
 

Pvm ja klo  Tapahtumia Teijon Ruukkikylillä syksyllä 2021 (muutokset mahd.) Lisätiedot 
Maanantaisin  12-14 Boccia Teijon Urheilutalolla Teijon Seudun Eläkkeensaajat ry 
Ma ja to  6-10 Avantouintivuorot Kyläsaunalla teijo.fi 
Keskiviikkoisin  10-11 Ikäjumppaa Teijon Urheilutalolla Teijon Seudun Eläkkeensaajat ry 
Keskiviikkoisin  16-19 Teijon Kyläsaunassa yhteinen uimapukuvuoro naisille ja miehille 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 yhteinen uimapukuvuoro naisille ja miehille   teijo.fi/palveluja/kylasauna 
11.9.-21.11.  
la-su  11-16  

Teijon Masuunin näyttelyt: Sanna Saarisen ”Outolintujen sielun-
maisemia”, Anna Kuntsin ”Luonnollisesti luonnosta”, Marileea 
Järnefeltin ”Runsauden Poluilla”. Vapaa pääsy. 

teijonmasuuni.fi.  

8.10.-31.12. to, su  11-
19, pe–la 11-22  

Anssi Uusitalon valokuvanäyttely Yökuvia Varsinais-Suomesta ja 
Uudeltamaalta Mathildan Marinassa. Vapaa pääsy. 

mathildanmarina.fi 

Su 3.10. 10-12 Verkkokalastuksen&kalankäsittelyn opastusta Matildan uimaranta Jyrki Sahlström, p. 050 568 1058 
Su 3.10.  14 Kirjakkalan Alku: Kesäkauden palkintojen jako Alun talolla  
Pe 8.10.  18 Anssi Uusitalon valokuvanäyttelyn avajaiset Mathildan Marinassa mathildanmarina.fi 
Ti 12.10.  13  Sääntömääräinen syyskokous Teijon Arkissa, henkilövalinnat yms. Teijon Seudun Eläkkeensaajat ry 
Pe 22.10.  18.30-20.30 Saunajoogaa (25 €/hlö): joogaa, saunomista, porealtaassa rentoilua Varaukset:info@mathildanmarina.fi 
Pe 29.10.  10.30-14.30 Halloween-lounas, Ravintola Teijon Arkki ravintolateijonarkki.fi 
Ma 8.11.  9-15 Rav. Teijon Arkin ja Teijo Cafe & Bakeryn leipomomyymälän avajaiset ravintolateijonarkki.fi, Telakkat. 25 
Ti 9.11.  13 Kerhopäivä Teijon Arkissa, omaa ohjelmaa Teijon Seudun Eläkkeensaajat ry 
Su 14.11.  11.30-16 Isänpäivän lounas, Ravintola Teijon Arkki ravintolateijonarkki.fi 
Su 14.11.  13 Messu Teijon kirkossa salonseurakunta.fi 
La 20.11.  13-19 Joulukylän joulumarkkinat, Mathildedalin Ruukkitehtaat FB: MathildedalinRuukkitehtaat 
La 27.11.  13-19 Joulukylän joulumarkkinat, Mathildedalin Ruukkitehtaat FB: MathildedalinRuukkitehtaat 
La 27.11.  17 Kauneimmat joululaulut Teijon kirkossa salonseurakunta.fi 
La-su 27.-28.11. Käsityöläisten Joulumarkkinat Teijon Masuunilla teijonmasuuni.fi 
La-su 27.-28.11.  11-16 Joulumarkkinalounas, Ravintola Teijon Arkki ravintolateijonarkki.fi 

 

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen säännöt alkavat toi-
minnan tarkoitusta kuvaavalla ilmaisulla: ”Yhdistyk-
sen tarkoituksena on Teijon alueen, joka koostuu Kir-
jakkalan, Mathildedalin, Mutaisten ja Teijon kylistä, 
kaikinpuolinen kehittäminen ja asukkaiden asumis-
viihtyvyyden lisääminen sekä heidän näkemystensä 
esiintuominen aluetta koskevista asioista päätettäessä.”

