
Nouda ostokset K-kaupan noutopisteestä 
Mathildedalissa!

NELJÄTTÄ kertaa järjestettävässä Salo 
Circus Festivaleilla 29.-31.7.2022 näh-
dään artisteja eri puolilta maailmaa. 
Tänä vuonna ensimmäistä kertaa festi-
vaalit tuodaan myös Teijoon. Koko fes-
tivaalisunnuntai 31.7. vietetään Teijon 
ruukkikylällä. Ohjelmaa on muun muas-
sa Teijon Masuunilla, meren rannalla ja 
Kulttuurimeijerillä.
BERLIINISTÄ Saloon ja Teijoon saa-
puva Lasca Fox räväyttää aurinkoener-
gialla toimivalla sähköpyörällä päästö-
vapaan shownsa. Teijolla nähdään myös 
muun muassa purjehdusaiheinen pa-
riakrobatiaesitys. 
– Tavoitteena on tuoda tuoreita kan-
sainvälisiä nykysirkusesityksiä Saloon ja 
tarjota yleisölle ikimuistoisia sirkuselä-
myksiä, kertoo, festivaalin taiteellinen 
johtaja Eikka Alatalo.
SALO Circus Festivalin esiintyjät ilah-
duttivat erityisesti perheen pienimpiä 
myös Teijon Juhannusjuhlilla. Juhlissa 
sirkusta pääsi itse kokeilemaan Eikka 
Alatalon pitämässä työpajassa. 
SIRKUSTA on luvassa myös elokuussa 
Teijon Wanhanajan markkinoilla, missä 
nähdään sunnuntaina 14.8. turkulaiset 
Tip Top Walkersit eli jonglööraavat puu-
jalkahahmot.
SALO Circus Festivaaliohjelmisto koos-
tuu monipuolisista tapahtumista ka-
tusirkuksesta kabareehen ja lyhyteloku-
viin. Lue lisää: https://salocircus.com/

Sirkusfestivaali ensi 
kertaa Teijolla

KESÄKUUN alussa Hummeltien ja Tul-
lintien kulmaan Mathildedalissa ilmes-
tyi suuri K-Marketin logoilla varustettu 
kontti. Kyseessä on salolaisen K-Market 
Pahkavuoren uusi ostosten noutokontti. 
Idea konttiin lähti asiakkaan toiveesta, 
kertoo kauppias Tarja Kaartinen.
– Meiltä toivottiin kotiinkuljetusta Ma-
thildedaliin. Koska sen järjestäminen ei 
ole mahdollista tuli mieleen, että koska 
konteista voi tänä päivänä noutaa vaik-
ka mitä työkaluista avaimiin, niin miksei 
ei ruokaakin.
KUN maa-alueen omistaja näytti ideal-
la vihreää valoa, oli ideaa helppo lähteä 
viemään eteenpäin.
– Samalla tontilla sijaitsee jo konttiin 
rakennettu ravintolakin, niin meidän 

konttimme sopii viereen mainiosti, 
Kaartinen kertoo.
KONTTIIN tilaaminen on helppoa ja 
nopeaa. Edellisenä iltana netin kautta 
tilatut tuotteet ovat noudettavissa kon-
tista heti seuraavana päivänä klo 16 jäl-
keen. Kontissa on etälaitteiden kautta 
hallittavat kylmätilat, joten kylmäketju 
ei katkea missään vaiheessa. Kontissa 
on myös pakastetilat.
– Eli jäätelöä voi tilata kotiin ilman, että 
tarvitsee pelätä, että se sulaa pitkän
kauppamatkan takia. Myös kaikki isot 
paketit kuten vaippapaketit ja koiran-
ruokasäkit mahtuvat hyvin kontin loke-
roihin, Kaartinen kertoo.
VAIKKA K-Market Pahkavuoressa on 
hyvät valikoimat, saa konttiin tilattua 
melkeinpä mitä vaan valikoiman ulko-
puoleltakin.
– Mökkiläisillä ja vakituisilla asukkailla 
voi olla hyvinkin erilaiset tarpeet. Me 
voimme tilata mitä vaan tarvitaan, kun-
han saamme vain kolme päivää aikaa, 
Kaartinen vakuuttaa ja kertoo, että he 
tekevät työtään hieman vanhanaikai-
semmin kuin nykyisin on tapana.
– Meille asiakaspalvelu on kaiken ydin.
KAARTINEN palkittiinkin yhdessä 
miehensä kanssa tämän vuoden alussa 
K-kauppiaiden asiakastyytyväisyyspal-
kinnolla. 
TILAA kauppaostokset os. www.k-ruo-
ka.fi ja valitse kaupaksi K-Market Pah-
kavuori, ja toimitusosoitteeksi Hum-
meltie 2, 25660 Mathildedal. Tilauksen 
hinta on 15.90.
     Hanna-Mari Järvinen

