
 

Muistiot ystävätapaamisista:  

1. Porin seudun Köyliön ystävien kiertoajelu Köyliössä 6.7.2021 

2. Porin seudun ystävätapaaminen 18.11.2021 Porissa 

3. Tampereen seudun ystävätapaaminen 22.11.2021 Tampereella 

4. Köyliön lähialueiden ystävätapaaminen ja Elämäni runo- tilaisuus 11.12.2021 Harjavallassa 

5. Turun seudun jouluinen ystävätapaaminen 14.12.2021 Turussa 

 

Porin seudun Köyliön ystävien kiertoajelu Köyliössä 6.7.2021 

 

Me Porin seudun Köyliön ystävät retkeilimme eilen, Eino Leinon päivänä, entisellä 

kotiseudullamme Köyliössä päästä päähän ja "ristiin rastiin". Mukana oli seitsemän 

tapahtumiimme aktiivisesti osallistuvaa, joista kaksi "parhaita Köyliön ystäviä" eli 

vävyjä. 

Matkailuautolla tehty kierroksemme kiersi reittiä: Tuiskulan Kotikolo ja Härkälän 

puutarhan konttimyymälä - Köyliön vanhakartano ja kirkkosaari - Vuorenmaa - 

Kankaanpää ja Kuninkaanlähde - Carmi Oy (uusi laatikkoyritys ent. kunnantalolla) ja 

Villa Linturi Kepolassa - kierros Huhdinkylässä - Yttilän museokoulu ja iltatori sekä 

järven pohjoispuolta Tuiskulaan ja Voitoisiin. 

Retkipäivä oli pitkä, mutta onnistunut ja näimme paljon sekä vanhaa että uutta. 

Kiitos iloisille ja reippaille osallistujille. 

Erityiskiitos Vapaaherra Axel Cedercreutzille ja Barbro-rouvalle, jotka yllättivät 

meidät ystävällisellä esittelykierroksella kartanon yksityisalueella ja upeassa 

kärrymuseossa! 

Kiitos myös mahdollisuudesta päästä käymään Kotikolossa ja Carmi Oy:ssä! Oli 

hienoa todeta kuinka viihtyisä, uudistuva ja monipuolisen vireästi toimiva Köyliö 

edelleen on! 

 

Porin seudun ystävätapaaminen 18.11.2021 Porissa 

 

Me Porin seudun Köyliön ystävät kokoonnuimme 18.11.2021 vakiintuneella, 6 

henkilöä, porukalla. Vain yksi aktiivisista osallistujista oli estynyt. 

Aloitimme illan Porin taidemuseon kahdessa näyttelyssä: Tomaso de Lucan video- ja 

ääniteos, A Week´s Notice / Yhden viikon irtisanomisaika ja Tutustu Taiteilijaan 



Juuso Leppälä. Sen jälkeen vietimme rattoisan illan ravintola Amadossa ruokaillen ja 

seurustellen.  

Lopuksi suunnittelimme ensi vuoden kokoontumispäivät: keväällä 1.3 klo 18 ja 

syksyllä 30.11 klo 18.  

Kokoontumispaikat ja ohjelmat ovat vielä auki ja kaikki ehdotukset ovat 

tervetulleita!  

Lisäksi sovimme, että kesällä teemme retken Eurajoelle Wuojoen kartanolle, koska 

viimekertaisella retkellä useimmat nyt paikalla olleista eivät olleet mukana. Sen 

ajankohta ja ohjelma on vielä auki.  

Tervetuloa mukaan!  

Terttu K. & Kaisa H. 

 

Ystävätapaaminen Tampereella 22.11.2021 

 

Kauko Mäntylä esitelmöi Tampereella 22.11.2021 

 

Tampereen seudun Köyliön ystävät kokoontuivat Tampereen kirjaston Metso-salissa 

22.11.2021 klo 13. Meitä oli paikalla kymmenen ihmistä, siis melko vähän kovasta 

tiedotuksesta huolimatta. 

Aluksi Martti esitti Köyliö-kuulumiset ja terveiset edellisen päivän syyskokouksesta. 

Uusi kirja Köyliist'17 ei ollut vielä ilmestynyt. Martti esitteli kirjan sisältöä, ja 

kirjatilauksia tehtiin 6 kpl. Kirjan hinta on 30 euroa. 

