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Hannula Shop

Teijon ruukkikylät kehittyvät vauhdilla
Huonojen aikojen voivottelun keskellä on hienoa nähdä positiivistakin kehitystä. Teijon alueen kylät ovat ponnistaneet 
tämän vuoden aikana selvästi uudelle kehitysuralle.
Valtakunnan uutisissa Teijo on ollut säännöllisesti esillä kansallispuistoasian edetessä. Laki Teijon kansallispuistosta hy-
väksyttiin eduskunnassa 19.11.2014. Lisääntynyt tunnettuus ja kävijämäärät luovat hyvän kasvupohjan yrityksille ja yh-
teisten palvelujen kehittämiselle.
Erityisen aktiivista on kehitys ollut Mathildedalissa. Panimon ja leipomon rakennus on viittä vaille valmis. Panimo- ja 
leipomotoiminta alkaa vuoden lopulla. Jo toimivissakin yrityksissä on selvästi laitettu isompi vaihde päälle ja sen myötä 

meitä on hemmoteltu loistavalla ruoka- ja viihdetarjonnalla. Kehräämö on palauttanut uusien koneiden myötä hienolla tavalla teollisen tekemisen 
kylään. Alpakoista on tullut jo melkein Mathildedalin tavaramerkki ja matkailukohde.
Pääosa kylän keskeisistä alueista on vuoden aikana vaihtanut omistajaa ja sen myötä niiden kaavoituskin etenee. Erityisen hyvä uutinen on sataman 
päätyminen yhdelle omistajalle. Tämä mahdollistaa satama-alueen kehittämisen kokonaisuutena. Laskettelunrinteen alueen kaavoitus on edennyt 
ja ennakoi uusia palveluja ja uusia asukkaita alueelle. 
Teijolla ei ole ollut sen hiljaisempaa. Masuunissa on aloittanut kolme uutta yritystä. Hannula Shop myy lammastuotteita, Rosalie lahja- ja sisustus-
tuotteita ja PajaKulta yksilöllisiä koruja. Lisäksi Viinosen Jani on aloittanut Masuunissa hieronnat ja kuntosalikin valmistuu vähitellen.
Teijon pajan seppä Jari on muuttamassa koko toimintansa Teijon pajaan. Viimeinen muuttokuorma tulee marraskuun lopulla, jonka jälkeen se-
pän tavoittaa pajalta nykyistä useammin.
Teijon ruukkikylistä on tullut Salon kehittyvin alue eikä siihen ole lähivuosina muutosta näkyvissä.
Kyläsaunasta pitää puhua joka välissä. Yhteinen saunamme on hienossa kunnossa ja lämpiää kolme kertaa viikossa. Saunaa ylläpitää Kyläyhdistys, 
joka maksaa kulut saunamaksuilla. Saunomiskertojen määrä on parhaimmillaan yli 40 viikossa, joka ei aivan riitä kulujen kattamiseen. Erotus ka-
tetaan sitten muista toiminnoista saatavilla tuotoilla. Olisi hienoa jos vielä useammat kyläläiset hyödyntäisivät saunomismahdollisuutta ja samal-
la vahvistaisivat saunan taloutta ja turvaisivat sen olemassaolon. 
Jos tänä talvena saadaan lunta, niin latutilanteeseen Mathildedalin suunnalla on luvassa parannusta. Metsähallitus on raivannut uuden pätkän las-
kettelurinteen kohdalta lähtevään hiihtoreittiin niin, että enää ei tarvitse ähertää tien penkkaa takaisinpäin, vaan lenkki kulkee kokonaan metsäs-
sä. Samoin on tarkoitus avata Matildasta yhteyslatu tälle lenkille. Siis jos on lunta.
Vuodenvaihteessa tapaamme taas ilotulituksen merkeissä. Kohtapuoleen avaamme keräyspisteet, joissa voi osallistua ilotulituksen kustannuksiin. 
Anna meille rakettirahasi, niin ammumme ne ilmaan puolestasi ja kaikki saavat enemmän ja hienompaa.
Käytän tässä myös tilaisuutta hyväkseni ja kiitän Kyläyhdistyksen puolesta kaikkia toimintaamme tukeneita ja siihen osallistuneita. Kanssanne on 
ollut hieno toimia. Kyläkokous on helmikuussa, jolloin valitaan puheenjohtaja ja hallitus Kyläyhdistykselle. Jos olet kiinnostunut antamaa aikaa-
si yhteisten asioiden kehittämiseen, niin hallituksesta löytyy varmasti paikka.
Hyvää joulun odotusta toivottaen
Pauli Sarelius

