
Köyliö-seuran kunniakirjojen luovutuspäätösten perusteet: 

1.  Seppo Saarinen (ei paikalla)  

on toiminut Köyliön kunnanjohtajana vuoden 2001 loppupuolelta  aina kuntaliitokseen 1.1.2016 

saakkai.  Hän on koko toimikautensa ajan suhtautunut myötämielisesti köyliöläisen 

kulttuuriperinnön vaalimiseen ja tukenut seuran toimintaa – ei ainoastaan taloudellisesti vaan 

myös omalla panoksellaan ollen mukana mm. Köyliö-päivien suunnittelussa ja  alueellisen 

ystävätoiminnan  käynnistämisvaiheessa ja ystävätapaamisissa myöhemminkin.  Hänen 

puheenvuoroistaan on kuultanut arvostus seuran toimintaa kohtaan ja hän on korostanut 

köyliöläisyyden merkitystä monessa eri yhteydessä.  Nykyiselläkin asuinpaikallaankin Tampereella  

Seppo on mukana Köyliön ystävien toiminnassa.    Olemme hyvin kiitollisia Sepon kaudesta 
Köyliössä ja lähetämme lämpimin terveisin hänelle seuraavansisältöisen kunniakirjan. 

2. Kirsti Savioja 

Kirsti on ollut Köyliö-seuran rahastonhoitajana seuran perustamisesta eli vuodesta 2000 alkaen. 

Kirsti on osaava, kärsivällinen ja tunnollinen eli omaa kaikki ne taidot ja luonteenpiirteet, joita 

tarvitaan, jotta harrastuksenomaisen seuran liput ja laput tulevat ajallaan maksetuiksi ja pysyvät 

lain vaatimassa järjestyksessä.  Hyvin monet muutkin yhdistykset ovat  turvautuneet Kirstiin ja 

luovuttaneet tilinpidon Kirstin varmoihin käsiin.  Isot kiitokset kuluneista vuosista ja monien 

yhteistyön vuosien toivossa luovutamme sinulle seuraavansisältöisen kunniakirjan. 

3. Alpo Välilä 

on ollut Köyliö-seuran toiminnassa mukana seuran perustamisesta lähtien eli vuodesta 2000 

hallituksen jäsenenä ja  sittemmin varajäsenenä aina viime vuoden loppuun saakka edustaen 

Voitoisten kylää 

2000 - 2001 varajäsen 

2003 - 2010 jäsen 

2011            varajäsen 

2013 - 2017 varajäsen 
Hän on täyttänyt pyöreitä vuosia 14.6.2018  

4. Kari Hietala 

Karin aloitteesta ja toimesta Köyliönjärvellä on viime talvina tapahtunut taas ja positiivista.  Hän on 

tuonut hienolla tavalla Köyliötä tunnetuksi ja elvyttänyt ja muodistanut vanhan kätevän 

talviliikuntamuodon  – tavan, joka soveltuu vauvasta vaariin eli kelkottelun.   Kari on  Köyliön ja 

ympäristökuntien  ”liikuttaja”.  Ja väkeä käy satamäärin kauempaakin potkottelemassa.   

Köyliö-seura antoi Karille tunnustusta hänen  työstään  jäällä liikkumisen mahdollistajana 

syyskokouksessaan viime marraskuussa.  Halusimme hänet vielä näin  kulttuuriperintövuotena 

tämän suuren juhlayleisön eteen kiittääksemme häntä ja kannustaaksemme häntä jatkamaan 

hyvää työtään edelleen yhteistyössä kyläyhdistysten ja kunnan kanssa .  Kiitokseksi ojennamme 

lahjakirjan lupauksin, että ihan uusi menopeli kotiutuu Taren rantaan  heti, kun järvi taas on 
liikennöitävässä kunnossa.  

 


