon koulussa viime syksynä käyttöön otettu käsite. 
Se kertoo siitä, että koulun 1.-3.-luokkalaiset viettävät 
keskiviikkojen aamupäivien tunnit koulun vieressä sijait-
sevassa kansallispuistossa, lähes kelillä kuin kelillä. Tutki-
mustehtävät eri oppiaineissa suunnitellaan ikätasoisesti 
ja yhdysluokan eri ikäisten oppijoiden yhteistoimintaa 
hyödyntäen. Erityisenä hyötynä ulkoluokkapäivistä on 
ollut yhteishengen kehittyminen ja tottuminen työsken-
telyyn vaihtuvin ryhmittelyin. Tutkivaan oppimiseen 
liittyy lisäksi arviointi, jossa pohditaan sekä tutkimuksen 
tuloksia että omaa toimintaa ja ryhmän yhteistoimintaa. 

Teijon koulun vanhempien lasten 4.-6.-luokka oppii ul-
kona maanantaisin tai keskiviikkoisin. Se käyttää ulkona 
oppimisessa hyödyksi digitaalisia oppimis- ja pelialusto-
ja. (Maisa Kaitila)

 9 LUONTOKOULU

on sertifioitu, LYKE-verkoston laatukriteerit täyttävä 
toimintakeskus tai kehittämiskeskus, joka tarjoaa luon-
to- ja ympäristökoulupalveluita alueensa kouluille ja var-
haiskasvatukseen. Tarjottavia palveluita ovat esimerkiksi 
luontokoulupäivät, täydennyskoulutukset ja leirikoulut. 
Toimintaa kehittää ja koordinoi Suomen luonto- ja ym-
päristökoulujen liitto ry (LYKE) ylläpitämällä luonto- ja 
ympäristökoulujen laatujärjestelmää.

Luontokoulutoiminta tukee kestävään elämäntapaan 
kasvamista. Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teissa (2016) kestävä elämäntapa nähdään koko perus-
opetuksen lähtökohtana. Oppiminen luontokoulussa 
on elämyksellistä ja tutkivaa. Oppimisympäristönä on 
yleensä luonto, museo tai luontokeskus. Ohjelmako-
konaisuudet kestävät muutamia tunteja ja niihin osal-
listutaan haun tai ilmoittautumisen kautta. Luontopai-
notteisuus näkyy lisäksi kestävän kehityksen teemojen 
korostamisena kaikessa koulutoiminnassa. 

LYKE-verkoston uusin toimintakeskus on Teijon luon-
tokoulu. www.teijonluontokoulu.fi (Maisa Kaitila)

 9 KYLÄKAVERI

on Salon kaupungin kylissä kevään 2021 kuluessa käyt-
töön otettu titteli. Kylille muuttoa suunnitteleva tai 
muuttanut voi soittaa kyläkaverille ja kysyä neuvoja ja 
vinkkejä. Teijon Ruukkikylissä kyläkavereita on joka ky-
lällä. Kirjakkala-Mutaisten alueen Kyläkaveri on Tiina 
Laakso, häneltä voi kysellä erityisesti päiväkotiin ja kou-
luun liittyvistä asioista. Teijon kyläkavereina toimivat 
Taina Hansson ja Pia Kaartinen. Taina ja Pia tunte-
vat alueen palvelut kuin omat taskunsa, myös paikalli-
set some-ryhmät ovat hallussa. Mathildedalin kyläkaveri 
Elmo Blomqvist on esitelty sivulla 11, hän hallitsee asu-
miseen ja rakentamiseen liittyvät asiat.

 9 LIONS-JÄRJESTÖ 

on perustettu USA:ssa 1917. Suomeen lions-aatteen toi 
kanadansuomalainen Arne Ritari. Ensimmäinen suoma-
lainen lionsklubi perustettiin 1950 Helsinkiin. Lions-ni-
mi muodostuu sanoista Liberty, Intelligence, Our Na-
tion’s Safety. Suomessa Lions-nimi tulkitaan Luovuta 
Isänmaasi Onnellisempana Nouseville Sukupolville.

Lions Club Perniö on perustettu 1964. Aatteen pohjalta 
ja nimensä mukaisesti se tukee erityisesti entisen Perni-
ön kunnan alueen nuoria. Perniön Lions Club lahjoitti 
- Kyläyhdistyksen kautta – Teijon koululle määrärahan 
luontokouluvälineiden hankintaan. Rahalla ostettiin 
kolme trangiaa, kolmet kiikarit sekä lämpöistuinalustoja 
ja pikkuluuppeja. Lisäksi eräs LC-hallituksen jäsen lah-
joitti koululle käytetyt kiikarit.

 9METSÄMÖRRI

on Suomen Ladun satuhahmo ja toimintatapa, joka 
innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, 
ihmettelemään ja tutkimaan. Keskeistä toiminnassa on 
ilo, kiireettömyys ja kokemuksellisuus. Metsämörri elää 
metsässä ja on kaikkien eläinten ja lasten ystävä. Metsä-
mörri voi puhua eläinten kanssa. Näin Mörri osaa kertoa 
lapsille kaikesta metsässä tapahtuvasta. Hän opettaa lap-
sia kohtelemaan varoen kaikkea elollista, jottei luontoa 
roskattaisi ja eläimet viihtyisivät luonnossa. 

Mörri opettaa lapsia myös viihtymään ja leikkimään sekä 
tutkimaan. Jokamiehenoikeudetkin tulevat tutuiksi. Tu-
tustuminen luontoon tapahtuu turvallisesti ja opetellen 
tuntemaan luonnossa olevia vaaroja, kuten myrkyllisiä 
kasveja ja sieniä.

Teijolla toimiva Kalliorinteen päiväkoti on mukana met-
sämörritoiminnassa. Päiväkodissa on Suomen Ladun 
kouluttamat ohjaajat. (Fanny Förström)

 9 VESIREPPU

on Suomen ympäristökeskuksen kehittämä apuväline-
paketti koululaisille paikallisvesistöjen tutkimiseen. Ve-
sireppu sisältää välineet ja ohjeet, joiden avulla lähivesis-
tön tutkiminen on helppoa ja hauskaa. Mitä näkösyvyys 
kertoo vesistön tilasta? Löytyykö vedestä sinilevää ja oli-
siko siellä turvallista uida? Entä miltä näyttää veden hap-
pitilanne? Vesirepun tarkoituksena on kiinnostaa lapsia 
ympäristön tilasta ja oman lähivesistön tilasta.

Teijon luontokoulu on saanut lahjoituksena kaksi vesi-
reppua, lahjoittajana Salon Rotaryklubi. Reppujen avul-
la Teijon luontokoulu voi järjestää ilmiöpohjaista ope-
tusta veden laadusta. Lähde ja lisätiedot: vesireppu.com.
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Kyläkaverit Tiina, Taina ja Pia.



SKY-diplomikosmetologi
Vara Martina

Kasvohoidot
Jalkahoidot

Reiki-energiahoidot
Kulmien ja ripsien värjäys
Ajanvaraus ja tiedustelut: 
varamartina@gmail.com 

tai 0440240971

Hieroja Vaarapuro Tiina
Klassinen hieronta

Urheiluhieronta
Kuumakivihieronta

Turve- ja lämpöhoidot
Ajanvaraus ja tiedustelut: 
Fb; hieroja vaarapuro tiina 

tai 0500384504
Santatie 11, Teijo
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Teijon Ruukkikylillä käy kova ”pöhinä”. Erityises-
ti viikonloppuisin ja kesäisin Ruukkikylät ja Teijon 
kansallispuiston reitit täyttyvät vierailijoista. Moni 
ihastuu monipuoliseen luontoon ja alueen kattaviin 
palveluihin. Paluu kaupungin vilskeeseen saa ehkä 
miettimään, voisiko Ruukkikyliin muuttaa ihan py-
syvästi. 

Kiinteistökolmio Oy:n Olli Lehti on tehnyt kiinteis-
tökauppaa vuodesta 1986. Kiinteistökolmion osuus 
Ruukkikylien alueella käytävästä kiinteistöjen kau-
poista on lähes 90 % ja viime vuonna kaupankäynti 
kasvoi 30 %. Millaisia mahdollisuuksia Teijon Ruuk-
kikylät tarjoavat alueelle muuttoa harkitsevalle? 

