
Ansiomerkit Köyliö-seuran 20-vuotisjuhlassa 9.8.2020 

 

Kultainen ansiomerkki (kotiseututoimintaa vähintään 20 vuotta) 

 

Laine Anneli 

Hän on toiminut Köyliö-seuran puheenjohtajana vuosina 2008-2011 ja seuran hallituksen jäsenenä 

vuodesta 2012 ja edelleen.  Hän on ollut Museotaksvärkkihankkeen johtoryhmän jäsenenä ja 

mukana useissa seuran työryhmissä, joista monissa ryhmän puheenjohtajana. Hänet on valittu 

vuoden 2016 Köyliön Kertuksi. 

Hän on toiminut 31 vuotta Tuiskulan Kesäteatterissa mm.  puheenjohtajana, jäsenenä ja 

puvustuksessa.  Köyliön museoyhdistyksen puheenjohtajana hän aloitti vuonna 2017 ja toimii 

edelleen ja on ollut mukana sotilaskotityössä.  

Hänet on palkittu ansioistaan mm. Sotilaskotiliiton Sotilaskotiansioristillä ja Suomen valkoisen 

ruusun I luokan mitalilla kultaristein.  

 

Lehtoranta Asser 

Asser Lehtoranta on Köyliö-seuran perustajajäsen. Hän on toiminut seuran 

puheenjohtajanavuonna 2018 ja sitä ennen varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä ollut 

mukana jaostotyöskentelyssä, sääntötyöryhmän jäsenenä ja työvaliokunnan jäsenenä, jossa toimii 

edelleen. Lisäksi hän on ollut pitkään seuran jäsensihteerinä ja on edelleen. Hänet on valittu 

vuoden 2017 Lalliksi.  

Hän on toiminut vuosia Yttilän kyläyhdistyksessä (ennen Kylätoimikunta) - myös puheenjohtajana, 

samoin Köyliön vapaaehtoisessa palokunnassa – myös puheenjohtajana.  Eläkeliitto ry:n Köyliön 

yhdistyksen hallituksessa puheenjohtajana useita vuosia, samoin piiritasolla hallituksen jäsenenä 

ja puheenjohtajana. Eläkeliiton liittovaltuustotyöskentelykin on hänelle tuttua.  Myös Urheiluseura 

Köyliön Lallit ry:n jäsenenä ja kuntourheilujaoston puheenjohtaja  hän on toiminut vuosia. 

Hänelle on kertynyt useita kunniajäsenyyksiä ja kunniapuheenjohtajuuksia.  

Lassi Kauko  

Lassi Kauko on Köyliö-seuran perustajajäsen.  Hän on ollut seuran hallituksessa vuodesta 2000 ja 

on edelleen. Hän on toiminut  vuodesta 2011 perinnejaoston puheenjohtajana ja toimii edelleen. 

Hänet on valittu Köyliön Lalliksi vuonna 2019.  

Lisäksi hän on  mm. toiminut vuosia Köyliönjärven suojeluyhdistyksen  puheenjohtajana ja on 

edelleen mukana hallitustyössä.        

 

 



Hopeinen ansiomerkki (kotiseututoimintaa vähintään 10 vuotta) 

Helena Santala 

Hän on tullut seuran toimintaan mukaan 2009 alussa ja toiminut seuran perustaman Köyliön 

ystävät-jaoston puheenjohtajana jaoston perustamisesta asti vuosina 2009-2018. Hän on toiminut 

hallitustyöskentelyssä  jäsenenä kuusi vuotta, josta ajasta varapuheenjohtajana kolme vuotta ja on 

nyt ”istuva puheenjohtaja” (2019-2020).  Toiminut jäsenenä  useissa seuran työryhmissä, mm. 

strategia-, sääntötyö- ja museotyöryhmässä sekä työvaliokunnassa.   Valittu vuoden 2017 Köyliön 

Kertuksi  

Kirsti Savioja  

Toiminut seuran rahastonhoitajana seuran perustamisesta lähtien eli vuodesta 2000 ja edelleen.  

Hänen kirjanpito-, verotus- ja tilintarkastusasiantuntemuksensa on ollut vuosien mittaan yli 20  

Köyliön yhdistyksen käytössä ja on useissa yhdistyksissä edelleen.  Hänen harrastuksiinsa lukeutuu 

sotilaskotityö. 

Liisa Yski  

Hän ollut Köyliö-seuran hallituksen jäsen vuodesta 2009 ja on edelleen. Hänet on valittu vuoden 

2015 Köyliön Kertuksi.    

Vuorenmaan kyläyhdistyksen johtokunnan jäsenenä vuodesta 1985 ja puheenjohtajana vuodesta 

1993 ja toimii menestyksekkäästi edelleen.   Hänellä on lukuisia jäsenyyksiä eri  Köyliön alueen 

toimikunnissa ja vuoden kylätoimijaksi hänet on nimitetty sekä Köyliössä (2014) että Satakunnassa 

(2012). Hän on pitkään toiminut mukana vapaaehtoisessa sotilaskotityössä. 

 

Pirjo Kotiranta 

Hän on toiminut seuran sihteerinä vuodesta 2007 alkaen ja toimii edelleen. Hänet on valittu 

Köyliön Kertuksi vuonna 2018. 

Kepolan kyläyhdistyksen (ennen kylätoimikunta) toiminnassa hän on ollut mukana vuodesta 1985 

alkaen: hallituksen jäsenenä 1995 alkaen sekä sihteerinä, rahastonhoitajana  ja puheenjohtajana 

(2011-2015).  Hänet on valittu Köyliön vuoden Kylätoimijaksi vuonna 2017. 

Lisäksi hän on toiminut SataKylät ry:ssä kyläasiamiehenä, sihteerinä ja puheenjohtajana.  Köyliön 

Lallien Palloilujaoston bingotalkoolaisena hän on aloittanut vuonna 2016. 

 

Alpo Heino 

Alpo Heino on ollut seuran hallituksen jäsen vuodesta  2002 aina vuoteen 2016 ja ollut 

julkaisujaoston jäsen sen perustamisesta asti aina vuoteen 2020 saakka. Hänet on valittu vuoden 

2015 Lalliksi. 

Hän on myös toiminut Köyliön Lallien puheenjohtajana useita vuosia ja ollut mukana Köyliön 

mieskuorossa vuosikymmeniä. 



Anne Helin  

Hän on ollut Köyliö-seuran hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 ja on edelleen.  Lisäksi hän on ollut 

ja on edelleen mukana useissa seuran työryhmissä ja on seuran some-vastaava ja kielen huoltaja. 

Hän on toiminut Voitoisten kyläyhdistyksen hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana vuodesta 

2010 lähtien ja toimii edelleen 

Seija Ojala 

Seija Ojala on Köyliö-seuran perustajajäsen.  Hän on ollut mukana seuran toiminnassa sen koko 

toiminnan ajan ja on edelleen.  Hänen erityisenä vastuualueenaan on ollut toimia seuran 

tuotevastaavana ja myyntityön organisoijana.  Köyliön Upeat Valokuvat-hankkeessa hän toimi 

valokuvakoordinaattorina.        

Hänet on valittu Köyliön Kertuksi vuonna 2013.  

Hän on ollut mukana Köyliön Lions Ladyjen toiminnassa ja Köyliön mieskuoron naisten toiminnassa 

ja  sotilaskotisisarena.   