Kyläläisten näkemyksiä pääsimme kertomaan Salon 
kaupungin korkeimmalle virkamiesjohdolle elokuun 
lopulla. Vierainamme olivat kaupunginjohtaja Tero 
Nissinen ja sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoor. Ti-
laisuus oli osa kaupunginjohtajan Salon seutu tutuksi 
-kierrosta, jolla Nissinen vierailee kylissä ja entisissä 
kuntakeskuksissa. Osaltamme vierailu alkoi touko-
kuussa pidetyllä puolentoista tunnin Teams-palave-
rilla. Tuolloin esittelimme Kyläyhdistyksen toiminnan 
kokonaisuuden Tero Nissiselle ja kaupunkikehitysjoh-
taja Mika Mannervedelle sekä tutustuimme puolin 
ja toisin.

Kyläyhdistyksen hallituksessa olimme suunnitelleet elokuisen puolen päivän vierailun niin, että jokaiselle tunnille oli eri teema ja 
vieläpä eri paikka. Aloitimme lounaalla ja kävelyllä Teijon Urheilutalolle; teemana olivat asukasmarkkinoinnin haasteet, Kyläyhdistyk-
sen varainkeruumenetelmät sekä yhteistyö alueen yhdistysten ja yritysten kanssa. Kansallispuiston metsässä pääsimme seuraamaan 
Teijon koulun luokanopettajan, ympäristökasvattaja Tuija-Kirsi Nyyssösen vetämää luontopainotteista oppituntia. Sen innoittamana 
kävimme mainiot keskustelut Salon kaupungin ja Teijon luontokoulun yhteistyöstä. Koululle palattua esittelimme vielä Kyläyhdistyk-
sen iltapäivätoimintaa sekä taannoista koulun sisätilojen maalausprojektiamme. 

Vierailun kolmannessa osuudessa kahviteltiin ja keskusteltiin Kyläsaunan terassilla. Mukana olivat myös Ruukkikylien tuoreet kaupun-
ginvaltuutetut Janne Järvinen, Kai Schneider ja Stina Siikonen, jotka pääsivät kertomaan omia näkökulmiaan kyliemme kehittämisestä. 
Heidän ajatuksensa olivat hyvin yhteneväiset Kyläyhdistyksen teemojen kanssa: elinvoiman vahvistaminen on keskiössä. Viimeinen 
tunti vietettiin Kalliorinteen päiväkodilla: tutustuimme tiloihin varajohtaja Maria Laineen opastuksella sekä keskustelimme päiväkodin 
lapsimäärän kasvattamisen mahdollisuuksista ja haasteista.

Kaupunginjohtaja Nissinen korosti, että hän tai muu virkamiesjohto ei asioita päätä. Sen toki tiedostamme, mutta koimme saaneem-
me kerrottua alueellemme tärkeitä viestejä niin hänelle kuin sivistyspalveluiden johdolle. Suuri ilonaihe on, että keväällä takkuiselta 
tuntunut suhtautuminen Teijon luontokouluun muuttui opetuslautakunnan kesäkuisella päätöksellä. Nyt koemme olevamme samalla 
puolella pöytää ja pääsemme yhdessä rakentamaan salolaista luontokoulua, kuten toisaalla tässä lehdessä kerrotaan.

Niin Teijon koulun kuin Kalliorinteen päiväkodin lapsimäärän kasvattaminen edellyttää uusia asukkaita – ja aivan lähivuosina. Vetovoi-
maa alueellamme tunnetusti on. Meidänkin tietoomme tuli keväällä ja kesällä useita muuttohalukkaita. Tontteja Ruukkikylistä löytyy, 
mutta juuri näiden perheiden etsimiä sopivia taloja tai vuokra-asuntoja ei tuntunut löytyvän mistään. Tätä tuskaa viestimme myös 
kaupungin johdolle.