Ilmoitus

Kuvassa: Pihla Ojala ja Ilkka Kemppainen, Arctic Ensemblen esitys Tuuliajolla nähdään Teijolla 31.7.

Uskelan koulun oppilaita ja opettajia lähdössä Paikulla kotiin luontokoulupäivän jälkeen.

Pvm ja klo  Uusia tapahtumia Teijon Ruukkikylillä (Muutokset mahdollisia.) Lisätiedot 
La 23.7. klo 18   Santeri Rautiaisen kitarakonsertti Teijon kirkossa salonseurakunta.fi 
Su 31.7. klo 13 Messu Teijon kirkossa salonseurakunta.fi 
1.–30.7. la-su Arvontoja ja tarjoilua Design Jaana Kähönen Galleriassa djk.fi 
28.6.–12.8.  
ti-pe klo 12–16  

Teijon kulttuurimeijerin kesänäyttelyt kulttuurimeijeri.fi 

13.8.–30.10. la-su  
klo 12–16 

Teijon kulttuurimeijerin kesänäyttelyt kulttuurimeijeri.fi 

3.–4.9. klo 11–17 Konstrundan valtakunnallinen avoimet työhuoneet, Galleria 
Tuulitunneli Aila Salmivaara, Anttilantie 2 

puh. 040 559 2279 

3.–4.9. klo 11–17 Konstrundan tapahtuma Design Jaana Kähönen galleriassa 
 

djk.fi 

31.7.  Salo Circus Festivaali Teijolla https://salocircus.com/ohjelma-
2022/ 

 Katso koko kesän tapahtumakalenteri Teijo+:sta.
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Hankerahoituksesta vauhtia toimintaan

TEIJON Alueen Kyläyh-
distyksen kaikkien aikojen 
suurin EU-hanke näkyy 
kylillä edelleen. Ruuk-
kireitin viitoitus -hanke 
toteutettiin noin kaksi-
kymmentä vuotta sitten. 
Sen myötä syntyi muun 
muassa Teijon Ruukki-
kylät -brändi ja sen tun-
nusmerkki vihreä soikio, 
joista tuoreimmat on 
asennettu tänä vuonna.
SITTEMMIN olemme 
toteuttaneet useita pie-
nempiä Leader Ykkösak-
selin hankkeita, erityisesti LIVE- eli Lisääelämää kylille pienillä 
investoinneilla -teemalla. On luonnollista, että Ykkösakseli suo-
sii hankevalinnoissaan uusia toimijoita. Viime syksynä ja tänä 
keväänä olikin jopa hiukan yllättävää, että molemmat LIVE-ha-
kemuksemme saivat vihreää valoa. LIVE tuo vauhtia Punapor-
tin kehittämiseen: keittiöremontti on valmistumassa ja syksyllä 
alkaa terassiremontti. Hankkeet edellyttävät myös omaa rahoi-
tusta ja talkoopanosta. Ykkösakselin kautta saatu tuki on puolet 
kokonaiskustannuksista, joten sen merkitys on ratkaiseva.
KYLÄYHDISTYS perusti Teijon luontokoulun vauhdikkaas-
ti – kun Salon kaupunki ei voinut luontokouluvastuuta kantaa. 
Päätökseen tarvittiin rohkeutta, vakaata taloustilannetta ja us-
kottavia varainkeruusuunnitelmia. Näimme luontokoulun tu-
levaisuuden investointina niin Teijon Ruukkikylille kuin Salon 
kaupungille. Luontokoulutoiminta on myös keskeinen osa asu-
kasmarkkinointipanostusta, jonka lupasimme kaupungille, kun 
kaupunginvaltuusto päätti säilyttää Teijon koulun ja Kalliorin-
teen päiväkodin keväällä 2020.
KYLÄYHDISTYKSEN rahoitus riittää osa-aikaiseen luontokou-
lutoimintaan. Jo ensimmäinen toimintavuosi on kuitenkin osoit-
tanut, että kun yhdistetään palkattujen ympäristökasvatuksen 
ammattilaisten työpanos ja Kyläyhdistyksen moniammatillinen 
talkoopanos, syntyy hyvää jälkeä. Kehitämme luontokoulua, 
jossa Teijon kansallispuisto on tärkein oppimisympäristö ja jos-
sa paikallisuus näkyy muutenkin. Ihmeen paljon olemme saa-
neet aikaiseksi – ja mikä tärkeintä: työpajat ovat saaneet erin-
omaista palautetta Teijon luontokoulussa vierailleilta salolaisilta 

