
1 Teijon retkeilyalue
 • Teijon Luontotalo, kalamajat, leirintä- ja caravanalue,
  vuokrasauna, p. 0205 644 700, www.luontoon.fi 
 • Extreme Fun, melonta- ja elämysohjelmat, p. 040 522 6325,
  www.extremefun.org 
2 Meri-Teijo Center
 vuokramökkejä ja vapaa-ajan asuntoja, p. (02) 736 3801,   
 www.meri-teijo.com
3 Meri-Teijo Makasiinit
 p. 044 592 9847, www.meriteijomakasiinit.fi  
 • Kahvila Kyläkonttori, avoinna kesäisin joka päivä 11–16,   
  p. 044 592 9847
 • EveShop, käsityö- ja vanhantavaranpuoti,
  avoinna kesäisin ti–la 11–16, p. 040 718 7337
 • Tildan ja Huldan puoti, sisustus- ja lahjatavarapuoti,
  avoinna kesäisin ke–su 11–16, p. 0400 561 358  
4 Meri-Ruukin lomakylä
 p. 020 741 8409, www.meri-ruukki.fi 
5 Punaportti -tilaussauna meren rannalla
 p. 0400 877 894
6 Liikuntapalveluja
 • Meri-Teijo Ski, pyörävuokraamo, rinneautoilukeskus,
  caravanalue, Ravintola Skihouse Bistro auki tilauksesta,   
  p. (02) 736 3880, www.meriteijo.fi 
 • Meri-Teijo Golf, golf-kurssit ja opastukset, Golfravintola,
  tilausrantasauna, p. (02) 736 3955, www.meriteijogolf.com
 • Starateam Oy, yritystapahtumia, p. (02) 778 2126,
  www.starateam.fi  
7 Teijon kylä
 • Teijon Manteli -kyläkauppa, tavaroiden kuljetuspalvelu,   
  avoinna ma–pe 9–18, la 9–15, p. (02) 736 6160
 • Teijon kirkko, avoinna tilauksesta, p. (02) 736 6333
 • Ravintola Brukinranta, avoinna ma–pe 9–16 (-02),
  la 12–21 (-02) ja su 12–19 (-02), p. (02) 736 6333,
  www.rascatering.com
 • Teijon kartano, kokous- ja juhlatilaisuuksia tilauksesta,
  p. (02) 736 6470, www.teijonkartano.fi 
 • Teijon talli, p. 0400 590 660
 • Teijon kyläsauna, yleiset vuorot pe 15–19 miehet ja 19–21 naiset
 • Teijon paja, elävä museo, työnäytöksiä, la 10–14 ja
  sopimuksen mukaan, p. 0400 840 709
8 Villa Aleksanteri
 p. 045 635 4700, www.villa-aleksanteri.fi 
9 Merikulma
 • Meri-Caravan, vuokramökkejä ja caravanalue,
  kokous- ja juhlatilat, tilausrantasauna, p. 040 566 3404,
  www.mericaravan.fi   
 • Meri-Vihannes, mahdollisuus tutustua rapualtaisiin,
  kasvihuoneviljelyyn, omenatarhaan ja kotieläinpuistoon,   
  kahvila, avoinna 10–21, p. (02) 736 1240,
  www.saunalahti.fi /merivica

Tapahtumia Teijon alueella

Pe 22.6. klo 19–01 Juhannusjuhlat
Arpajaiset, buffet, saappaanheittoa, kokko ja tanssit sekä
lapsille ongintaa ja työntöautoilua, aikuiset 5 €, alle 12-vuotiaat 
ilmaiseksi, Teijon veneranta, Teijon alueen yhdistykset.

La 14.7. klo 20–24 Lavatanssit
Buffet, tanssiorkesteri Erja ja Perfi dia,  Matilda-talon lava,
Mathildedalin Työväenyhdistys.

La 4.8. klo 12 Koko perheen
leikkimielinen virkistyspäivä
Klo 12 luontoretki rasteineen; lähtö ja paluu Luontotalolle,
illalla on lavatanssit ja palkintojen jako Matilda-talolla,
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen Mathildedalin Virkistystiimi.

La 4.8. Jurtta-festivaali
Musiikkia, runoutta ja teatteriesityksiä kaiken ikäisille,
Meri-Teijo Makasiinit, Teatteri Quo Vadis, www.quovadis.fi .

La 18.8. Elojuhlat
Sadonkorjuutori klo 10–14, iltaohjelma klo 18–21 Valimossa,
Meri-Teijo Makasiinit, Meri-Teijo Makasiinit -kulttuuriyhdistys.

Teijon retkeilyalue
Koko kesän ohjattuja luonto- ja elämysretkiä sekä ohjelmaa
niin lapsille kuin aikuisillekin, tiedustelut: p. 0205 64 4700,
www.luontoon.fi .

