
Tuon terveisiä Köyliö-seuralta/ Salmi Köyliö-päivillä 28.6.2015 

Köyliö-seura täyttää  tänä vuonna 15 vuotta ja monenlaista asian tiimoilla tapahtuu ja on jo 

tapahtunutkin. Alkuosa puheestani käsittelee tätä aihetta.  

Toisena osiona ovat  Köyliö-päivät. Näin siksikin, että paljon on muutoksia tiedossa eikä suinkaan 

yksinomaan kuntaliitoksen takia. Tätä aihetta alustaa tämän pääjuhlan jälkeen tapahtuvassa 

keskusteluhetkessä  klo 15 Köyliön kunnanjohtaja Seppo Saarinen, mukana on myös nykyisen 

Säkylän ja tulevankin Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää.   

 

1. Aluksi siis Köyliö-seurasta 

Köyliö-seuran sääntöjen mukaan tavoitteenamme on  
Kotiseudun kehittäminen ja viihtyvyyden lisääminen 
Menneisyyden vaaliminen 
Tulevaisuuden turvaaminen 
Kotiseututietouden lisääminen 
Kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen  
 

Noiden väljien sääntöjen puitteissa on toimittu ja kovin monenlaista on tehty. Olemme myös 

pitäneet tärkeänä tiedottaa kaikesta tapahtuneesta ja tulevasta ja onhan seuralla ollut alusta asti 

oma tiedottaja. Olette saaneet vuosittain Köyliö-seuran upeita  tiedotteita, joita varmasti 

muistatte nähneenne. Jokainen varmasti muistaa nuo tähän mennessä julkaistut 12 Köyliist- kirjaa. 

Koruja on tuotettu, Köyliön naisen asu on kehitelty, hankkeita on ollut peräti 4, lukematon määrä 

luentoja on pidetty. Tämän tarkemmin en nyt ala luettelemaan aikaansaatua, ajan puutteen vuoksi 

tietysti - tosi paljon on tehty ja aikaansaatu. Köyliö-seuran kotisivuilla on luettavissa Hannu Orpon 

laatima ansiokas 20- sivuinen 10 - vuotis- historiikki,  josta tarkemmat yksityiskohdat ovat 

katsottavissa. Omana mielipiteenäni haluan tässä myös julkituoda, että sen tulisi olla myös 

mukana jossain Köyliist- kirjassa, jonain vuonna, mutta tietenkin täydennettynä näiltä viideltä 

viime vuodelta.   

Monet asiat Köyliö-seurassa ovat tapahtuneet jaostojen kautta ja käsittelen asioita siltä pohjalta. 

Jaostoja on  4, perustamisjärjestyksessä Perinnejaosto (2000), Julkaisujaosto 

(2000),Ympäristöjaosto (2002), ja Köyliön Ystävät - jaosto(2009). 

Perinnejaostolle on langennut luonnostaan menneisyyden vaaliminen. Neljästä hankkeesta on 

jaosto vastannut kolmesta. Hankkeiden kautta on toteutunut myös kotiseudun kehittämistä ja 

viihtyvyyden lisäämistä. Jaosto on tuottanut paljon materiaalia Köyliist- kirjoihin.  Nykyinen 

puheenjohtaja on Lassi Kauko    

Julkaisujaoston tuotoksena on tuo mahtava 12 Köyliist- kirjan kokonaisuus. On toteutunut se 

mitä ensimmäiseen Köyliist- kirjaan esipuheen kirjoittanut Turun Yliopiston vararehtori Aimo Salmi 



toivoi "että nyt julkaistu kirja olisi mittavan ja laadukkaan kirjasarjan alku". Julkaisujaoston 

nykyinen puheenjohtaja on Simo Nummi. 

Ympäristöjaoston aktiivinen vaikuttaminen vuosina 2002-2003 sai aikaan sen, että Hallavaaran 

jätteenkäsittelylaitoksen suunnitelmat läjittää alueelle monenlaisia ympäristömyrkkyjä voitiin 
kohtuullistaa, itse Hallavaaraa emme tietenkään olleetkaan kaatamassa. Tässä vaiheessa seura 
perusti Ympäristöjaoston, sukkuloitiin, kirjoitettiin lausuntoja, palkattiin asiaa varten lakimieskin, 
rahaakin paloi, energiaa tarvittiin, aikaa kului. Selkeät muutokset suunnitelmiin kuitenkin saatiin 
aikaan ja lopputulokseen oltiin tyytyväisiä. Kovimmat paineet prosessin aikana olivat silloisen 
puheenjohtaja Risto Routaman harteilla. Köyliö-seura siis rohkeasti aloitti suunnitelmien 
muuttamiseen tähtäävät toimenpiteet, mutta toki saimme vähitellen tukea muiltakin tahoilta ja 
myös lakinaisen palkkaamiseen tukea Köyliön kunnalta.  
Itse pidän Köyliö-seuran silloista toimintaa Hallavaara- suunnitelmien muuttamiseksi oikeampaan 
suuntaan seuran monista, monista aikaansaannoksista merkittävimpänä. Näin jälkikäteen asia 
toisaalta on helpompi ymmärtää - näinhän asiat aina tunnetusti menevätkin.  
Se oli silloin sitä tulevaisuuden turvaamista  parhaimmillaan ja uskon, että Köyliö on nyt parempi 
paikka  elää. Ympäristöjaosto voi edelleen hyvin, toimii ja nykyinen puheenjohtaja on Reetta Hulmi 
 