Hannula Shopissa voi tutustua myös koneisiin, joilla tuotteita valmistetaan. Kuvassa ompelukone.

Jokainen kyläläinen olkoon matkailulähettiläs!
Jotta matkailu Teijon kylien alueella kukois-
taisi, tarvitaan siihen jokaista meitä!
Matkailu on matkustamista, viipymistä, ku-
luttamista ja kokemista, vakinaisen elinympä-
ristön ulkopuolella. Se on kasvava elinkeino 
niin Suomessa kuin maailmalla, jossa joka 12. 
työpaikka nivoutuu matkailuun; Suomessa 
5-6 % työpaikoista. Majoitus, ruokailu, akti-
viteetti- ja ohjelmapalvelut, kuljetus (matkaa-
minen), kauppaliikkeet ja edellisten oheispal-
velut luetaan matkailuun. Eli rahahanoja Tei-
jon kylien kehittämiseen ja vaurastuttamiseen 
on monia. Jos kaikki todella haluamme hyvin-
vointia kyliimme ja sitä kautta vaurastumista, 
olkaamme siis kaikki matkailulähettiläitä!
Emme pysty kansainvälisesti kilpailemaan 
muun Euroopan ja Aasian historioista, suur-
kaupungeista, nähtävyyksistä, taiteesta, kult-
tuurista, jättimäisistä huvipuistoista, saatikka 
ruokakulttuurissa (puhtaassa ruuassa kyllä-
kin), turistihiekkarannoista jne. PUHDAS 
LUONTO, TILA JA HILJAISUUS ovat 
meidän mahdollisuuksiamme ja valttejamme 
houkutella alueellemme matkaajia jopa muis-
ta maanosista.
Mutta eivät ulkomaalaisetkaan viikoksi tule 
meille järven rannalle tai metsään asumaan ja 
seisomaan. Heille pitää olla kunnon järjestelyt 

ja ”käyttöohjeet”, miten niitä hektisessä maa-
ilmassa kulutettuja akkuja täällä Teijon kylillä 
ladataan. Alueemme toiminnalliset asiat pitää 
olla kunnossa: tarjotaan puhtaita lähiruokia, 
opastukset, tiet/reitistöt, siisteys ja puhtaus, 
palvelukyky palveluineen ja niihin lisättynä 
jotakin persoonallista ruumiin ja sielunhoitoa 
- esim. kyläolut ja Teijon kirkko - hyvin tuot-
teistettuina.
Olemme hyviä maakuntasarjassa. Haluttaessa 
valtakunnan tasolle tai jopa ylemmäs, meidän 
on rakennettava perusta vahvuuksillemme: 
tarpeellinen määrä koskematonta luontoa 
(tuleva Teijon kansallispuisto), hoidettua puh-
dasta maaseutua kuin myös hoidettuja metsiä 
kansallispuiston ympärillä opastettuihin luon-
toretkiin, aromikkaiden marjojen ja sienien 
keräämiseksi sekä valmistamiseksi aidon te-
kemisen innolla. Merialuettakin pitää hoitaa 
arvokkaiden saaliskalojen kalasteluun ja osal-
tamme vähentää sen kuormitusta.
Kaikki Teijon kylillä asuvat voimme olla esi-
merkkinä ja apuna matkailijoille, vaikka emme 
sitä aina niin tiedostakaan. Voimme kävely-
matkoillamme poimia roskia tienvarsilta, olla 
esimerkkinä miten luonnon antimia kerätään 
ja miten lähipalveluita käytetään. Annamme 
palautetta epäkohdista ja mieltä hiertävistä 