Olli Lehti kertoo, että yleensä Ruukkikylille muutta-
valla on kiinnostus luonnossa liikkumiseen tai hän 
käy töissä Ruukkikylien yrityksessä/omistaa sellaisen. Alueella työskenteleville herää yleensä kiinnostus 
muuttaa lähelle työpaikkaa matkustusajan minimoimiseksi, jos tarjolla on houkuttelevia kiinteistöjä pal-
veluineen. Koronavuoden aikana etätyön yleistyessä ihmiset etsivät myös asuntoja, joissa on erillinen työ-
huone. Ruukkikylien alueelle muuttavalle on tärkeää, että päiväkoti ja koulu löytyvät läheltä ja että raken-
taminen on helppoa.   

Teijon Ruukkikylillä myytävät tontit ja kiinteistöt houkuttelevat ihmisiä muuttamaan mm. pääkaupunkiseu-
dulta  edullisten hintojen vuoksi. Ison omakotitalon Ruukkikyliltä saa pienen helsinkiläisen kaksion hinnal-
la. ”Teijolta löytyy myös useita erilaisia tiloja yrityskäyttöön. Yritystilaa on tarjolla tällä hetkellä 5800 m², 
joka jaettavissa lukuisilla eri tavoilla. Tilat lämmitetään ekologisella kaukolämmöllä”, Olli  kertoo ja jatkaa: 
”Yritystiloja myynti- tai vuokrahinta Ruukkikylien alueella on noin neljäsosa Salon keskustan hinnoista ja 
toimistotilat ovat noin puolet halvempia.”    

Alueella on tällä hetkellä noin 150 kaavoitettua tonttia, joiden läheisyyteen on vedetty kunnallistekniikka. 
Ruukkikylien alueella on myös kattava valokuituverkko. Kylät sijaitsevat aivan meren rannassa; alueelta 
löytyy upeita rinnetontteja niin yrityskäyttöön kuin yksityishenkilöille. ”Meri vetää ihmisiä puoleensa!”, 
Olli painottaa.  Moni alueelle muuttanut onkin löytänyt itselleen retkeilyn lisäksi uusia harrastuksia kuten 
kalastuksen tai veneilyn. Alueella on tarjolla useita venehalleja ja venepaikkoja; on helppo hurauttaa vii-
konloppuna vaikkapa Taalintehtaalle ja loma-aikana Ahvenanmaalle saakka.  

Vaihda sinäkin kallis elämä rikkaaseen! 

OMA ASUNTO JA YRITYSTILAT TEIJON RUUKKIKYLISTÄ

VAI SITTENKIN ENSIN VUOKRALLE?

Ikänsä kaupungissa asunutta voi hieman mietityttää, 
kuinka maallemuutto oikein sujuu. Harkinnan arvoi-

nen vaihtoehto saattaa olla ensin vuokrata asunto ja ko-
keilla, kuinka arki lähtee sujumaan. 

Vuokra-asuntoja voi löytyä yksityisiltä markkinoilta 
esimerkiksi perheen lähtiessä määräajaksi ulkomaan-
komennukselle. Niitä on myös muutamilla paikallisilla 
yrityksillä. Yksityisiä vuokra-asuntoja kannattaa kysellä 
Teijon alueen FB-ryhmissä (Teijon Ruukkikylät/Mathil-
dedal).

Salon Vuokratalot Oy on Salon kaupungin omistama 
vuokrataloyhtiö, jolla on tarjolla  vuokra-asuntoja Teijon 
Vilniemessä. Osoitteessa Kaapinrinne 5 on parisenkym-
mentä kerrostalohuoneistoa ja Pruukintie 5:ssä on puo-
lestaan kymmenkunta rivitalohuoneistoa. Vuokratalojen 
isännöinnin ja asukasvalinnan hoitaa OP Koti Lounais-
maa, jolta voi kysellä suoraan vapaita asuntoja. 

Teijonkin asuntoihin haetaan valtakunnallisella  ARAn 
vuokra-asuntohakemuksella, johon liitetään siinä pyy-
dettävät selvitykset. Hakemus toimitetaan OP Koti Lou-
naismaan toimistoon joko postitse tai tuomalla se pai-
kanpäälle (Turuntie 8, 2. krs., 24100 Salo).

Lisätiedot: www.salonvuokratalot.fi

Stella ja Karlo Matildan ulkokuntosalilla. Kuva: Tanja Rivino-
ja.

Taksi Turku  045 1483 585
Taksi Salo  050 5169 258
 045 1483 529
  044 9849 307
 044 9789 475
Koulukuljetukset  041 3177 316
Tilausajot  040 5929 738
toimisto@dreamtransport.fi
www.dreamtransport.fi

DREAMtransport

Henkilö & tavarankuljetus

Taksi & tilausajot

Taksi- ja
�lausajot

MATILDAN
TAMMIPUISTO

Uusi pientalo- ja yhteisöllisen asumisen alue 
Mathildedalin ruukkikylän sydämessä 

www.tammipuisto.fi

http://www.salonvuokratalot.fi/wp-content/uploads/2016/09/asuntohakemus.pdf
http://www.salonvuokratalot.fi/wp-content/uploads/2016/09/asuntohakemus.pdf


KAHVILOITA JA RAVINTOLOITA

Teijo

Café & Bistro Meri-Teijo Golf. Nimensä mukaisesti ravin-
tola sijaitsee golf-kentän reunalla Lanskalantiellä. Ravinto-
lassa on anniskeluoikeudet. Klubirakennus ja rantasauna 
tilattavissa myös talvikaudella. Lanskalantie 56. Lisätiedot: 
p. (02) 736 3955, www.meriteijogolf.com.

Ravintola Teijon Arkki. Lounasravintola Teijon keskustas-
sa, kivenheiton päässä Suomen pienimmästä kivikirkosta. 
Joka arkipäivä tarjolla lounas klo 10.30-14.00. Kahvitusta 
ja ruokailupaketteja ryhmien tai yritysten tilaisuuksiin 
juhlapalvelujen lisäksi. Telakkatie 25. Lisätiedot: p.045 239 
6414, www.ravintolateijonarkki.fi.

Skihaus Bistro -rinneravintola. Meri-Teijo Skin laskettelu-
rinteen juurella on normaalisti auki hiihtokaudella, mutta 
avautuu kesäisinkin tilauksesta. Kokoustilat. Anniskeluoi-
keudet. Teijontie 345. Lisätiedot ja varaukset: p. 050 572 
6741/Tony, bistro@meriteijo.fi.

Teijo Cafe & Bakery’ssa Teijon Masuunilla on tarjolla eri-
koiskahveja, sämpylöitä sekä suolaisia ja makeita leivon-
naisia. Lauantaisin ja sunnuntaisin tarjolla myös lämmintä 
ruokaa vaihtelevin teemoin. Telakkatie 17. Lisätiedot: p. 
045 239 6414, kahvilateijonruukki.fi, www.teijocafebake-
ry.fi.

Teijon Kyläkaupan kahvila. Teijon Kyläkaupan yhteydessä 
toimii kahvila anniskeluoikeuksin. Teijontie 67. Auki joka 
päivä. Lisätiedot: p. (02) 736 6160.

Mathildedal

Hotel & Café Mathildedal. Kahvila on auki kesäkautena 
päivittäin ja syksyisin ja keväisin viikonloppuisin. Muina 
aikoina tapahtuma- ja lomaviikkojen yhteydessä sekä 
tilauksesta ryhmille. Aukioloajat kannattaa varmistaa  
Hotel & Café Mathildedalin Facebook-sivuilta. Tarjolla on 
pannukahvia, itsetehtyjä leivonnaisia, virvokkeita sekä ke-
säisin ruokaa. Kahvilassa on myös kirjojen kierrätyspiste & 
wifi. Ruukinrannantie 8. Lisätiedot: 050 354 2487, info@
mathildedal.fi tai www.mathildedal.fi/food.

Matildankartano. Viihtyisässä vanhassa ruukinkartanossa 
toimii Kyläleipurin kyläleipomo ja myymälä sekä leipä- ja 
olutravintola. Ihana puutarha ja niittyalue käytössä. Bre-
merintie 4. Lisätiedot: p. 050 306 680, info@matildan-
kartano.fi, www.matildankartano.fi, FB: Mathildedalin 
Kyläleipuri.

Mathildan Marina.  Ravintolassa anniskeluoikeudet. Laaja 
ruokalista. Tiloissa myös tilaussaunat ja hotellihuoneita. 
Ruukinrannantie 4. Lisätiedot: p. 02 250 2432,  info@ma-
thildanmarina.fi,  www.mathildanmarina.fi.

