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Viime kesänä avautuneen Hotelli Ruukin Majata-
lon ovet kätkevät sisäänsä pienen aikamatkan alu-
een teolliseen historiaan. Ravintola Ruukin Krou-
vin takana sijaitsevaan, vanhaan Koneistamo-ra-
kennuksen tehdashalliin on rakennettu vanhaa 
ruukin henkeä kunnioittaen kahdeksan kaunis-
ta, viehättävällä tavalla hieman rouheaa huonet-
ta. Hotelli tuo alueellemme tervetulleen hotellita-
soisen majoituksen, jonka ovat jo tänä kesänä löy-
täneet monet hääseurueet, hääpäiväänsä viettävät 
sekä kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat. Myös 
omat kylämme asukkaat ovat siskojenpetien si-
jaan majoittaneet kesävieraitaan hotellissa helpos-
ti ja vaivattomasti. 
- Hotellimme on suunniteltu aikuista vierailijaa 
ajatellen, kertoo hotellin emäntä Krista Gustafs-
son. Haluamme tarjota täällä yöpyjille pientä arjen 
luksusta kuten hyvät unet Unikulman sängyissä 
ja nautinnollisen sadesuihkun. Kaikissa huoneis-
sa on oma kylpyhuone ja WC. Olemme panosta-
neet myös aamiaiseen: lähiruokapainotteinen aa-
miaislautasen tarjoillaan pöytiin viereisessä Kahvi-
la Kyläkonttorissa. Aamiaisen syönnin lomassa ju-
tustelemme hotelliasiakkaiden kanssa ja kerrom-
me heille ruukkikylien historiasta ja nähtävyyk-
sistä sekä hienoista retkeily- ja harrastusmahdolli-
suuksista. Aamiaista tarjoilemme tilauksesta myös 
muille kuin hotellivieraille, esimerkiksi veneilijät 
hyödynsivät ilolla tätä mahdollisuutta tänä kesänä, 
vinkkaa Krista.
- Hotelli on saanut paljon kiitosta asiakkailta ja 
Teijon alueen kylien miljöö on tehnyt moniin vie-

raisiin lähtemättömän vaikutuksen. Olipa meil-
lä tänä kesänä yhdet lomavieraat, jotka menomat-
kalla Turkuun ja Hankoon poikkesivat vahingossa 
tänne ja niin siinä kävi, että Turku ja Hanko jäivät 
kokonaan väliin ja lomapäivät vietettiinkin täällä, 
naurahtaa Krista.
- Vaikka kesä on meille luonnollisesti hotellin tär-
kein sesonki, on meillä tarjota myös syksylle ja jou-
lunalusaikaan paljon tapahtumia. Jazzin ystävil-
le suosittelen esimerkiksi Salon international jazz  
festivaalia, jonka yksi pääkonserteista pidetään 
5.10. Ravintola Ruukin Krouvissa.  Kankirauta-
varastossa saamme nauttia argentiinalaisen muu-
sikon ja laulajan Martin Alvaradon tunnelmal-

lisesta seurasta marraskuun lopussa, 23.11. Ryh-
mät taas voivat joulunalusaikaan esimerkiksi naut-
tia lasilliset glögiä 200 kynttilän valaistessa mykis-
tävän kauniin Valimon seiniä.  Kannattaa kysyä 
meiltä näitä elämyspaketteja ja varata paikat hy-
vissä ajoin, kehottaa Krista Gustafsson, silminnäh-
den innostuneena hotellin ja Mathildedalin Ruuk-
kitehtaiden yrittäjien yhteisistä projekteista ja tule-
vaisuudesta.
Tiedustelut
Krista Gustafsson, p. 050 3542487
info@mathildedal.fi
Teksti: Elina Rantamäki