 

Parasta tapaamisessamme oli, että Pajulan poika, toimittaja ja kirjailija 

Kauko Mäntylä kertoi meille vanhempiensa sodanaikaisista nuorenparin 

toisilleen lähettämistä kirjeistä. Kirjeet Köyliöön ja sotatantereille, 

mm. Rautuun sijoitettuina antavat autenttisen kuvan paikoista ja 

tapahtumista 80 vuoden takaa. "Ulla hyvä, parahin Urpo" on kirjeisiin 

perustuvan Kaukon kirjoittaman kirjan nimi. Tämä upea teos on myös 

kooltaan massiivinen.  

Kaukon esitys oli hioutunut varsin mallikkaaksi. Sopimamme korostukset osuivat ja 

upposivat 

Tiedot antoi Martti Erkkilä, Köyliön ystävät-jaoston Tampereen seudun aluevastaava 

 



Ystävätapaaminen ja Elämäni runo -tapahtuma Emil Cedercreutzin 

museossa Harjavallassa 11.12.2021 klo 13 ja klo 15 

 

Lauantaina 11.12.2021 klo13 Ystävätapaaminen Emil Cedercreutzin museossa 

näyttelyt, kuvataidetta, tarinoita Kokemäenjoen varrelta, runoja, musiikkia - 

nautinnollista kulturellia tunnelmaa iltapäivän hämyssä. Ystävätapaamisessa oli 11 

henkilöä, Elämäni runo -tapahtumassa klo 15 alkaen oli 18 henkilöä. Tekstissä kuvien 

alla on Ystävätapaamisen ja Elämäni runo -tapahtuman ohjelma. 

 

Lämpimät kiitokset Peltolan Pirkolle, Tatsuo Hoshikalle, Satu Tenhoselle ja kaikille 

mukana olleille!  

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1225779377929363&set=pcb.4792786980752773&__cft__[0]=AZUF5E2H6pRLg9ciFkhqiAp-WeP1LecT3LRgX-rWpu9S8F7xNJFZVIHTFcrSiajMf42dexGQoMli12IvrsYN1iYzCXQOFv_XPGn-Qfed_LRe95t7ybBgc-XE3XtYcJ6AATn3KBmkmN86EMJUJYUOdCfkw5XROEvNSecvB9uDjpSzsky4HABmUL_LW0sK_DEjBNM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1225779421262692&set=pcb.4792786980752773&__cft__[0]=AZUF5E2H6pRLg9ciFkhqiAp-WeP1LecT3LRgX-rWpu9S8F7xNJFZVIHTFcrSiajMf42dexGQoMli12IvrsYN1iYzCXQOFv_XPGn-Qfed_LRe95t7ybBgc-XE3XtYcJ6AATn3KBmkmN86EMJUJYUOdCfkw5XROEvNSecvB9uDjpSzsky4HABmUL_LW0sK_DEjBNM&__tn__=*bH-R


 
 

 

 

                                                               
Kuva Marita Holkeri 



Köyliö-seuran Köyliön ystävät-jaoston järjestämä ystävätapaaminen ja "Elämäni 

runo"-tapahtuma 11.12.2021 klo 13.00 Emil Cedercreutzin museossa Harjavallassa 

 

Ohjelma 

Jouluinen kahvihetki, omakustanteinen 

Köyliö-seuran ajankohtaiset asiat 

Köyliist 17- kirjan ”Muistojen poluilta arkistojen aarteisiin” esittely ja myynti 

Tutustuminen museon näyttelyihin: 

”Sofia Vätti, erään naisen elämä”, säkyläläisen Raija Äärin esinekokoelma 

säkyläläisen Sofia Vätin elämästä. 

”Merikarhun kierros”, tarinoita Kokemäenjoen varrelta. 

”Vuosisadan kokoelma”, museon taidevaraston kätköistä. 

Klo 15.00 tilaisuus jatkuu kaikille avoimena runotapahtumana ”Elämäni runo”. Tuo 

mukanasi sinulle tärkeä ja merkityksellinen runo ja kerro sen tarina. Ilman runoakin 

olet tervetullut. 

Musiikkia esittää Tatsuo Hoshika, huilu. Häntä säestää Satu Tenhonen flyygelillä. 

Tilaisuudessa kuullaan myös runoesityksiä. 

