Köyliö-seura ry

MUISTIO

Köyliön ystävät-jaosto
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Aika
Köyliö-päivänä 19.6.2016 kello 17.00 alkaneen ystävätapaamisen jälkeen.
Ystävätapaamisessa käytiin mm. murrevisa ja tutustuttiin seuran lehtileikekirjaan.
Paikka

Köyliön Meijerin tilat, Kankaanpää

Läsnä

Pirkko Partanen ja Martti Erkkilä, Tampere
Lea Valonen, lähiseudut
Leena Leinonen ja Helena Santala, Turku
Raija Nikki, Rauma
Hannu Hilli ja Paula Auerkari, Helsingin seutu
Porissa ei edelleenkään ole aluevastaavaa.

Kokouksessa:
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Katsaus lähiaikoina toteutuneeseen ystävätoimintaan
Joulukuussa 2015 tavattiin neljässä kaupungissa tekeillä olevan Köyliist 13-kirjan
markkinoinnin, joulupuuron ja joulumuistojen parissa seuraavasti:
7.12. Tampere, 8.12. Turku, 14.12. Pori ja 15.12. Rauma.
Lukupiirit Tampereella ja Turussa ”Pyörivät” säännöllisesti 2016.
17.1.2016 esitettiin Tuiskulassa Pyhän Henrikin surmavirsi, johon myös ulkoköyliöläiset
osallistuivat.
7.3.2016 Axel Cedercreutz piti Tampereella luennon täydelle salille Köyliön
Vahankartanon omistajista kautta aikojen.
19.3.2016 oli mahdollisuus osallistua seuran kevätkokoukseen Köyliössä. Luentojen
aiheina olivat "Kulttuurimaiseman ja siihen kuuluvien rakennusten vaaliminen",
rakennustutkija ja kulttuuriympäristön asiantuntija Liisa Nummelin Satakunnan
Museosta sekä "Tulokashaittakasvit ja niiden torjunta", luontoasiantuntija Inkeri Hurme
19.3. 2016 Turun seudun köyliöläiset tapasivat Salossa lukupiirin ja Irkku-festareiden
merkeissä.
7.4.2016 pidettiin Raumalla ”lukupiiri”, jossa Helena Varjus-Järvinen luennoi Emil
Cedercreutzin elämästä Emilin kirjoittaman kirjan ”Yksinäisyyttä ja ihmisvilinää” pohjalta.
23.4.2016 kirkkolauantaina Köyliön peruskorjatussa kirkossa. Tilaisuus alkoi Köyliön
kappalaisen Sakari Vuolan pitämällä hartaushetkellä. Köyliö-seuran tervehdyksen
tilaisuuteen toi vapaaherra Axel Cedercreutz. Rakennustyön valvoja, DI Toni Tupala
kertoi, mitä kaikkea kirkossa on remontoitu. Tutkijatohtori Sanna Lipkin Oulun

yliopistosta ja FT Kari Uotila Muuritutkimuksesta julkistivat kirkon lattian alta tehdyt
arkeologiset tekstiililöydöt ja arvioivat niitä kulttuurihistorian kannalta.

2

Jaoston vuoden 2016 toimintasuunnitelman sisältö käytiin läpi muistin virkistämiseksi.
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Syksyn 2015 symposiumista tulleet ”läksyt” ystävätoiminnalle.
Sumposiumissa todettiin, että Köyliön ystävät-jaosto ja ulkoköyliöläiset jäsenet ja
ystävät ovat seuran vahvuuksia. Helena Santala oli koonnut symposiummuistioista
keskeisimmät ystävätoimintaan liittyvät toimenpide- ja kehityskohteet:
1) Valokuva-arkistoon tallennettaneen lähitulevaisuudessa lisää valokuvia. Tässä työssä
ulkoköyliöläisten panos on ollut hankkeen aikana huomattavan suuri. Käsipareja
toivotaan jatkossakin Köyliön ystävistä.
2) Köyliist 13-kirjaa toivotaan markkinoitavan paikallisesti alueilla. Tampereen malli:
kirjoja Tampereelle ja s-postia siitä, miten kirjoja voi aluevastaavalta tulla ostamaan.
Malli toimisi myös muilla alueilla.
3) Köyliist 14-kirjan, jonka työnimenä on ”Lempiäisiä”, aineiston kokoamiseen
toivotaan ulkoköyliöläisten osallistuva. Aktivointia alueilla. Asiaa voisi edistää sen
ympärille järjestetty ystävätapaaminen. Seuran taholta ohjeita syksymmällä.
4) Yhdistyksen jäsentilanne oli 31.12.2015: 432 jäsentä, joista ulkoköyliöläisiä peräti
257 henkilöä. Yhdistyksen rekisterissä on edelleen parisataa ulkoköyliöläistä, jotka
eivät vielä ole liittyneet Köyliö-seuran jäseniksi. Asiaa on pyritty edistämään
ottamalla sopivissa kohdin käyttöön jäsenalennus ja monipuolistettu toimintaa ja
tapahtumia. Kampanjointi alueilla olisi hyvä asia.
Muutamia symposiumissa listattuja ongelmia ovat:
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nuorten mukaan saaminen jäseneksi/toimintaan



vähäinen osallistuminen järjestettyihin tilaisuuksiin



tiedottaminen. Tiedottamisessa on siirrytty enenevässä määrin sähköpostiin. Posti
jää helposti ”koneelle” eikä informaatio mene perille. Sähköpostin etuina ovat
nopeus ja edullisuus.

Suunnitelmia kesäksi/syksyksi 2016
28.6. Turun lukupiiri tapaa Pyhäjärven rannan tuntumassa Säkylässä Tuulikki LinnahoviFranz´in ja hänen miehensä kesämökillä.
20.7. Tampereen lukupiiri + kutsutut kokoontuvat Partasten kesäkodissa Lintulassa
Köyliössä.
Lea Valonen suunnittelee lähiköyliöläisten tapaamista Köyliön kirjastossa vuosilta 18001900 olevan lehtileikearkiston parissa. Esille nousi myös Ephraim Careniuksen
opinnäytetyö vuodelta 1759. Opinnäytteen on julkaissut Huittisten Kotiseutuyhdistys
vuonna 2005. ”Huittisten pitäjä”, ”Talous- luonnontieteellinen kuvaus ja akateeminen
opinnäytetyö”. Sekin voisi olla tapaamisen arvoinen aihe.

Helsingin seudun köyliöläisten kevääksi suunnittelema retki Seurasaareen ja
Tamminiemeen peruuntui. Se otetaan esille alkusyksyllä uudestaan.
Köyliö-seura on mukana Turun kansainvälisillä kirjamessuilla 30.9.-2.10.2016. Messuilla
esitetään myös Pyhän Henrikin surmavirsi. Ulkoköyliöläiset ovat tervetulleita messuille.
Alustavasti on kysytty kiinnostusta, josko Köyliö-seura järjestäisi kulttuuriristeilyn
Helsingistä Tukholmaan ja takaisin. Ajatus saa kovasti kannatusta. Kannatus saatetaan
hallituksen tietoon.
Turun ja Tampereen seudun lukupiirit kokoontuvat. Myös Raumalla kokeillaan lukupiiriä,
jossa yhteydessä saa ostaa uutta ja vanhempiakin Köyliist-kirjoja.
Palaveri päätettiin n. kello 19.00.

Muistion vakuudeksi Helena Santala