ongelmista asioiden korjaamiseksi. Kun meillä 
on hyvä olla ja osaamme oikein hyvää oloam-
me markkinoida, niin myös matkailija saa siitä 
hyvää oloa. Jaettu hyvä olo ei ole keneltäkään 
pois, vaan se kertaantuu.
Yli 18 vuotta matkailutoimialaan luettavana 
yrittäjänä toimineena, näkisin alueen positii-
visen kehityksen jatkuvan sekä myös muiden 
kuin matkailualan työpaikkojen lisääntyvän. 
Yrittämisellä, yhteistyöllä ja aidon tekemisen 
talkoilla (esim. Teijon juhannusjuhlat) säilyy 
myös kylien elinvoimaisuus. Kun 10 vuoden 
päähän laittaa tähtäimen, niin yhä enemmän 
kyliemme raiteilla vastaan tulee aasialaisia ja 
etelä-eurooppalaisia. Meillä on älyä ranteissa, 
silmälaseissa sekä taskussa. Lompsaa emme 
enää tarvitse. Koululaisten kesäloma alkaa ju-
hannuksesta ja päättyy syyskuun alkupuolella. 
Kehitys kehittyy ja muutos on jatkuvaa, mutta 
Teijon kansallispuisto PYSYY JA PARANEE. 
Ehkä puut ovat jonkin verran venähtäneet, 
muutama puuvanhus kaatunutkin ja aloitta-
nut sitä kautta maatumisen toimiakseen taas 
uusien siemenien luonnollisena kasvualustana.
Matkailuterveisin, Tapani Kakko

Avasimme Hannula Shopin myymälän taide- ja 
käsityökeskus Teijon Masuunin piharakennuk-
sessa tämän vuoden lokakuun alussa. 
Hannulan kotieläintilalla, Teijon Lankkerissa, 
olemme pyörittäneet pientä tilamyymälää niin 
kauan kuin meillä on ollut lampaita, eli 10 vuot-
ta. Nyt oli aika siirtää tuotteet lähemmäs asia-
kaskuntaa. Masuuni tarjosi käyttöömme tarkoi-
tukseen erittäin hyvin sopivat myymälä- ja työs-
kentelytilat.
Hannula Shop tarjoaa asiakkaille lammastur-
kis- ja lampaanvillatuotteita. Sisustustaljat ovat 
oman tilamme tuotantoa ja lammasturkistos-
sut, -rukkaset, -lakit, -liivit ym. Hannulan lam-
masturkisompelimo ompelee kotimaisista raa-
ka-aineista, jotka hankitaan kotimaisilta nahka-
muokkaamoilta. Myös langat ja huovutusvillat 
ovat omaa tuotantoa tai peräisin suomalaisilta 
villakehräämöiltä. 
Lammasrotuina Hannulan tilalla kasvatamme 
kainuunharmaksia, värillisiä suomenlampaita, 
suomenlammasristeytyksiä ja gotlanninturkis-

lampaita. Liha on meille sivutuote – tärkeintä 
ovat kauniit sisustustaljat ja käytännölliset sekä 
kestävät lammasturkistuotteet.
Myymälässä on vieraillut kiitettävä määrä asi-
akkaita ensimmäisen toimintakuukauden aika-
na sekä läheltä että kauempaa. Myymälä on au-
ki viikonloppuisin, jolloin kannattaa suunnata 
Hannula Shopiin vaikkapa jouluostokset mie-
lessä. 
Teksti: Mirja Virtanen 
Kuvat: Ari Ranta

Yritysesittely



Kyläsaunan vuosilippu
Kuten pääkirjoituksessa kerrottiin, uudistetun 
kyläsaunan saunamaksut eivät kata kaikkia 
saunan kustannuksia. Merkittävin kuluerä on 
sähkö, jota mm. iso kiuas ja saunan lämmitys 
kuluttaa tehokkaasti. Kyläyhdistyksen hallitus 
toivoo kovasti, että yhä useammat kyläläiset 
löytäisivät tämän yhteisen rentoutumismuo-
don.
Paras tapa turvata kyläsaunan toiminnan jat-
kuvuus ja saunan kehittäminen on hankkia 
vuosilippu. Lippu maksetaan kerralla ja se 
mahdollistaa rajattoman saunomisen ympäri 
vuoden. Vuosiliput auttavat meitä rahoitta-
maan talven korkeammat sähkölaskut. Li-