PetriS Chocolate. Kotimaisia huippuluokan suklaa- ja kon-
ditoriatuotteita Mathildedalin ruukissa. Tullitie 17. Lisätie-
dot: petri.siren@petris.fi, www.petris.fi.   

Ravintola Ruukin Krouvi. Ruokaravintola Mathildedalin 
ruukkimakasiinissa, osoitteessa Ruukinrannantie 6. á la 
carte, anniskeluoikeudet. Arkisin lounasbuffet. Lisätiedot: 
Info@ruukinkrouvi.fi; pöytävaraukset (02) 7350 220. Ruu-
kinrannantie 6. Lisätiedot: www.ruukinkrouvi.fi.

Ravintola Terho. Mathildedalin kylän olohuone. Pani-
moravintola, josta saa kahvia, pizzaa, pientä suolaista 
purtavaa, salaattia ja raikkaita juomia (anniskeluoikeudet). 
Matildan puistotie 4. Lisätiedot: p. (02) 736 3801, www.
ravintolaterho.fi. 

ERIKOISLIIKKEITÄ JA -PALVELUITA

Mutainen ja Kirjakkala

Taidetta. Galleria Tuulitunneli: Grafiikkaa ja keramiikkaa. 
Avoinna sopimuksen mukaan. Taiteilija Aila Salmivaara. 
Anttilantie 29. Lisätiedot: p. 040 559 2279.

Teijotilit. Dreamaccount Oy. Tilitoimisto, taloushallinnon 
palvelut. Lisätiedot: Tiina Laakso, www.dreamaccount.
fi, p. 044 205 4994, tiina.laakso@dreamaccount.fi, FB: 
Dreamaccount

Kirjakkalan Kesäkiska. Ensi kesänä taas tavataan. Lisätie-
dot:  FB Kirjakkalan Kesäkiska.

Teijo

Tmi Bastman. Maalaa ja lakkaa pääosin ruiskulla kaapis-
tot, kalusteet, veneet, autot ja muut kulkuneuvot sekä 
näiden osat. Käsiteltävä materiaali voi olla puuta, metallia, 
muovia, lasikuitua ja komposiittia. Telakkatie 18. Lisä-
tiedot: p. 0440 260 417, teresa.bastman@netti.fi, www.
tbastman.fi.

Hannulan Shop ja Hannulan tila. Hannula Shopsta voit 
ostaa ompelijamme lammasturkistossuja, -rukkasia, -lak-
keja, -liivejä sekä lampaantaljoja ja muita sisustustuotteita 
villasta ja lammasturkiksista. Lankkerintie 191. Lisätiedot: 
p. 050 099 6118, FB: Hannula Shop.

Helmivene. Alpakkatuotteiden erikoisliike. Myy, mark-
kinoi ja maahantuo erittäin hienosta alpakan kuidusta 
valmistettuja vaatteita, asusteita sekä käsityö- ja konelan-
koja alpakan kotimaasta Perusta. Puoti Teijon Masuunilla 
(Telakkatie 17).  Verkkokauppa 24h. Lisätiedot: 040-558 
1760, helmivene@helmivene.fi, www.helmivene.fi.

LVI -Elteko Oy. Vesijohtotyöt ja tarvikemyynti. KVV-oi-
keus. Masuunitie 10. Lisätiedot: p. 0400 784 438, www.
lvi-elteko-oy.rakentajalle.fi .

Pajakulta. Kyläkultaseppä – Yksilölliset korut kivestä ja 
kullasta tai muista materiaaleista. Myymälä ja paja. Mark-
lundinkuja 3. Lisätiedot: p. 040 098 8269, www.pajakulta.
fi.

PellavaAkka. Paula Vehkomäen pellava- ja neulosasut 
suunnitellaan ja valmistetaan käsityönä Suomessa, omas-
sa ompelimossa Tampereella. Teijon Masuunin “mekko-
kellarista” löydät neulos- ja pellava-asut naisille. Tilauk-
sesta myös asut juhlaan ja arkeen. Lisätiedot: p. 050 305 
1466, paula.vehkomaki@vehkomaki.fi, www.vehkomaki.
fi.

Studio Blue Space Ltd. Tuottaa yritysten, yhteisöjen ja yk-
sityisten ihmisten viestintäpalveluja, teknisiä käännöksiä, 
digikuvausta ja videotallenteita. Digitoi vanhoja video- ja 
äänitallenteita ja monistaa niitä tarvittaessa. Lisätiedot: p. 
0400 457 500, pentti.niemi@ahs.fi, FB: Studio Blue Space 
Ltd.

Teijon Autokoulu. Henkilöauto (B), Mopo (AM120), 
Mopoauto (AM121) ja muita kursseja. Teoriaopinnot voi 
suorittaa kokonaan verkossa. Lisätiedot: Raino Laakso, 
www.teijonautokoulu.fi, p.040 592 9738, raiski@teijonau-
tokoulu.fi.

Teijon Kyläkauppa. Päivittäistavaroita (myös kotiinkulje-
tus). Crocseja. Kahvila-kisakatsomo. Polkupyörälainausta. 
Perävaunun vuokraus. Anniskeluoikeudet. Matkahuollon, 
Postin, Alkon ja Veikkauksen palvelut. Pyydysmerkkejä 
Teijon ja Mathildedalin yhteisille vesialueille. Saunalip-
puja. Avoinna arkisin (vähintään) 8.30-20.02, lauantaisin 
9-17, sunnuntaisin 9.47-18.12. Teijontie 67. Lisätiedot: p. 
(02) 736 6160, FB: Teijon Kyläkauppa.

Teijon Masuuni. Vuonna 1686 perustetulla Teijon ruukin 
masuunilla toimii nykyisin monipuolinen kulttuurin ja his-
torian palvelukokonaisuus, jonka galleria, kahvila, taide- ja 
käsityöputiikki sekä käsityöläisten puodit tarjoavat paljon 
nähtävää ja koettavaa. Kaikki nämä historiallisessa me-
rellisessä ruukkimiljöössä, aivan Teijon Kartanon ja kirkon 
vieressä. Vaihtuvia taidenäyttelyitä, Teijo Cafe & Bakery 
-kahvila, Helmivene ja PellavaAkka. Telakkatie 17. Lisätie-
dot: p. 040 482 2224, www.teijonmasuuni.fi.

Teijon paja. Seppä Jari Heino takoo Teijon perinteikkäällä 
pajalla, joka sijaitsee kyläsaunan naapurissa Telakkatiellä 
lähellä satamaa. Lisätiedot: FB: Teijon paja.

Teijon Sähkö ja automaatio T:mi. Sähköasennukset, 
vikakorjaukset, teollisuussähköasennukset ja verkkoon 
liitettävät aurinkosähköjärjestelmät. Lankkerintie 193. 
Lisätiedot: p. 040 546 7951, teijo.loikkanen@teimatic.fi. 

Mathildedal

Antiikkiliike Huldan puoti. Huldan puoti myy astioita ja 
huonekaluja vuosikymmenten varrelta. Huonekalut on 
kunnostettu, joten ne ovat valmiina käyttöön. Avoinna 
viikonloppuisin, kesällä lähes joka päivä. Ruukinrannantie. 
Lisätiedot: ruohonen.riitta@gmail.com, FB: Huldan Puoti.

DJK Design Jaana Kähönen. Mathildedalin Ruukkiteh-
taiden rannassa puuhiilivaraston Pop Up galleriassa on 
myynnissä Jaana Kähösen suunnittelemia tauluja, kankaita 
ja vaatteita. Galleria avoinna talvella alueen tapahtumien 
yhteydessä. Myynnissä lisäksi ”2nd hand roses” naisten 
vaatteita sekä kasviaiheisia hopeakoruja. Lisätiedot: p. 
050 500 4095, jaana@djk.fi, www.djk.fi/pop-up/.

Kaarnalaiva. Laadukkaat ja luonnonmukaisista materi-
aaleista valmistetut harjat ja pärekorit. Ruukinrannantie 
6. Lisätiedot: p. 040 735 0768, www.kaarnalaiva.net, FB: 
Kaarnalaiva.

