KyläKuulumisia

Yritysesittely

Vilniemen Valinta ja ILO
Vilniemen Valinta Ky on perustettu 1971 Mathildedalissa. Sitä edelsi 1965 alkanut kioskitoiminta.
Vuonna 1976 kauppa ja Suomisen perhe muuttivat
Vilniemen Valinnan nykyiseen paikkaan.
Tämän vuoden alusta aloimme miettiä, mitä asioita itse arvostamme omassa ruokapöydässämme
ja minkä uskoimme olevan lähitulevaisuudessa
asiakkaillemmekin tärkeää. Vastaus oli puhdas ja
maistuva, aito ruoka.
Tammikuussa aloitimme viikoittaiset luomutoimitukset asiakkaidemme tilausten mukaan. Sitä
jatkamme yhä valikoimien laajentuessa yhä kattavammiksi. Palveluumme kuuluu toimitus kotiin
maksutta, Salon alueella.
Kauppiaana on toiminut Markon äiti Mirja näihin
päiviin asti. Uudistettu Vilniemen Valinta ja ILO
avattiin 9.11. Samalla kauppias vaihtui. Fyysisessä
myymälän nimi on jatkossakin Vilniemen Valinta; se kertoo yrityksen historiasta. ILO ELO tulee
lisänä toimintaamme verkkokauppamme myötä.
www.iloelo.fi –kaupan nimi kertoo energiasta,
jolla haluamme tehdä asioita elämässämme. Uskomme asioiden, jotka tehdään ILOlla resonoivan
energiaa myös eteenpäin. Ehkä olette huomanneet
uudet opastekylttimme, ILO on käytössä logona
kattavasti koko toiminnassamme.
Valikoimamme on tällä hetkellä laaja. Ruokapuolella luomuina mm. vihannekset, juurekset, kananmunat, juustot, maidot, leivät, makkarat, lihatuotteet, kahvit, teet ja superruuat. Lisäksi tarjolla
on paljon hyviä ja laadukkaita lähiruokavaihtoehtoja, ja myös muita laatuvalintoja, kuten Kolmen
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Kaverin Jäätelöt ja Goodio Goodsin reilunkaupan suklaat sekä Johan & Nyströmin reilunkaupan luomukahvit. Äyriäiset, jättiscampit ja muut
merenherkut ovat löytäneet ystävänsä ja moni on
kiitellytkin, että vihdoin näitä herkkuja saa ilman
ajoa Helsinkiin tai Turkuun.
Hyvän ruuan ystävät ovat kaivanneet myös puhtaita laatuviinejä pöytäänsä. Meillä onkin ilo esitellä uusi yhteistyökumppanimme Ekowine: ekowine.net. Vilniemen Valinta on Ecowinen viinien
noutopiste. Asiakkaamme voivat tilata meiltä ruuat ja heidän verkkokaupastaan viinit ja noutaa kaiken samalla kerralla valmiiksi koottuina, ilman
ruuhkia. - Niin, ja tilauksesta saa kotiin sen kukkakimpunkin samaan toimitukseen. Ammattitaito asiaan tulee Salon Kukkakimpusta.
Joulustressiä helpottamaan tarjoamme mahdollisimman täydellisen joulun kotoisten käsintehtyjen
laatikoiden kera. Toivomuslistoja kannattaa alkaa
jo rakennella yhteistyössä kauppamme väen kans-