KyläKuulumisia 10 vuotta
Nyt kädessäsi olevan KyläKuulumisia täyt-
tää tämän numeron myötä 10 vuotta. Leh-
den syntysanat lausuttiin Kyläkokouksessa, 
jossa hallitus sai lämminhenkiset moitteet 
siitä, että se tiedottaa tekemisistään ja pää-
töksistään lähinnä vain vuosikokousten yh-
teydessä. 
Lehti ilmestyi alkuaikoina kolme kertaa 
vuodessa ja se keskittyi vahvasti kyläyhdis-
tyksen asioihin. Kyläsuunnitelman tekemi-
sen myötä, vuonna 2007 ilmestymiskertojen 
määrä nostettiin neljään, jotta tilaa saatiin 
enemmän myös alueen muiden yhdistysten 
asioille. Jakelukin on matkan varrella laajen-
tunut koskemaan myös alueen vapaa-ajan 
asukkaita, koska sääntömuutoksen myötä he 
voivat olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. 
Uusimpana laajennuksena on pienimuotoi-
sen koko alueen tapahtumakalenterin jul-
kaiseminen joka lehdessä. Lehdestä onkin 
kasvanut yksi merkittävä tiedotuskanava 
niin Kyläyhdistykselle kuin alueen muille 
yhdistyksille ja yrityksille. 
KyläKuulumisia kopioidaan Salossa Mul-
tiprintissä. Lähes tuhannen lehtisen kopi-
ointikustannusten kattamiseen tarvitaan 
ensinnäkin yksi yritysesittely, joita on us-
komattomalla tavalla riittänyt joka lehteen 
kymmenen vuoden ajan. Lisäksi tarvitaan 
tuotot pikkuilmoituksista ja vuosikertatila-
uksista. Alueemme yrittäjille kuuluu läm-
min kiitos tästä arvokkaasta tuesta! Kylä-
Kuulumisia jaetaan talkoovoimin kaikkiin 
Teijon ruukkikylien postilaatikoihin – on 
sitten kyläyhdistyksen jäsen tai ei. 
Lehti kootaan vapaaehtoisvoimin ja sen pää-
toimittajana on ansiokkaasti alusta lähtien 
toiminut Marja-Sisko Ranta. Taitavia tait-
tajia on ollut kaksi: alkuaikoina Henri Ol-
likainen ja viime vuosina Tatu Gustafsson.
Lehti on luettavissa ja printattavissa pdf-
muodossa Kyläyhdistyksen verkkosivuilta 
teijo.fi. Sieltä löytyy myös tapahtumatietoa 
ja linkit muiden yhdistysten sivuille.
Pauli Sarelius

Puurojuhlaa ja pulloja
Koulun joulujuhlaa vietetään ke 18.12 klo 18 
Teijon Urheilutalolla. Tarjolla on riisipuuroa, 
glögiä, mehua ja piparia ja tietenkin koulu-
laisten hienoja esityksiä. Toivotamme kaikkien 
alueen kylien asukkaat tervetulleiksi tunnel-
moimaan ja aloittamaan aaton odotus.
Koululaisten joulukirkko on la 20.12. klo 9. 
Kirkkoon ovat tervetulleita kaikki kyläläiset.
Vilniemen Valinnassa on käynnistynyt pul-
lonpalautuskampanja. Jokaisesta palautetusta 

Ilotulitus tarjoaa taas jotain uutta
Perinteet syntyvät kun ne päätetään synnyt-
tää. Mathildedalin satamassa järjestetään 
uudenvuoden aattona klo 20 näyttävä py-
romusikaali jo viidettä kertaa. Muutaman 
vuoden kokemuksella alueelle saadaan mah-
tumaan nyt hyvin sekä autot että ihmiset, ja 
tänä vuonna on luvassa taas jotain uutta ja 
yllättävää. 
Ilman hyviä yhteistyökumppaneita tapahtu-
maa olisi mahdoton järjestää: Perniön VPK 
vastaa liikenteenohjauksesta ja järjestyksen-
valvonnasta – sekä kaikkein tärkeimmästä 
eli rakettien ampumisesta. Salon ammatti-
instituutti lainaa autokalustoa ja paikalliset 
yrittäjät tukevat tapahtumaa taloudellisesti. 
Myös yksityishenkilöt voivat halutessaan 

