Yritysesittely

Raikas merihenkinen rantaravintola Mathidedalin vierasvenesatamassa
Jo 15 vuotta ravintola-alan yksityisyrittäjänä toiminut turkulainen Maria Rantanen kiinnostui
Meri-Teijo Marinasta, kun löysi sen vuokrailmoituksen netistä. Maria kävi miehensä Jouni Olanderin ja tyttärensä Alinan kanssa tutustumassa
alueeseen talviaikaan ja näki jo silloin, miten ainutlaatuinen alue oli ja kuinka kauniiksi alue vielä
muuttuisi lumien sulettua. Rantanen ihastui paikkaan ja vuokrasi Mathildedalin rantakaistaleen.
Kesäasunnon perhe löysi Vilniemestä.
Rantasen ja hänen rakennusalalla työskentelevän miehensä käsissä Meri Teijo Marina on kokenut muodonmuutoksen raikkaaksi merihenkiseksi rantaravintolaksi. Rantanen suosii lähituotantoa
ja luomua. Marinassa on joka päivä tarjolla ruokaisa salaattibuffet, uuniperunaa, itseleivottua leipää, sämpylöitä ja saaristolaisleipää. Kesäperjantaisin ja -lauantaisin Marinassa vietetään grilli-iltoja,
jolloin iltapäivästä alkaen on tarjolla hampurilaisia. Kaikkia ruokia voi ottaa myös mukaan. Eikä
Marinassa tarvitse olla kuivin suin, sillä rantaravintolalla on A-oikeudet.
Marinaan kannattaa pistäytyä myös kahville maistelemaan itseleivottuja leivonnaisia ja suuren suosion saavuttaneita Isotuvan Jäätelöitä. Viereisillä
kentillä voi pelata beach volleyta, krokettia, mölkkyä, sulkapalloa tai beach ballia, joiden välineitä saa Marinasta lainaksi. Auringonottajat voivat
vuokrata aurinkotuoleja edullisesti. Marinan erikoisuudeksi luettakoon vielä ulkobiljardi (5 €/h).

Meri-Teijo Marinan uusi yrittäjä Maria Rantanen
5-vuotiaan tyttärensä Alinan kanssa.

Mathildedalin vierasvenesatamaan on helppo saapua veneelläkin. Vierasvenesataman maksut on
poistettu: veneen voi kiinnittää laituriin ilmaiseksi
ja laiturilta voi kalastaa ilmaiseksi. Ainoastaan yöpyminen on maksullista (15 €/vrk). Hintaan sisältyy vesi ja sähkö sekä wc- ja suihkutilojen käyttö.
Marina helpottaa veneilijöitä ja paikallisia asukkaita myös kauppaostosten tekemisessä. Marina
on solminut Vilniemen Valinnan kanssa yhteistyösopimuksen kauppatilausten toimituksesta ilmaiseksi Marinaan. Kauppa toimittaa asiakkaan
heiltä tilaamat tuotteet (myös luomukassit) Marinaan tai tulee tarvittaessa jopa hakemaan ostos-

käynnille heille ilmaiseksi. Lisätiedot Vilniemen
Valinnasta, p. (02) 7366 166.
Tänä kesänä Marinassa tullaan kuulemaan livemusiikkia viikonloppuisin, seuraa ilmoittelua Facebookista.
Luonnossa liikkujat voivat kokea jotain aivan uutta, sillä Marina järjestää heinäkuussa keskiviikkoisin klo 8.30–9.30 laiturijoogaa (5 €/hlö/krt). Jooga
on tarkoitettu kaikentasoisille vasta-alkajista alan
guruihin. Joogatuntia vetää Katja Nurmi Salosta.
Huonolla säällä joogataan sisätiloissa. Ilmoittautua
voi etukäteen tai saapua klo 8.30 Marinaan. Mattoja saa tarvittaessa lainaksi ja joogan jälkeen on
tarjolla aamupalaa.
Marina avasi ovensa jo 3.5., mutta viralliset avajaiset pidetään kesäkuun alussa. Niistä ja muusta kesän ohjelmasta Marina ilmoittaa facebook- ja internet-sivuillaan. Käy tykkäämässä Marinan Facebookin sivuja, niin pysyt ajan tasalla tarjonnasta.
Teksti ja kuva: Niina Pärnänen
Marina on avoinna kesä-elokuussa joka päivä:
su-to
klo 9-22
pe-la
klo 9-01 (02)
Syyskuussa avoinna säiden mukaan
Meri-Teijo Marina Rantaravintola
p. (02) 250 2432
www.meri-teijomarina.fi
facebook: Meri Teijo Marina