sa. Lahjatkin pakkaamme kauniisti valmiiksi halukkaille.
Toimintaamme
kuvaa
ehkä
parhaiten
elämäntapakauppa/-putiikki, sillä valikoimissamme on nyt myös antiikkipestyjä By Pia’s Designin
kodintekstiilejä, mittava valikoima muuta sisustuksellista lahjatavaraa ja neuleita. Lisäksi tarjolla on henkisen kasvun kirjallisuutta ja tietokirjoja, esimerkkeinä Rhonda Byrnen Salaisuussarja ja
Jaakko Halmetojan Pakurikääpä-kirja.
Viime kesänä järjestimme pidetyn raakakokkauskurssin, Toma Stankevitschin johdolla. Vastaavia
mielenkiintoisia, osaavien persoonien toteuttamia
kursseja tarjoamme jatkossakin, kenties jopa eettistä sijoitusneuvontaa Kirsi Salon johdolla.
Ai niin, meillä on edelleen myös normaali kyläkauppavalikoima. Kuuntelemme kaikkia asiakkaitamme herkällä korvalla, tarkoituksena palvella
kaikki mahdollisimman hyvin ja ILOlla.
ILOista iltaa, Maria & Marko

Perhe-esittely

Onnelliset meijerissä
Olemme 5-henkinen perhe: vanhemmat Jonna
ja Toni sekä kolme tyttöä, Jaada, Hilla ja Moona. Muutimme tänne Teijolle pari kuukautta sitten, ja olemme suunnattoman ihastuneita
paikkaan.
Aiemmin asuimme kaupungissa ja luulimme
elämän olevan kovin helppoa keskellä valoja
ja kauppakeskuksia. Kuitenkin elämästämme
puuttui jotain. Illat menivät lähinnä televisiota katsellen ja seuraavaan päivään valmistautuen. Olimme jo pitkään pohtineet uskallusta totaaliseen elämänmuutokseen, mutta aikataulut
ja arjen pyörittäminen ajoivat unelmat toissijaisiksi. Kunnes sitten erään kerran eksyimme Teijo-torille, ja näimme kauniin keltaisen meijerirakennuksen.
Onneksi kyselimme rakennuksesta ja sen kohtalosta, sillä saimme tietää että meillä voisi olla
mahdollisuus muuttaa siihen. Päätöksestä ei tarvinnut edes keskustella, sillä tiesimme, ettemme voi jättää tätä mahdollisuutta käyttämättä.
Lapset luulivat meidän menettäneen järkemme,
kun kerroimme ajatuksesta muuttaa vanhaan

Kuva: Moona Ruohonen

1800-luvun meijeriin. Jaadan mielestä täällä
haisisi hapan maito.
Kaikki sujui hyvin nopeasti. Halusimme lapsillemme terveen ja turvallisen ympäristön kasvaa.

Välillä suorastaan hirvitti ajatus siitä, romuttaisimmeko kaiken tutun ainoastaan omien unelmien takia. Ystävät ja sukulaiset eivät liioin päätöstä helpottaneet, yleisin kommentti oli: ”Hullujahan te ootte, miettikääs nyt oikeesti.”
Nyt kaksi kuukautta myöhemmin sukulaiset
ovat kyselleet, onkohan täällä suunnalla mahdollisesti vapaita asuntoja. He ovat kovaa vauhtia muuttamassa peräämme! Olemme kertakaikkisen yllättyneitä siitä, miten positiivisesti tänne muutto on vaikuttanut perheeseemme. Suurin syy siihen on uskomattoman avoimet ja ystävälliset ihmiset. Meidät on otettu vastaan lämpimästi ja siksi tämä paikka tuntui kodilta heti.
Ennen kaikkea olemme yllättyneitä siitä yhteisöllisyydestä, mikä täällä vallitsee. Täällä kaupoissa saa sellaista palvelua, josta muualla markettiviidakossa voi vain haaveilla. Harrastusmahdollisuudet ovat hyvät, on laskettelu, golf ja
lenkkipolut. Pienen koulun edut ja ilmapiiri on
sanomattakin selvää.
Meitä ei saa kaupunkiin takaisin, ei millään.
t. Ruohosen perhe

