YHTEISTYÖKUMPPANIT JUHLASSA:
SAUNANTURVAJOUKOT
Saunaseura Saunanturvajoukot ja Teuvan Saunaparaati tuovat TEAKin pihamaalle siirrettävän saunan
Zauna-ZiL´in ja kylpypaljukärryn, jotka ovat lämpiminä koko Teuva150-synttäripäivän 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 saunakansaa jo vuodesta 2006 lähtien. 6.10. on myynnissä Sauna-ajojen
juhlakirjaa edullisesti esim. isäinpäiväksi tai joululahjaksi.
KOMSIN KYLÄSEURA
Komsin kyläseura on järjestämässä elävää joulukalenteria nyt toista kertaa. Varauksia joulukuulle
otetaan vastaan ja näytillä on yhteenvetoa viime vuoden kohteista.
POP PANKKI
Pyöräytä POP Pankin pisteellä onnenpyörää ja voita pussillinen paikallista perunaa. Lisäksi arvonnassa
voit voittaa elokuvalippuja tai paljun pihaasi viikonlopuksi.
FOTO-NISULA
Juhlassa on valokuvanäyttely Nisulan valokuvaajasuvun arkistoista: "Teuvalaista työtä"."
Myynnissä kuvakirjasarjoja, joissa on kotiseutuhistoriaa. Mukana myös muuta kirjallisuutta ja kortteja
Teuvalta, alttaritaulukuvia kehystettynä jne. Mahdollisuus maksaa pankkikortilla.
TEUVAN TAIDESEURA RY.
Teuvalaisia taiteilijoita, kunnan kokoelmista –taidenäyttely. Teuvan taideseuran jäseniä myös paikalla
työnäytöksineen. Tervetuloa!
PARRAN HALTIAT
Toimintapisteemme on ulkona eikä säikähdä pientä sadetta. Pisteellämme on mahdollisuus nähdä ja
kokea partiota mm. laavussa nukkumalla, trangiaa kokoamalla sekä partiotietoja haastamalla.
Tervetuloa koko perheen voimin !
SUOMI-PUOLA YHDISTYS
Vireää yhdistystoimintaa yli 40 vuotta. Jatkuvat kontaktit ja kulttuurinvaihtoa ystävyyskaupunki
Cieszynin kanssa.
TEUVAN RIVAKKA/PAINIJAOSTO
Tervetuloa tutustumaan Teuvan Rivakan painijaoston toimintaan painisalille, joka sijaitsee nykyisin
Teakin tiloissa, kirkonkylän puoleisessa 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
n. 400 m
KINO-KUVA/TEUVAN NUORISOSEURA
Kino-Kuva/ Teuvan nuorisoseura esittelee tulevaa syksyn elokuvaohjelmistoa sekä nuorisoseuran tulevia
tapahtumia.
TEUVA-SEURA

Myynnissä kirjoja ja äänitteitä
KIRJAILIJA HENRY AHO
Myynnissä kirjoja, omaa tuotantoa
MLL TEUVAN OSASTO
Tule tutustumaan MLL:n toimintaan ja osallistumaan arvontaan. Lapsille myös pomppulinna.
LUOVANKYLÄ/ AHTI HIETIKKO
Luovankylän historiakirjan esittelyä
TEUVAN KALEVALAISET RY.
Myynnissä Teuva -villasukkia kaikenikäisille
TEUVAN KUNTA
Kunnan johtavia viranhaltijoita on paikalla koko päivän. Osallistu nimikkoeläin 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 toimintaa. Itse järjestämme karaoketansseja ja kirppari tapahtumia.
Olemme mukana synttäritapahtumassa.
TRILLAn etsivä nuorisotyön ohjaaja menossa mukana koko päivän
Siili seikkailee juhlassa
Lounas klo 11 – 13
Kahvitus koko päivän, tarjolla Teuva leivonnainen kilpailun voittajaleivos
Katso kuljetukset viime viikon Tejukasta tai www.teuva.fi/teuva150