koululaisryhmiltä. 
PITKÄJÄNNITTEISEM-
PÄÄ 
luonnollisesti olisi, jos 
yhdistyksen vuosittaisen 
varainhankinnan lisäksi 
olisi muutakin taloudel-
lista turvaa. Toivorikkai-
nen kirjasimme viime 
syksynä kaksivuotiseksi 
suunnitellun luontokou-
luprojektimme syntyhis-
torian, tavoitteet, koh-
deryhmät, toimenpiteet, 
rahoitussuunnitelmat 
jne. laajaksi asiakirjaksi, 

jolla haimme hankerahaa Ympäristöministeriön talousarvi-
osta. Määräraha on tarkoitettu ”kestävää kehitystä, kulttuu-
riympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja 
-valistusta edistävien, valtakunnallisesti tai alueellisesti mer-
kittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen”.
USKOMME vahvasti luontokouluhankkeemme alueelliseen, 
jopa valtakunnalliseen merkittävyyteen. Hankerahapää-
tös olikin meidän kannaltamme aivan loistava. Kyläyhdistys 
sai 32.800 € hankkeelle, jonka tavoitteena on Teijon luon-
tokoulutoiminnan vakiinnuttaminen! Koronapandemian hi-
dastaman aloituksen jälkeen iloitsemme, että voimme jatkaa 
hankerahoituksen käyttöä vielä vuoden 2024 puolella. Aivan 
tuore päätös käsissäni uskallan todeta, että kaksivuotinen 
projekti muuttui Ympäristöministeriön tuen myötä kolmivuo-
tiseksi!
HANKKEIDEN suunnitteluun ja perusteellisten hakemusten 
tekemiseen on aktiivisesti osallistunut noin puolet Kyläyhdis-
tyksen hallituksen jäsenistä. Työ on kannattanut. Isojen pro-
jektien omarahoitusosuuksiin – sekä luonnollisesti normaaliin 
toimintaamme – tarvitaan lisäksi huomattavaa omaa varain-
hankintaa suurtapahtumiemme muodossa. Kiitos kuuluukin 
kaikille Teijon Juhannusjuhlien vieraille ja talkoolaisille. Ter-
vetuloa myös elokuussa Wanhanajan Markkinoille niin talkoo-
laiseksi kuin vieraaksi!
Marja-Sisko Ranta 



Kylillä kuultua 
Ilmaiseksi kylille!
Paikussa on nyt voimassa kesäaikataulut 10.8. saakka. ja juhannuksesta heinäkuun 
loppuun Paikulla voi matkustaa ilmaiseksi koko Salon alueella! 