Aila Salmivaara

Positiivista joulun odotusta
Edellisessä jäsenlehdessä puhuttiin niin kansallispuistosta kuin kyläkoulustakin. Kansallispuiston selvitystyöstä annetut
kommentit on nyt koottu yhteenvetoa varten ja asian valmistelu lainsäädännöksi on alkamassa. Olisi hienoa, jos saisimme
päätöksen ensi kevään aikana. Pääosa kommenteista arvattavasti liittyi metsästyksen ja kalastuksen järjestämiseen alueella. Toivottavasti niiden suhteen löydetään kaikkien kannalta hyvä ratkaisu.
Kyläkouluasiasta ei tätä kirjoitettaessa ole uutta kerrottavaa. Koulujen kohtaloa selvittelevä työryhmä saa työnsä valmiiksi tammikuun loppuun mennessä. Virkamiehet ovat selvästi tuoneet esiin näkemyksenään, että Teijon koulua ei tule lakkauttaa. Tätä tukevat viimeaikaiset tapahtumat. Koulun oppilasmäärä on jo nyt ylittänyt ennusteemme muuttoliikkeen
ansiosta. Paikallinen teollisuus on ilmoittanut erinomaisista tulevaisuudennäkymistään ja tarpeesta palkata merkittävästi lisää väkeä. Sen onnistuminen edellyttää toimivaa kyläyhteisöä, joka houkuttelee perheitä muuttamaan tänne. Kyläkoulu on varmasti yksi tärkeimmistä muuttoon vaikuttavista tekijöistä.
Salon kaupunki on osana säästötoimiaan käynyt läpi ranta-alueitaan ja tutkinut mahdollisuuksia niistä luopumiseen säästöjen saavuttamiseksi.
Tällä listalla on useita rantoja Teijonkin alueelta. Kyläyhdistys on ilmoittanut kaupungille tarvittaessa huolehtivansa kaikista tarkastelun alla olevista ranta-alueista ja niiden kehittämisestä. Näin saamme turvattua uimarantojemme säilymisen. Ainoa virallinen uimaranta sijaitsee Mathildedalissa ja sen kunnossapidossa Kyläyhdistys on jo nyt tehnyt yhteistyötä kaupungin kanssa. Vilniemen uimaranta on jo ollutkin kokonaan Kyläyhdistyksen hallussa ja hoidossa. Puolakkajärven uimapaikan hoito siirtynee Kyläyhdistykselle. Aloitamme lähiaikoina neuvottelut kaupungin kanssa hoitovastuita koskevasta sopimuksesta.
Vuodenvaihteen ilotulituksen järjestely on siirtynyt Kyläyhdistykselle. Seutukunnan ainoasta uudenvuoden tapahtumasta on tarkoitus luoda perinne juhannusjuhlien tapaan. Odotettavissa on taas sankoin joukoin vierailijoita, jotka tuovat mukavan piristysruiskeen alueen elinkeinoille. Luvassa on entistä hienompi ilotulitus. Väkimäärä tietää paljon autoja, jotka yritämme parhaamme mukaan sijoittaa eri puolille kylää ja pyydämme
jo etukäteen anteeksi autoliikenteen mahdollisesti aiheuttamaa häiriötä. Vapaaehtoisvoimin teemme parhaamme, jotta juhla onnistuisi.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille!
Pauli Sarelius
Julkaisija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
Toimitus: Marja-Sisko Ranta, 044 596 9300, tiedottaja@teijo.fi
Taitto: Tatu Gustafsson
Jakelu: Teijon alueen taloudet
Painosmäärä: 900 kpl

Virkistyssuunnitelmia

Pvm ja klo ()

Tapahtuma. Lisätiedot.

Kyläyhdistyksen virkistystiimi kokoontui lokakuussa miettimään tulevan vuoden tapahtumia kylille.