Mathildedalissa on nyt oma hotelli

Isojen päätösten odottelua
Takana on jälleen hieno kesä niin ilmojen kuin tapahtumienkin suhteen. Näyttää selvästi siltä, että Teijon alu-
eella vierailevien määrä kasvaa tasaisesti joka kesä. Ei ole montakaan vuotta siitä, kun perusvierailija koukkasi 
autolla alas Mathildedalin rantaan, käänsi auton ympäri ja jatkoi matkaa pysähtymättä. Nyt parkkipaikka on 
ollut tasaisen kuormitettu koko kesän ja kävijät ovat viettäneet aikaa alueen palveluja käyttäen. Masuunin myö-
tä Teijokin on vetänyt kävijöitä enemmän kuin koskaan ennen. Hienoa kehitystä.
Kouluasiat ovat puhuttaneet salolaisia pitkin kesää. Teijon koulu on ollut keväällä esitetyllä lakkautuslistal-
la eikä ole sieltä poistunut yrityksistämme huolimatta. Esittämämme näkemykset koulun merkityksestä alu-

een työllisyyden kehitykseen ja palvelukokonaisuuteen ovat kuitenkin saaneet ymmärrystä virkamiesten keskuudessa. Kouluasiat siir-
rettiin erityisen työryhmän käsiteltäväksi ja toimeksianto oli tarkastella kouluja myös elinkeinopolitiikan ja palvelukokonaisuuksien 
kautta. Virkamiehet ovat jo nyt useallakin suulla esittäneet, että Teijon koulua ei lakkauteta, mutta päätös tietysti lopullisesti syntyy 
työryhmän työn tuloksena.
Viimeksi asioiden laidan paikan päällä kävi vahvistamassa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Viitanen. Kyläyhdistys oli hä-
net kutsunut tutustumaan alueeseemme ja pitämään kyselytuntia alueen asukkaille. Vilkas keskustelu saatiinkin aikaiseksi erittäin 
positiivisessa hengessä. Teijon alueen tapaa toimia tunnutaan arvostavan niin poliitikkojen kuin virkamiestenkin keskuudessa. Odot-
telemme siis luottavaisin mielin päätöstä Teijon koulusta.
Toinen aluetta koskettava merkittävä asia on kansallispuistosuunnitelma. Metsähallitus on juuri saanut valmiiksi asiaa koskevan sel-
vityksen ja lähettänyt sen lausuntoa varten alueen toimijoille kyläyhdistys mukaan lukien. Selvityksen perusteella näyttäisi siltä, että 
tulemme kansallispuiston saamaan ja jos näin käy, asiaa koskeva lainsäädäntö valmistunee jo ensi kevään aikana. Kansallispuisto tuo 
alueelle lisää kävijöitä ja sitä kautta lisää työpaikkoja niin kansallispuistossa kuin alueen palveluelinkeinoissakin. Päätös vahvistaa mer-
kittävästi alueemme elinvoimaisuutta ja mahdollisuutta uusien palvelujen kehittämiseen. 
Viime syksynä tähän aikaan ennustelin alueen hiljenevän syksyä kohti. Kuinka väärässä silloin olinkaan. Tänäkin syksynä näyttää sil-
tä, että jokaisena viikonloppuna tapahtuu. Nautitaan syksystä ja hienosta alueestamme.
Hyvää syksyä toivottaen
Pauli Sarelius

Kuva: Tatu Gustafsson

Kuva: Tatu Gustafsson 

Poimintoja syksyn tapahtumatarjonnasta
 
Pvm ja klo () Tapahtuma. Lisätiedot. 
Ke, pe, la Kyläsauna lämpiää Teijon rannassa. teijo.fi 
La  10-15 Teijo-tori Teijon Masuunilla. teijotori.blogspot.fi 
Viikonloppuisin Karaokea Terhossa. meri-teijo.com 
To 31.10. saakka  Luontokeskus avoinna ke-su klo 10-16, vko 42 joka päivä klo 10-16. 

