Marraskuu 2019

Köyliö-seuran
tulevia tapahtumia
-syksystä keskelle kesää

KÖYLIÖ-SEURAN
SYYSKOKOUS JA
ESITTELYTILAISUUS
Köyliö-seuran syyskokous pidetään Lallin
koululla su 24.11. klo 14.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
mm. henkilöstövalinnat ja seuran sekä sen
jaostojen toimintasuunnitelmat vuodelle
2020. Kokouksen päätteeksi kahvitarjoilu
klo 14.40-15.00.
Välittömästi syyskokouksen jälkeen noin klo
15.00 esitellään uuden Köyliist 15 -kirjan
sisältöä käden taitajista sekä tutustutaan
Museoviraston eri lähteistä kokoamiin vanhoihin Köyliöstä peräisin oleviin valokuviin.
Esillä on 74 kuvaa.

KESÄRETKI
SAVONLINNAAN
Köyliö-seura ja Säkylä-seura järjestävät ensi
vuonna kesäretken 13.-14.7. Savonlinnaan. Retkeläisillä on mahdollisuus kokea
Olavinlinnassa maailman suosituin ooppera
Carmen. Oopperan lippujen varmentamiseksi tarvitaan sitovat ilmoittautumiset
30.11.2019 mennessä ja maksu viim.
20.1. 2020 Köyliö-seuran tilille FI30 5476
6840 0112 91 ”kesäretki 2020.” (retki 178
€ + ooppera lippu 117 € ). Retken hintaan
sisältyy bussikuljetus, hotellimajoitus ja
aamiainen sekä 2 lounasta. Retken ohjelma
ja tutustumiskohteet ovat luettavissa Köyliöseuran kotisivuilta.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot 0400 478 771
tai ulla.kolu@gmail.com

KÖYLIIST 15 -KIRJA KÄDEN TAITAJISTA
ILMESTYY MARRASKUUSSA
Kahden vuoden uurastuksen tuloksena
Köyliö-seuralla on ilo julkaista Köyliist 15
-kirja köyliöläisistä käden taitajista. Teoksessa nostetaan esiin niin edesmenneiden kuin
nykyistenkin käsityön taitajien töitä. Teos
tallentaa arvokkaalla tavalla paikallista kulttuuriperintöä, sukujen historiaa ja vahvistaa
köyliöläistä identiteettiä. Köyliist 15 -kirja on
”jättikokokoinen” 256 sivua ja 400 kuvaa
sisältävä teos, missä on esitelty lähes 80 käden taitajaa. Tämän lisäksi kirjassa esitellään
lukuisia entisajan käsityöläisiä ja Tuiskulan
Torpparimuseossa esillä olevia esineitä.
Teoksessa kerrotaan myös Köyliön kappeliseurakunnan arvokkaista kirkkotekstiileistä,
joista vanhimmat ovat 1600-luvulta. Köyliön
kirkon remontin yhteydessä paljastuneiden
vainajien tekstiilien ja vaatteiden tarkempi
tutkimus on tuonut paljon uutta tietoa

1700-luvun hautaustavoista, joka sekin on
kirjassa kiinnostavaa luettavaa.
Kirja avaa myös monipuolisen käden taitajan
ja taiteilijan Emil Cedercreutzin elämäntyötä
käsityöperinteen vaalijana.
Köyliist 15 -kirja on arvoteos, joka kuuluu
jokaisen köyliöläisen kodin kirjahyllyyn. Se
sopii myös merkkipäivä- tai joululahjaksi.
Kirjan hinta on 40 euroa. Kirjoja myyvät:
Tuiskulan Kotikolo, Studio Jaakko Ojala,
Köyliön Osuuspankki ja MainosNummi.
Lisäksi järjestetään seuraavat kirjan
esittely- ja myyntitapahtumat:
22.11. klo 15-17
22.11. klo 16-18
22.11. klo 16-18
		
22.11. klo 16-18
22.11. klo 16-18
22.11. klo 16-18

Tuiskulan Kotikolo
MainosNummi, Ristola
Köyliön entinen
kunnantalo
Yttilän museokoulu,
Kankaanpää, Riihitie 5
Vuorenmaan kylätalo