Ke, pe, la
La  11‐15
Viikonloppuisin
La 23.11. klo 16‐
La 30.11. klo 21
La‐su 30.11.‐1.12.
La 7.12. klo 11‐15
La 7.12. klo 11‐15

Kyläsauna lämpiää Teijon rannassa. teijo.fi
Teijo‐tori Teijon Masuunilla. teijotori.blogspot.fi
Karaokea Terhossa. meri‐teijo.com
Joulun avajaiset. mathildedal.fi
Multasen Juntti‐ilta Terhossa! Vapaa pääsy! meri‐teijo.com
Joulumarkkinat Masuunissa. Kahvila, musiikkia, kirpputori. teijonmasuuni.fi
Joulupajamarkkinat. mathildedal.fi
Joulumyyjäiset Matilda Talolla. Pöytävuokra 5 €. Buffet. Arpajaiset.
Lisätiedot ja varaukset: Mathildedalin TY/p. 040 755 8594.
Skihausin välinemyynnin avajaiset ja mattohissin vihkiäiset. meriteijo.fi
Pöytäjuhlat Matilda Talolla. The BeatFellows. Buffet. Liput 12 e. teijo.fi
Koulun kuusijuhla Teijon Urheilutalolla. teijo.fi
Koulun joulukirkko Teijon kirkossa. teijo.fi
Jouluhartaus Luontokeskuksen pihalla. Glögitarjoilu. Viulumusiikkia.
luontoon.fi/Retkikohteet/retkeilyalueet/teijo
Terho 6‐vuotta! Mr. Breathless. Vapaa pääsy. meri‐teijo.com
Kauneimmat joululaulut Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi/pernio
Jouluun hiljentyminen. mathildedal.fi
Aattohartaus Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi/pernio
Jumalanpalvelus Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi/pernio
Suuri ilotulitustapahtuma Mathildedalissa. teijo.fi, mathildedal.fi
Alueen yhdistysten tapaaminen ravintola Brukinrannassa. teijo.fi
Pöytäjuhlat Teijon Urheilutalolla. teijonvenekerho.fi
Koko perheen SuomiSlalom kiertuepäivä MeriTeijo Skissä. meriteijo.fi
Elan Snowtour MeriTeijo Skissä. meriteijo.fi
Koko perheen talvirieha Teijon urheilukentällä + kyläsauna. teijo.fi
Dave Lindholm Terhossa. meri‐teijo.com

Kyläyhdistys järjestää yhdessä Mathildedalin
Työväenyhdistyksen kanssa kaikkien kylien
yhteiset Pöytäjuhlat Matilda Talolla 7.12. The
BeatFellows-orkesteri soittaa joka makuun,
humpasta heviin. : ). Työväenyhdistyksen
buffetista voi ostaa suolaista ja makeaa. Omat
juomat voi jokainen juhlija tuoda mukanaan.
Liput 12 e. Pöytävaraukset, p. 040 718 7486.
Joulukuussa kylätontut saattavat tarjota myös
joulupuuroa; seuraa ilmoittelua!
Hiihtolomalla Teijon urheilukentällä järjestetään koko perheen talvirieha – joko lumen
kanssa peuhaten taikka sitten muutoin. Päivän
päättää kaikille perheille avoin kyläsauna.
Lumien sulettua, keväällä järjestetään parisuunnistustapahtuma: rastit ja niihin liittyvät
tehtävät sijoitetaan Mathildedalin ja Teijon
alueen luontoon.
Kirjakkalassa puolestaan tapahtuu alkukesästä, kun ”aikuisten olympialaiset” polkaistaan
käyntiin. Kisalajeja vielä mietitään. Paikkana
on Kirjakkalan Alun talo ja urheilukenttä.
Syksyn jo perinteinen Teijo-Matilda -jalkapallo-ottelu siirtyy Kyläyhdistyksen siipien suojaan. Palloa potkitaan Teijon urheilukentällä.
Otteluun voivat osallistua kaikki Teijolla taikka Matildassa asuvat.
Varmaan keksimme vielä paljon muutakin.
Virkistystiimiin mahtuu mukaan suunnittelemaan kaikki halukkaat! Ja ehdotuksia kaikilta
kyläläisiltä otamme mielellämme vastaan.
Tarja Pölönen

