
Perjantai 29.6.2012
klo 19 Tuiskulan Kesäteatteri, ensi-ilta
 Arto Myllärinen: Sovinto

Lauantai 30.6.2012:
Urheilutapahtumat
klo 13 Kertun kirmaisu 
kunnanvirastolta, Köyliöntie 9,
Yttilän Ottaan  
klo 14 Kylien välinen Mölkky-
kisa Yttilän Museokoululla 
klo 15  Naisten pesäpallo-ottelu
Köyliö - Ulvila  
Taidetta ja muuta mukavaa
klo 12-15 Tuiskulan Kotikolo, kuukauden taiteilija 
Helena Ruchti-Kovero Sveitsistä. Vähäjärventie 15, 
Tuiskula
klo 12-17 Tyytyn alakoulu, Anneli Hilli: Kukka-
maalauksia ja grafiikkaa. Pyhän Henrikintie 691 A
klo 12-17  Tunnetun köyliöläisen kuvataiteilijan 
Väinö Nummiston ateljee vastapäätä Tyytyn koulua
klo 12-17 Hammarin paja, naulojen taontaa ja pajan 
esittely. Pyhän Henrikintie  654
klo 11.30-18 Villa Linturi, Köyliön Nykymarttojen 
keittokirjanäyttely ja Seppo Anttilan omia teoksia ja 
tauluja hänen yksityiskokoelmastaan, Köyliöntie 7
klo 12-18 Yttilän Osuuspankki,  Jukka Juhani Uusi-
talo: Maalauksia. Pyhän Henrikintie 383
klo12-14 Köyliön kirjastossa näyttely Lapsuuteni
rakkain kirja – tuttujen köyliöläisten varhaisia luku-
elämyksiä!  Paikalla käväisee myös Roihu-noita.
Karjalantie 1 a
Pihakirppis Elorannan pihassa  klo 10-15, Lintu-
mäentie 10. Pöytävaraukset 25.6. mennessä Kaarina 
Viitaselle, puh. 050-4671857. 
Poniajelua lapsille klo 12-14, Villa Linturi (Varaathan 
pikkurahaa mukaasi!),  Köyliöntie 7
Ristolan Pizzeria on avoinna la-su klo 11.30-21.00
Neulekauppa Kaino on avoinna klo 10-14
JPT. Jaskari/Secco-tuotteet avoinna klo10-13, Risto-
lantie 5
klo 20 Kirkkokonsertti
Elina Rantamäki 
säestäjänään Mikko Haapaniemi  
Vapaa pääsy, ohjelma 8 euroa.

Sunnuntai 1.7.2012:

klo 10  messu Köyliön kirkossa, palvelusvuorossa Köyliön 
Ystävät. Messun jälkeen kirkossa karoliinimiekan esit-
tely, ruokailu ja kirkkokahvit Järvisalissa. Soppalounas 
hintaan 10 €, tuotto menee kirkon diakoniatyölle. Ilmoit-
tautuminen Katriina Koho, puh. (02) 83787623 tai s-posti 
katriina.koho@evl.fi

 klo 11.30-13.00 ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua 
keskiaikaiseen Lallin kellariin Leena Järnforsin opastuk-
sella. HUOM! Kohde ei sovi liikuntarajoitteisille eikä 
korkokengille tai pitkille mekoille ja kellarissa käynti 
tapahtuu omalla vastuulla. Oma taskulamppu mukaan!

klo 12 Veteraanimoottoripyörien paraati lähtee kunnan-
virastolta Polsuun

klo 13 Pääjuhla Polsussa
Lapsille Aino Mäenpään satutuokio ja puuhaa riihessä,   
järven puoleisessa osassa  ennen väliaikaa.
Väliajalla mahdollisuus vielä ihailla moottoripyöriä ja 
tietysti juoda kyläyhdistyksen keittämät kahvit tai ostaa 
kuumaa makkaraa.
Musiikkipitoisen pääjuhlan juontaa Johanna Toivanen              
-Perko ja kunnan tervehdyksen tuo kunnanjohtaja Seppo 
Saarinen. Juhlapuheen pitää köyliöläissyntyinen ylilääkäri 
Pirjo Terho (o.s.. Perkola) Turusta.  Väliajan jälkeen 
julkistetaan vuoden 2012 Lalli ja Kerttu!
Entisajan gramofoneja ja savikiekkoja-näyttely Polsussa 
pääjuhlan ajan

klo 13 ja klo 19 Tuiskulan Kesäteatteri,  Arto Myllärinen: 
Sovinto  
Ystävätapaaminen Kaarnikassa
Pääjuhlan jälkeen noin kello 16 Köyliössä asuvilla ja 
ulkoköyliöläisillä on mahdollisuus tutustua  Eräelä-
myskeskus Kaarnikkaan  Kankaanpäässä.  Opastus alkaa 
kylän keskustasta, mistä matkaa perille n. 2 km. Eräelä-
myskeskuksen esittelee meille Kankaanpään kyläyh-
distyksen aktiivi Samuli Vahteristo ja kyläyhdistys keittää 
kahvit kera suolaisen ja makean hintaan 6 €. Tervetuloa 
ikimuistoiseen iltapäivään!  Ilmoittaudu Helenalle 050 
5417945 tai santalat@pp.inet.fi.  Jos aiot vaeltaa merki- 
tyillä reiteillä, ota asianmukaiset jalkineet mukaan. Lue 
lisää www.koylio-seura.fi/Köyliön ystävät/aluekuulumiset

SUNNUNTAINA TOIVOTAAN YLEISTÄ LIPUTUSTA!