Yhdistyskuulumisia

Teijon juhannusjuhlat 30 vuotta
Teijon rannan venehalli herää uuteen elämään juhannusjuhlien myötä. Keltainen ja punainen halli siirtyivät Teijon Venekerhon omistukseen huhtikuussa.
Toukokuun lopussa keltainen halli hiekkapuhallettiin,
jotta keltamultamaali tarttuu lautojen pintaan. Kesäkuun alussa juhlapaikka maalataan, jos kelit sen vain
sallivat. Sen jälkeen on vielä edessä siivousurakka: kaikki ylimääräinen tavara viedään kaatopaikalle. Lopuksi Perniön VPK:n Teijon osasto ruiskuttaa lattian sekä
seinien alaosat ja hyllyt puhtaiksi.
Tuttu koko perheen juhannusjuhla on vuorossa juhannusaattona 21.6. Tilaisuus alkaa klo 18 lipunnostolla
ja Siniristilippumme-laululla. Ohjelma jatkuu keskeytyksettä klo 23.30 asti. Kokko sytytetään klo 21. Kan-

nattaa kuitenkin olla ajoissa paikalla, koska ensimmäiset esiintyjät aloittavat 18.30. Tilaisuuteen on varattu
juhlavuoden kunniaksi peräti neljä orkesteria. Alkuillasta soittaa maineikas koululaisbändi The Roax, jonka
jälkeen menoa johtaa tanssiorkesteri BeatFellows. Viimeiset rokit vetäisee paikallinen bilebändi The Ruukin
Rengit. Myös Teijon koulun oma bändi esittää muutaman kappaleen alkuillasta. Kaikki orkesterit esiintyvät
katetussa tilassa. Illan juontaa Veepee Lehto.
Lapsille on oma alueensa nurmikentällä: on pomppulinnaa, kasvomaalausta ja ongintaa. Merivartiosto vierailee alkuillasta ja koko perheellä on mahdollisuus tutustua heidän kalustoonsa. Myös Perniön VPK on paikalla kalustoineen. Action-alueella on tarjolla sumo-

painia sekä perinteisesti jälleen saappaanheittoa, jossa
kilpailuvälineenä on Nokia miesten saapas kokoa 43.
Suunnitteilla on myös köydenvetokisa alueen kylien
kesken ja paljon muuta.
Perinteisesti alueella on myös buffet, josta saa pientä
makeaa ja suolaista syötävää, popparia, lakua, virvokkeita ja kahvia, grillimakkaraa unohtamatta. Letunpaistoon satsataan erityisesti, jotta kaikki saavat lettunsa suuremmin jonottamatta. Kyläsaunan kupeeseen
tulee anniskelualue.
Kuljetukset lähtevät Salosta klo 17.30 ja 19. Matildasta
juhlapaikalle pääsee joko Meri-Teijo Centerin veneellä (10 € suunta) Matildan rannasta taikka Laaksosen
taksilla. Taksi ajaa ravintola Terhon edestä klo 17.30 alkaen. Kyytiin mahtuu 9 henkilöä ja taksimaksun hinta yhteensä 25 e/suunta. Muutoin kyydin voi tilata numerosta: 0400 123 852. Sekä vene- että autotaksi ajavat niin kauan kun tulijoita on jonossa. Lisätietoja netistä www.teijo.fi.
Vietetään kaikkien aikojen juhannusjuhlat!
Teksti: Tarja Pölönen
Kuva: Pia Kaartinen

KyläKuulumisia
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Kuva: Tatu Gustafsson