luontoon.fi/Retkikohteet/retkeilyalueet/teijo 
La 28.9.  22 Lassi Valtonen & Hot Mama Salonen Terhossa. Liput 5 €.  

meri-teijo.com 
Su 29.9.  15 Palkintojen jako Kirjakkalan Alun talolla. Kahvi ja mehutarjoilu. 
La 5.10.  11-18 Sypressin Hyvinvointipäivä. sypressi.fi 
La 5.10.  19 Katri Korpisaari & Salo Jazzquartet. Jazz, Dance, Sex & The City  

Ruukin Krouvissa. mathildedal.fi 
Ma 7.10. alkaen Kirjakkalan Alun punttisali avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 17-20 
12.-20.10.  10-16 Luontokeskus avoinna. Monenlaista ohjelmaa, varsinkin lapsiperheille. 

luontoon.fi/Retkikohteet/retkeilyalueet/teijo 
26.-27.10. Luontokeskuksen kesäkaudet päättäjäiset ja Vaelluspäivät.  

La oppaan johdolla 12 ja 16 km reitit. Su omatoimivaelluksia. luontoon.fi 
Su 10.11.  13 Isänpäivälounas Kirjakkalan Ruukkikylässä. ruukkikyla.fi 
La 16.11.  22 Kari Peitsamo Terhossa. Liput 10 €. meri-teijo.com 
Su 17.11.  16 Musiikkia kynttilän valossa -konsertti Teijon kirkossa. teijo.fi 
La 23.11.  19-21 Martin Alvarado -konsertti Mathildedalin Ruukkitehtailla. mathildedal.fi 
 Muutokset mahdollisia. Ks. teijo.fi/tapahtumakalenteri. 
 

Hoitola & Majoitus 
Sypressi Oy

Hyvinvointipäivä  
la 5.10. klo 11-18. 

Tarjolla hieronta-, kampaamo- ja 
kosmetologipalveluita. Lisäksi: 

kosmetiikkaa, vaatteita, meikkejä ja muita 
hyvinvointituotteita. Vapaa pääsy. Myös 
buffet, jossa tarjolla suolaista ja makeaa!

Tervetuloa!   
p. 040 718 7486

www.sypressi.fi



Teijon juhannusjuhlat
Teijon juhannusjuhlat täytti 30 vuotta. Juhli-
joita paikalle tuli noin 1500 kävellen, autoilla, 
busseilla sekä veneillä. Aurinko helli juhan-
nuksenviettäjiä tänäkin vuonna. 
Juhlien synttärivuoden takia esiintyjien ja tar-
joiltavien määrään panostettiin oikein kun-
nolla. Peräti neljä eri esiintyjää tarjosi erilais-
ta musiikkia. VeePee Lehto toimi illan juon-
tajana ja laulattajana, nuorten bändi The Ro-
ax soitti Hurriganes-musiikkia niin nuoril-
le kuin aikuisille, jotka nauttivat nostalgisista 
kappaleista. BeatFellows tanssitti tanssikan-
saa ja The Ruukin Rengit rokkikansaa puo-
lille öin saakka. 
Syötävää eli lettuja, makkaraa, pullaa, limua, 
kahvia ym. oli tarjolla yöhön saakka. Lisäk-
si ensimmäistä kertaa tänä vuonna juhannus-
juhlilla kokeiltiin anniskelualuetta, joka toi-
mikin hyvin kyläsaunan edustalla.
Urheilukentällä kisailtiin perinteisesti saap-
paanheitossa; mestaruuden vei tänäkin vuon-
na Kai Siltala. Mäkiauton työnnössä riitti jo-
noa loppuun asti ja myös sumopaini kiinnos-
ti kansaa. 
Komean ja ison 30-vuotiskokon poltto aloi-
tettiin klo 21.00. Kokko valaisi koko kentän 
roihullaan. Perniön VPK vahti kokkoa myö-
hään yöhön samalla, kun esitteli palokalusto-
aan. Paikalla oli myös rajavartiolaitoksen ve-
ne, joka kesken juhannusjuhlien sai tehtävän 
ja lähti lennokkaasti rannasta.
Juhannusjuhlien läpiviennin varmisti noin 60 
henkilön talkooväki, joita Kyläyhdistyksen 
hallitus haluaa kiittää pyyteettömästä työstä.
Kiitos! Ja ensi vuoteen :)
Pia Kaartinen