Joulukortteja
Tämänvuotisessa Kyläyhdistyksen kortissa tee-
mana on Kirjakkalan Ruukki, jonka taivasta 
valottaa Mathildedalin uuden vuoden ilotuli-
tus. Kaunis kortti on taiteilija Aila Salmivaa-
ran linotyö. Korttia on saatavissa koossa A5, 
A6 ja A6 + kirjekuori. Korttia myyvät Kirjak-
kalan Ruukki, Vilniemen Valinta, Teijon Ma-
suuni, Teijon Kyläkauppa sekä Mathildedalin 
Kyläkonttori. 
Muista myös Kyläyhdistyksen kaunis ja laadu-
kas valkoinen kirkkokynttilä, jota on nyt saa-
tavissa kahdessa eri koossa. Kynttilöitä löytyy 
ainakin Teijon Kyläkaupasta ja Teijon Masuu-
nilta.
Elina Rantamäki

Suuret kiitokset Teijon ”kakarabileiden” jär-
jestäjille ja Teijon Alueen Kyläyhdistys ry:lle 
raha-avustuksesta uusien ja parempien boccia-
pallojen ostoon. t. Ikionnelliset Boccia-pelaa-
jat   

Teijon Seudun Eläkkeensaajien tapahtumia: 
päiväretki Tallinaan 4.12., joulujuhla 9.12. 
Kirjakkalassa. Boccia maanantaisin ja jumppa 
keskiviikkoisin Teijon urheilutalolla - näissä 
on joulunaikaan pienet tauot. Lauluryhmä 
harjoittelee torstaisin Postillassa. Hyvää lop-
puvuotta kaikille. Tallinaan ja joulujuhliin il-
moittautuminen: Marjatta, p. 0400 559 552.

Keramiikkapajalla työt jatkuvat tammikuus-
sa torstaisin klo 18. Muutama paikka vapaana. 
Syksyn töitä näytteillä Masuunin Joulumark-
kinoilla. Tervetuloa tutustumaan! Lisätietoa 
Aila Salmivaara, p. 040 559 2279.

Seppä Jari Heino siirtää koko pajatoimintan-
sa Teijolle ennen joulua. Tervetuloa! kartanon-
paja.fi

Teijon Venekerhosta kerrotaan, että pöytä-
juhlissa on välivuosi. Kerhon vähäväkinen, 
mutta tehokas virkistystoimikunta panostaa 
jäsenten kevätretkeen, joka suuntautunee Kö-
karin saarelle. 

Teijon Urheilutalon vakiovuorot löyty-
vät Kyläyhdistyksen kotisivuilta osoitteesta: 
teijo.fi/muutyhdistykset/toverit. 
Tervetuloa mukaan aktiivisiin liikuntaryhmiin! 
t. Teijon Toverit

Avustuksia yhdistyksille
Kylmähköstä kelistä huolimatta juhannusjuh-
lat tuottivat tänäkin vuonna mukavasti rahaa, 
josta merkittävä osa jaetaan alueen muille yh-
distyksille. Kyläyhdistyksen hallitus sai mää-
räaikaan mennessä paikallisilta yhdistyksiltä 8 
hakemusta. Kaksi yhdistystä haki rahaa kah-
teen tarkoitukseen; nämä hakemukset käsitel-
tiin yhtenä. 
Juhannusjuhlat on kyläyhdistykselle ja sen 
yhteistyökumppaneille iso ponnistus; on ilah-
duttavaa ja motivoivaa, että juhlien tuotolla 
voidaan virkistää niin lapsia kuin ikäihmisiä ja 
saadaan kaikille kyläläisille tärkeitä projekteja 
eteenpäin.
Yhteensä rahaa jaettiin 3200 euroa ja se ja-
kaantui seuraavasti:

Kalliorinteen päiväkoti, materiaali- ja 
leluhankintoihin 400 euroa 

Kirjakkalan Alku, Urheilutalon lämmi-
tykseen 500 e 

Mathildedalin Työväenyhdistys, käytetyn 
tiskikoneen hankkimiseen 500 e 

Teijon Seudun Eläkkeensaajat, boccia-
pelipallojen hankkimiseen 200 e sekä 
vuokriin ym. kiinteisiin kuluihin 400 e 

Teijon Toverit, Urheilutalon valaistuk-
seen / koritelineiden uusimiseen 600 e 

Teijon Venekerho, venehallin valaistuk-
sen uusimiseen 600 e 

Hallitus

Kirkkokonsertti

Kyläyhdistyksen Kirkkotiimi järjestää perin-
teisen, pimeään syksyyn valoa tuovan Kynttilä-
konsertin tänä vuonna ensimmäisenä advent-
tina eli sunnuntaina 30.11. kello 16. Konser-
tissa esiintyvät muun muassa Nea Kaartinen, 
Jonna ja Jaada Ruohonen, Ada Tammi, Petteri 
Elo sekä Teijon Eläkkeensaajien kuoro. Esi-
tyksiä säestävät Jouni Lampinen ja Kari Pul-
li. Tervetuloa nauttimaan musiikkituokiosta! 
Tiina Vaarapuro

Kuva: Aila Salmivaara

	
Pvm ja klo  Tapahtuma. Lisätiedot. 
Ke, pe, su  Kyläsauna lämpiää Teijon rannassa. teijo.fi 
Ma, to klo 17‐20  Kirjakkalan Alun Punttisali avoinna 
Ke 18‐19  Varhiskerho Teijon Postillassa salonseurakunta.fi 
To klo 11  Rukoushetki Teijon kirkossa (18.12. saakka). salonseurakunta.fi 
La klo 11‐16  Masuunin kahvila, galleria ja myymälät auki. teijonmasuuni.fi 
La klo 11‐15  Teijo‐tori Teijon Masuunilla. teijotori.blogspot.fi 
Su klo 12‐17  Masuunin kahvila, galleria ja myymälät auki. teijonmasuuni.fi 
Viikonloppuisin  Karaokea Terhossa. meri‐teijo.com 
Pe 28.11. klo 19‐24  Mariah Hortans & Mathias Sandberg Christmas Jazz ‐konsertti ja 

pikkujoulut. meri‐teijo.fi 
Su 30.11. klo 16  Kynttiläkonsertti Teijon kirkossa. teijo.fi 
30.11.‐6.1. klo 11‐16  Jouluseimi Mathildedalin Ruukkitehtailla. mathildedal.fi 
La‐su 29.‐30.11.  Masuunin joulumarkkinat. teijonmasuuni.fi 
La 13.12. klo 11‐15  Lämminhenkiset joulumyyjäiset Matilda Talolla. Buffetti ja arpajaiset. 

Mathildedalin TY. 
13.‐14.12. klo 11‐16  Joulupaja‐tapahtuma Mathildedalin Ruukkitehtailla. mathildedal.fi 
Ke 17.12. klo 18  Teijon koulun puurojuhla Teijon Urheilutalolla. teijo.fi 
La 20.12. klo 9  Koulun joulukirkko Teijon kirkossa 
Ke 23.12. klo 20  Perinteinen Jouluun hiljentyminen Mathildedalin Ruukkitehtailla, 

Valimossa. Hartaushetki, laulua. mathildedal.fi 
Ke 24.12. klo 14  Aattohartaus Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi 
Pe 26.12. klo 18  Kauneimmat joululaulut ‐jumalanpalvelus Teijon kirkossa. 

salonseurakunta.fi 
Su 28.12. saakka  Liettuan maalaustaide esittäytyy Lounais‐Suomessa. Näyttelyssä yli kolmen‐

kymmenen liettualaisen taiteen ammattilaisen töitä. teijonmasuuni.fi 
Ke 31.12. klo 20  Uudenvuoden ilotulitus/pyromusikaali Mathildedalissa. Putiikit, glögi‐, 

kahvi‐ ja ruokapaikat sekä markkinatori aukeavat hyvissä ajoin. teijo.fi 
La 3.1.2015‐  Kai Fagerströmin ja Heikki Willamon "Viimeiset vieraat ‐ Elämää 

autiotaloissa" ‐valokuvanäyttely Masuunin galleriassa koko kevättalven. 
  Muutokset mahdollisia. Ks. teijo.fi/tapahtumakalenteri.