Kesä odotuksia täynnä
Salon virkamiesten tekemä alustava selvitys mahdollisista säästökohteista herätti huolen listalle päässeen Teijon koulun tulevaisuudesta. Teijon Alueen Kyläyhdistys on pitänyt aktiivisesti yhteyttä kaupungin virkamiehiin ja poliittisiin ryhmiin alueemme palvelujen turvaamiseksi. Hyvää taustukea olemme saaneet alueemme
yrityksiltä.
Koulumme tulevaisuutta ei voi ratkaista väestöennusteen pohjalta. Suurin osa koulun nykyisistäkin oppilaista on syntynyt muualla ja tullut kouluun muuttoliikkeen myötä. Teijon alue on yksi harvoista Salon osista, joka on jatkuvasti pystynyt luomaan uusia työpaikkoja. Näin tulee olemaan jatkossakin. Kasvun ja eläköitymisen seurauksena alueen yritykset ennustavat tarvitsevansa lähivuosina 70-90 uutta työntekijää. Mahdollinen Teijon kansallispuisto ja
alueen muut matkailuhankkeet tuovat vielä lisää työpaikkoja.
Alueen yritysten elinehto on turvata työvoiman saatavuus. Paikkakunnalle muutto sitouttaa henkilöt ja perheet pysyvästi alueeseen
ja yrityksiin. Muuttopäätökseen vaikuttaa työpaikan saatavuus ja nuorten perheiden osalta koulu ja päiväkoti sekä asunnot ja tontit.
Nyt nämä asiat ovat varsin hyvässä kunnossa eikä yritysten toimintaedellytyksiä pidä poliittisilla päätöksillä heikentää.
Mielenkiinnolla odotamme, millaisen muodon syksyllä poliittiseen päätöksentekoon etenevä esitys kesän aikana saa Teijon alueen
osalta.
Toinen odotuksia nostattava asia jaellaan tämän lehden mukana. Kyläyhdistys on kasannut alueen tapahtumakalenterin. Kesän listalle on päätynyt lähes 50 tapahtumaa, joten valinnanvaraa riittää ja voi kiirekin iskeä, jos kaikkiin aikoo osallistua. Hieno lista, joka kuvaa hyvin kuinka puhallamme täällä yhteen hiileen alueen viihtyvyyden kehittämiseksi.
Kesän perusrungon muodostavat jo tutut tapahtumat: Teijon juhannusjuhlat, Ruukkipäivä, Ruukin Avain –kesäteatteri ja lukuisat
hienot taidenäyttelyt sekä Teijolla että Mathildedalissa. Kesäkauden päättävät legendaariset yhteiset rapujuhlat Mathildedalissa. Joka
vuosi saamme listaan jotain uutta. Muutamina nostoina Ladies First Big Band –konsertti kesäkuun puolessa välissä Mathildedalissa
ja Pirita Lindénin Ruukin Avain –pukunäyttely, myös Mathildedalissa. Ruukin Avain –trilogiahan loppuu tänä kesänä ja meillä on
nyt mahdollisuus nähdä Piritan hienoa puvustusta näytelmän kaikista kolmesta osasta. Teijon kirkko on jälleen auki Ruukin Avaimen aikana ja useina kesälauantaina.
Erittäin suuri osa tästä tarjonnasta toteutuu alueen asukkaiden vapaaehtoistyöllä. Vielä mahtuu talkoisiin mukaan tekemään yhteistä kesäämme.
Toivotan kaikille oikein hyvää kesää.
Pauli Sarelius
Julkaisija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
Toimitus: Marja-Sisko Ranta, 044 596 9300, tiedottaja@teijo.fi
Taitto: Tatu Gustafsson

Huom. teijolaiset,
pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että
juhannusjuhlat aiheuttaa meluhaittoja
21.6. klo 18.30-24.

Jakelu: Teijon alueen taloudet
Painosmäärä: 1100 kpl

MUKI:n vesiosuuskunnan viemäriverkon rakentamishanke
Teijo-Salo siirtoviemärin rakentaminen on
mahdollistanut MUKI:n (Mutainen-Kirjakkala) vesiosuuskunnan lähteä selvittämään
oman jätevesiverkoston rakentamista. Kirjakkalan kiinteistöt liittyisivät Vilniemen puhdistamoon, joka muuttuu jatkossa pumppaamoksi. Mutaisten kylän alueelle ja Korvensalmeen on rakennettu omat pumppuasemat.
MUKI:n vesiosuuskunta on yli 20 vuotta
vanha ja siihen kuuluu tällä hetkellä 97 kiinteistöä. Uuden hankkeen myötä se muuttuu
vesihuolto-osuuskunnaksi, jonka toimialana
on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta.
Rakennettava verkosto on paineviemärijärjestelmä, jossa jokaiselle tontille tulee oma
pumppaamo. Siihen kiinteistön jätevesi johdetaan viettoviemärillä. Pumppaamon jälkeen jätevesi jatkaa matkaansa putkistossa
paineistettuna 40 mm putkessa runkolinjaan,
jonka koko kasvaa matkan pidetessä ja liittymien lisääntyessä 50, 60 ja 75 milliin. Takaiskuventtiilit takaavat, että virtaus tapahtuu
vain yhteen suuntaa.
Suunnittelu ja kustannusarvio toteutetaan
tänä vuonna. Lokakuun loppuun mennessä ELY-keskukselle jätetään hakemus valtion
tukiosuudesta. Varsinainen rakentaminen tapahtuu 2014-2015. Suunnittelussa otamme
huomioon myös alueen osayleiskaavan yhteydessä kaavoitetut uudet tontit. Salon kaupungin karttaosasto on toimittanut suunnittelijalle tonttikartat.