   Kyläyhdistys tiedottaa
Punaportilla avoimet ovet maanantaisin
Punaportilla on koko kesän ajan avoimet ovet maanantaisin klo 14–20. Lämpimästi tervetuloa saunomaan, uimaan ja 
tutustumaan taloon! Taloa voi myös vuokrata omaan käyttöön. Kyläläisille ja alueen yrityksille ja yhdistyksille vuokra on 
edullisempi kuin muille. Hintaan sisältyy talon tilojen ja kaluston käyttöoikeus päiväksi sekä siivous. Punaportin keittiötä 
remontoidaan parhaillaan ja remontti valmistunee kesäkuun loppuun mennessä. Lue lisää: www.teijo.fi/punaportti

Kyläsauna avoinna
Kyläsauna on kesän ajan auki normaalisti. Yhteinen uimapukuvuoro on keskiviikkoisin klo 16–20 ja sunnuntaisin klo 17–
20. Perjantaisin naiset kylpevät klo 17–19 ja miehet klo 19–21. Saunaa voi varata myös yksityistilaisuuksiin. Lisätiedot: 
teijo.fi/palveluja/kylasauna 

Tiekirkko avoinna
Teijon kirkko toimii tänäkin kesänä tiekirkkona. Kirkko on avoinna 8.6–14.8.2022. Kesä- ja elokuussa kirkko on avoinna 
keskiviikosta sunnuntaihin 11–17, heinäkuussa joka päivä klo 11–17. Aukioloaikoina paikalla on opas vastaamassa kävi-
jöiden kysymyksiin. Isommille ryhmille on mahdollista varata maksullinen, pidempi opastus. Ryhmävaraukset: kirkko@
teijo.fi
Kirkon historiaan voi tutustua myös omatoimisesti opastetaulujen avulla. Kirkon pihapiirissä sijaitsevat opastetaulut voi 
lukea järjestyksessä kiertämällä kirkon ympäri vastapäivään. Aukioloaikoihin voi tulla pieniä muutoksia kirkon yksityistilai-
suuksien vuoksi lähinnä viikonloppuisin. Tyypillisesti kirkko on kiinni puolesta tunnista tuntiin ja odotellessa voi piipahtaa 
vaikkapa Teijon Masuunin näyttelyissä.

Liity iloisten talkoolaisten joukkoon!
Kyläyhdistys järjestää perinteiset Wanhanajan markkinat 13.–14. elokuuta talkoovoimin. Suosituille markkinoille kaiva-
taan vielä talkoolaisia monenlaisiin tehtäviin. Jos pystyt olemaan mukana esimerkiksi muutamankin tunnin, ole yhteydes-
sä tapahtumatuottaja Sanna Brandtiin: puh. 040 559 5281. (Whatsapp tai tekstiviesti.)

YMPÄRISTÖKASVATUSJÄRJESTÖ 
FEE Suomi on myöntänyt Teijon koululle 
Vihreän lipun osoitukseksi korkeatasoi-
sesta, suunnitelmallisesta ja osallista-
vasta ympäristökasvatustyöstä.
VIHREÄ lippu on kansainvälinen kasva-
tusalan ympäristöohjelma ja sertifikaat-
ti, jossa lapset ja nuoret muuttavat toi-
mintayksikkönsä arkea kestävämmäksi 
teema kerrallaan, yhdessä opettajien ja 
kasvattajien kanssa. Samalla he saavat 
kokemusta yhteisiin asioihin vaikuttami-
sesta, kestävän tulevaisuuden rakenta-
misesta ja ympäristöongelmien ratkai-
suista.
TEIJON koulu sai sertifikaatin toisena 
kouluna Salossa. Kyläyhdistys on avus-
tanut koulua erityisesti dokumenttien 
osalta: syksyllä projektityöntekijä auttoi 

opettajia suunnitelman tekemisessä ja 
keväällä luontokoulun ympäristökasvat-
taja taas muun muassa kirpputorin jär-
jestämisessä sekä raportin laatimisessa. 
KOULULAISET valitsivat teemak-
si roskien vähentämisen ja kierrätyk-
sen. Toimintaan on sisältynyt mm. ros-
kien laskentaa koulun tontilla, hävikin 
punnitsemista ja kierrätysmateriaalien 
hyödyntämistä. FEE Suomi kiitti koulua 
esimerkiksi siitä, että niin oppilaat kuin 
koulun aikuiset ovat olleet innolla muka-
na ja teema on kytketty hienosti osaksi 
opetusta.
VIHREÄ lippu nostettiin Teijon koulun 
salkoon lukukauden päätteeksi ja siellä 
se nyt liehuu jatkuvasti! Syksyllä kerra-
taan opittua ja ensi vuoden alussa vali-
taan uusi teema.

