
Köyliö-seura ry    Muistio 

Köyliön ystävät-jaosto    15.7.2014 

 

Aika  28.6.2014 kello 14.30-16.00 

Paikka  Lallin koulu, Kankaanpää, Köyliö 

Läsnä  Hannu Hilli, Leena Nummelin, Helena Santala, Pirkko Partanen, Martti Erkkilä ja Samuli 

Vahteristo 

 

1 Kuultiin aluevastaavien kuulumisia alueilta.  Helsingin seudulla on suunnitteilla siellä 

asuvien köyliösyntyisten ja Köyliöstä saapuvan ryhmän tapaaminen museoihin 

tutustumalla: Kansallismuseo, Ateneum, Sibelius-museo ja yhteinen ruokailu esimerkiksi 

Bottalla.  Ajankohta olisi syksymmällä ja viikonpäivä lauantai. Toimijoina Helsingin päässä 

Tuula Nordlund ja Hannu Hilli.  Lopullinen ohjelma tarkentuu lähempänä.  Suunnitelma 

on saanut kannatusta seuran hallituksessa. 

Tampereen seudun lukupiiri kokoontuu ahkerasti.  Siellä on toteutettu myös tapaaminen 

Sara Hildenin museoon.  Teattereista on varattu kiintiöitä neljään näytökseen, joihin 

lopulliset paikkavaraukset on tehtävä aina kuukautta ennen näytöstä (ks. www.koylio-

seura.fi/Köyliön ystävät/aluekuulumiset/Tampereella tapahtuu. Studia generalia-

tyyppiselle luennolle arveltiin myös olevan tilausta.  

Turussa pyörii lukupiiri.  Väki on innostunutta ja tilaisuudet antoisia.  Syksyllä 

toteutuvaan Nousee Satakunnan kansa-yhdistyksen vierailuun osallistuvat myös Turun 

seudun köyliöläiset.   

Pori ja Rauma eivät olleet edustettuina kokouksessa.  Porissa ei tällä hetkellä ole 

aluevastaavaa Esko Salon erottua tehtävästä.  Erkki Hammar Raumalta lähetti terveisiä: 

”Monet tuntuvat täällä Raumalla olevan tyytyväisiä jäsenmaksun maksajia, mutta ei 

aktiivisia osallistujia.  Toisaalta monet entiset köyliöläiset, joilla ei enää ole siteitä 

Köyliöön, eivät välttämättä viitsi vaivautua osallistumaan, ellei siitä ole jotain hyötyä 

itselle.  Jollain tavalla pitää kuitenkin saada porukkaa ainakin johonkin innostumaan.  

Ajattelen kuitenkin, että  kaksi tilaisuutta/vuosi olisi sopiva määrä täällä Raumalla siten, 

että yksi tilaisuus syksyllä Köyliön asioista ja kuntaliitoksesta olisi monia kiinnostava aihe 

pidettäväksi.  Toinen tilaisuus kevätpuolella taas voisi olla asiantuntijaluento Köyliön 

kuuluisasta historiasta.  Näillä kahdella tilaisuudella saataisiin väkeä kootuksi yhteen sen 

verran, että päästäisiin keskustelemaan, löytyykö asioita, joiden parissa ystävätoimintaa 

voitaisiin kehittää.  Pitää miettiä sopiva paikka, jotta saadaan kuluitta tila ja tarjotuksi 

ainakin kahvit.  Seura voisi hoidella kunnanihmiset ja asiantuntijat paikalle. ” 

2 Pohdittiin, mitä tuleva kuntaliitos mahdollisesti vaikuttaa seuran ja sen ystävät-jaoston 

toimintaan.  Todettiin, että seura ei ole olennaisesti kuntariippuvainen.  Samuli 

Vahteristo esitti, että Köyliö-seura aja muutkin Köyliön yhdistykset kävisivät jo nyt 

esittäytymässä Säkylän kunnanisille.   

Helena informoi Köyliö-seuran jäsentilanteesta: jäseniä oli vuodenvaihteessa n. 450 

henkilöä, joista ulkoköyliöläisiä 265.  Ulkoköyliöläisiä ei-jäseniä on 318.  Seuran 

rekisterissä on siis yhteensä n. 583 ulkoköyliöläistä.   Lähetettävän postin määrä on 

http://www.koylio-seura.fi/Köyliön
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olennaisesti kasvanut, samoin tiedottamisen kustannukset.  Jaostolaiset olivat kuitenkin 

sitä mieltä, että tiedottamiseen tulee satsata ja tiedon pitää kulkea. 

3 Lopuksi keskusteltiin syksyllä ilmestyvään Köyliist 12-kirjaan tulevan aineiston aiheista ja 

siihen pyydetyistä kirjoituksista.  Ideoitiin aiheita ja nimettiin kirjoittajia.  Helena 

informoi em. julkaisujaostoa. Hän   myös innosti mukana olleita kirjoittamaan 

luontokokemuksistaan kirjaan.  

Antoisa kokous päätettiin n. 15.45, kun professori Reino Keron torppariluennolle alkoi 

tulvia väkeä ”ovista ja ikkunoista”.  

 

Muistion kirjoitti 

Helena Santala, Köyliön ystävät-jaoston puheenjohtaja  

   

 

 

 

 

  

 

 

 