Kotimajoitusta,
hierontahoitoja sekä
catering-palvelua
Hoitola & Majoitus
Sypressi Oy
p. 040 718 7486
www.sypressi.fi

Koska Kirjakkalan yhteysputki Vilniemen
puhdistamoon haluttaisiin viedä mieluimmin maitse, tulemme ottamaan yhteyttä lahden pohjukan kesämökkien asukkaisiin tarjotaksemme heille mahdollisuuden liittyä sekä
MUKI:n vesi- että viemäriputkeen.
Jarkko Salmivaara

Kuva: Anneli Suitiala

Mathildedalin maakellarit
Vanhat maakellarit on todennäköisesti rakennettu 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Jokaisella työläisperheellä oli oma maapala, perunamaa ja perunakellari. Kellarit sijaitsivat kylän laitamilla ja niitä on aikoinaan ollut paljon enemmän, mutta niistä on suuri
osa joko purettu tai ne ovat tuhoutuneet itsestään.
Hevoshaantien päästä uimarannalle johtavan
polun varressa kiviaidan vieressä on kuusi säilynyttä kellaria, joista vain yksi on edelleen
käytössä. Lisäksi yksi kellari sijaitsee Matildan puistotien varrella olevassa puistometsi-

Galleria
Kahvila
Myymälät
Teijo-tori
Kesäkaudella avoinna
päivittäin 11-19
Telakkatie 17
www.teijonmasuuni.fi

Reilua kotiruokaa,
leivonnaisia, pitopalvelua
Ravintola Brukinranta /
Holle’s Kitchen
Arkisin avoinna klo 8-16,
lounaspöytä klo 11-14.

Café powered by Toinen Keksi Oy

Taksi
p. 0440 653 440

Viikonlopun aukioloajat
tiedotetaan netissä.

TAKSI

Puh. (02) 731 1777

Irmeli Nieminen

holles.info, facebook.com/
Brukinranta

Mathildedal

Ystävällisin terveisin

kössä lähellä tehdasaluetta. Kellarit ovat käyttämättöminä ja hoitamattomina rapistuneet
pahoin, katot ovat vuotaneet ja kattorakenteet lahonneet sekä ovet rikkoutuneet ja muurahaiset ovat rakentaneet niihin pesiään. Mikäli kellareita ei korjata, niilläkin on uhkana
kadota Mathildedalin kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta kylämaisemasta, jota ne omalta osaltaan elävöittävät ja tuovat esille ruukkikylän historiaa.
Mathildedalin kulttuuriyhdistys on päättänyt pelastaa kellarit tuhoutumasta ja on jättänyt Salon kaupungille hakemuksen kellarien
saamiseksi yhdistyksen hallintaan talkootyönä kunnostettaviksi. Hakemukselle on näytetty jo vihreää valoa, mutta päätöstä ei ole
vielä tullut. Helatorstaina raivattiin kellarien ympäristöä ja korjaustöihin ryhdytään sen
jälkeen, kun kaupunki on päätöksensä tehnyt. Tarkoituksen on, että talkootöihin osallistuneilla olisi mahdollisuus saada korjattuja
kellareita käyttöönsä ja siten huolehtia niiden
kunnossapidosta.
Anneli Suitiala

Ruukkipäivä la 29.6. klo 11-16
Klo 11 Ruukkipolkukierros Ruukinrannasta
Klo 13-15 avoimet ovet useassa kylän vanhoista taloista
Klo 14 ”Ruukkilaisten silmin” -elokuvatallenne Ruukin historiasta Kankirautavarastossa
Esitelmät Kankirautavarastossa:
• klo 11 Hans Ginlund: Raudan tekemisen
historia - lyhyt yhteenveto
• klo 12 Anneli Suitiala: Mathildedalin
kulttuurimiljöö ja maakellarit
• klo 13 Hans Ginlund: Järntillverkningens historia - en kort resumé
Lisäksi ohjelmassa on historiallisia pelejä ja
leikkejä, Teijon tehtaat vuosisatojen saatossa –näyttely, Raudan äänet –ääniteos sekä markkinatori.
Martin Heinrichs