Teijon koululle Vihreä lippu

Kansainvälisiä vieraita

TEIJON Alueen Kyläyhdistys on solmi-
nut yhteistyösopimuksen Metsähalli-
tuksen Luontopalvelujen kanssa. Sopi-
mustekstissä todetaan muun muassa: 
”Yhteistyön tavoitteena on tukea Teijon 
luontokoulun ja sen kautta myös Tei-
jon koulun ympäristökasvatustoimintaa 
Teijon kansallispuistossa. Teijon luonto-
koulun toiminnassa tuodaan esiin luon-
nonsuojelun merkitystä, luonnon ja ih-
misen vuorovaikutusta sekä turvataan 
kestävän tulevaisuuden toimintaedelly-
tyksiä tarjoamalla lapsille luonnon mo-
nimuotoisuuteen liittyviä sisältöjä.”
KÄYTÄNNÖSSÄ sopimus tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että Metsähallituksen 
puistomestari esittelee Teijon koulun 
oppilaille luonnonhoitotyötä Teijon kan-
sallispuiston kohteissa pari kertaa vuo-
dessa. Teijon luontokoululla taas on 
erillislupa siirrettävän tulentekopaikan 
käyttöön luontokoulun työpajoissa.
         Marja-Sisko Ranta

Yhteistyötä 
Metsähallituksen 

kanssa

Teijo+ ilmestyi
TEIJO+ -LEHTI ilmestyi kesäkuun 
alussa, ja se on jaettu kaikkiin alueen 
kotitalouksiin ja yrityksiin. Lisää lehtiä 
voi hakea esimerkiksi Teijon Kyläkaupal-
ta. Lehti on luettavissa myös Kyläyhdis-
tyksen nettisivuilla www.teijo.fi Lehti on 
tehty talkootyönä, mutta ei olisi mah-
dollista ilman alueen yrittäjien ostamia 
ilmoituksia. Iso kiitos niistä! Lehdestä 
löytyy iso listaus alueen palveluista, joi-
ta kannattaa suosia. Lehteen on koot-
tu myös kattavasti kesän tapahtumia 
alueella. 

Huhtikuu: Ritva ja Kari Blomqvist te-
kevät aktiivisesti erilaisia kyläläisiä aut-
tavia ja kylällä näkyviä asioita, Ritva on 
myös näytelmäkerhoaktiivi ja kyläko-
kouksien aktiivinen osallistuja.

Toukokuu: Tommi Loimovuori on ol-
lut mukana luontokoulutiimissä ideoi-
massa Teijo+ -lehteä ja hän on ottanut 
lehteen myös valokuvia. 

Kesäkuu: Tomi Lahtinen tekee osit-
tain talkoilla hommia Punaportilla.

Kuukauden 

talkoolaiset

AILA RUOTSALAINEN aloit-
ti kesäkuun puolessa välissä 
Kyläyhdistyksen uutena työn-
tekijänä. Hänet voi näin kesä-
aikaan tavata Teijon kirkossa 
oppaan tehtävissä tai eri ta-
pahtumien järjestely- sekä 
toteutushommissa. Elokuus-
sa, kun koulut alkavat, Aila 
siirtyy Teijon koululle kyläyh-
distyksen järjestämän iltapäi-
vätoiminnan ohjaajaksi. Toi-
minnassa on mukana eka- ja 
tokaluokkalaisia näillä näky-
min yhteensä kuusi lasta. Li-
säksi Aila avustaa tarvittaessa 