Köyliön Ystävät- jaosto perustettiin 2009. Yhteydenpito Köyliöstä muualle muuttaneisiin on 

koko ajan ollut vilkasta ja seura on yli 10 kertaa järjestänyt tilaisuuksia  Helsingissä, Turussa,  

Tampereella, Raumalla ja Porissa. Näillä ihmisillä, potentiaalisilla paluumuuttajilla, on myös kova 

palo pitää yhteyttä synnyinkuntaansa ja halu tietää mitä Köyliölle kuuluu. Osoituksen siitä, että  

tämä halu on todellinen, on se fakta että Köyliö-seuran jäsenistä noin 60 prosenttia asuu Köyliön 

ulkopuolella. Siis noin 60 % asuu Köyliön ulkopuolella. Onhan se hieno asia, mutta panee myös 

pohtimaan miten köyliöläiset seuran jäsenyyden mieltävät? Mitä Köyliö-seuran tulisi tehdä toisin 

tai lisää, jotta köyliöläiset haluaisivat tukea sen toimintaa jäsenmaksun maksamalla? Ystävät - 

jaoston puheenjohtajana on koko ajan ollut Helena Santala. 

Köyliö-seurassa tänä vuonna tapahtunutta 

Otan esiin vain pari tähän mennessä tapahtunutta, sillä paljon on vielä tulossa. Hallitus on 

perustanut kaksi työryhmää, Museotyöryhmä ja Strategiatyöryhmä. Museotyöryhmästä on ollut 

paljon infoa ja sen työ tässä vaiheessa kulminoitui Yttilän Museokoulun siivoustalkoisiin. 

Strategiatyöryhmän tehtävänä on pohtia seurassa tähän mennessä tapahtunutta, nyt tapahtuvaa 

ja linjata tulevaisuuden toimintaa. Tämän ryhmän työ kulminoituu 10.10. pidettävään  

symposiumiin, josta kerron lisää terveisteni loppupuolella    

2. Köyliö-päivät ennen, nyt ja tulevaisuudessa  

Olen seurannut Köyliö-päiviä aitopaikalta 12 viime kertaa, itsekin järjestelyissä paljon mukana 

ollen. Tänä aikana ovat pääjärjestäjätahoina olleet Köyliön kunta, Köyliön seurakunta ja Köyliö-

seura ja totta kai paljon muitakin tahoja on tarvittu. Kaikille lämpimät kiitokset. Mukana on ollut 

kiva olla ja tunnelma on aina ollut tiivis ja yhteisöllinen. Luulen, että jonkinlainen haloo olisi 

noussut, jos jonain näinä vuosina olisivat  Köyliö-päivät jääneet pitämättä.  



Useimmat teistä ovat yhtä ahkeria Köyliö-päivillä kävijöitä kuin minäkin ja siksi poimin tekstiini 

vain pieniä muistelmapaloja ja hiukan myös jotain tulevaisuuteen luotaavaa. On syytä muistaa, 

että ainakin juridisessa mielessä Köyliö-päivien kolmesta järjestäjätahosta vain Köyliö-seura on 

vuonna 2016 olemassa.   

Ensimmäiset muistamani Köyliö-päivät olivat heinäkuussa 10.-11.7.2004 Polsussa, joka vakiintuikin 

juhlapaikaksi, jokin poikkeuskin on ollut. Vuonna 2004 jaettiin ensimmäiset Lalli- ja Kerttu- tittelit 

Paula Härkälälle ja Niilo Ihamäelle. Minusta oli hienoa, että sain julistaa Paulan, ensimmäisen 

opettajani, silloin Kertuksi nro 1.  

Oma vuoroni tulla palkituksi kulttuuriansioista oli vuonna 2013. Ei noita tittelejä niin kovin monia  

ollut sitä ennen jaettu, joten olihan se ikimuistoista ja nimityksestäni olin ylpeä.  

Haluan erityisesti kiittää Köyliön Kartanon omistajasukuja siitä, että nämä vuodet olemme voineet 

juhlamme pitää Polsussa. Samalla on hyvä todeta kaikkien kuullen, että joudumme jatkossa 

etsimään uuden juhlapaikan. Syynä on se, että nuo tilat eivät viranomaisten näkemyksen mukaan 

enää täytä niitä kriteerejä, joita tällaisille juhlatiloille on syytä asettaa. Olemme siitä tietenkin 

pahoillamme, sillä juhlapaikkaa on yleisesti pidetty oikein sopivana. Erityisesti on järven läheisyys 

ollut merkittävä paikkaa puoltava seikka. Jatkossa olisi varmastikin hyvä löytää pysyvä tilaratkaisu. 