Taiteentiet ympäristötaidetapahtuma
 Salonseudulla 2006–2009

r u u k k i t i e

 Johanna Hammarberg, 1973
 Katsomisen arvoinen paikka
 Kävelyretki Mathildedalissa

A Tullintien ja hevoshaantien risteys
B Postpoffi 
C Matildan puistotie
D Punaiset talot
E Näköalatie
F Chalets
G Meri
H Satama
I Ruukki 
J Puro

Mathildedal

F
E

H

G

J
I

D
C

B

A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

r u u k k i t i e
-ympäristötaidenäyttely Merikulmasta Kirjakkalan
ja Teijon kautta Mathildedalin satamaan 

Näyttely on avoinna 13.6.–31.8.2007. 
Mathildedalin rantamakasiineihin sijoittuvat teokset
ovat nähtävissä näyttelyn ajan joka päivä klo 11–16
kahvila Kyläkonttorin aukioloaikoina.

Reitti on merkitty alueelle valkomustavihrein TAITEEN 
TIET -opastein.

Näyttelyn teokset ja tapahtumat sijoittuvat reitin varrelle ker-
toen tarinoita ruukkialueen historiasta, sen tästä päivästä ja 
tulevaisuudesta.

Ruukkitie-ympäristötaidehankkeen toteuttaa Maaseudun 
Sivistysliitto yhteistyössä Kuvataideakatemian, Perniön kun-
nan ja paikallisten kyläyhdistysten kanssa. 

Ruukkitie on toinen nelivuotisessa Salonseudulle sijoittu-
vassa Taiteen tiet -ympäristötaidesarjassa. Rälssitie-näyttely 
avasi sarjan kesällä 2006 ja hanke saa vuosina 2008 ja 2009 
jatkoa kesänäyttelyillä.

Lisätietoa: www.taiteentiet.fi 
Kannen kuva: Lotta-Pia Kallio ja Jaana Saario
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Mitä meistä jää –

ihmiselämä

ruohontallausta

ja metallinetsintää

ehkä tarina

kuin uni unohtuva.

 

(Tiina Hölli, 2007)
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  Tiina Hölli, 1960
  Mitä meistä jää
  Meri-Teijo Makasiinit, Mathildedal

Mathildedalissa Meri-Teijon makasiineilla, joen varrella entisellä teh-
dasalueella etsitään maaperään jääneitä metalliesineitä avajaisten 
lisäksi 26.6, 10.7 ja 24.7 klo 13, 2.8 ja 11.8 klo 11 ja 31.8 klo 15. Tällöin 
ympäristöteoksen muodostumiseen voivat osallistua kaikki, joita et-
sintä metallinilmaisimella kiinnostaa. Puhdistettavaa maa-alaa saa 
käydä kaivamassa muulloinkin näyttelyn ajan. Löydetyt esineet ja 
terveiset uusille etsijöille tulevat näytteille viereiseen Työkaluva-
rastoon.

  Johanna Hammarberg, 1973
  Katsomisen arvoinen paikka
  Kävelyretki Mathildedalissa, ks. esitteen toinen puoli

Teijon ruukkikylät kokivat 80-luvun alussa katastrofin, joka ravisteli 
muuta Suomea vasta laman aikana: työ, joka oli elättänyt aluetta sa-
toja vuosia, osoittautui kannattamattomaksi. Tällöin alueelle luotiin 
ensimmäistä kertaa matkailuun perustuva elinkeinostrategia. Ajan 
kasinotaloushuumassa rahoittajia löytyi suurillekin suunnitelmille.

Lama vei 80-luvun innovaattorit konkurssiin ja hidasti kylien ke-
hittämistä ”Itämeren alueen vetovoimaiseksi matkailukeskukseksi”.  
2000-luvulla aluetta on jälleen ryhdytty voimallisesti myymään ja 
kehittämään matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden tarpeisiin.

Kävelyretken pysähdyspaikoilta on aikaisemmin otettu alueen 
markkinointitarkoituksiin käytettyjä kuvia. Pysähdyspaikat tunnis-
taa kuvista. Maastossa ei ole merkintöjä.

Teos jatkuu osoitteessa http://paikantunne.blogspot.com/
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  Terhi Järvinen, 1972 ja Maija Saksman, 1971
  Kuinka Voitte Herra Mathildedalin Ruukki?
  Tutkimusretki lähiympäristöön
  Meri-Teijo Makasiinit, Mathildedal

Taideteos on tv-formaattiin puettu lasten haastatteluohjelma. Videon 
kautta tutustutaan lapsen tapaan hahmottaa maailmaa ja ympäristöä 
sekä näiden merkityksiä ja rakenteita.