luontokoulun toiminnassa. Aila asuu miehensä kanssa Salossa ja kulkee työmatkat 
Paikulla. Lapset ovat jo aikuisia. Aila on opiskellut ompelu- ja sisustussuunnittelua 
sekä designtekstiilialaa. Yhtenä tutkinnon osana hän oli työharjoittelussa Fuengiro-
lassa suomalaisessa yksityisessä kotikoulussa.
– Tehtävästä tulevan varmasti mielenkiintoinen ja monipuolinen ajanjakso, Aila ker-
too muutaman päivän työkokemuksen perusteella.
TOINEN uusi Kyläyhdistyksen työntekijä on kylätalkkarina aloittanut Franklin Leon. 
Alun perin Floridasta Suomeen argentiinalaisen vaimonsa kanssa muuttanut Frank-
lin vastaa kiinteistöiden puhtaanapidosta, Kyläsaunan ja Punaportin siivoamisesta 

ja muun muassa nurmikoiden leikkuus-
ta. Hän on mukana myös Kyläyhdistyk-
sen tapahtumissa. Teijolla jo pitkään 
asunut Franklin on kotiutunut Suomeen 
hyvin. 
– Tulimme Suomeen alun perin muu-
taman vuoden työkomennukselle. Kun 
vuosia oli kertynyt jo kahdeksan, työt 
olisivat vieneet meidät takaisin Yhdys-
valtoihin. Pohdimme vaihtoehtoja, ja 
päädyimme siihen, että emme millään 
halua muuttaa täältä pois. 
FRANKLIN ja hänen vaimonsa rakas-
tavat erityisesti Teijon alueen luontoa, 
kylän ilmapiiriä sekä Suomen turvalli-
suutta. 
– On ollut myös erittäin mukavaa, että 
jo näin muutaman viikon Kyläyhdistyk-
sessä työskentelyn jälkeen, olen tutus-
tunut moneen uuteen ihmiseen, hän 
iloitsee.
Kesätyöntekijöinä työskentelevät tänä 
kesänä Helmi Soini ja Clara Hellström. 
    Rea Hietanen & Hanna-Mari Järvinen

Uusia työntekijöitä

TOUKOKUUSSA Kyläyhdistyksellä oli ilo ja kunnia esittäytyä irlantilaisille ja poh-
joismakedonialaisille kylätoimijoille. Vierailu liittyi Leader Ykkösakselin kansainvä-
liseen Twinlag-projektiin, jossa tutustutaan mukana olevien Leader-ryhmien alu-
eisiin ja toimijoihin, hyviin käytäntöihin sekä tehdään työtä mahdollisten tulevien 
kansainvälisten hankkeiden aikaansaamiseksi. 
Marja-Sisko Ranta esitteli ryhmälle Kyläyhdistyksen toimintojen kokonaisuutta ja 
Maisa Kaitila Teijon luontokoulun toimintaa. Toimintamme laajuus herätti ihmetystä 
ja luontokoulu kiinnosti kovasti. Vieraat kehuivat Teijon Ruukkikylien kauneutta ja 
puhdasta ilmaa. He olisivat mielellään viettäneet pidemmänkin ajan täällä. 

Teijon juhannusjuhlat
Kahden vuoden tauon jälkeen Kyläyh-
distys sai vihdoin järjestää suositut ju-
hannusjuhlat Teijon satamarannassa. 
Ohjelmassa oli muun muassa saap-
paanheittoa, sirkusta ja tietysti tanssia 
tunnelmallisessa venehallissa. Viihdyt-
täjinä toimivat Hilanders ja Linda Smir-
nova. Arpajaisissa voittaneet saivat 
nauttia paikallisten yritysten lahjoitta-
mista upeista palkinnoista.
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3 Mathildedal — Salo — Ollikkala