Totta kai on mahdollista myös jalkauttaa juhlat eri puolille Köyliötä. Näitä pohdittakoon heti tämän 

juhlan päätyttyä  klo 15.00 alkavassa keskustelutilaisuudessa. Olen itsekin siellä mukana, mutta 

ajattelen ääneen vähän tässäkin.  

Näen, että tulevassa Säkylässä on aihetta yhdistellä toimintoja ja puhaltaa yhteen hiileen kaikella 

tavalla.  MUTTA minulla on kuitenkin käsitys, että näkyvissä olevassa tulevaisuudessa eivät entiset 

köyliöläiset, nykyiset ja täältä jo pois muuttaneet, halua luopua Köyliö-päivistä. Se on osa sitä 

surutyötä, joka köyliöläisten tulee itse tehdä ja jonka he myös haluavat tehdä. Näen myös, että 

tätä juhlaa valmistelleet kolme järjestäjätahoa ovat todenneet nuo samat epäselvät asiat: kuka 

järjestää jatkossa Köyliö- päivät, millaisena aikana vuodesta ja missä. Nämä asiathan tulee 

selvittää, sillä muutoin uusia Köyliö-päiviä ei tule.  Tiedän, että klo 15 alkavan 

keskustelutilaisuuden juuret ovat muissakin asioissa, mutta myös näissä päivien jatkopohdinnoissa      

1) Siksi toivon, että tätä juhlaa ideoinut työryhmä Helena Santala, Seppo Saarinen Sakari Vuola 

eivät päästä lankoja käsistään, ennen kuin vähintään se on jossain, jollain tavalla selvitetty mikä 

taho päivät jatkossa järjestää. Muiltakin osin toivoisin tältä ryhmältä aloitteellisuutta 

huolehtimalla esim. siitä, että  vuoden 2016 Köyliö-päiviin liittyvät oleelliset päätökset tulevat 

tehdyiksi vuoden 2015 aikana   

 

2.) Ajattelen myös, että Köyliö-päivät hamasta alusta tulisi saada yksiin kansiin. Minun muistini 

alkaa vuodesta 2004, mutta sitä aiempien vastuutahona oli kaiketikin Köyliön kunta. Kunnan 

arkistoista varmasti löytyy tiedot aiemmista Köyliö-päivistä. Rohkenen siis toivoa, että 

kunnanjohtaja Saarinen jossakin vaiheessa antaa jollekulle tehtäväksi laatia selostuksen aiemmista 



Köyliö-päivistä ja niiden ohjelmista mahdollisine  valokuvineen. Kun näillä tiedoilla täydennetään  

Köyliö-seuran arkistoista löytyvät tiedot vuodesta, voimme saada tästäkin, uskoakseni pysyväksi 

jääväksi,  instituutiosta nimeltä Köyliö- päivät jonkin kaltaisen historiikin jälkipolville ihasteltavaksi.     

  

3) Köyliö-seuran hallitus on juhlavuotensa kunniaksi päättänyt järjestää Symposiumin 10.10.2015, 

kuten jo aiemmin kerroin. Aihealueet on pääosin jo valittu ja niitä siis yhteisesti ryhmätöinä siellä 

tiukasti pohditaan.  Yhdeksi ryhmätyö- aiheeksi on valittu " Köyliö-seuran merkitys eilen, tänään ja 

tulevaisuudessa". Ehdotan, että myös tässä symposiumin työryhmässä pohditaan Köyliö-päivien 

tulevaisuutta ja järjestelyjä. Pyytäisin myös harkitsemaan vaatisiko tämä aihe yksistään 

symposiumiin oman työryhmänsä    

Olin eilen Tyytyn koululla, jossa otsikkona oli "Taidetta ja sukututkimustietoa". Viime vuonna 

taidenäyttelyyn tutustui 8 henkilöä ja eilen paikalla kävi noin 100 henkilöä. Tämä sai minut 

muistamaan sen totuuden, että ihmisillä on monia mielenkiinnon kohteita. Siksi ohjelman soisi 

jatkossakin sisältävän nuo perus-pakolliset asiat, mutta joka vuosi teemat voisivat hiukan vaihtua. 

Näin jokainen saisi jotakin.    

Vuorenmaan kylä on täällä hiukan syrjässä, jos näin sopii  sanoa. Ehkä juuri siksi se on aina ollut 

hyvin aktiivinen ja omatoiminen. Tästä ovat esimerkkinä   tälläkin kerralla nämä hienot Köyliö- 

päivien järjestelyt, joista lämpimästi onnittelen.  

On puhallettu yhteen hiileen ja organisoitu hienosti. Kiitokset ihan koko järjestelykoneistolle. 

Toivotan menestystä näille Köyliö-päiville vielä jatkossakin ja totta kai toivon uusia hienoja Köyliö- 

päiviä hamaan tulevaisuuteen ulottuen      

Kalevi   

  