Lapset haastattelevat ympäristön kohteita ja kertovat omia näke-
myksiään Ruukkitien ympäristöstä.

Kohteet näkyvät Mathildedalin ruukkiympäristössä kyltein, jois-
ta voi myös lukea lasten haastateltavilleen antamat nimet. Videota 
voi katsella Mathildedalin Kahvila Kyläkonttorin yläkerrassa.

  Tarja Ervasti, 1957
  Tulkintoja ikiliikkujasta
  Meri-Teijo Makasiinit, Mathildedal

Ruukkikulttuuri peilautuu teoksessa kahden paikallisen innovaat-
torin kautta. 1800-luvun monipuolinen tehtaanpatruuna Robert Bre-
mer kehitti kaivostoimintaa, harrasti tähtitiedettä ja ennusti veden-
paisumuksen, jonka varalta hän varustautui Arken-kaljaasilla. Hän 
kehitti ikiliikkujaa, jota voitaisiin soveltaa laivojen voimanlähteenä. 
Jälkiteollisessa Teijossa eläkkeellä oleva Matti Hirvenoja rakentaa 
kierrätysosista moottorivarusteisia polkupyöriä.  

Ervastin tilataideteoksessa Mathildedalin ruukin Hiilivarastossa 
on esillä Hirvenojan mielikuvituksellisia polkupyöriä ja Bremeristä 
innoittunut valo-liike-modulaattori.

  Teemu Kivikangas, 1979
  Meren muisto
  Meri-Teijo Makasiinit, Mathildedal

Dokumentaarinen videoteos entisistä merimiehistä ja ammattikun-
taan liittyvästä mytologiasta. Videoteos on näytteillä Mathildedalin 
ruukin entisessä putlauslaitoksessa, joka on kunnostettu museokäyt-
töön pajaksi. Jo paikka itsessään vie katsojan veden äärelle, sillä latti-
an poikki virtaa puro, tuoden sisätilaan luonnollisen veden äänen.
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  Marja Mikkonen, 1979
  Vedenpaisumus
  Teijon kylä

Teijon kirkko seisoo keskellä Teijon kylää korkealla kalliolla. Kir-
kon rakennutti omalaatuinen ruukinpatruuna Robert Bremer tiet-
tävästi kiitoksena Jumalalle siitä, että hänen tähtien asennoista 
ennustamansa vedenpaisumus ei tapahtunutkaan laskelmien mu-
kaisesti vuonna 1826. Kirkko rakennettiin pagodityyppiseksi ja se 
vihittiin käyttöönsä vuonna 1830. Vedenpaisumus-ääniteoksessa 
vedenpaisumus kummittelee kirkossa: yleisö voi kuunnella kir-
kosta kantautuvaa meren ääntä kirkon ulkopuolelta.

  Lotta-Pia Kallio, 1969 ja Jaana Saario, 1974
  Pato
  Kirjakkalan ruukki

”Tahdomme liputtaa Kirjakkalan patoalueen puolesta.” Teoksen 
myötä tuodaan esille paikallisten asukkaiden toiveita, ajatuksia ja 
unelmia patoalueen ympäristöstä ja elämästä. Taideteoksen liput 
ovat rinnastettavissa buddhalaisten lipuille luomaan merkityk-
seen, missä lippuja on ripustettu sellaisten paikkojen päälle, joita 
on haluttu suojella ja joille toivotaan hyvää tulevaisuutta. Liput 
Kirjakkalan patoalueella kuvaavat alueen arvoa ja pyhyyttä. Liput 
pystytettiin yhdessä kyläläisten kanssa 12.6.

  Sikke Kiviranta, 1941
  Luuppi 
  Meri-Vihanneksen ranta, Merikulma

Green Art -taidetapahtumasta tuttu tutkimuskatos muokkautuu 
oikeaksi muistojen aarreaitaksi ja paikallisten tarinoiden mökiksi. 
Luuppi on paikka jossa voi rauhoittua, istua hiljaa ja vain aistia 
ympäröivää luontoa. Siellä voi lukea Ruukkitien varrella asunei-
den ihmisten muistoja ja eläytyä menneen ruukkiaikakauden maa-
ilmaan. Katos on sijoitettu Meri-Vihanneksen rantaan, jossa voi 
aistia veden, ruukkeja yhdistävän luonnon elementin. 
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Kiitokset: Taiteen keskustoimikunta,
Perniön kunta, Kuvataideakatemia,
Teijon alueen kyläyhdistys ry,
SAAS-Instrumentti, Villi Pohjola,
Meri-Vihannes sekä Tuula ja Harri 
Gustafsson

Meri-Teijo Makasiinit, Mathildedal
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