Vuoden 2022 Köyliön Ystävä

Esittelyn kirjoitti Marita Holkeri, Köyliön ystävät-jaoston pj.

Valintakriteerit:
Vuoden Köyliön Ystävä
- toimii aktiivisesti Köyliön ystävissä
- on pitkänlinjan Köyliön ystävä
- tuo Köyliön ystävien toimintaan omaa osaamistaan
- ideoi toimintaa ja tapahtumia
- on Köyliö-seuran jäsen
- löydettävissä jokin erityismaininta ansioista Köyliön ystävien toiminnassa
Hyvä yleisö. Minulla on ilo ja kunnia julkistaa Vuoden 2022 Köyliön ystävä.
Vuoden Köyliön ystävä on uusi ja tärkeä arvonimi. Tämä on vasta kolmas vuosi, kun Köyliö-seuran Köyliön
ystävät-jaosto on valinnut Vuoden Köyliön Ystävän.
Vuoden Köyliön ystävä on merkittävä henkilö toimijana, osallistujana ja köyliöläisen kotiseutuhengen
viejänä kauemmaksikin pitäjän rajojen ulkopuolelle.
Tämän vuoden Köyliön ystävä täyttää mainiosti valintakriteerit.
Hän on aktiivinen, ahkera, avulias ja toimeen tarttuva – kaikkea tätä myös Köyliön ystävien toiminnassa.
Jo vuonna 2012 hän lähti mukaan ystävätoiminnan. On siis menossa 10. vuosi - juhlavuosi!
Näihin vuosiin on mahtunut paljon erilaista toimintaa kotisetuhengen ja yhteyksien pidon innoittamana.
Niistä voin luetella:
-

ystävätapaamisten järjestäminen omalla alueella
ystävätapaamisiin ja seuran järjestämiin retkiin osallistuminen eripuolilla Etelä-Suomea ja
ulkomaillakin
lukupiirin järjestelyt omalla alueella vuodesta 2014,
aluevastaavana toimiminen vuodesta 2016 alkaen,
Köyliön Valokuvat-arkiston alkuvaiheista asti hän on ollut sen tehtävissä mukana,
Köyliö-päivillä juhlapuhujana vuonna 2016,
Köyliön ystävien tilaisuuksissa ohjelmien tekijänä ja toteuttajana, erityisesti musiikillisin ansioin.

Hän mainitsee aina, että yhteistyö on välttämätöntä, jotta ystävien asiat hoituvat, ja näin ollen kiittää
alueensa idearikasta aluevastaava-kumppaniaan sekä vaimoaan.
Köyliöläisyyttä hän on pitänyt yllä maailmalla viemällä usein lahjaksi ainakin symbolisesti kirveen. Se kertoo,
että hän on ”Lallin miehiä”. Kirves sai viimeksi kirjan hahmon. Hän vei ystävälleen psykologian opettajalle
eläkejuhlaan kirjan ”Kuka oli Herra Heinäricki?” Puheessaan hän kertoi, että on osaltaan pitänyt yllä
kertomusta talonpoika Lallista ja piispa Henrikistä niin, että ainakin entisellä työpaikallaan Tampereen
yhteiskoulussa kaikki tietävät, että hän on kotoisin Köyliöstä.
Vaikka vuoden Köyliön Ystävä on muuttanut Köyliöstä muualle jo kauan sitten, hän kirjoitti Köyliist 17kirjaan: ”Minä ainakin kutsun mielelläni Köyliötä kotiseudukseni, vaikka asunkin Tampereella. Aina tänne
palatessa tulee kotoinen olo. Kun ajelen Tampereelta kohti Köyliön Tuiskulaa ja Kalmeen aukean reunalta
alkavat siintää talot, voin todeta, että tuolla se on minunkin kotini.”
Saatatte jo tietää, kenestä kerron.
Näiden vihjeiden jälkeen saan ylpeänä kertoa että Vuoden 2022 Köyliön ystävä on Martti Erkkilä.
Lämpimät onnittelut ja kipinää edelleen ystävätoimintaan!