Mathildedal Teijo Viitannummi Sairaala
Salo

Laituri 6 Ollikkala

7:00 7:11 7:28 7:34 7:45 7:55

9:00 9:11 9:28 9:34 9:45 9:55

11:05 11:16 11:33 11:39 11:50 12:00

13:05 13:16 13:33 13:39 13:50 14:00

15:05 15:16 15:33 15:39 15:50 16:00

17:05 17:16 17:33 17:39 17:50 18:00

19:05 19:16 19:33 19:39 19:50 |

Mathildanjärventie (Kansallispuiston P-paikka) – Tullintie  – Teijontie – Merikulmantie –  
Kirjolankatu – Hakastaronkatu – Sairaalantie – Perniöntie – Raatihuoneenkatu –  
Mariankatu – (LA) – Annankatu – Mariankatu – Turuntie – Sepänkatu –  
Uhrilähteenkatu – Metsäkedonkatu – Vanutehtaankatu (päätepysäkki Kuuselankatu E)

Ollikkala
Salo

Laituri 8 Sairaala Viitannummi Teijo Mathildedal

| 6:05 6:10 6:16 6:32 6:45

7:55 8:05 8:10 8:16 8:32 8:45

9:55 10:05 10:10 10:16 10:32 10:45

12:00 12:10 12:15 12:21 12:37 12:50

14:00 14:10 14:15 14:21 14:37 14:50

16:00 16:10 16:15 16:21 16:37 16:50

18:00 18:10 18:15 18:21 18:37 18:50

Vanutehtaankatu (Kuuselankatu E) – Hämeenojankatu – Uhrilähteenkatu –  
Sepänkatu – Turuntie – Mariankatu – (LA) – Annankatu – Mariankatu –  
Raatihuoneenkatu – Perniöntie – Sairaalantie – Hakastaronkatu –Kirjolankatu –  
Merikulmantie – Teijontie – Tullintie – Mathildanjärventie (Kansallispuiston P-paikka)

3

15

ma—pe

14

3 Mathildedal — Salo — Ollikkala

Mathildedal Teijo Viitannummi Sairaala
Salo

Laituri 6 Ollikkala

7:00 7:11 7:28 7:34 7:45 7:55

9:00 9:11 9:28 9:34 9:45 9:55

11:05 11:16 11:33 11:39 11:50 12:00

13:05 13:16 13:33 13:39 13:50 14:00

15:05 15:16 15:33 15:39 15:50 16:00

17:05 17:16 17:33 17:39 17:50 18:00

19:05 19:16 19:33 19:39 19:50 |

Mathildanjärventie (Kansallispuiston P-paikka) – Tullintie  – Teijontie – Merikulmantie –  
Kirjolankatu – Hakastaronkatu – Sairaalantie – Perniöntie – Raatihuoneenkatu –  
Mariankatu – (LA) – Annankatu – Mariankatu – Turuntie – Sepänkatu –  
Uhrilähteenkatu – Metsäkedonkatu – Vanutehtaankatu (päätepysäkki Kuuselankatu E)

Ollikkala
Salo

Laituri 8 Sairaala Viitannummi Teijo Mathildedal

| 6:05 6:10 6:16 6:32 6:45

7:55 8:05 8:10 8:16 8:32 8:45

9:55 10:05 10:10 10:16 10:32 10:45

12:00 12:10 12:15 12:21 12:37 12:50

14:00 14:10 14:15 14:21 14:37 14:50

16:00 16:10 16:15 16:21 16:37 16:50

18:00 18:10 18:15 18:21 18:37 18:50

Vanutehtaankatu (Kuuselankatu E) – Hämeenojankatu – Uhrilähteenkatu –  
Sepänkatu – Turuntie – Mariankatu – (LA) – Annankatu – Mariankatu –  
Raatihuoneenkatu – Perniöntie – Sairaalantie – Hakastaronkatu –Kirjolankatu –  
Merikulmantie – Teijontie – Tullintie – Mathildanjärventie (Kansallispuiston P-paikka)

3

Sää suosi Ruukki kukkii -markkinoilla
Toukokuussa vietetyillä Ruukki kukkii -käsityöläismarkkinoilla juhlistettiin samal-
la Teijon Masuunin 10-vuotissyntymäpäiviä. Sää suosi tapahtumaa, ja paikalle tuli 
sankoin joukon väkeä mukavan ohjelman, käsitöiden ja lähiruoan perässä. Myös 
kyläyhdistyksen makkarakojulla riitti vierailijoita.


