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Jessica Ålgars-Åkerholm
eijon alueella Salossa houkuttelevat vanhat ruukkikylät, Teijon kirkko ja kauniit retkeilymaastot järvimaisemissa. Talvella voi hiihtää tai lasketella Meri-Teijon laskettelukeskuksessa.

Matkailu ja loma-asuminen keskittyvät idylliseen Mathildedalin kylään, jonka vanha ruukkialue meren rannalla on heräämässä uuteen kukoistukseen. Alueella on myös vierasvenesatama.
Vasaranpauke kuuluu monessa vanhassa ruukkirakennuksessa. Tänä syksynä pankin varastoon 1700- ja 1800-luvulta avataan neuvottelutila. Rakennuksiin kunnostetaan mm. majoitustilaa, elokuvastudio ja taiteilijaresidenssi.
Lounasta voi syödä tunnelmallisessa ravintola Ruukin Krouvissa ja kesäisin kahvitella Kyläkonttori Kahvilassa. Alueella on kolmena kesänä toiminut kesäteatteri, jossa kävi tänä kesänä
yli 4000 katsojaa. Joulukuussa alueella on markkinat ja aaton aattona jouluhiljentyminen.
Suuri osa työstä tehdään kyläläisten talkootyönä. Tämä on varmasti osasyynä siihen, että
Varsinais-Suomen kylät ry valitsi tänä vuonna Teijon alueen vuoden kyläksi.

TEIJON ALUE JA MATHILDEDAL
Missä sijaitsee: Salosta etelään 20 km, 70 km
Turusta. Alueeseen kuuluvat kylät Mutainen,
Kirjakkala, Teijo ja Mathildedal
Kiinnostavia kohteita: mm. 50 km merkittyjä retkeilyreittejä, Teijon kirkko, Pajamuseo,
Kirjakkalan, Teijon ja Mathildedalin ruukkialueet sekä Hamarinjärven, Sahajärven ja
Matildanjärven padot vuodelta 1688.

Teijon ruukkialueet
heräävät uuteen
kukoistukseen

Teijos bruksbyar blomstrar upp igen
I området Teijo i Salo lockar gamla bruksbyar, Teijo kyrka och vackra utfärdsrutter i sjölandskap. På vintern kan man skida i naturen eller i skidcentret Meri-Teijo Ski.
Turismen och fritidsboendet koncentreras till idylliska Mathildedal, vars gamla bruksområde vid havet börjar blomstra upp igen. Intill finns även en gästhamn.
Hammarslag hörs i flera av de gamla bruksbyggnaderna. I höst öppnar ett konferensutrymme i den gamla bankens förråd från 1700- och 1800-talen. I en byggnad restaurerar man
för inkvartering, i andra öppnar en filmstudio och konstnärsresidens.
Man kan äta lunch i Rukiin Krouvi, på sommaren även dricka kaffe i Kyläkonttori Kahvila.
Under tre somrar har en vacker sommarteater verkat på området, i sommar hade den över
4000 besökare. I december ordnas en julmarknad och dagen före julafton stillnar byborna
inför julen.
En stor del av arbetet utför byborna som talkoarbete, vilket är en orsak till att föreningen
Egentliga Finlands byar i år valde Teijo till årets by.
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Huomaa myös tämä: Teijon alueella on laskettelukeskus, golfkenttä ja Action Park, jossa
voi harrastaa mm. rinneautoilua tai laser trap
ammuntaa.