Mathildedalin Kyläleipuri. Kyläleipomo ja leipomoravin-
tola Mathildedalin vanhassa kartanossa. Niin leivät kuin 
pullat leivotaan juureen. Valmistaa lähiruokaa kauden an-
timista. Päivän menu vaihtelee. Bremerintie 4. Lisätiedot: 
p. 050 306 680, info@matildankartano.fi, www.matildan-
kartano.fi. FB: Mathildedalin Kyläleipuri.

Mathildedalin Keskuspuisto. Liikunnallinen vapaa-ajan-
keskus. Adventure (mini)Golf, 2 tenniskenttää, padelkent-
tä, kioski terasseineen. Lisätiedot: p.044 231 2241, info@
mathildedalinkeskuspuisto.fi, FB: Mathildedalin Keskus-
puisto.

Mathildan Marina. Palkittu vierasvenesatama sijaitsee 
Teijon kansallispuiston kainalossa. Tilaussaunat oleskelu-
tiloineen. Ravintola-, majoitus- ja kokouspalvelut ryhmien 
käytössä ennakkotilauksesta ympäri vuoden. Ruukinran-
nantie 4. Lisätiedot: p. 02 2502 432, info@mathildanmari-
na.fi, www.mathildanmarina.fi.

Ruukin Kehräämö ja Puoti. Puodista alpakanvillaiset 
neuleet ja asusteet, laadukkaat luonnonväriset alpakka-
langat. Suomen ensimmäinen alpakanvillaan erikoistunut 
pienkehräämö. Ruukinrannantie 6. Lisätiedot: p. 044 372 
1813, posti@ruukinkehraamo.fi, www.ruukinkehraamo.fi.

Second Chance. Persoonallinen vaatemallisto, jonka jo-
kainen työvaihe toteutetaan Suomessa. Omassa puodissa 
pääosassa oman malliston naisten ja lasten vaatteet, 
asusteet, lakanat jne. Muita tuotteita: kengät, korut ja 
kosmetiikkaa. Ruukinrannantie 6. Lisätiedot: p. 040 754 
5177, info@secondchance.fi, www.secondchance.fi.

Teijon Luontokeskus. Natura Vivan ylläpitämän Teijon 
Luontokeskuksen toimipiste sijaitsee Teijon Matildan-
järven rannalla. Vuokrataan kajakkeja, SUP-lautoja ja 
soutuveneitä sekä Fatbike-maastopyöriä. Voit myös 
vuokrata Matildanjärven eräkämppiä Vaappua ja Lippaa. 
Varaukset vuokrasaunavuoroille Matildanjärven rannalle 
tai Vickbäckinlahden kotaan. Matkailuvaunualue, jolla on 
19 sähköistettyä paikkaa. Kalastusluvat Matildanjärvelle. 
Matildanjärventie 84. Lisätiedot: p. 010 292 4032, info@
naturaviva.fi, www. naturaviva.fi/fi_FI/retkikohteet/tei-
jon-kansallispuisto.

HYVINVOINTIA

Koulutettu Hieroja/Urheiluheroja/Kalevalainen jäsenkor-
jaaja. T:mi Rea Hietanen tarjoaa perinteistä ja urheiluhie-
rontaa. Realla on ylempi amk tutkinto ja hän on koulu-
tettu Kalevalainen jäsenkorjaaja. Anttilantie 51, Teijo. 
Lisätiedot: p. 050 569 2303/Rea Hietanen.

Perinteistä hierontaa. Hieroja Tiina Vaarapuron palvelu-
tarjontaan kuuluu perinteinen hieronta, triggerpistehie-
ronta, faskia- eli lihaskalvokäsittely, turve- ja lämpöhoidot 
sekä intialainen niska- ja päähieronta. Toimipiste sijaitsee 
talvikaudella kotona (Santatie 11, 25570 Teijo). Lisätiedot: 
p. 0500  384 504, tiina.vaarapuro@gmail.com, FB: Hieroja 
Tiina Vaarapuro.

Terapiapalvelut löytöretkelle Tmi Anneli. Sielunhoidol-
lista ja kognitiivista terapiaa. Tarkoitettu kaikille, jotka 
haluavat käsitellä itseään ja elämäänsä turvallisessa ja 
luottamuksellisessa ilmapiirissä ammattiinsa koulutetun 
terapeutin kanssa. Vastaanotot Teijolla ja Salossa. Lisätie-
dot: www.terapialoytoretkelle.fi, p. 045 7840 0905. 

LIIKKUMISTA

Salon joukkoliikenteen kesäaikataulut, ks. s. 5. 

Dreamsport Oy. Henkilö- ja tavarankuljetuspalvelut koko 
Salon alueella. Henkilökuljetuksiin on tarjolla 4- ja 6-paik-
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kainen taksi sekä kaksi 8-paikkaista taksia invavarustein. 
Dreamtaksi toimii Salon alueella (p. 050 516 9258, 045 
148 3529 ja 041 317 7316). Taksit ovat varattavissa myös 
TaxiDatan välityspalvelun kautta. Tilausajot tilataan nume-
rosta 0400 107 477 tai sähköpostista toimisto@dreamt-
ransport.fi, www.dreamtransport.fi.

Invataksi & Tilausliikenne Jalonen Oy. Henkilö -ja 
pakettikuljetukset.  Käytössä on useita autoja koko-
luokassa 8-19 hlö:ä sekä kuomuperävaunu. Lisätiedot: 
p.+358405631164/Reetta Jalonen; www.jalonenoy.fi.

Ruukkitaksi. Henkilö- ja pakettikuljetukset. Käytössä 8 
henkilöpaikan (13 oppilaspaikkaa) tilataksi invavarusteilla. 
Taksi löytyy myös Valopilkku-sovelluksesta. p. 044 5544 
033, ruukkitaksi@hotmail.com.

Taksi Mathilda. p. 040 193 77 44; taksimathilda@gmail.
com.  
 
MAJOITUSTA
Kirjakkala ja Teijo

Kirjakkalan Ruukkikylä, Hamarijärventie 62, 25570 Teijo. 
Majoitus- juhla- ja kokouspaikka. Hintoihin sisältyy vuo-
devaatteet ja pyyhe. Majoitustilat: 7 x 2 hh, 2 x 4 hh, 2 x 4 
h huoneisto, 1 x 2 h sviitti. Yhteensä 32 petipaikkaa. Lem-
mikkieläimet lisämaksusta. Lisätiedot: 040 5226325, asia-
kaspalvelu@ruukkikyla.fi. ruukkikyla.fi; Varaukset: www. 
kirjakkalanruukkikyla.johku.com.

Mariannen maatila, Teijontie 201,25570 Teijo. Pieni 
maatila, jossa tavoitellaan omavaraistaloutta ja eletään 
luontoa kunnioittaen. Tänne voi tulla myös pidemmäksi 
tai lyhyemmäksi ajaksi yöpymään. Lisätietoa/varaukset: 
info@mariannenmaatila.fi, p. 040 515 0727 tai www.ma-
riannenmaatila.fi. 

Teijon Kammari, Lanskalantie 95, 25570 Teijo. Sauna-
mökki meren rannalla, 1-3 henkilöä. Lisätietoa/varaukset: 
liisavahlsten@hotmail.com tai p. 040 583 1253.

Masuunin Majatalo, Telakkatie 17, 25570 Teijo. Hos-
tel-tyyppistä majoitusta historiallisen ruukin sydämessä. 
4 kpl 2 hh, 1 kpl 1 hh, yhteiset keittiö-, oleskelu-, wc- ja 
pesutilat. Ei lemmikkieläimiä. Kaikki kylän palvelut ovat 
lyhyen kävelymatkan päässä, Masuunin galleria, kahvila 
ja puodit aivan vieressä. Aamiaismahdollisuus Masuunin 
kahvilassa. Tiedustelut ja varaukset: majatalo@teijon-
masuuni.fi, p. 0500 476406, www.teijonmasuuni.fi/maja-
talo.

Teijon Metsänvartija B&B, Teijontie 23, 25570 Teijo. B&B 
Teijon kansallispuiston kupeessa. Paikkoja kymmenkunta, 
lemmikkieläimet sallittu. Lisätietoa: 044 910 1348 tai FB: 
Teijon Metsänvartijan B&B. 

Villa Jukola, Teijontie 66 as 2, 25570 Teijo. Loma-asun-
nossa on sauna, terassi, kaksi makuuhuonetta, varusteltu 
keittiö (mm. astianpesukone ja mikroaaltouuni) ja kylpy-
huone (pyykipesukone). Lisätietoa/varaukset: Bookings 
Villa Jukola. 