Kyläyhdistys on kevään ja kesän mittaan miettinyt omaa rooliaan asukasmarkkinoinnissa. Työ jatkuu kaikille avoimella keskustelutilai-
suudella. Isossa roolissa ovat tarinat Ruukkikylissä asumisesta – näitähän julkaisimme Teijo+ -matkailulehdessä. Tarinoita kuulemme 
mielellämme lisää, saa vinkata! Mutta mitä muuta Kyläyhdistys voisi tehdä asukasmarkkinoinnin eteen? Tule ideoimaan ja keskuste-
lemaan. Kaupungin strategiatyö on käynnissä, ehdimme saada ajatuksia sinnekin.

Mukavaa syksyn jatkoa!

Marja-Sisko Ranta

          Julkaisija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry       Jakelu: Teijon ruukkikylien alueen taloudet 
  Toimitus: Sanna Brandt, tiedottaja@teijo.fi                  Painosmäärä: 900 kpl
  Taitto: Tanja Rivinoja                          Painotalo: Koffset Oy 
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Tapaan brändin omistajan Satu Möllerin Tei-
jon Juhlatilassa. Siellä kuvataan Päntsdrunk 
Lifestyle -tuotekuvia yrityksen verkkokaup-
paan, jota samalla uudistetaan. Kuvaukset 
käynnistyivät edellisellä viikolla Teijon Kylä-
saunalla. Päntsdrunk on suomeksi kalsari-
kännit. Nimellä Satu haluaa viestiä ”suoma-
laista hyggeä” mukavaan oloon ja käyttöön. 

Aito hamam-pyyhe kudotaan aina ja materi-
aali on 100 % puuvillaa. Pyyhkeet ovat pak-
sumpia ja imukykyisempiä; ne eivät mene lä-
pimäräksi ja ovat hetkessä kuivat. Pyyhkeistä 
tehdyt vaatteet kudotaan ensiksi pyyhkeiksi, 
joista vaatteet leikataan yksitellen. 

Satu Möller suunnittelee pyyhkeet suoma-
laiseen kotiin ja käyttöön. Inspiraationa toi-
mivat Teijon Ruukkikylät ja Suomen luonto 
sekä vuodenajat väreineen ja sävyineen. 

Kuva: Jussi Vierimaa

Metsäoppitunnilla Teijon koulun oppilaita sekä Tuisku Nyyssönen, Pia Stoor, Maisa Kaitila, Petteri Saisto ja Tero Nissinen. 
Kuva: M-S Ranta.

Pyyhkeiden kuosit ja värimaailma 
ovat skandinaavisia. ”Ideana on, 
että tuotteita on helppo yhdistää 
keskenään ja valikoimasta löytyy 
paksumpia koti- ja mökkikäyttöön 
sekä reissukäyttöön. Asun Teijolla 
ja valikoimasta löytyy mm. Matilda- 
ja Ruukki-nimiset pyyhkeet”, Satu 
kertoo ja jatkaa: ”Suunnittelemani 
kuosit kudotaan pyyhkeiksi turkki-
laisessa perheyrityksessä, joka on 
valmistanut hamam-pyyhkeitä jo 
useamman sukupolven ajan. Paikka 
sijaitsee lähellä Deniziliä, joka on 

Turkin tekstiiliteollisuuden mekka.” 

Päntsdrunk Lifestyle -yrityksen tuotevali-
koimasta löytyy hamam-pyyhkeiden lisäksi 
mm. niistä valmistettuja päiväpeittoja, pus-
silakanoita, huppareita sekä kaftaaneja ja 
sauna-/oloasuja. ”Pyyhkeiden ainutlaatui-
sista ominaisuuksista idea vaatteisiin sitten 
lähtikin. Aloin suunnitella vaatteita, jotka 
ovat ilmavia aivan kuin vaatetta ei päällä oli-
sikaan”, Satu kertoo. 