Kansallispuistohanke etenee
Metsähallitus järjesti Teijon kansallispuistohankkeesta monta alueen yhdistysten ja yritysten keskustelutilaisuutta kevään kuluessa. Erikoissuunnittelija Mikael Nordström oli
tyytyväinen tilaisuuksien henkeen ja antiin.
Lisäksi yhteisö.luontoo.fi-palvelussa oli keskustelu, josta Mikael totesi keskustelun päätteeksi: ”On tullut esille monta erilaista mielipidettä, näkemystä ja ehdotusta. Viestiketjussa heijastuu lisäksi kirjoittajien syvä asiantuntemus alueen monista arvoista ja käyttömuodoista. Selvitystyö jatkuu ja valmis luonnos valmistuu elo-syyskuun vaihteessa, jonka jälkeen se lähetetään lausuntokierrokselle.”
Marja-Sisko Ranta

Kyläyhdistyksen hallitus 2013. Ylh. vas. Pia Kaartinen, Kai Siltala, Jukka Holopainen, Tiina Vaarapuro, Ritva Blomqvist
ja Pauli Sarelius. Alh. vas. Leila Närhinen, Marja-Sisko Ranta, Niina Pärnänen ja Tarja Pölönen. Kuvasta puuttuvat Risto
Elo, Pia Kauppinen, Tommi Lähde ja Tuula Vauhkonen. Kuva: Tatu Gustafsson.

Kaikki yhdessä

Juoksukoulu Kirjakkalassa!

Harva kesäteatterilainen kokee sen mitä Ruukin Avain -konkarit ovat kokeneet. Kuuden
vuoden aikana näytelmä on elänyt ja muuttunut vuodesta toiseen. Pysyviä elementtejä koko trilogian ajan ovat olleet ohjaaja-käsikirjoittaja Johan Storgård ja näytelmän esitysalue Mathildedalin ruukkitehtailla. Moni kyliemme asukas on kantanut kortensa kekoon ja osallistunut kesäteatterin tekemiseen;
osa näytellen, osa muuten avustaen. Tämän
kesän esitysten jälkeen Ruukin Avain jää historiaan.
”Ruukin Avain on ollut uskomaton projekti alusta alkaen tähän päivään. Lähtökohta oli, että tehdään kuusi vuotta tätä projektia, ja että kaikki tärkeät yhdistykset ja tahot
ovat mukana koko matkan. Voin vain nöyrästi kiittää kaikkia ja erityinen kiitos tietysti
kaikille näyttelijöille ja yleisöllemme. Yhdessä
tekeminen luo uutta energiaa ja toivottavasti muistot yhdessäolostamme elävät pitkään”,
muistuttaa ohjaaja Johan Storgård.
Ruukin Avain alkoi yhteisöllisyydestä ja sen
yhtenä tarkoituksena on ollut koota alueen ihmisiä yhteen ja luoda yhteishenkeä. Tässä tehtävässä kesäteatteri on onnistunut loistavasti.
Teatterin ja sen synnyttämän tekemisen meiningin vaikutus on nähtävissä niin Mathildedalissa kuin alueen muissakin kylissä. Nelivuotiaasta asti mukana ollut Verna Penttinen
kiteyttääkin hyvin kuluneet vuodet: ”Kivointa Ruukin Avaimessa on ollut se, että ollaan
tehty sitä kaikki yhdessä.”
Tänä kesänä voit vielä osallistua tähän
ainutlaatuiseen projektiin! Harjoitukset
käynnistyivät
toukokuun
puolivälissä.
Ruukin Avain – Isoäidin aikaan -esitykset
Mathildedalin
Ruukkitehtailla
9.-13.7.
Lippuja voi varata osoitteesta www.lippu.
fi. Lisä- ja yhteystiedot ruukinavain.fi ja
facebook.com/ruukinavain.
Anu Gustafsson

Suomen Urheiluliiton Juoksukoulussa saat tiiviin paketin juoksuharrastuksen aloittamiseen.
Keväältä siirretty Juoksukoulu alkaa kesäkuussa tiistaina 11.6. klo 19 Kirjakkalassa Alun talolla ja urheilukentällä Hamarijärventiellä.
Juoksukoulu on suunnattu erityisesti vähän
liikkuneille aloittelijoille! Kouluun voi ilmoittautua mukaan, vaikka ei olisi juossut metriäkään. Juoksukoulu ei ole tiukkaa valmennusta vaan se on rennon mukava vinkkikimara.