Villa Seaview, Varvintie 37, 25570 Teijo. Villan 2-4 hengen 
huoneet on sisustettu merihenkiseen tyyliin ja kaikkien 
huoneiden varustukseen kuuluu wifi, taulu-tv, jääkaap-
pi, mikro ja vedenkeitin. Villassa on viihtyisiä ja tilavia 
oleskelutiloja sisätiloissa ja kesäaikaan voi merimaisemia 
ihailla puutarhan lukuisilta terasseilta ja patioilta. Lemmik-
kieläimet eivät ole sallittuja. Lisätietoa/varaukset: info@
villaseaview.fi, p. 044 981 9993 tai www.villaseaview.fi . 
Varaukset myös: Bookings Villa Seaview.

Mathildedal

Anttipoffi, Matildan puistotie No.1, 25660 Mathildedal 
Majoituspaikassa on grillausvälineet, puutarha, yhteinen 
oleskelualue ja oma patio. Huoneistossa on makuuhuone, 
olohuone ja kylpyhuone, jossa on maksuttomia kylpytuot-
teita ja suihku. Keittiössä on jääkaappi, liesi ja kahvinkei-
tin. Varaukset: Bookings Mathildedal Anttipoffi.

Anttipoff as.5 Matildan puistotie No.11, 25660 Mathil-
dedal. Huoneistossa on makuuhuone ja täysin varustettu 

keittotila, jossa on jääkaappi ja liesitaso. Kylpyhuoneessa 
on bidee. Mukavuuksiin kuuluu myös taulu-tv. Huoneis-
toon kuuluu aurinkoterassi. Varaukset: Bookings Mathil-
dedal Anttipoff as.5.

Hotelli Mathildedal, Ruukinrannantie, 25560 Mathildedal. 
Nykyaikaisissa huoneissa on taulu-tv ja oma kylpyhuone, 
jossa on sadesuihku. Hotelli Ruukin Majatalossa on myös 
yhteinen pyykkitupa. Hotellihuoneita: 3. Lemmikkieläimet 
eivät ole sallittuja. Lisätietoa/Varaukset: krista@matilde-
dahl.fi, p. 050 354 248 tai www.mathildedal.fi/hotel. Vara-
ukset myös: Bookings Hotel Mathildedal.

B&B Sypressi, Matildan Puistotie 6, 25660 Mathildedal. 
Majoituspaikassa on grilli ja maksuton WiFi. Joissain ma-
joitusyksiköissä on keittotila, jossa on uuni ja jääkaappi. 
Majoituspaikassa tarjoillaan mannermainen ja buffetaa-
miainen. Lemmikkieläimet sallittu. Lisätietoa/Varaukset: 
sypressibb@gmail.com, p. 040 7187486 tai www.sypressi.
fi/majoitus. Varaukset myös: Bookings Hotelli Sypressi.

Mathildan Marina, Ruukinrannantie 4, 25660 Mathil-
dedal. Ravintola, saunatilat  ja hotellimajoitusta aivan 
rannan tuntumassa. Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja 
huoneistossa, mutta ovat tervetulleita terassille ruokailun 
yhteydessä. Lisätietoa/varaukset: info@mathildanmarina.
fi, p. 02 2502 432 tai www.mathildanmarina.fi. 

Matildan VIP lomakylä, Karvarinkulma 1, 25660 Mathilde-
dal. Matildan VIP tarjoaa 18 mökkiä, joista kaksi on kuu-
den hengen mökkejä. Kaikissa niissä on oma sauna ja oles-
kelualue, jossa on takka ja satelliitti-tv. Mökeissä on myös 
oma keittiö, suihkutila ja ilmainen WiFi. Lemmikkieläimet 
sallittu. Lisätietoa/Varaukset: Alisa Kajalin; matildanhuvi-
lat@gmail.com, p 045 126 5464, 044 352 9292 tai www.
matilda-vip.ru/en.

Meri-Ruukin lomakylä, Kiikunmäentie 25, 25660 Ma-
thildedal. 20 hirsimökkiä ja rantasauna. Majoitustilaa 
yhteensä noin 120 hengelle. Soutuveneet ja 2 grillauspaik-
kaa ovat asukkaiden vapaassa käytössä. Kuuden hengen 
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loma-asuntojen alakerrassa on 57,5 m2, lisäksi yläkerrassa 
on parvi 20 m2. Alakerrassa on hyvin varusteltu keittiö, 
erillinen makuuhuone kahdelle, oleskelutila takkoineen, 
kylpyhuone/suihku, sauna sekä erillinen wc. Yläkerrassa 
on vuodepaikat neljälle. Lemmikkieläimet sallittu. Lisä-
tietoa/varaukset:  info@meri-ruukki.fi, 0400 872 172 tai 
myös: Bookings Meri-Ruukin Lomakylä. 

Ravintola Terho/Ratsutalot, Matildan puistotie 4, 25660 
Mathildedal. Kotoisat ja hyvin varustellut ratsutaloyksiöt. 
Huoneistoissa on yhdistetty olohuone ja tupakeittiö, par-
vella makuutila kahdelle sekä olohuoneessa vuodesohva 
kahdelle. Lisäksi kylpyhuone, suihku ja sauna. Lisätietoa/
varaukset: airbnb kautta. 

KOKOUS- JA JUHLATILOJA
 
Kirjakkala

Kirjakkalan Alun taloon mahtuu aterioimaan noin 50 hen-
kilöä. Erillinen saunarakennus. Hamarinjärventie, Teijo. 
Lisätiedot ja varaukset: Kirjakkalan Alku/Arto Korpinen 
(040 540 1975).

Kirjakkalan Ruukkikylän Insinööritalo soveltuu 30 hengen 
seurueelle. Patruunatalo puolestaan on omiaan juhla- ja 
kokouskäyttöön 6-40 hengelle. Hamarinjärventie 62. Lisä-
tiedot ja varaukset: www.ruukkikylä.fi.

Teijo

Teijon ruukkikartanon päärakennus sopii puitteiltaan 
näyttäviinkin tilaisuuksiin, esimerkiksi häihin, jolloin vierei-
nen Teijon kirkko on luonteva vihkimispaikka. Teijon Kar-
tano. Lisätiedot ja varaukset: p. 020 7366 470, myynti@
teijonkartano.fi, www.teijonkartano.fi.

Teijon Urheilu-/Työväentalon omistaa paikallinen Teijon 
ammattiyhdistys. Tilaa hallinnoi Teijon Toverit –urheilu-
seura. Keskustan tuntumassa sijaitsevalle Urheilutalolle 
mahtuu noin 100 pöytävierasta. Saunat. Pellonpääntie. 
Lisätiedot ja varaukset: p. 050 554 0161/Pekka Kari.

Teijon juhlatila. Kaunis, tunnelmallinen, rustiikkinen juhla-
tila aivan Teijon Ruukin sydämessä, meren läheisyydessä, 
Suomen pienimmän ja sympaattisimman kivikirkon vieres-
sä. Palokunnan entiseen juhlasaliin mahtuu illastamaan n. 
80 henkeä, loungen puolelle n. 40 henkeä. Lisätiedot: p. 
02 736 3801, terho@ravintolaterho.fi, https://www.ravin-
tolaterho.fi/teijon-juhlatila.

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

Mathildedal

Kokous- ja juhlatila Kankirautavarasto huokuu 1850-lu-
vun tunnelmaa. Aiemmin kankiraudan varastopaikkana 
toiminut tila tarjoaa ajanmukaiset ja viihtyisät kokoustilat 
10-50 hengelle ja juhlatilat 20-80 hengelle. Lisätiedot ja 
varaukset: p. 050 354 2487, krista@mathildedal.fi, www.
mathildedal.fi/ryhmat. 

Kylätalo Punaportti on kauniin niemen kärjessä sijaitseva 
rantasauna, jonka omistaa Teijon Alueen Kyläyhdistys. 
Tilavaan tupaan sopii noin 50 hengen seurue. Lisätilaa 
löytyy terassilta. Talossa on saunan ja tuvan lisäksi täysin 
varustettu keittiö ja kaasugrilli. Paikka sijaitsee Mathilde-
dalin pohjoispuolella ja sinne johtava tie on viitoitettu. 
Punaportintie 163. Lisätiedot ja varaukset: www.teijo.fi.

