
10.00    Kunnanjohtajan  avaussanat
10.05  Teuvan juhlavuoden nimikkokappale
             Kotiin, säv. Tuomo Tiitinen, san. Mika Nisula
10.10    Kansalaisopiston Sekakuoro
10.20    Teuvan kansallispuvun ja Lautamäen
             muinaispuvun esittely, Anja Ristiluoma
10.30    Kansalaisopiston Helkyt kanteleryhmä
10.45    Panula-opiston musiikkiesitys
  Siili esittäytyy
11.00    Taikuri Peter Daniels
11.30    Panula-opiston musiikkiesitys
11.45    Nuorisovaltuusto esittäytyy
12.00    SKENS yläkoulun bändi
12.20  Teuvan nimikkoleivonnainen -kisan
             voittajien palkitseminen

Päivän ohjelma:

12.30     Tubettaja Miklu Bäck 
13.00    Teuva 150 klasis -revyysketsi
13.10    Katkelmia siilivihoista;  Anja ja Pentti 
             Mantila, Antti Koivu
13.20    Revyysketsi jatkuu...
13.30    Murrepakinoitsija Kirsti Luhtala
14.00    TEAK, tulevaisuuden näkymät, yhdisty-
             minen Yrittäjäopistoon, Ari Maunuksela
14.10    Katkelmia siilivihoista
14.30  Kansalaisopiston Soitinyhtye
15.00    Postilaatikkopyöräilyjen polkupyörän arvonta

Lisäksi päivän aikana paljon muuta nähtävää ja koettavaa!

20.00    Teuva150 -VALOSHOW KIRKONRAUNIOILLA,
mukana Teuvan kirkkokuoro ja Kansalaisopiston naiskuoro Kamomilla.  
-> Tule ajoissa paikalle, tapahtuma kestää vain n. 20 min. 

LOUNAS klo 11 – 13.

KAHVITUS
koko päivän, tarjolla 
Teuva leivonnainen 
-kilpailun voittajaleivos.

Katso
KULJETUKSET 
viime viikon Tejukasta tai

www.teuva.fi/teuva150

TERVETULOA
Teuva 150 –synttäreille Teakille
(os. Rasintie 1, 64700 Teuva)

la 6.10.2018 klo 10-15

Yhteistyökumppanit juhlassa:

SAUNANTURVAJOUKOT
Saunaseura Saunanturvajoukot ja 
Teuvan Saunaparaati tuovat TEAKin 
pihamaalle siirrettävän saunan Zauna-
ZiL´in ja kylpypaljukärryn, jotka ovat 
lämpiminä koko Teuva150-synttäripäi-
vän yleisöä varten – pyyhe ja uikkarit 
mukaan! Mukana on myös Sauna-
ajoista tuttu Onnenpyörä = jokainen 
pyöritys voittaa, lapsille “Rapid Zil 
Finnish Sauna Force”-tarroja, ym. 
Otathan pyyhkeen ja uikkarit mukaan.

SIIRRETTÄVIEN SAUNOJEN
KOKOONTUMISAJOT RY. 
Sauna-ajot on hurmannut saunakan-
saa jo vuodesta 2006 lähtien. 6.10. 
on myynnissä Sauna-ajojen juhlakir-
jaa edullisesti esim. isäinpäiväksi tai 
joululahjaksi.

KOMSIN KYLÄSEURA
Komsin kyläseura on järjestämässä 
elävää joulukalenteria nyt toista ker-
taa. Varauksia joulukuulle 
otetaan vastaan ja näytillä on yhteen-
vetoa viime vuoden kohteista.

TEUVA-SEURA
Myynnissä kirjoja ja äänitteitä.

POP-PANKKI
Pyöräytä POP Pankin pisteellä onnen-
pyörää ja voita pussillinen paikallista 
perunaa. Lisäksi arvonnassa voit voit-
taa elokuvalippuja tai paljun pihaasi 
viikonlopuksi.  

FOTO-NISULA
Juhlassa on valokuvanäyttely Nisulan 
valokuvaajasuvun arkistoista: ”Teuva-
laista työtä”.” Myynnissä  kuvakirja-
sarjoja, joissa on kotiseutuhistoriaa. 
Mukana myös muuta kirjallisuutta ja 
kortteja Teuvalta, alttaritaulukuvia ke-
hystettynä jne. Mahdollisuus maksaa 
pankkikortilla. 