Vaatteiden synnystä Satu jatkaa: ”Vaatteiden 
kankaina käytetään tuplakudoksisia pyyhkei-
täni, joten ne eivät näy läpi. Vaatteiden osat 
leikataan käsin pyyhkeistä ja ommellaan kä-
sin vaatteiksi Turkissa. Suosin unisex-malleja, 
joissa on suorat, selkeät linjat. Työllistän tällä 
hetkellä suoraan jo kuusi naista, jotka ompe-
levat vaatteet. Lisäksi eräs nainen neuloo mi-
nulle villasekoitteisia myssyjä. Olen ylpeä sii-

tä, että pystyn työllistämään naisia Turkissa. 
Laadukkaiden tuotteiden hinta on pystytty 
pitämään kohtuullisena, koska tuotteet tee-
tetään ja tuodaan Suomeen ilman välikäsiä. ”

Päntsdrunk Lifestyle tuotevalikoimaan tuli 
syksyllä painopeittoja. Peitot tehdään käsin 
ja ne ovat 100 % lampaanvillaa. Peite on 
terapeuttinen ja hengittävä. Yritys tuo Suo-
meen lisäksi solmittuja ja kudottuja vintage-
mattoja.

Päntsdrunk Lifestylen ihastuttavia, ihoa hel-
liviä ja mieltä rentouttavia tuotteita voi ostaa 
syyskuun loppuun Kyläravintola Terhon sisä-
pihalla olevasta myymälästä (Matildan puis-
totie 4) sekä tietysti verkkokaupasta ympäri 
vuoden.

Sanna Brandt

Lisätiedot ja tiedustelut
Satu Möller, 
p. 046 5287931 
mollersatu@gmail.com
www.pantsdrunklifestyle.com
www.pantsdrunklifestyle.com/collections/kaftanit
Facebook: Päntsdrunk lifestyle

Teijolla suunniteltuja puuvillasta kudottuja hamam-pyyhkeitä ja niistä ommeltuja hengittäviä ja nopeasti kuivuvia asusteita.
Päntsdrunk Lifestyle

A D V E N T U R E  G O L F  |  PA D E L  |  T E N N I S

keskuspuisto
M A T H I L D E D A L I N

https://pantsdrunklifestyle.com/ 
https://pantsdrunklifestyle.com/collections/kaftanit
https://www.facebook.com/pantsdrunklifestyle/


Lahjoituksia Teijon koululle
Lions-järjestö on maailmanlaajuinen uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton hyvänteke-
väisyysjärjestö. Lions Club Perniö tukee erityisesti entisen Perniön kunnan alueen nuoria. 
Perniön Lions Club lahjoitti määrärahan Teijon koulun ja Teijon luontokoulun toimintaan. 
Rahalla ostettiin mm.  trangiakeittimiä sekä kiikareita. Määrärahasta osa käytettiin luonto-
koulun projektityöntekijän palkkioon. Luontokouluvälineiden luovutustilaisuus pidettiin Tei-
jon koululla 31.8. lions.fi

Rotary on eettisellä pohjalla 
toimiva kansainvälinen palve-
lujärjestö, joka toimii yli 200 
maassa. Salon Rotaryklubi lah-
joitti Teijon koulun ja Teijon 
luontokoulun käyttöön kaksi 
vesireppua. Niillä lapset pääse-
vät mittaamaan ja seuraamaan 
Itämeren tilaa ja vaikuttamaan 
sen puhtauteen. Myös vesire-
put luovutettiin elokuun lopul-
la, Itämeriviikolla. rotary.fi  

Teijon koulu ja Kyläyhdistys kiit-
tävät Lions Club Perniötä ja Sa-
lon Rotaryklubia lahjoituksista! 
Katso lisätietoa lahjoituksista ja tilaisuuksissa mukana olleista henkilöistä: teijonluontokoulu.fi.

Teijon tiekirkon kesä
Teijon kirkko sai kesällä pihapiiriinsä seitse-
män opastetaulua, joissa kerrotaan kirkon 
historiasta kuvin ja sanoin. Kirkko toimi tie-
kirkkona 12.6.-15.8. Kävijöitä oli lähes 4 500. 
Kaikkien aikojen kävijämäärän salaisuutena 
oli hieman laajentuneet aukioloajat: hei-
näkuussa kirkkoa pidettiin auki joka päivä. 
Maanantain ja tiistain kävijämäärät olivat 
keskellä kesää muiden päivien tasolla, joten 
toivottavasti saamme jatkaa tätä käytäntöä 
myös ensi kesänä. Opastuksesta vastasivat 
Kyläyhdistyksen palkkaama henkilökunta 
sekä kyläläiset talkootyönä. 