Matilda Talon omistaa Mathildedalin työväenyhdistys. 
Matildanjärven rannalla sijaitsevassa perinteikkäässä 
rakennuksessa on tilat noin sadalle pöytävieraalle. Pieni 
keittiö. Rannassa tanssilava. Tennistie 5. Lisätiedot ja va-
raukset: jyrki.s.komulainen@gmail.com tai 044 2413 435, 
www.matildatalo.fi.

Meri-Teijo Golf klubirakennusta vuokrataan myös yksi-
tyistilaisuuksiin. Hirsinen rantahuvila on uudenaikainen ja 
tunnelmallinen juhlapaikka, jonka palvelut tilataan nume-
rosta (02) 736 3955. Anniskeluoikeudet. Lanskalantie 56. 
Lisätiedot: www.meriteijogolf.com.

Ravintola Ruukin Krouvin iso ravintolasali ja kesäaikaan 
terassi. Juhlapalvelu. Ruukinrannantie 6. Lisätiedot ja 
varaukset: p. (02) 7350 220, info@ruukinkrouvi.fi; www.
ruukinkrouvi.fi/juhlapalvelumenu-fi.

Ravintola Skihaus Bistro Meri-Teijo Skin laskettelurinteen 
juurella on normaalisti auki hiihtokaudella, mutta avautuu 
kesäisinkin tilauksesta. Kokoustilat. Anniskeluoikeudet. 
Teijontie 345. Lisätiedot ja varaukset: p. 050 572 6741/
Tony, bistro@meriteijo.fi. 

Sypressi tarjoaa majoituksen lisäksi viihtyisän kokoustilan. 
Matildan puistotie 6. Lisätiedot ja varaukset: sypressibb@
gmail.com, p. 040 7187 486, www.sypressi.fi.

Juhla- ja tapahtumatila Valimo. Ainutlaatuinen ja tunnel-
mallinen juhlatila Mathildedalin ruukissa. Tila sopii 70 – 
150 hengen kesäisiin tilaisuuksiin. Lisätietoja ja varaukset: 
p. 044 592 9847, www.mathildedal.fi/ryhmat.

MELONTAA, KALASTUSTA JA PYÖRÄILYÄ

ExtremeFun. Melontapalvelut ja elämysohjelmat Teijolla. 
Melontakoulutus ja -retket, kokousten oheisohjelmat, vir-
kistyspäivät ja tyky-ohjelmat, erilaiset asiakastilaisuudet, 
polttarit, merkkipäivät sekä leirikoulu- ja luokkaretkiohjel-
mat. Lisätiedot: p. 040 522 6325, asiakaspalvelu@ruukki-
kyla.fi, www.extremefun.org.

Lohenrengas. Virkistyskalastuspaikka Huhdanmäen 
kupeessa. Alueella on kolme järveä, yhteispinta-ala n. 5 
hehtaaria. Kohdekaloina: kirjolohi, siika ja järvitaimen. Ka-
lastus kaikilla vapavälineellä. Auki ympäri vuoden. Maksu 
parkkipaikan läheisyydessä olevaan kioskiin. Merikulman-
tie 1391. Lisätiedot: p. 050 370 6342/Juha Virkki, lohen-
rengas@gmail.com. FB: Lohenrengas.

Meri-Teijo Bike Park: Harrastelähtöinen Teijon Kansallis-
puistossa sijaitseva maastopyöriin erikoistunut pyöräily-
keskus. Alamäkiratoja kaiken tasoisille kuskeille. Vuokralla 
täysjousitettuja maastopyöriä sähköllä tai ilman sekä suo-
javarusteita kaiken kokoisille. Räätälöityjä aktiivipaketteja 
ryhmille. Lisätiedot: asiakaspalvelu@meriteijobikepark.
com, www.meriteijobikepark.com. 

Teijo Ski & Action Park. Laaja valikoima erilaisia vauhti-
lajeja ryhmille: MCC -rinneautoilu, paintball, laser trap, 
tiimiradat, tarkkuusmaaliammunta, ryhmäpatikoinnit ja 
birdie-golf. Vuokraamosta voi vuokrata erilaisia maasto-
pyöriä ja fat bike-pyöriä. Teijontie 345. Lisätiedot: p. 044 
516 7390/Tapani Kakko, www.meriteijo.fi.

VMB Fisching. Opastettuja kalastusretkiä merellä ja jär-
villä 1-16 hengelle. Toiminta-alueina Meri-Teijo, Kokkila, 
Särkisalo, Brovarv, Kemiö, Tammisaari ja Lohjanjärvi. 
Kohdekaloina merellä: ahven, kuha, hauki, siika, silakka, 
taimen ja särkikalat sekä järvellä: kuha, hauki, ahven ja 
kirjolohi. Lisätiedot: p. 050 522 2033/Matti Blomqvist, 
www.vmbfishing.com.

Teijon Luontokeskus. Matildanjärvi on Teijon kansallis-
puistoon kuuluva Metsähallituksen erityiskohde, jonne on 
istutettu kirjolohta. Kaikki kalastaminen järvessä edellyttää 
lupia, joita saa Luontokeskukselta. Lisätiedot: naturaviva.
fi/fi_FI/teijon-kansallispuiston-palvelut/kalastus-matildan-
jarvella

VENEILYPALVELUJA

Asennustyö Landen. Metalli- ja hitsaustyöt, traktoritrai-
lerit ja teräspukit, hiekkapuhallus, maalaus, metalliosat, 
Ilkka Landén, p. 0400 536 682.

Kuljetusliike Tauno Salminen Ky. Veneiden nostot ja 
maantiekuljetukset, Tauno Salminen, p. 0400 324 444 tai 
(02) 736 5683

Linsén Jukka. Veneiden siirrot traktorilla, Jukka Linsén, p. 
040 503 1817. 

Mathildan Marina. Pienvenesatama liki 300 veneelle.  
Vierasvenesataman 42 venepaikkaa ovat asiakkaiden 
käytettävissä lyhytaikaisiin yöpymisiin ja päiväkäynteihin. 
Kausipaikat ovat vuokrattavissa Satamapaikka.com kautta. 
Myös septitankin tyhjennyspiste ja polttoaineautomaatti 
(diesel ja 98) ovat veneilijöiden käytössä.

P & M Nikkanen. Veneiden nostot ja maantiekuljetukset, 

RUUKKIKYLIEN PALVELUJA
Matti Nikkanen, p. 0400 530 103.

Salon kaupunki. Teijon rannan venepaikkojen vuokraus, 
p. (02) 778 5301.

Teijon Rautahalli Oy - Tykö Järnhall Ab omistaa ja hal-
linnoi puurakenteista entistä Teijon rautavaraston kiin-
teistöä tontteineen. Yritys tarjoaa telakointipalveluja 
ei-puurunkoisille, dieselmoottorilla varustetuille purjeve-
neille (ei moottoriveneille). Telakointipaikkaan sisältyvät 
vikavirtasuojatut 16A-pistorasiat, mikä mahdollistaa 
pienet sisätilassa tapahtuvat kunnostustyöt talvikaudella. 
Isommat kunnostustyöt kuten soodapuhallukset tehdään 
hallin etupihalla keväällä tai syksyllä. Purjeveneiden ko-
koluokkatavoite on 30-44 jalkaa ja yläpainoraja 12 tonnia. 
Halliin mahtuu 24 venettä. Tiedustelut Elias Panelius, p. 
040 581 1572.

Teijon Venekerho ry. Veneiden telakointipalvelut omille 
jäsenille. Telakkatie, Teijo. www.teijonvenekerho.fi

Western Shipyard. Isojen veneiden nostot ja laskut, mas-
tojen nostot ja laskut, nostokorit mastojen korjaustöihin, 
hiekkapuhallukset. Lisätiedot: www.wsy.fi/palvelut. 

Venevuokrausta. Vuokraveneellä on mahdollisuus tutus-
tua sekä mereen että järviin. Nämä palvelut ovat keskitty-
neet Teijon kansallispuiston palvelupisteiden läheisyyteen 
Kirjakkalan ja Mathildedalin kyliin. Kysy lisää matkailupal-
veluyrityksistä. Tässä muutamia esimerkkejä:

Kirjakkalan Ruukkikylän Hamarinjärvi tarjoaa mahdol-
lisuudet melontaharrastuksiin ja souteluun. Kirjakkalan 
Ruukista voi vuokrata sup-lautoja, kanootteja ja kajak-
keja. www.extremefun.org.