 

P. 044 555 4852
044 078 5060

KIRAKAN TILA, Perniö
Jussi Lindholm

R-M ja Olavi Lindholm

Muista tilata

-aitoa lähiruokaa- 
Myös erilaisia makkaroita

Leikkaa talteen

OMAN TILAN 
KALKKUNAA

PALVAAMOSTAMME

Kauan kaivattu..?

Teijon Masuuni, Telakkatie 17, Teijo
puh. 044 988 1771 • Tulossa: www.rosalie.fi

Kaikenlaista kivaa kotiin ja kylään, kauniissa kääreessä!

Palvelemme:
ma-pe 11-18, la 11-15, su 12-16

Nyt myös tunnelmantuojat
- leikkotulppaanit ja hyasintit

Tervetuloa!

tukea ilotulitusta. Pommikolehtia kerätään 
kyläkaupoissa, paikallisissa ravintoloissa ja 
paikan päällä entiseen tapaan.
Kannattaa tulla alueelle hyvissä ajoin, ettei 
spektaakkeli jää näkemättä. Odottavan aika 
ei ole pitkä, sen voi hyödyntää syömällä tai 
juomalla paikallisten yrittäjien markkinato-
rilla.
Tommi Lähde

Joulu-
markkinat

La klo 11-17, Su 12-16

Taidetta, käsitöitä, leivonnai-
sia, joulukoristeita, kukkia
sekä kaikenlaista lahja- ja

sisustustavaraa...
Kahvilassa jouluisia herkkuja

ja elävää musiikkia jazz-
tunnelmissa. Taidenäyttely

sekä kaikki myymälät
avoinna. Tervetuloa!

Myyntipaikkavaraukset
puh. 041-5715241.

29.-30.11.
Masuunin

Ravintola Brukinranta 
 avaa ovensa jälleen  

maanantaina 1.12.2014.

Tervetuloa maittavalle ja 
monipuoliselle kotiruokalounaalle!

TiiPii Catering Oy 

pun hinta on 240 € ja eläkeläisille 160 €. Jos 
saunoo kerran viikossa, niin normaalilipun 
hinnaksi tulee 4,62 euroa ja eläkeläislipun 
hinnaksi tulee 3,10 euroa.  Uusille vuosilipun 
ostajille tarjoamme pienen porkkanan: jos 
vuosilipun ostaa nyt loppuvuodesta, hintaan 
sisältyvät myös tämän joulukuun saunomiset. 
Lisätietoa lippujen hinnoista löytyy kyläsau-
nalta sekä osoitteesta teijo.fi/palvelut/sauna. 
Kertalippuja ja lippuvihkoja myydään Teijon 
Kyläkaupalla. Vuosilipun tilaajalle Kyläyhdis-
tys lähettää laskun.  Vuosilipputilaukset osoit-
teeseen pj@teijo.fi. Mukaan nimi, lipun laatu 
ja laskutusosoite.
Hallitus

pantillisesta pullosta Vilniemen Valinta lah-
joittaa sentin koulu- ja päiväkotilaisten hy-
väksi. Huomaathan, että Palpan automaattiin 
kelpaavat myös Alkon pullot. Nyt on siis aika 
kierrättää hyvän ajatuksen puolesta.
Jonna Ruohonen

Viestejä kyliltä

PERNIÖN VPK SUORITTAA
Ongelmapuunkaadot, EA- ja 

tulityökoulutukset, telttavuokraus, 
juhlailotulitukset, erilaiset työpalvelut. 

044 586 4112
www.pernionvpk.fi