Kylillä kuultua
Avantouintivuorot Kyläsaunalla
Kyläsaunalla on polkaistu käyntiin avan-
touintivuorot 14.9. alkaen. Uimaan pääsee 
tiistaisin ja torstaisin klo 6-10. Hinta avan-
touintivuorolle on kaksi euroa eläkeläiset 
ja muut kolme euroa kerta; vuosikorttilai-
sille palvelu on ilmainen. Hintaan sisältyy 
mahdollisuus käydä suihkussa; saunaa ei 
lämmitetä avantouintiaamuna.
Puolen vuoden mittaisen koronapaussin 
jälkeen Kyläsaunalla on saunottu koko kesä 
turvallisesti. Syksyllä samat normaalivuorot 
jatkuvat, ks. tapahtumakalenteri. Tervetuloa 
saunomaan ja uimaan!
Punaportin kuulumisia
Punaportin kesä on takana. Avoimia ovia vie-
tettiin joka maanantai ja yllättävän runsaalla 
joukolla. Parhaillaan Kylätalolla kävi kymme-
niä ihmisiä nauttimassa upeista maisemista, 
saunan löylyistä ja hyvästä seurasta. Kesän 
mittaan tullut palaute otetaan huomioon 
ensi kesän toiminnan suunnittelussa.
Punaportin syyskaudella talolle rakennetaan 
puuliiteri ja kesäsuihku. Perusteet on jo va-
lettu ja rakennustyöt jatkuvat syksyn aikana. 
Tervetuloa rakennustalkoisiin mukaan! 

Mathildedalin Keskuspuiston Adventure 
Minigolf on auki syyslomaviikolla
Katso aukioloajat 
www.mathildedalinkeskuspuisto.fi.  

Kalastusopastusta
Matildan yhteisten vesialueiden osakas-
kunta järjestää verkkokalastuksen ja kalan-
käsittelyn opastusta Matildan uimarannan 
vieressä 3.10. klo 10-12. Tapahtuma on il-
mainen ja avoin kaikille halukkaille. 
Lisätiedot: Osakaskunnan pj.
Jyrki Sahlström, p. 050 568 1058.

Keramiikkakerho
Teijon Keramiikkapajalla kokoontuu maa-
nantaisin klo 16. 
Lisätiedot: Aila Salmivaara, p. 040 559 2279.

Luontokoulua rakennetaan
Seiniä Teijon luontokoulun rakennustyö-
maalla ei rakenneta, vaan luodaan vähän 
toisenlaisia rakenteita. Esimerkiksi Teijon 
luontokoulun nettisivut on nyt avattu ja niillä 
voi vierailla osoitteessa teijonluontokoulu.fi. 

Olemme koonneet luontokoulun ympärille va-
paaehtoisten tiimiä. Vapaaehtoiset perehdyte-
tään luontokoulun toimintaan ja yhdessä mieti-
tään, millaisen panoksen kukin tekijä voisi asialle 
antaa. Iloksemme opettajia, varhaiskasvatuksen 
ammattilaisia ja taiteilijoita on jo alustavasti lu-
pautunut tiimiin. Mielellämme ottaisimme vie-
lä mukaan esimerkiksi ympäristöalan osaajia. 
Muutama paikallinen taho on lisäksi ollut meihin 
yhteydessä ja tehnyt luontokoulutyölle tärkeitä 
lahjoituksia ja yhteistyötarjouksia. Kiitos niistä!