Teijon Luontotalolta  voi vuokrata kajakkeja, SUP-lau-
toja ja soutuveneitä sekä Fatbike-maastopyöriä. Li-
sätiedot: p. 010 292 4032, info@naturaviva.fi, www.
naturaviva.fi/fi_FI/retkikohteet/teijon-kansallispuisto. 

Navikoski Charter Särkisalosta järjestää ryhmille 
charterristeilyjä. M/S Obelix on max 12 henkilölle 
rekisteröity tilausalus, jolla voit veneillä turvallisesti 
kapteenin ohjastamana. Lisätietoja: p. 0400 744 315, 
navi@navikoski.fi, Navikoski charter.
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TOIMITUKSET MYÖS ILTAISIN JA VIIKONLOPPUISIN
WWW.KIVIASEMA.FI 040 503 5988

MONIPUOLINEN VALIKOIMA 
MAA-AINEKSIA PIHAAN, PUUTARHAAN,
MAARAKENTAMISEEN
…sorat, murskeet, mullat, kuorikkeet
sekä värilliset koristekatteet…
IRTOTAVARANA &
KÄTEVISSÄ SUURSÄKEISSÄ
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LÖYDÄT MEIDÄT KESKELTÄ PERNIÖN KIRKONKYLÄÄ!
PERNIÖN

FYSIOTERAPIA-
JA KUNTOKESKUS

 9 Fysikassa käytössäsi on viihtyisä ja tehokas kuntosali joka on yksin sinun tai seu-
rueesi käytössä ajanvarauksella. 
 9äkillisiin kipujen ja tapaturmien hoitoon erittäin tehokkaana apuna cryo huippu-
kylmähoito.
 9 jumiutuneiden lihasten ja kiputilojen hoitoon tarjoamme monipuoliset manuaali-
set käsittelyt: hieronta, Faskiakäsittely, lymFahieronta. 
 9Wellness hoidot itsesi hemmotteluun: cryo hoito tai lymFahieronta kasvoille sekä 
intialainen päähieronta.

ANNA ITSELLESI HYVÄ OLO!

p. 0405006797
www.fysika.fi
info@fysika.fi

Haarlantie 2,
25500 perniö

P. 044 205 4994  -  www.dreamaccount.fi

DREAMAccount
Unelmien kirjanpito

JÄTEHUOLTO KULTA

Loka- ja jätehuoltopalvelu.  
Lisätiedot: 02 7357190, 040 0227 948.

Lukkojen aukaisut, korjaukset, asennukset ja huollot.
Hälytyslaitteiden asennukset ja huollot,

 ym. turvallisuusalan työt. Avaimien valmistus.

Helsingintie 38
02 727 3636

Päivystys 044 727 3636
www.helahoito.fi



Pvm ja klo  Tapahtumia Teijon Ruukkikylissä kesällä 2021 (Muutokset mahdollisia.) Lisätiedot 
maanantaisin  17-20 Kylätalo Punaportin avoimet ovet. teijo.fi 
tiistaisin 18.00 Yleisurheilua kaikenikäisille Kirjakkalan kentällä tiistaisin (8.6. alkaen). Kirjakkalan Alku/Arto Korpinen, p. 040 540 1975 
keskiviikkoisin 16-19 Teijon Kyläsaunassa saunotaan: yhteinen uimapukuvuoro miehille ja naisille.  

Huom. Seuraathan mahdollisia koronavirustilanteen vaikutuksia aukioloihin. 
teijo.fi/palveluja/kylasauna 

perjantaisin 17-21 Teijon Kyläsaunassa saunotaan: naiset 17-19, miehet 19-21.  teijo.fi/palveluja/kylasauna 
sunnuntaisin 17-20 Teijon Kyläsaunassa saunotaan: naiset 17-19, miehet 19-21.  teijo.fi/palveluja/kylasauna 
 Mahdolliset seurakuntatapahtumat kesän aikana voi tarkistaa seurakunnan sivuilta. salonseurakunta.fi/pernio 
12.6.-15.8. 11-17 Tiekirkko (Teijon kirkko). Kesä- ja elokuu ke-su , heinäkuu joka päivä teijo.fi 
1.6.-27.6. Teijon Masuunin aukioloajat: ti-to, su 11-17, pe-la 11-18. Kaikkiin näyttelyihin vapaa pääsy. teijonmasuuni.fi 
28.6.-15.8. Teijon Masuunin aukioloajat: ma-su 11-18. Kaikkiin näyttelyihin vapaa pääsy teijonmasuuni.fi 
Kesäkuu 
päivittäin 2.-30.6. Maria Mughal Masuunin aulassa ja kahvilassa, Minnamarina Tammi Teijon Masuunin Studiossa. teijonmasuuni.fi 
päivittäin 2.-30.6. Laura Hynninen & Jorma Hynninen (+ konsertti - seuraa ilm. FB) Teijon Masuunin galleriassa.  teijonmasuuni.fi. FB: Teijon Masuuni 
päivittäin 11-16 Teijon tehtaat vuosisatojen saatossa -historianäyttely, Ruukinrannantie 6, Mathildedal. FB: Mathildedalin Ruukkitehtaat 
päivittäin (10.5.-30.9.) Merigalleria Marinassa. L. Sarparanta, Schroderus-Gustafsson, Markus Lepistö ja Miika Lepistö. mathildanmarina.fi 
ke ja la 11-15 Ruukinrannan kesätori, Ruukinrannantie 4-6, Mathildedal. FB: Mathildedalin Ruukkitehtaat 
6.6. alk. su 11.30-15.00 Sunnuntaibrunssi klo 11.30-15 Ravintola Teijon Arkissa (ei 26.6.). ravintolateijonarkki.fi 
12.6.alk. la 12 -13.30  Opastettu Teijon Ruukkikierros lauantaisin. Lähtö Teijon Masuunin edestä. teijoevents.fi 
24.6. alk. pe-su 12-16 Patolammen salissa "UNDI- romanipitsien tarina". Ryhmille tarvittaessa tilauksesta. kulttuurimeijeri.com 
8.6. 9-16 Robot wars -työpaja nuorille Kirjakkalassa Kyläverstaalla, 30 €. Ilm. Salon kansalaisopiston kautta. opistopalvelut.fi/salo/course.php?l=fi&t=10426 
12.6. 10-16 Ruukki kukkii -käsityöläismarkkinat wanhanajan henkeen Teijon Masuunilla (ulkotapahtuma). teijonmasuuni.fi 
12.6. 11-15 Ruukki kukkii -markkinoiden brunssi Ravintola Teijon Arkissa. ravintolateijonarkki.fi 
12.6.-13.6. Kasvivärjäyskurssi I Ruukin Kehräämöllä. Kurssin vetäjä Kirsi Mantua-Kommonen. FB: Ruukin Kehräämö 
la 21.6. 10-12 Senioreille ja heidän läheisilleen mahdollisuus neuvontaan esim. korona-arkea askarruttaviin 

kysymyksiin. Kyläkaupan parkkipaikalla. Ilmainen, ei ajanvarausta. Järjestäjä: Salon kaupunki. 
 

la, su 18.-19.6. Pizza Dog weekend -artesaani puu-uunipizzaa, hodareita ja käsityöläisoluita Teijon Masuunilla. teijocafebakery.fi 
pe 25.6.  Juhannusjuhlat Mathildan Marinassa. mathildanmarina.fi 
la 26.6. Juhannusbrunssi Ravintola Teijon Arkissa. ravintolateijonarkki.fi 
ma 28.6. 17–18.30 Shindoa ja iloa – helppoa ja rentouttavaa venyttelyä Marinassa, ohj. Tepa Ahonen. 20 €/hlö. mathildanmarina.fi 
ke 30.6. 9-10   Laiturijoogaa Mathildedalin satamassa. Ohjaajana Katja Toivonen, 10 €/hlö, säävaraus. mathildanmarina.fi; FB: Mathildan Marina 
ke 30.6. 10.20-10.50    Äänimaljameditaatio. Ohj. Katja Toivonen, 8 €/hlö (jooga+meditaatio yht. 15 €), säävaraus. mathildanmarina.fi; FB: Mathildan Marina 
ke 30.6. 18-20 Villiyrtit niityltä pataan – herkuttelijan villiyrttikurssi Mathildan Marinassa, 25 €/hlö. Ilm. sanna@ammila.fi tai p. 045 669 0669 