Järjestelyistä vastaavat Köyliön kunta, Köyliön seurakunta, kyläyhdistykset sekä Köyliö-seura ry.



Köyliön Valokuvat - arkistossa on tällä hetkellä 6873 valokuvaa. Kiitos tästä kuuluu kymmenille ja taas kym-
menille hankkeen hyväksi uhrautuvasti, palkatta työskennelleille Köyliön ystäville Köyliössä ja Köyliön 
ulkopuolella. Oletko sinä, hyvä lukija, muistanut kiittää heitä käymällä katselemassa kuvia osoitteessa  
www.koylio-seura.fi/kuva. Ellet, teethän sen nyt? Kerro meille mitä tykkäsit! 
Hanke toki jatkuu vielä lokakuun loppuun ja kuva-arkisto tietysti edelleen täydentyy. Löydät varmasti 
kuitenkin jo nyt sieltä valokuvia, joita et ole tiennyt olevan olemassakaan. 
Kuvia on niin paljon, että kiinnostavat kuvat voit löytää vain hakusanojen avulla. Jos tapa on sinulle vieras, 
mene rohkeasti kokeilemaan. Joku sukusi nuorempi henkilö tai naapurisi varmasti auttaa, kun vain pyydät 
apua. Eikös ollutkin mahtavia kuvia? Hyvä Köyliö! Hyvä KUVA - arkisto!   

Köyliö-seuran www-sivut on uudistettu. Käyttäjän kan-
nalta merkittävä uudistus on pöytäkirjojen siirto sivujen 
Intranet-osioon, jossa ne ovat vain jäsenien luettavissa.
Intranetiin pääsemiseksi tarvitaan  käyttäjätunnus ja sala-
sana, jotka saat sähköpostilla osoitteesta
asser.lehtoranta@pp.inet.fi tai puhelimella: 050 552 8356

Uutena Köyliö-seuran hallituksen 
puheenjohtajana olen toiminut jo 
puolet vuodesta.  Kuukaudet ovat 
menneet vauhdilla uuden tiedon 
käsittelyssä ja hallinnassa.  Annelia 
haluan kiittää edellisestä panokses-
ta puheenjohtajana ja iloksemme 
hän jatkaa hallituksessa aktiivisena 
toimijana sekä mentorinani.

Köyliö-seura on hyvä sekoitus palavaa intoa, vahvaa 
kokemusta ja sitkeyttä, joiden ansiosta saamme vih-
doinkin nauttia suuritöisestä Köyliist 11-kirjasta tänä 
vuonna. Köyliö-seuran kautta jokaisella köyliöläisellä 
on mahdollisuus ylläpitää vireyttä ja vaalia perinteitä 
kotikunnassamme.   
Jotta tämä tärkeä toiminta säilyisi, uudet jäsenet ovat 
jatkuvasti tervetulleita yhdistyksemme toimintaan. 
Jäseneksi voi liittyä kotisivuillamme osoitteessa www.
koylio-seura.fi kohdassa jäsenyys. Toimintaamme voi 
seurailla myös Facebookista. 
    Aurinkoisin terveisin 
   Heli Lehto-Lintunen

 

Lapsuus- ja nuoruusmuistoista
Köyliist 12 -kirja 
- tule mukaan kirjoittajaksi 
Tehdään yhdessä Köyliist-kirja.  Se syntyy helposti, 
kun köyliöläiset ja lapsuutensa tai nuoruutensa 
Köyliössä viettäneet kirjoittavat sivun tai pari mistä 
tahansa muistosta.  Jokaisen muistot ovat tärkeitä – 
ne avaavat  polkuja yhteiseen lapsuuden ja nuo-
ruuden kultaiseen kirjaan. Lue lisää klikkaamalla 
pääsivulta www.koylio-seura.fi tai ota yhteyttä He-
lena Santalaan 050 5417945, santalat@pp.inet.fi KIINNOSTAAKO SINUA LUKUPIIRI?  

OLISITKO VALMIS LUKUPIIRIN ”VETÄJÄKSI”?  
Jos vastaus on myönteinen jompaankumpaan kysymykseen tai molempiin, ota yhteyttä yhteyshenkilönä 
toimivaan Helenaan puh. 050 5417945 tai santalat@pp.inet.fi.  Lue lisää lukupiireistä pääsivulta www.koylio-
seura.fi ja kokemuksia lukupiiristä Turussa www.koylio-seura.fi/Köyliön ystävät/aluekuulumisia/Uutissi 
Turust. 