TEUVAN TAIDESEURA RY.
Teuvalaisia taiteilijoita, kunnan 
kokoelmista –taidenäyttely. Teuvan 
taideseuran jäseniä myös paikalla 
työnäytöksineen. Tervetuloa!

SUOMI-PUOLA-YHDISTYS
Vireää yhdistystoimintaa yli 40 vuotta. 
Jatkuvat kontaktit ja kulttuurinvaihtoa 
ystävyyskaupunki Cieszynin kanssa.

KANSANTANSSIRYHMÄ KIEPSU 
historian esittelyä valokuvin.

PARRAN HALTIAT
Toimintapisteemme on ulkona eikä 
säikähdä pientä sadetta. Pisteelläm-
me on mahdollisuus nähdä ja kokea 
partiota mm. laavussa nukkumalla, 
trangiaa kokoamalla sekä partiotietoja 
haastamalla. Tervetuloa koko perheen 
voimin !

KIRJAILIJA HENRY AHO
Myynnissä kirjoja, omaa tuotantoa.

KINO-KUVA /
TEUVAN NUORISOSEURA
Kino-Kuva/ Teuvan nuorisoseura 
esittelee tulevaa syksyn elokuvaoh-
jelmistoa sekä nuorisoseuran tulevia 
tapahtumia.

MLL TEUVAN OSASTO
Tule tutustumaan MLL:n toimintaan 
ja osallistumaan arvontaan.  Lapsille 
myös pomppulinna.

TEUVAN KALEVALAISET RY.
Myynnissä  Teuva -villasukkia kaiken-
ikäisille. 

LUOVANKYLÄ/ 
AHTI HIETIKKO
Luovankylän historiakirjan esittelyä.

TEUVAN RIVAKKA /
PAINIJAOSTO
Tervetuloa tutustumaan Teuvan 
Rivakan painijaoston toimintaan 
painisalille, joka sijaitsee nykyisin 
Teakin tiloissa, kirkonkylän puolei-
sessa päädyssä. Pidämme lauantaina 
ylimääräiset harjoitukset ja paikalla 
ovat myös teuvalaiset painijaveljekset 
Tero ja Henri Välimäki.

TEUVAN RIVAKKA /
SUUNNISTUSJAOSTO
Tule kokeilemaan sprinttisuunnistusta 
ajalla tai ilman aikaa Teakin piha-
alueelle klo 13-15, radan pituus on 
n. 400 m.

TEUVAN RIVAKKA /
YU-JAOSTO
Yleisurheilu on paikalla Teakin tennis-
kentällä klo 13-15, aiheena yu-rata.

TEUVAN KUNTA
Kunnan  johtavia viranhaltijoita on 
paikalla koko päivän. Osallistu nimik-
koeläin siilin nimikilpailuun. Jaossa 
mm. Teuva harrastaa esitteitä ja Teuva 
ilmapalloja.

NUORISOVALTUUSTO 
Selfieseinällä voit kuvauttaa itsesi. 
Siilisuunnistusta perheen pienimmille.

RIIPIN NUORISOSEURA
Riipin Nuorisoseura on kokous/arki/
juhlatilaisuuksiin vuokrattava tila. 
Siellä toimii Hyvän Olon Kerho ja 
Kansalaisopiston järjestämää toimin-
taa. Itse järjestämme karaoketansseja 
ja kirppari tapahtumia. Olemme 
mukana synttäritapahtumassa.

TEJUKA
Tutustu lehdentekijöihin, anna palau-
tetta ja juttuvinkkejä tai tilaa Tejuka.

TRILLAN etsivä nuorisotyön ohjaaja
on menossa mukana koko päivän.

Paraatin vastaanottaa maailmankuulu tuottaja
Bonita “Bonnie” Pietila Hollywoodista.

TERVETULOA yleisö reitin varrelle ja siirtosaunat, 
-paljut, antiikki- ja erikoisajoneuvot, Amerikanraudat 
ja muut asiaan vihkiytyneet ajopelit paraatijonoon.

RZFSF – Saunaseura Saunanturvajoukot

Perjantaina 27.7.2018 klo 18 ajetaan
Teuvan Saunaparaati
KANSAINVÄLISESTI reitillä:
Porvarintie – Asematie – Luonto-Parra

Lisätietoja juhlasta Annukka Käkelä p. 050 386 4607 tai annukka.kakela@teuva.fi