Heinäkuu 
päivittäin (3.7.-1.8.) Hannamari Matikainen Teijon Masuunin aulassa ja kahvilassa, Raija Jokinen Studiossa.  teijonmasuuni.fi 
päivittäin (3.7.-1.8.) Kaj Stenvall Teijon Masuunin galleriassa. teijonmasuuni.fi 
päivittäin 11-16 Teijon tehtaat vuosisatojen saatossa -historianäyttely, Ruukinrannantie 6, Mathildedal. FB: Mathildedalin Ruukkitehtaat 
päivittäin 24.7. alk. Avajaiset 24.7. Pihahdus 2021 -taidenäyttely Teijon Kulttuurimeijerin sisätiloissa ja piha-alueella.  FB: pihahdus, IG: @pihahdus 
päivittäin (10.5.-30.9.) Merigalleria Marinassa. L. Sarparanta, Schroderus-Gustafsson, Markus Lepistö ja Miika Lepistö. mathildanmarina.fi 
maanantaisin 17-18.30 Shindoa ja iloa – helppoa ja rentouttavaa venyttelyä Marinassa, ohj. Tepa Ahonen. 20 €/hlö. mathildanmarina.fi 
keskiviikkoisin 9-10   Laiturijoogaa Mathildedalin satamassa. Ohjaajana Katja Toivonen, 10 €/hlö, säävaraus. mathildanmarina.fi 
keskiviikkoisin 10.20-10.50    Äänimaljameditaatio. Ohj. Katja Toivonen, 8 €/hlö (jooga+meditaatio yht. 15 €), säävaraus. mathildanmarina.fi; FB: Mathildan Marina 
lauantaisin 12 -13.30  Opastettu Teijon Ruukkikierros (lounas kuuluu hintaan). Lähtö Masuunin edestä. teijoevents.fi 
sunnuntaisin 11.30-15.00 Sunnuntaibrunssi klo 11.30-15 Ravintola Teijon Arkissa. ravintolateijonarkki.fi 
ke ja la 11-15 Ruukinrannan kesätori, Ruukinrannantie 4-6, Mathildedal. FB: Mathildedalin Ruukkitehtaat 
18.7. asti pe-su 12-16 Patolammen salissa "UNDI- romanipitsien tarina" Ryhmille tarvittaessa tilauksesta. kulttuurimeijeri.com 
2.7.-15.8. Seiväsmatkat-teatteriesitykset, Mathildedalin kesäteatteri, Ruukinrannantie 6, Mathildedal. teatteriprovinssi.fi 
ke 7.7.- pe 9.7. 9-16 Lasten/nuorten purjehduskurssi. Optimisti- ja zooml-jollilla (170 €). Turun Pursiseuran kanssa. p. 0400-410264 tai pasi.pyysiainen@m3group.fi. 
ke 7.7. 18-20 Villiyrttien lempeää voimaa – vihdat, hyvinvointi,... Mathildan Marinassa, 25 €/hlö. Ilm. sanna@ammila.fi tai p. 045 669 0669 
la 10.7. 11-15 Kakkubuffet Teijon Masuunilla. teijocafebakery.fi 
la 10.7. 14– Mathildan Marina Scramble III Meri-Teijo Golfissa. Yhteislähtö. mathildanmarina.fi 
la 10.7.- su 11.7. 9-16 Aikuisten purjehduskurssi. Kouluveneellä s/y Saaga. Kouluttajana Kim Willgren.  

Hinta 150 €/hlö sis. 2 x lounas Marinassa. Orientaatio pe 9.7. klo 17.30-19.00. 
Pasi Pyysiäinen p. 0400-410264 tai 
pasi.pyysiainen@m3group.fi. 

su 18.7. 18-20 Rentouttava keruuretki ja brunssi luonnon helmassa Mathildan Marinassa, 25 €/hlö. Ilm. sanna@ammila.fi tai p. 045 669 0669 
ke 21.7. 18-20 Katajainen ja 9 muuta puuta lautasella – ruoanvalmistus, kansanperinne... Marinassa, 25 €/hlö. Ilm. sanna@ammila.fi tai p. 045 669 0669 
to 22.7. 18 Tango del Norte -konsertti Mathildedalin Ruukkitehtaat/Valimo, Liput: mathildedal.johku.com. FB: Mathildedalin Ruukkitehtaat 
to 29.7. 18 Pauli Hanhiniemi Duo/Trio -konsertti. Ruukkitehtaat/Valimo, Liput: mathildedal.johku.com. FB: Mathildedalin Ruukkitehtaat 

Elokuu 
päivittäin (2.8.-5.9.)  Satu Montanari Masuunin galleriassa, Pia Sinkkonen Masuunin aulassa ja kahvilassa,  

Miia Ylikoski Masuunin Studiossa. 
teijonmasuuni.fi 

päivittäin 11-16 Teijon tehtaat vuosisatojen saatossa -historianäyttely, Ruukinrannantie 6, Mathildedal. FB: Mathildedalin Ruukkitehtaat 
päivittäin (10.5.-30.9.) Merigalleria Marinassa. L. Sarparanta, Schroderus-Gustafsson, Markus Lepistö ja Miika Lepistö. mathildanmarina.fi 
päivittäin 8.8. asti Pihahdus 2021 -taidenäyttely Teijon Kulttuurimeijerin sisätiloissa ja piha-alueella.  FB: facebook.com/pihahdus IG: @pihahdus 
ke ja la 11-15 Ruukinrannan kesätori, Ruukinrannantie 4-6, Mathildedal. FB: Mathildedalin Ruukkitehtaat 
pe-su 12-16 Katariina Lillqvistin animaatio " Viimeinen Matadori" sekä animaationäyttely. (5.8.-15.8.) kulttuurimeijeri.com 
2.7.-15.8. Seiväsmatkat - teatteriesitykset, Mathildedalin kesäteatteri, Ruukinrannantie 6, Mathildedal. teatteriprovinssi.fi 
6.8.-8.8. Kasvivärjäyskurssi II Ruukin Kehräämöllä. Kurssin vetäjä Kirsi Mantua-Kommonen. FB: Ruukin Kehräämö 
8.8. asti su 11.30-15.00 Sunnuntaibrunssi klo 11.30-15 Ravintola Teijon Arkissa. ravintolateijonarkki.fi 
14.8. asti 12 -13.30  Lauantaisin opastettu Teijon Ruukkikierros (lounas kuuluu hintaan). Lähtö Masuunin edestä. teijoevents.fi 
ma 2.8. 17–18.30 Shindoa ja iloa – helppoa ja rentouttavaa venyttelyä Marinassa, ohj. Tepa Ahonen. 20 €/hlö. mathildanmarina.fi 
ke 4.8. 9-10   Laiturijoogaa Mathildedalin satamassa. Ohjaajana Katja Toivonen, 10 €/hlö, säävaraus. mathildanmarina.fi; FB: Mathildan Marina 
ke 4.8. 10.20-10.50    Äänimaljameditaatio. Ohj. Katja Toivonen, 8 €/hlö (jooga+meditaatio yht. 15 €), säävaraus. mathildanmarina.fi; FB: Mathildan Marina 
ke 7.8. 11-15   Ruukkipäivä, Mathildedalin Ruukkitehtaat - Mathildedalin kulttuuriyhdistys ry.  
la 14.8. 19–22 VILLAGE PEOPLE - Kyliemme Ihmiset. Kylien livebändin kanssa esiintyvät meidän kyliemme ihmiset. FB: Ravintola Terho 
la 14.8. 10–17 
Su 15.8. 10–16 

Teijon Wanhanajan Markkinat. Reipasta markkinahumua, ainutlaatuisia käsityöläistuotteita, ohjelmaa 
aikuisille ja lapsille, maukasta ruokaa jne. Järjestäjänä Teijon Alueen Kyläyhdistys. 

teijo.fi 
FB: Teijon Wanhanajan Markkinat 

14.-15.8. 11-15 Wanhanajan Markkinoiden lounas Ravintola Teijon Arkissa. ravintolateijonarkki.fi 
su 22.8. 17- Johanna Försti & Play Girls - konsertti Mathildedalin Ruukkitehtaat/Valimo, Ruukinrannantie 6. FB: Mathildedalin Ruukkitehtaat 
la 28.8. Venetsialaiset Mathildan Marinassa. mathildedal.fi  

 


