KÖYLIÖ-PÄIVÄT 2018
Lauantain 16.6.2018 ja sunnuntain 17.6. tutustumiskohteita ja tapahtumia:
•











Lallin Galleria, avoinna la 10-17 ja sunnuntaina 12-15. Näyttely ”Köyliönjärven
kimallus” – helmiä järveltä ja järven innoittamana.
”Kurkistus menneeseen”, aina sadan vuoden taakse. Suomi 100- kooste kuvin ja
tarinoin la 10.30-11.30 Yritystalolla. Jaakko Ojala ja Samuli Vahteristo. Kestää n.
tunnin
Tuiskulan Kotikolo avoinna lauantaina 10-14. Näyttelynä Pentti Koivikon serigrafioita
Villa Linturi avoinna lauantaina ja sunnuntaina 11-18. Jari Korpelan valokuvanäyttely
ja leikekirjat esillä. Linturin kahvila täyttää 6.6. 20 vuotta. Linturi on entisöity
rakennus, jolla mielenkiintoinen historia. Historiasta, entisöinnistä ja kahvilasta Power
Point-esitys
Räisälä-keskus ja museo avoinna lauantaina 11.30-13, sunnuntaina 12-16.
Tutustuminen Ristolan teollisuusalueen yritykseen Tamminiitty lauantaina 11-14
välisenä aikana.
Ristolan Ravintola Kebab & Pizza avoinna klo 10:30–21:00
Köyliön kirkon esittely ja opastettu hautausmaakierros kello 12.00 alkaen (n. tunti.)
Oppaana Mirja Reunanen.
Kepolan kirjasto avoinna lauantaina 14-16 joko virkailijan toimesta tai seuran toimijat
päivystävät.
Talven riennoista tuttu alue Pispan lintutorni ja laavu: makkaranpaistoa ja
lintubongausta koko perheelle.

Kylien välinen mölkkykilpailu Kepolan koulun kentällä kello 14.00. Arvontaa.
Koko perheen kyläiltamat Köyliön Työväentalolla Kepolassa klo 19-23.
Timo Lehtonen juontaa. Musiikkia, Kaino neuleen muotinäytös kyläläisten esittämänä,
Kidmix- lasten tanssiesitys, karaokea ja tanssia karaokemusiikin tahdissa, arpajaiset ja
puffetti. Vuoden kylätoimijan julkistaminen.
Sunnuntaina 17.6.2018
 Messu Köyliön kirkossa klo 10.00. Messun toimittaa Sakari Vuola, kanttorina Sari
Mäkinen. Messussa esiintyy Pop up-kuoro.
 Messun jälkeen ruokailu Kepolan koululla hintaan 8 €
 Tuiskulan Torpparimuseo avoinna klo 13-16


Pääjuhla Kepolan koululla kello 13.00 alkaen.
- Juhlan juontaa Olli Ihamäki.
- Juhlapuhujaksi on lupautunut Tuiskulan poika, professori emeritus Aimo Salmi.
- kunnanjohtaja Teijo Mäenpää tuo kunnan tervehdyksen.
- seuran tervehdys puheenjohtaja Asser Lehtoranta
- briiffi Köyliön kesään
- Kertun ja Lallin julkistaminen
- vuoden kylätoimija esitellään (julkistettu iltamissa).
- huomionosoitukset, palkitsemiset
- musiikkia ja laulua, Vesa Alare
- Kepolan laulumiehet esiintyvät.

- päätössanat
- Satakunnan laulu
- Väliajalla kakkukahvit
Pääjuhlan jälkeen on Ystävätapaaminen. Tapaamisen aiheena on ”Kepolan raitti”, jonne raitille
johdattelee ja tapahtuman valmistelee köyliösyntyinen Marjatta Siitonen (Jäykkä). Hänen
muistonsa sijoittuvat vuosille 1946-1956. Tule mukaan ”piirtämään” kuvaa sen aikaisista paikoista,
ihmisistä, tapahtumista Kepolan raitin (Kepolan koululta Pajulan koululle) tuntumassa ja
ryydittämään kuvaa uudemmilla tiedoilla.
Päivien ohjelma täydentyy lähempänä, seuraa sivuja www.koylio-seura.fi