Yhdistys- ja kerhotoimintaa
Teijon Seudun Eläkkeensaajien jouluruokailu Ravintola Brukinrannassa Teijolla
10.12. klo 15. Omaa ohjelmaa. Joulupukki
saapuu: mukaan pieni vapaaehtoinen paketti (5-10 e). Ruokailun hinta jäseniltä 23
e, muilta 25 e. Ilmoittautuneita on 42; lisää mahtuu. Soita 2.12. mennessä, p. 0400
559 552. Oikein hyvää loppuvuotta kaikille!
Marjatta Munter
Keramiikkakurssit jatkuvat kevätkaudella.
Tiistaisin klo 18-20 on Keramiikkakurssi aikuisille Teijon keramiikkapajalla. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset: Aila Salmivaara, p. 040
559 2279. Maanantain lapsi&vanhempiryhmä jatkaa hiukan satunnaisemmin. Asiasta kiinnostuneet, soitelkaa Satu Soinille, p.
045 137 1316. Virkistystiimi
Seuraava yhdistysten tapaaminen pidetään
to 16.1. klo 18. Jokaisesta yhdistyksestä
toivotaan paikalle yhtä-kahta osallistujaa.
Yhdistykset saavat vielä erillisen kutsun tilaisuuteen. TAKY/hallitus.

La 7.12. klo 10‐18
La 7.12. klo 19
Ke 18.12. klo 18
To 19.12. klo 10
La 21.12. klo 18
La 21.12. klo 22
Su 22.12. klo 15
Ma 23.12. klo 20
TI 24.12. klo 14
To 26.12. klo 18
Ti 31.12.  18‐21
To 16.1.2014
La 8.2.
Su 9.2.
Ma 17.2.
La 22.2.
La 22.2.

Muutokset mahdollisia. Ks. teijo.fi/tapahtumakalenteri.

Koulukuulumisia
Koululaisten iltapäiväkerho on sujunut kivasti. Kerholaisia on ollut yleensä reilu 10 aina
torstai-iltapäivisin - ja vapaaehtoisia kerhon
pitäjiä on löytynyt riittävästi. Kerhoa jatketaan joululoman jälkeenkin samalla tavalla
vaihtelevalla ohjelmalla. Vetäjäksi voi edelleen
ilmoittautua Leilalle, p. 040 513 3880.
Kiitos vielä Vilniemen Valinnalle koululaisille
lahjoitetuista lukuvuoden xylitol-pastilleista!
Koululaisten perinteistä ja kaikille avointa
kuusijuhlaa vietetään ke 18.12. Kyläläiset ovat
tervetulleita näytelmälliseen ja musiikilliseen
glögi-iltaan – samoin kuin seuraavan aamun
koulun joulukirkkoon.
Koulu- ja päiväkotitiimi

Kirkkokonsertti
Syksyiseksi perinteeksi muodostunut Musiikkia kynttilän valossa -konsertti Teijon kirkossa
järjestettiin nyt kolmannen kerran. Noin 80
henkeä tuli kuuntelemaan oman kylän taiteellisen vetäjän Jouni Lampisen kokoamaa konserttia.
Kyyneliltä ei tänäkään vuonna säästytty; yleisöltä tuli kiitosta onnistuneesta konsertista.
Konsertissa esiintyivät Teijon Seudun Eläkkeensaajien kuoro, Esko Alve, Toivo Holmberg, Riikka Koli, Ada Tammi, Jonna Ruohonen, Petteri Elo sekä Perniön suunnasta Teija

Salmi ja Kari Silander. Kiitos vielä kerran aivan mahtaville esiintyjille ja solisteille kauniista tunnelmallisesta konsertista! Tästä on hyvä
aloittaa joulun valmistelut. Hyvää adventtiaikaa kaikille.
Kirkkotiimi