Vapaaehtoisten tiimin kärkenä tulee työs-
kentelemään palkattu ympäristökasvattaja 
(6h/vko). Avoin tekijähaku tähän osa-aika-
työhön (6h/vko) on käynnistymässä. Asias-
sa tehdään yhteistyötä Salon kaupungin si-
vistyspalveluiden kanssa. Ideaalitilanteessa 
kaupungin palkkalistoilta löytyy tehtävään 
pätevä ja innostunut opettaja, joka neuvot-
telee itselleen mahdollisuuden tehdä päivän 
viikossa töitä kaupungin sijasta Kyläyhdistyk-
selle ja toimii samalla työnantajiensa välillä 
luontokoulun yhteyshenkilönä. 

Maisa Kaitila, TAKYn luontokoulutiimi

Iltapäivätoimintaa koululla
Iltapäivätoiminnassa alkoi koulun syysluku-
kauden alkaessa kolmas vuosi Kyläyhdistyk-
sen järjestämänä. Tällä kertaa mukana on 
kuusi lasta. Saamme edelleen käyttää koulun 
tiloja, joten siirtyminen on helppoa.

Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille 
mukavaa ja turvallista tekemistä koulun jäl-
keen. Aikaa vietetään paljon ulkona liikkuen 
ja luontoon tutustuen. Lisäksi askarrellaan ja 
leikitään sen mukaan, miten koulupäivän jäl-
keen virtaa vielä riittää. Päivittäin nautitaan 
myös välipala, jotta nälkä ei pääse yllättä-
mään. Ohjaajaksi Kyläyhdistys on palkannut 
Marika Simeliuksen, joka toimi kesällä myös 
tiekirkko-oppaana. Lapsilta kysyessäni, mikä 
on parasta iltapäivätoiminnassa, sain vastauk-
seksi kaverit ja ulkona vapaasti juokseminen.

Iltapäivätoimintaan voi osallistua joko päi-
vittäin koulun jälkeen tai kolmena päivänä 
viikossa kello 16.30 asti. Toimintamaksulla 
katetaan välipalakustannukset ja esimerkiksi 
askartelutarvikkeet sekä liikuntavälineitä.

Rea Hietanen

Palkitut talkoolaiset
Heinäkuu
Sirpa Ali-Melkkilä 
toimi kirkko-oppaana ja auttoi Wanhan-
ajan Markkinoiden järjestelyissä
Elokuu 
Hannu Gustafsson 
on tehnyt talkoita asuinympäristön hyväksi
Syyskuu 
Hanna-Mari Järvinen 
leipoi munkkeja kahtena aamuna sekä teki 
muutakin myytävää Wanhanajan Markkinoille.
Kyläyhdistys kiittää lämpimästi myös 
ahkeria kesätyöntekijöitään 
Helenaa, Jooaa ja Alexanderia!

Kuudennet Wanhanajan Markkinat
Teijon Juhannusjuhlat jouduttiin perumaan toistamiseen koronarajoitusten vuoksi. Teijon Wanhan-
ajan Markkinat sen sijaan järjestettiin nyt kuudennen kerran 14.-15.8. Kokonaisyleisömäärä jäi aikai-
semmista vuosista: lauantaina ihmisiä oli aika ajoin ruuhkaksi asti, mutta sunnuntaina kävijämäärää 
verotti pitkin päivää toistuneet kaatosateet.

Myyjiä markkinoilla oli huikeat 54 kpl. Paikalle saatiin paljon uusia myyjiä pääkaupunkiseudulta ja 
muualta Suomesta aktiivisen myyjämarkkinoinnin kautta. 

Markkinaväelle oli tarjolla Ruukkikylät-lähtöistä ohjelmaa. Winhan tarina -elokuva pyöri Teijon Juhla-
tilassa lähes non-stoppina. Ohjaaja Eveliina Pasanen sekä elokuvassa esiintynyt Reijo Juhola kertoivat 
elokuvan taustoista ja sen tekemisestä. Klovni OHO (Karoliina Nordin) järjesti sirkustyöpajoja sekä 
sirkusesityksen molempina päivinä. Niin lapset kuin heidän vanhempansa tykkäsivät Klovni OHOn oh-
jelmistosta kovasti. Samu-Markus Pyykkö kantoi päävastuun musiikkiohjelmasta ja pillipiipari Minna 
Hokka ilahdutti markkinakävijöitä sunnuntaina. Salon Kaveritassujen kaverikoirat Zorro ja Johnny sekä 
valjakkokoira Herra Attila ihastuttivat kaikenikäisiä. Ohjelmaosuuden yhteistyökumppani Kulttuuri-
meijeri järjesti koko markkinoiden ajan monipuolista ohjelmaa, kuten animaatioesityksiä.