Ruukin Avain
Ruukin Avain -trilogian viimeinen osa esitet-
tiin viimeistä kertaa. Tänä kesänä näytöksiä 
oli vain seitsemän ja niissä katsojia vajaa 700. 
Hieno kuusivuotinen projekti sai ansaitse-
mansa päätöksen, kun vuosien varrella muka-
na olleet kokoontuivat loppukaronkkaan vie-
lä kerran muistelemaan hienoa matkaa vuosi-
satojen läpi. Teatterin esittäminen Matildassa 
ei lopu tähän. Ensi kesänä vuoron ottaa Pro-
vinssiteatteri.
Pauli Sarelius

Rapujuhlat
Perinteiset kylän yhteiset rapujuhlat vietettiin 
taas Mathildedalin rannassa tunnelmallisessa 
Valimossa. Ravut maistuivat ja laulu 
raikui. Juhlat jatkuivat mukavasti alueen 
Venetsialaisissa tummuvassa kesäyössä tulia 
katsellen.
Pauli Sarelius

Avustuksia hyviin tarkoituksiin
Perinteiseen tapaan Kyläyhdistys jakaa osan 
juhannusjuhlien tuotosta alueen yhdistyksille 
käytettäväksi hyviin tarkoituksiin. Tänä 
vuonna Kyläyhdistys haluaa tukea kylien ja 
kyläläisten aktiivisuutta lisäävää toimintaa. 
Huomiota kiinnitetään myös juhannusjuhlien 
järjestelyihin osallistumiseen. Kirjalliset 
anomukset perusteluineen pyydetään 
jättämään 6.10. mennessä Pauli Sareliukselle, 
pj@teijo.fi. Lisätiedot: Pauli, p. (02) 736 
0656 tai Marja-Sisko, p. 044 596 9300. 
Kyläyhdistyksen hallitus käsittelee anomukset 
lokakuun kokouksessaan.
TAKY/hallitus

Keramiikkakurssit käynnistyivät

Teijon Keramiikkapajalla pyörii tänä syksynä 
kaksi keramiikkakurssia: maantaisin kokoon-
tuvat lapset yhdessä vanhemman tai isovan-
hemman kanssa; tiistaisin aikuiset. Kurssi-illat 
alkavat klo 18 ja kestävät noin kaksi tuntia. 
Maanantain kurssia vetää Satu Soini, p. 045 
137 1316, tiistain kurssia Aila Salmivaara, p. 
040 559 2279. Kurssimaksu syyskaudelta on 
molemmilla kursseilla 30 e; maksulla kate-
taan Keramiikkapajan käyttökustannuksia. 
Lisäksi kurssilaiset maksavat materiaaleista 
ja poltoista käytön mukaan. Kurssit alkoi-
vat viikolla 38, mutta mukaan ehtii vielä oi-
kein hyvin. Lisätietoja saa kurssin vetäjiltä. 
Virkistystiimi

Koulun iltapäiväkerho ja muita 
syyskuulumisia 

Iltapäiväkerho kokoontuu Teijon koululla 
torstaisin klo 12 - n. 16. Kerho on maksu-
ton ja sitä pidetään talkoovoimin. Kaik-
ki ideat, ohjelmavinkit sekä työpanokset 
ovat tervetulleita. Lisätietoja Leilalta, p. 
040 513 3880. Tervetuloa myös piipahta-
maan ja tutustumaan - ovet ovat avoinna. 
Muutenkin koululle kuuluu tänä syk-
synä ihan hyvää. Tänä syksynä aloit-
taa näillä näkymin vielä kolme uut-
ta oppilasta eli sitten oppilaita on 41!  
 