Avustuksia hyviin tarkoituksiin
Kyläyhdistyksen hallitus jakoi lokakuun kokouksessaan osan juhannusjuhlien tuotosta paikallisten yhdistysten osoittamiin tarkoituksiin.
Kaikki hakemuksen ajoissa palauttaneet saivat
tukea:
–Mathildedalin Työväenyhdistys: Matilda
Talon kabinetin kunnostukseen 500 e
–Kirjakkalan Alku: Punttisalin lämmityskuluihin 800 e
–Teijon Venekerho: Venehallin maalauskustannuksiin 800 e
–Teijon Seudun Eläkkeensaajat: Virkistystoimintaan 300 e
–Teijon Toverit: Urheilutalon sisäkaton
eristykseen 800 e
Hallitus

Persoonallisia joulukortteja
Kyläyhdistys myy Aila Salmivaaran taiteilemia joulukortteja. Yksipuoleisessa kortissa on
kuvattu talvinen puukuja; kaksipuoleisessa
kortissa alpakat käyskentelevät lumisessa maisemassa. Kortteja myyvät Teijon Kyläkauppa,

Vilniemen Ilo, Teijon Masuuni sekä Kyläkonttori Kahvila, Brukinranta, Terho ja Ruukin
Kehräämö. Lisäksi niitä voi ostaa alueen myyjäistapahtumista.

Ravintola Brukinranta/Holle´s Kitchen

Tilaa jouluherkut meiltä - salaatit,
laatikot, leivonnaiset...
Tilaukset ma 16.12. mennessä,
nouto su 22.12. Brukinrannasta.

Palvelutiimi

P. (02) 731 1777

teijo.fi/palvelut ajan tasalle

holles.info, facebook.com/
Brukinranta

Kyläyhdistys on vuodesta 2008 pitänyt kotisivuillaan yllä alueen palveluhakemistoa. Tavoitteena on antaa niin kyläläisille kuin matkailijoille tiivis kokonaiskäsitys alueemme monipuolisesta palvelutarjonnasta. Nettisivuilla
käy keskimäärin yli tuhat ihmistä kuukaudessa. Jotta palveluja etsivät saavat oikeaa tietoa,
on jokaisen alueen yrityksen syytä huolehtia,
että omat tiedot pitävät paikkansa. Lähetä
muutoksista minulle sähköpostia osoitteella
tiedottaja@teijo.fi.
Marja-Sisko Ranta

Kyläsaunalle vuosilippu
Kyläsaunan valtava, yli kaksi vuotta kestänyt
remontti on valmis. Olemme luoneet vanhoihin puitteisiin vanhaa henkeä kunnioittaen hienon saunomisympäristön, josta kaikki
halukkaat voivat nauttia. Ilman kunnostusta
saunatoiminta olisi jo loppunut.
Kyläsaunan rakennuksen omistaa Salon kaupunki, joka on vuokrannut rakennuksen ja
sitä ympäröivät maa-alueet Kyläyhdistykselle. Kyläyhdistys vastaa saunan ylläpidosta ja
saunatoiminnan pyörittämisestä.
Kyläyhdistyksellä on vain satunnaisia tuloja,
joten se ei voi tukea muulla toiminnallaan
saunan käyttöä. Saunan pitää siis kattaa omat
kulunsa saunamaksuilla. Nyt kun sauna on
jonkin aikaa ollut sähkölaskutuksen piirissä,
meille on syntynyt kuva saunan todellisista
siivous- ja sähkökustannuksista. Valitettavasti kertyneet saunamaksut eivät kata saunan
kustannuksia.
Kyläyhdistyksen hallitus on ryhtynyt toimiin saunan talouden tasapainottamiseksi ja
päättänyt korottaa saunamaksuja ja ryhtynyt
myös toimiin saunojien määrän lisäämiseksi.
Paras tapa turvata kyläsaunan toiminnan jatkuvuus ja saunan kehittäminen on hankkia
uusi vuosilippu. Lippu maksetaan kerralla
ja se mahdollistaa rajattoman saunomisen
ympäri vuoden. Kyläyhdistykselle lippu luo
mahdollisuuksia pyörittää toimintaa myös
hiljaisempina aikoina.