01.12. Tuiskulan Kotikolon joulun avaus
15.12. Lallintalon joulumyyjäiset

Facebook
Köyliö-seura
Köyliön Ystävät

koylio-seura.fi

KÖYLIÖN YSTÄVÄT
Ystäväkirkkopyhä on laskiaissunnuntaina
23.2.2020 Köyliön kirkossa klo 10. Messun
jälkeen nautitaan yhteisvastuulounas Köyliön
seurakuntatalolla ja lounaan jälkeen on
esitelmä laskiaiseen liittyvästä kansanperinteestä.
Köyliön ystävät kokoontuvat seuraavasti ja
kaikissa tilaisuuksissa on myynnissä uutta
Köyliist 15 -kirjaa ”Kaunista käsillä”.
Turun seudun ystävätapaaminen on tiistaina 10.12. klo 17 Turun kristillisen opiston
(Linnasmäen) takkahuoneessa. Ohjelmassa
on tuore Lalli-dokumentti, joka on toteutettu
köyliöläisin voimin. Voimme katsoa myös
valokuvaesityksen Köyliön ystävien 10-vuotisjuhlista. Keskustelun lomassa nautimme
joulupuuroa lisukkeineen ja torttukahvit

omakustanteisesti, 10 €/ hlö Ilmoittautumiset 30.11. mennessä marita.holkeri@gmail.
com tai 050 342 6466.

KOHTI
JUHLAVUOTTA

Rauman seudulla tapaaminen on 26.11.
klo 17 Rauman kirjastossa.

Köyliö-seura juhlii ensi vuonna 20-vuotistaivaltaan. Juhlavuoteen sisältyy erilaisia
tapahtumia mm. Seuran historiikin julkaisu,
luentoja eri tapahtumien yhteydessä, seuran
toimijoiden palkitsemisia ja Köyliö-päivätkin
ovat tavallista juhlavammat.
Syksyllä 2020 järjestetään sadonkorjuujuhla
Tuiskulan seuratalolla. Juhlavuoteen voi
valmistautua valmistamalla Köyliön naisen
puvun. Teko-ohjeet ja kaavat löydät Köyliöseuran kotisivuilta.

Tampereella kokoonnutaan 25.11. klo 18
Tampereen yhteiskoululla. Martti Erkkilä auttaa löytämään kuva-arkistosta juuri sinulle
tärkeitä kuvia.
Porin ystävätapaaminen on 4.12 klo 15
alkaen Cafe Edlan yläkerrassa, Gallen-Kallelankatu 5, Pori. Tarjoilu omakustanteinen.
Ilmoittautumiset ja kirjatilaukset Tertulle
30.11 mennessä 044-5344735.
Pääkaupunkiseudun ystävät voivat tilata
Köyliist 15 -kirjoja Paula Auerkarilta,
auerkari@kolumbus.fi tai 040 411 7847
tilaukset ennen 24.11.

Onko Sinulla kuvia Köyliö-seuran tapahtumista? Kuville olisi käyttöä juhlavuoden
julkaisuissa. Kiitos, että autat, ohjeet löydät
seuran kotisivuilta kohdasta KÖYLIÖN
VALOKUVAT-ARKISTO. Lisätietoja Kalevi Salmi 040 5855292 tai kalevi.salmi@fimnet.fi

Hanki itselle
tai lahjaksi
Upeat Köyliist-kirjat 12 - 14

HINTAAN 25,- kpl

UUTUUS

Köyliist 15
Kaunista käsillä

40,-

Köyliön naisen puvun kaavat
löydät kotisivuiltamme.

Hopeiset

MUINAISKULKUSET

Köyliön naisen koru alk. 65,-

korvakoruina tai riipuksena
pieni 30,iso 35,-

Facebook
Köyliö-seura
Köyliön Ystävät

Vielä rajoitettu erä

NEULEITA

Kysy myyjäisissä!
Kirjat ja korut: Köyliön Osuuspankki,
Tuiskulan Kotikolo ja Studio Jaakko Ojala
Neuleet: Tuiskulan Kotikolo ja myyjäiset
www.koylio-seura.fi