Teijon seudun eläkkeensaajat

Syksy on taas lähtenyt käyntiin. Kuukau-
sikokous pidetään joka kuukauden toinen 
tiistai. Boccia maanantaisin kello 12 ja 
jumppa keskiviikkoisin klo 10 Teijon Ur-
heilutalolla. Lauluharjoitukset torstaisin 
palokunnan tiloissa. Sääntömääräinen syys-
kokous pidetään Postillassa 8.10. klo 12-14. 

Hyvää syksyn jatkoa! 
Marjatta Munter

Urheilullisia harrastuksia

Paikallisten urheiluseurojemme syyskauden 
tarjonta on vilkasta. Kirjakkalan Alun talolla 
alkavat punttisalivuorot 7.10. Sitä ennen 
sunnuntaina 29.9. klo 15 kokoontuvat kaikki 
kesän aikana kisailleet palkintojenjakoon. 

Teijon Tovereiden tukikohdassa Teijon 
Urheilutalolla on tuttuun tyyliin tarjolla joka 
päivä jotakin. Jumppaa on ainakin lauantaisin 
ja sunnuntaisin, parittomina viikkoina myös 
keskiviikkoisin. Lentopalloiluvuoroja löytyy 
maanantailta ja torstailta. Nuorten ilta on 
torstaisin. Eläkkeensaajat pelaavat bocciaa 
maanantaina ja jumppaavat keskiviikkona. 
Lehtemme painoon mennessä tilanne on vielä 
hiukan auki, mutta vuorojen varmistuttua ne 
löytyvät osoitteesta teijo.fi/muutyhdistykset/
toverit.

MeriTeijon Alppiseura virittäytyy talveen. 
Seuraa harjoitusten tilannetta kotisivuilta: 
meriteijonalppiseura.com

Huomaattehan, että urheiluseurojen tilojen 
käyttö edellyttää seuran jäsenyyttä tai 
käyttömaksun maksamista. Lisätietoja Lasse, p. 
044 278 2705 (Alku), Pekka, p. 050 554 0161 
(TeiTo) ja Mika, p. 040 300 5094 (MTA). 
Lasse Kurppa, Pekka Kari ja Mika Tuominen

Masuunin Minifestarit
Elokuussa järjestettiin Masuunin ympäris-
tössä Teijolla koko perheelle suunnattu ta-
pahtuma Masuunin Minifestarit. Festa-
rit olivat järjestyksessään toinen; yleisöä tu-
li paikalle mukavasti ja kaikenikäiset läsnä-
olijat tuntuivat nauttivan päivästä. Esiinty-
jäkaarti oli moni-ilmeinen. Musiikista vas-
tasivat Sami Kukka ja Maija, Heviosso sekä 
kotikylältä Pastacas. Tanssitaiteilija Marian-
ne Petters improvisoi tanssia paikalla olevien 
muusikoiden musiikkiin. Lisäksi lapsille oli 
pajoja, joissa saattoi valmistaa keppiheppoja, 

Kirkossa ovet avoinna
Kirkon avoimet ovet järjestettiin menneenä 
kesänä perinteiseen tapaan. Ovet olivat avoin-
na kuutena lauantaina sekä Ruukin Avaimen 
aikaan. Sää suosi meitä ja kävijöitä tuli omien 
kyläläisten lisäksi myös kauempaa. Yhteensä 
vieraita kävi hieman yli 200, parhaana päivä-
nä 56 henkilöä kahden tunnin aikana.
Kirkon historia ja ympäristö kiinnosti kävijöi-
tä kovasti. Kirkko ja ympäristö olivat ihmis-
ten mielestä yksi kauneimpia paikkoja täällä 
Salon seudulla. Oli ihmisiä jotka käyvät jo-
ka kesä kirkossa. Toivomuksena tulikin pi-
tää kirkkoa useammin auki. Masuunin pal-
velut olivat myös kiitosten kohteena. Siihen 
on helppo piipahtaa kahville kirkko käynnin 
jälkeen. Useampi kävijä jopa harkitsi muut-
toa Teijolle perheineen. Kirkon esittelyn lo-
massa kun tulee kerrottua muutakin kyläs-
tä ja harrastusmahdollisuuksista kylillä. Eikä 
pidä unohtaa meidän Vuoden Kylä -titteliä-