Kuva: Ari Ranta

Perinteinen ilotulitus 31.12.
Vuodenvaihteen perhetapahtuma toteutetaan
Mathildedalissa jo neljännen kerran. Kävijämäärä on kasvanut alun muutamasta sadasta
lähelle paria tuhatta henkeä, mikä alkaa olla
näille kylille yhtäaikaisten vieraiden enimmäismäärä.
Tänä vuonna panostamme erityisesti liikenteenohjaukseen ja pysäköintiin. Toivomme,
että autolla tulevat ajoittaisivat saapumisensa
Matildaan selvästi edellisvuosia aikaisemmin.
Kaikki mahtuvat paikalle, mutta perillä olisi
hyvä olla jo klo 18-19. Paikalliset yrittäjät ja
yhdistykset pitävät huolen, että ilotulitusta ei
tarvitse odotella tyhjin toimin. Siitä lähdetään,
että tylsää ei ole kellään. Tapahtuma alkaa klo
17.30 ja huipentuu pyromusikaaliin tasan klo
20.
Myös tänä vuonna yleisö voi osallistua ilotulituksen kustannuksiin. Pommikolehtia kerätään joulukuun ajan Vilniemen Valinnassa,
Teijon Kyläkaupalla, Ravintola Terhossa ja
Ravintola Ruukin Krouvissa. Mitä enemmän
saadaan rahaa kasaan, sitä parempi show on
jatkossa.

Lisätietoa lippujen hinnoista löytyy kyläsaunalta sekä osoitteesta teijo.fi/palvelut/sauna.
Kertalippuja ja lippuvihkoja myydään Teijon
Kyläkaupalla. Vuosilipun tilaajalle Kyläyhdistys lähettää laskun.

Joka vuosi useat katsoja ovat tulleet kysymään,
minne saa maksaa hienosta show’sta. Tapahtuman vastaavana tuottajana olen sitä mieltä,
että tämä on ilmainen tapahtuma eikä pääsymaksu tule kysymykseenkään. Itse ajattelen,
että jos ostaisin omia raketteja vaikka kolmella
kympillä, niin eipä sillä kaksista näytöstä vielä saa. Sen sijaan laittamalla kympin tai kaksi
pommikolehtiin voin olla osana tekemässä isompaa ja näyttävämpää kokonaisuutta.
Joukkorahoitus on sitä paitsi ihan hirveän
trendikästä nykyään!

Pauli Sarelius

Tommi Lähde

Iloiset pöytäjuhlat
Matilda Talolla la 7.12. klo 19.
Tanssittajana
the BeatFellows. Buffet.
Liput 12 e.
Pöytävarauksia voi tehdä
etukäteen
p. 040 718 7486/Tarja.
Järj. Kyläyhdistyksen
Virkistystiimi ja
Mathildedalin työväenyhdistys

La 7.12. välinemyynnin avajaiset klo 10-18 ja
mattohissin viralliset vihkiäiset klo 13
- ilmaiset ajelut vaikka kengät jalassa!
Rinteet avataan heti kun talvi saapuu! Seuraa
ilmoittelua nettisivuillamme ja Facebookissa!

Hoitola & Majoitus Sypressi Oy
Aina suosittu joululahjavinkki:
Hemmottele läheistäsi hierontalahjakortilla.
Matildan puistotie 6
p. 040 718 7486
www.sypressi.fi

Joulun herkut & lahjat
Kahvila Kyläkonttori, Mathildedal
avoinna la-su klo 11-16.
www.mathildedal.fi

