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Käsiteltäviä asioita:

1) Todetaan vuoden 2018 ystävätoiminnan sisältö (Helenan laatima toimintakertomus 2018 
liitteenä).

- Todettiin, että toimintakertomus kattaa vuoden 2018 toiminnan. Jos joitakin muutoksia ja 
lisäyksiä vielä kirjataan, ne tulee tehdä viimeistään 3.3.2019.

2) Käydään läpi vuoden 2019 toimintasuunnitelma.

-Toimintavuosi 2019 on käynnistynyt toimintasuunnitelman pohjalta. Toimintasuunitelmaa 
pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.



3) Toimintasuunnitelman pohjalta toteutettavksi suunniteltua ystävätoimintaa alueilla

• keväälle 2019

- Turun seutu 16.2. on toteutunut.

- Köyliön lähialueet 30.3. Harjavallassa Emil Cedercreutzin Museossa, 
euralaistaiteilijoiden taidenäyttelyt, kuvataiteilija Pirjo Hamm-Hakamäki 
esittelee näyttelynsä, muu ohjelma Köyliö-seuran valokuva-arkisto, 
Köyliist 15-kirja, ym.

- Rauma 27.4. Ravintola Savilassa, kävelykierros Vanhassa Raumassa, 
muu ohjelma kuten Harjavallassa

- Pori 4.5. Porin Diakonialaitoksella, ohjelmassa Köyliö-seuran valokuva-
arkisto, Köyliist 15-kirja, ym.

- kesällä mahdollisesti pe 14.6. Hietaniemen hautausmaahan ja 
temppeliaukion kirkkoon tutustuminen

                     

• syksylle 2019

- Tampere 21.9. Tampereen yhteiskoulussa, mahdollisesti Axel 
Cedercreutzin luento Kartanon vaunuista, muu ohjelma kuten edellä

- Helsingin seutu 28.9. mahdollinen vierailu Oodissa, muu ohjelma kuten 
edellä

      
4) Ystävät jaoston 10-vuotisjuhlat

- Päätettin viettää Köyliön ystävien 10-vuotisjuhlia lauantaina 31.8.2019 klo 12 alkaen 
Köyliössä Yttilän Museokoulussa. Varataan koulu Yttilän Kyläyhdistykseltä. Iltapäivällä
siirrytään Köyliön Meijeriin jatkamaan juhlia.
- Ohjelmassa olisi koulupäivä ”Ennen vanhaan”. Eeva-Liisa Erkkilä lupasi soittaa 
harmonia ja säestää aamuhartauden virren. Hän pitää myös laulutunnin, jossa lauletaan 
kansakoululauluja.
- Pyydetään Yttilän koulun opettajat Alpo ja Helka Heino mukaan koulunpitoon.
- Selvitetään ruokatunnin ruuan valmistus.
- Välitunnit
…..
- Valittiin työryhmä, joka jatkaa juhlapäivän suunnittelua. Työryhmässä ovat:

Paula Auerkari, Terttu Kalmeenoja, Pirkko Peltola, Helena Santala ja 
Marita Holkeri.

Työryhmä kokoontuu 24.3.2019 Köyliö-seuran kevätkokouksen yhteydessä.

5) Muut asiat
- Päätettiin, että Marita laatii kutsut kevään ja syksyn aluetapaamisiin. Ne lähetetään 
sähköpostitse sekä paperipostina sähköpostittomille. Kutsujen sisältö on yhteinen 
kaikille alueille lisättynä alueen mahdollisella lisäohjelmalla. Ilmoittautumiset 



tilaisuuteen pyydetään sekä aluevastaavalle että Maritalle.
- Keskusteltiin Köyliö-seuran jäsenmäärästä, mikä on vähentynyt viime vuosina. 
Pohdittiin keinoja, miten saada lisää jäseniä ja miten Köyliö-seuran lähettämät 
jäsenmaksulomakkeet parhaiten tulisi huomioiduiksi ja jäsenmaksut maksetuiksi. Helena
antoikin haasteen kaikille Köyliön ystävät-alueille jäsenmäärän kasvattamiseksi!
- Keskusteltiin tiedottamisesta. Selvitetään aluelehtien yhdistyspalstojen maksuttomuus 
ja pyritään tiedottamaan Köyliön ystävien tilaisuuksista lehtien yhdistyspalstoilla. 
Köyliön kyläyhdistykset pyydetään mukaan tiedottamiseen.

               Muistion kirjoitti Marita Holkeri