kään. Sitä minä en jaksa olla mainostamatta. 
Enkä sitä kuinka ystävällisiä ja mukavia ihmi-
siä täällä ollaan meille muualta muuttaneille. 
Kiitos teille kyläläiset ja hyvää syksyä!
Tiina Vaarapuro

Matilda Talo 100 vuotta
Mathildedalin työväenyhdistys juhli 100-vuo-
tiasta taloansa 6.7. Pääjuhlan lisäksi järjestet-
tiin lavatanssit sekä kaksi näyttelyä: ”Työväen-
talon vaiheet” sekä ”Tullin vanhat tuvat ja tari-
nat”. Pääjuhlan ohjelmassa oli puheita, erilaisia 
esityksiä ja musiikkia. Ministeri Pertti Paasion 
puhui ajankohtaisista asioista, huumorilla höys-
tettynä. Salon VPK:n torvisoittokunnan esityk-
set kaikuivat vanhan talon seiniin, tuoden muis-
toja menneiltä ajoilta.
Kaunis kesäilta ja lavatanssit järven rannalla – se 
on parasta Suomen suvea. Näyttelyt saivat an-
saittua kiitosta kävijöiltä. Vanhat kuvat ja tari-
nat toivat muistoja eletyiltä vuosikymmeniltä.

”Työs olkoon se suurta tai pientä vaan,
kun vaan se työtä on oikeaa

ja kun sitä palkan et tähden tee!
Työ riemulla palkitsee”

E. Leino
Tervetuloa mukaan toimintaamme!
Ulla Kylmäniemi

Ruukkipäivä
Järjestyksessä kolmatta Ruukkipäivää vietet-
tiin 29.6. Matildan Ruukin rannassa. Paikal-
la oli noin 700 kävijää. Ohjelmassa oli enti-
seen tapaan luentoja Kankirautavarastossa, 
ohjattu ruukkipolkukierros ja Ruukkilaisen 
silmin -videotallenteen esitys. Lisäksi eräis-
sä ruukkikylän vanhoissa taloissa oli avoimet 
ovet ja innostunut yleisö vaelsi kylän raitilla 
talosta toiseen ja sai tietoa niiden historiasta 
ja kunnostamisesta. Ruukin Avaimen puku-
näyttely ja markkinamyyjät täydensivät on-
nistunutta Ruukkipäivää.
Anneli Suitiala

Yhdistysten tapaamiset

Teijon alueen yhdistykset ovat aloittaneet 
säännölliset yhteiset kokoontumiset. Keväällä 
tavattiin kaksi kertaa. Syksyn ensimmäinen ta-
paaminen on suunniteltu pidettäväksi to 3.10. 
klo 18. Tällä kertaa käsitellään mm. Metsähal-
lituksen kansallispuistoselvitykseen pyydettyä 
lausuntoa. Yhdistysten nimeämät yhteyshen-
kilöt saavat tilaisuuteen henkilökohtaisen kut-
sun. Jos haluat päivittää tietojasi kutsun jake-
lulistalle, ilmoita siitä TAKYn sihteerille Pia 
Kaartiselle, sihteeri@teijo.fi tai 045 7880 1669.  
Marja-Sisko Ranta