Juoksukoulu kokoontuu neljänä perättäisenä
tiistaina klo 19-21 keskittyen lenkkeilyn kannalta olennaisiin asioihin sekä teoriassa että
käytännössä. Ohjaajana toimii SUL:n kouluttama juoksuvalmentaja Arto Korpinen ja järjestäjänä Kirjakkalan Alku ry. Kukin tapaaminen sisältää info-osan päivän aiheesta ja
Juoksukouluvalmentajan vetämän yksinkertaisen ja helpon harjoituksen, jonka lähtövaatimus ei edellytä kummoistakaan juoksukokemusta.
Juoksukoulun hinta on 90 e sisältäen:
• Sykemittarikokeilun ja asiantuntijaopastuksen käyttöön
• Juoksukoulu-jäsenkortin, jolla saat tuntuvia etuja
• Neljä ohjattua tapaamista, jotka koostuvat juoksuinfosta ja käytännön harjoituksesta
Lisätiedot: www.juoksukoulu.fi. Tiedustelut
ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään
sunnuntaina
9.6.
Lasse
Kurpalle:
lassekurppa@gmail.com tai p. 044 278 2705

	
  

Kuulumisia kyliltä
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen vuosikokous
eli Kyläkokous pidettiin 21.4. Yhdistyksen
hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä:
Risto Elo Kirjakkalasta, Jukka Holopainen
Teijolta ja Niina Pärnänen Mathildedalista.
Kiitämme kaikkia hallituksesta pois jääneitä
isosta työpanoksesta; Ristolaisen Antti,
Ruutikaisen Rebekka ja Salmivaaran Jarkko
jatkavat onneksi aktiivisina tiimiläisinä.
Tiimien
kokoonpanoja
täydennetään
parhaillaan, ilmoittaudu mukaan! Hallituksen
jäsenet ja vastuunjako löytyvät teijo.fi-sivuilta.
(Marja-Sisko Ranta)
Teijon
koululla
aloitetaan
parin
vuoden tauon jälkeen taas syyskaudella
iltapäiväkerhotoiminta. Jos sinulla tai
edustamallasi yhdistyksellä on kerhoideoita,
ota yhteyttä Leilaan. Kerhon vetämisestä saa
pienen korvauksen. (Leila Närhinen, p. 040
513 3880.)
Teijo.fi-sivujen Kuukauden lemmikki
–sarjassa esiteltiin huhtikuussa agilitykissa
ja toukokuussa näyttelijälammas. Eläimet
tarinoivat kesälläkin kuukausittain. Syksylle
kaipaamme vielä vinkkejä uusista eläinlajeista.
Ilmiannapa naapurisi lemmikki tämän lehden
toimitukseen. (MSR)
Kyläsauna
on
kesäkuussa
avoinna
perjantaisin. Sauna remontoidaan valmiiksi
kesäkuussa.
Heinä-elokuun
aukiolosta

tiedotetaan
kyläyhdistyksen
teijo.fikotisivuilla sekä ainakin Teijon Kyläkaupalla
ja saunan ovessa. (Kai Siltala)
Tiedotustiimi siistii kaikkien kylien
ilmoitustaulut kesäkuun ensimmäisellä
viikolla. Vanhat, haalistuneet ja rikkinäiset
ilmoitukset poistetaan; samoin nastoja ja
niittejä. Yhteispelillä tämäkin sujuu: kun
jokainen ilmoitustaulun käyttäjä siistii tauluja
omalta osaltaan, pärjätään taas seuraava
vuodenkierto. (MSR)
Yhdistysten välinen yhteistyö jatkuu kesän
aikana monenlaisten tapahtumien merkeissä.
Yhdistystapaamisessa 25.4. keskusteltiin
lähinnä
Teijon
koulun
tilanteesta,
kansallispuistosta ja tapahtumakalenterista.
Seuraavan
tapaamisen
ajankohdan
kyläyhdistys tiedottaa viimeistään elokuun
puolivälissä. (MSR)
Tämän lehden mennessä painoon oli
selvityksen alla, voidaanko alueellamme
järjestää oma uimakoulu. Vetäjää/vetäjiä
etsitään ja paikkoja kartoitetaan. Lisätietoa:
Elina Rantamäki, p. 050 302 6680.
Teijon alueen kylien kesän tapahtumakalenteri
ilmestyy tämän jäsenlehden liitteenä. Niin
asukkaat, matkailijat kuin yrityksetkin voivat
tulostaa kalenterista tarvitsemansa määrän
lisäkopioita
teijo.fi/tapahtumakalenterisivulta. (MSR)