Kyläyhdistys myi arpoja sekä Ruukkikylien karttaa. Arpajaispalkinnot saatiin lahjoituksina yksityishen-
kilöiltä sekä Ruukkikylien ja Salon alueen yrityksiltä. Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia arpajaisvoit-
toja lahjoittaneita! Arpajaisista saatu tuotto käytettään Teijon luontokoulun toiminnan tukemiseen.

Isot kiitokset kuuluvat myös Teijon Masuunille markkina-alueen lainasta sekä tapahtumien järjeste-
lyihin ja talkoisiin osallistuneille kyläläisille, yhdistyksille ja alueen yrityksille! Teidän kaikkien apu oli 
todella tarpeen Wanhanajan Markkinoiden järjestämisessä!

Yksityiskohta Gloria Badarau-Heikkilän teoksesta.

Teijon Tovereiden liikuntatarjontaa 
Teijon Toverit -urheiluseura tarjoaa 
monenlaisia eri liikunnallisia aktiviteetteja 
Teijon Urheilutalolla:
- miesten lentopalloa ma 18-20 ja to 19.30-21
- sählyä tiistaisin
   * 3-6-vuotiaille 17-18 
   * alakoululaisille 18-19  
   * aikuisille 19-21
- miesten koripalloa ke 18-19.30 
- miesten koripalloa/sählyä pe 17-19
- Nerf-pelejä lapsille su 16.15-18

Lisätietoja Pekka Kari, p. 050 554 0161. 
FB: Teijon Toverit - TeiTo

Taidelahjoitus
Teijon Masuunin kulttuuriyhdistys toimi 
2017-2019. Kyläyhdistys on saanut yhdis-
tykseltä lahjoituksena taiteilija Gloria Ba-
darau-Heikkilän Teijon ruukin sydänaluetta 
kuvaavan taideteoksen, sekä originaalina 
että sähköisenä. Sähköinen versio on kaik-
kien alueen toimijoiden vapaassa käytössä, 
ilmaiseksi. Kehystetty alkuperäisteos sijoite-
taan Teijon Masuunin alakertaan. 

Kyläyhdistys kiittää arvokkaasta lahjoituksesta!

Lions-lahjoitus. Kuva: Pauliina Voutilainen

Rotary-lahjoitus. Kuva: Outi Pihlajajoki

Kaupungin johtoa, Kyläyhdistysläisiä ja kaupunginvaltuutettuja Kyläsaunalla 26.8.

Perinteinen Matildan ja Teijon välinen jalkapallo-ottelu 18.9. päättyi Teijon voittoon 8-3. Tuomarina Jari Multanen. Kuva: Pia Kaartinen.

Kylien yhteinen asukasmarkkinoinnin aivoriihi 10.10.
Mitä sinä kertoisit kylistämme? Millaisin tarinoin voisimme tääl-
lä asumista kuvailla? Mitä me voisimme Ruukkikylien vakituisina 
ja vapaa-ajan asukkaina tehdä uusien asukkaiden saamiseksi?
Tule mukaan ideoimaan ja keskustelemaan. Kokoonnumme Tei-
jon koululla 10.10. klo 16–18. Tilaisuuteen osallistuminen ei sido 
mihinkään. Tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa. Tervetuloa!

19.9. Matildan täytti SM-laituripilkin 361 kilpailijaa. Kuva:T. Rivinoja

http://www.lions.fi
http://www.rotary.fi
http://www.teijonluontokoulu.fi. 
http://www.mathildedalinkeskuspuisto.fi
http://www.teijonluontokoulu.fi
FB: Teijon Toverit - TeiTo