Seppä aloittaa

Kyläyhdistyksen pajassa Teijolla on viime 
vuosina ollut hiljaisempaa. Edelliskesänä 
pajaa kunnostettiin ja nyt se alkaa taas 
toimia pajana. Työnsä siellä aloittaa syksyn 
aikana seppä Jari Heino. Hänen töihinsä 
voi tutustua osoitteessa kartanonpaja.fi 
TAKY/hallitus

Kaupunki ei enää säästöjen vuoksi toimita 
ksylitoleja lapsille, mutta eipä hätää: Vilnie-
men Valinta sponsoroi tämän syyslukukauden 
pastillit koululaisten hampaiden iloksi. Suuri 
kiitos! 

Pyöräretki Matildaan sujui suotuisassa säässä 
ja ensi viikolla koululaiset pääsevät Perniöön 
kabinettiorkesterin konserttiin TeijoPlus-leh-
den tuoton ansiosta. Syysloman jälkeen onkin 
aika paneutua joulujuhlaan.

Hyvää syksyä kaikille!

Koulu- ja päiväkotitiimi

Reilua kotiruokaa, 
leivonnaisia, pitopalvelua

Ravintola Brukinranta / 
Holle’s Kitchen

Arkisin avoinna klo 8-15 sekä 
viikonloppuisin 12-16, 

 jolloin tarjolla on  
mm. maukkaita pizzoja ja 

hampurilaisia.

Puh. (02) 731 1777

holles.info,  
facebook.com/Brukinranta

luonnonmateriaaleista koruja ja siipiä ja mi-
tä ikinä itse keksikään. Marianne Petters pi-
ti lapsille myös satutanssipajan. Tapahtumaa 
tuki Salon kaupungin Kulttuuriasiain yksik-
kö.
Piia Lehti

Joko olet TAKYn jäsen?

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen hallitus on 
viimeiset puoli vuotta tehnyt huomatta-
van määrän talkootunteja alueen elinvoi-
maisuuden kehittämiseksi ja oman koulun 
säilyttämiseksi. Rinnalla ovat olleet monet 
alueen yritykset sekä alueen muut yhdistyk-
set. On tehty monenlaisia selvityksiä ja kal-
vosarjoja, joita on esitetty niin isommissa 
yleisötilaisuuksissa kuin pienen piirin kes-
kusteluissa. Sekä kaupungin virkamies- että 
luottamusmiesjohto on arvostanut asiantun-
temustamme ja tekemäämme taustatyötä.  
 
Korostammekin jälleen, että olemme yhdis-
tyksenä sitä vahvempia, mitä enemmän meil-
lä on jäseniä. Joko sinä olet jäsen? Jos haluat 
liittyä yhdistyksemme jäseneksi, tulosta jä-
senhakemuslomake kotisivuiltamme teijo.fi/
kylayhdistys/jasenet ja palauta se lomakkeella 
olevien ohjeiden mukaan. Varsinaisilta jäsenil-
tä ei peritä jäsenmaksua.

TAKY/hallitusPiirros: Ramo Teder

Kuva: Alpo Kylmäniemi

Perhekerho

Vapaamuotoiseen yhdessäoloon keskittyvä 
perhekerho kokoontuu tiistaisin klo 18-19.30 
Teijolla Kerhotilassa. Kerho on tarkoitettu 
alle kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen/
isovanhemmilleen. Lisätiedot p. 0500 476 
406. 

Marja-Maria Bäckmand

Meri-Teijo Marina

kiittää kuluneesta kesästä!

Teijon Kyläkauppa 

Crocs syys-/talvimallisto 
saapunut. 

Avoinna joka päivä. 

Ilmaiset 
kotiinkuljetukset.  
p. 02 736 6160

VPK kärsii väen vähyydestä

Teijon palokuntanuorten harjoituk-
set on peruttu osallistujapulan vuoksi 
koko loppuvuodelta. Perniön VPK miet-
tii Teijon aseman jatkoa lähiaikoina. 
Hannes Aaltonen


