
AXEL 

 

Tamfelt Oyn palveluksessa 1963-95, toimitusjohtajana 1986-95.  

Teollisuusneuvos ja TKKn kunniatohtori.  

Ruotsin konsuli Tampereella. 

Köyliö-seuran hallituksen jäsen 2002 ja edelleen 

Köyliö-taksvärkki-hankkeen johtaja 2.7.2003 – 31.5.2006 

Patsastoimikunnan jäsen 2001 -2004 

 

Uutta tietoa suomeksi 
Axel Cedercreutz ja professori Aimo Salmi ovat kääntäneet suomeksi vanhalla 

ruotsilla kirjoitetun amiraali Tersmedenin  kertomuksen Carl Tersmedenin käynti 

Köyliössä vuonna 1748 tarkastamassa Köyliön kartanon taloudenpitoa ja kreivi 

Herman Cedercreutzin kertomus Turun rauhan solmiminen vuonna 1743. 

Tarkastuskertomus on painettu  Köyliist 7- kirjaan ja Turun rauhan solmiminen 

Köyliist 8-kirjaan. 

 

Kuninkaan männyn osia lahjaesineeksi 
Vuonna 2005 katkaistiin Ilmijärven rannalla seisonut Kuninkaan mänty torsoksi, 

koska epäiltiin, että se saattaisi kaatua myrskyssä tai painavan lumitaakan alla. 

Männyn omistajien edustajana Axel lahjoitti puun latvaosan Köyliö-seuralle. Axel sai 

latvaosan puuaineksista  tehdyn Pala Kuninkaan mänty- lahjaesineen n:o 1 vuonna 

2006. 

 
Patsastoimikunta 

Axelin ansiota oli paljolti se, että Emil Cedercreutzin säätiö päätti kunnioittaa 

Köyliötä lahjoittamalla Ystävykset- patsaan Köyliöön pystytettäväksi kunnantalon 

pihalle Juhlallinen patsaan paljastamisjuhla pidettiin 10.7.2004. 

 

Köyliön taksvärkki  

Kesällä 2003 alkoi Köyliö-seuran mittavin Alma-rahoitteinen kehittämishanke. Hanke 

oli noin kolmen vuoden mittainen ja sen kokonaiskustannusarvio oli yli 165 000 euroa 

eli sama summa markkoina, liki miljoona markkaa. 

Hankkeen tavoitteet 

- Alueen nykyisten asukkaiden viihtyvyyden lisääminen, alueen imagon 

kohottaminen ja alueen kilpailukyvyn parantaminen asukashankinnassa. 

- Kulttuurin keinoin, visuaalisen ilmeen ja tunnusmusiikin avulla saavuttaa 

valtakunnallistakin huomiota Köyliölle ja köyliöläisille.  

- Kerätä yhteen halukkaat ulkoköyliöläiset ja saada heidät tekemään työtä koti- 

Köyliön hyväksi nykyiseltä paikaltaan. 

- Kerätä yhteen köyliöläisten yritysten ja yhdistysten yhteystiedot ja mahdollistaa 

halukkaille omat kotisivut. 

- Kartoittaa kaikki Köyliön vapaat asuin- ja liiketontit sekä ne maanomistajat, jotka 

olisivat halukkaita myymään kyseisiä tontteja. 

Aikaansaannoksia mm. 

- Vesa Alare sävelsi tunnusmusiikin Lintukoto- Köyliön sävel- teoksen 

- Tommi Vuorinen suunnitteli Köyliön tunnuslinnun, kalasääsken eli Köde-linnun, 

josta jalostettiin joka kylälle oma tunnusköde. 

- Hankkeen aikana paljastettiin Ystävykset- patsas yhteistyössä Köyliön kunnan ja 

Emil Cedercreutzin säätiön kanssa. 



- Hankkeen aikana julkaistiin Seppämestari F.J. Bärling ja hänen museonsa- 

kirjanen  yhteistyössä museoyhdistyksen kanssa. 

- Yhteistyössä Köyliön kunnan kanssa suunniteltiin tonttimarkkinointiesite Tee 

unelma kodistasi totta – hanki tontti Köyliöstä ilmestyi keväällä 2005. Saman 

vuoden syksyllä valmistui huolella suunniteltu esite Kohdataan kylillä. 

- Valmistettiin Köyliön esittely- CD. 

- Tehtiin noin 700 ulkoköyliöläisten nimeä sisältävä luettelo. 

- Köyliön yrittäjät perustivat Internet- sivustonsa. 

 

AXEL JA BARBRO 

 

- Barbro ja Axel Cedercreutz yhdistetään lähinnä Köyliön Vanhakartanoon, jossa 

asuivat vuoteen 1995 asti. 

- Silloin he ostivat Porin kaupungilta Emil Cedercreutzin vanhan taiteilijakodin 

Ilmijärven rannalta, Ilmilinnan, jonne remontin jälkeen muuttivat. 

-  

- Köyliön Vanhakartanon rakennukset ja kaunis miljöö, ovat olleet Barbron ja 

Axelin ansiosta paikallisten yhdistysten käytettävissä, mahdollistaen Köyliöläisten 

kokoontua juhlaan ja kulttuuriin. 

- Omalla vieraanvaraisuudellaan he ovat avanneet kotinsa lähes 30 vuoden ajan 

myös ulkokuntalaisten vieraillessa Köyliössä eri tahojen luona. 

-  

- Frierinnan ja vapaaherran yhteisenä harrastuksena mainittakoon taide. 

- Axelin myötävaikutuksella Emil Cedercreutz-säätiö lahjoitti Köyliön kunnalle 

vuonna 2004 kunnan talon edustalla olevan Ystävykset patsaan, ja Barbro 

- toimi Köyliö-seuran puku- ja korutoimikunnan puheenjohtajana, jonka tuloksena 

saatiin meille kaikille niin tuttu Köyliöläisen naisen oma puku ja koru. 

-  