 

Jouluinen ystävätapaaminen Turussa 14.12.2021 klo 17.30 Turun 

kristillisessä opistossa 

 

Joulumuistoilla alkoi Turun jouluinen ystävätapaaminen 14.12.2021 Köyliist 17-kirjan 

innostamana. Joulupuuro höyrysi ja maistui erinomaisesti sekahedelmäsopalla tai 

sokerilla ja kanelilla maustettuna - kuten ennen vanhaan.  

Turun kristillisen opiston jouluiseksi koristellussa kahvilassa tilaisuutemme jatkui 

seurustellen ja torttukahvia nauttien.  

Oli todella ilo viettää iltaa yhdessä. Tilaisuuteen osallistui 13 henkilöä. 

 

Mäntylän Kauko kertoi ja näytti valokuvia vanhempiensa runsaasta kirjeenvaihdosta 

jatkosodan vuosina 1942-1944. Saimme nauttia hienosti kootun esityksen, jonka 

Kauko oli tehnyt ihan meille. Monia kysymyksiä esitettiin ja keskustelu oli vilkasta. 

Tunteet nousivat pintaan, kun kuulimme elämästä koti-Köyliössä sota-aikana ja 

tapahtumista sotarintamalla. Lämpimät kiitokset Kaukolle! 

Hyvää joulunaikaa kaikille!  



https://www.facebook.com/photo/?fbid=1227890551051579&set=pcb.4803753289656142&__cft__[0]=AZVr9pDPJWg6Qet_DQbPkstjUhPJjDjaSwcEDonW4X8iWk62HyVZ_D61ZZtfVsCnlg-GefOGrWoIeDlC4lmQJ37Lo-5CAlhqoYyz9rVhgW1jS-4CUtal3mXRlJmrm6f8BSa8DJCCoua6GOr8_096Lgac6DDyMoj7P3XDTzoXG2vsV32UCHOoGYvRVSj-S7OUv68&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1227890584384909&set=pcb.4803753289656142&__cft__[0]=AZVr9pDPJWg6Qet_DQbPkstjUhPJjDjaSwcEDonW4X8iWk62HyVZ_D61ZZtfVsCnlg-GefOGrWoIeDlC4lmQJ37Lo-5CAlhqoYyz9rVhgW1jS-4CUtal3mXRlJmrm6f8BSa8DJCCoua6GOr8_096Lgac6DDyMoj7P3XDTzoXG2vsV32UCHOoGYvRVSj-S7OUv68&__tn__=*bH-R


 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1227890614384906&set=pcb.4803753289656142&__cft__[0]=AZVr9pDPJWg6Qet_DQbPkstjUhPJjDjaSwcEDonW4X8iWk62HyVZ_D61ZZtfVsCnlg-GefOGrWoIeDlC4lmQJ37Lo-5CAlhqoYyz9rVhgW1jS-4CUtal3mXRlJmrm6f8BSa8DJCCoua6GOr8_096Lgac6DDyMoj7P3XDTzoXG2vsV32UCHOoGYvRVSj-S7OUv68&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1227890647718236&set=pcb.4803753289656142&__cft__[0]=AZVr9pDPJWg6Qet_DQbPkstjUhPJjDjaSwcEDonW4X8iWk62HyVZ_D61ZZtfVsCnlg-GefOGrWoIeDlC4lmQJ37Lo-5CAlhqoYyz9rVhgW1jS-4CUtal3mXRlJmrm6f8BSa8DJCCoua6GOr8_096Lgac6DDyMoj7P3XDTzoXG2vsV32UCHOoGYvRVSj-S7OUv68&__tn__=*bH-R


 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1227890507718250&set=pcb.4803753289656142&__cft__%5b0%5d=AZVr9pDPJWg6Qet_DQbPkstjUhPJjDjaSwcEDonW4X8iWk62HyVZ_D61ZZtfVsCnlg-GefOGrWoIeDlC4lmQJ37Lo-5CAlhqoYyz9rVhgW1jS-4CUtal3mXRlJmrm6f8BSa8DJCCoua6GOr8_096Lgac6DDyMoj7P3XDTzoXG2vsV32UCHOoGYvRVSj-S7OUv68&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1227890507718250&set=pcb.4803753289656142&__cft__%5b0%5d=AZVr9pDPJWg6Qet_DQbPkstjUhPJjDjaSwcEDonW4X8iWk62HyVZ_D61ZZtfVsCnlg-GefOGrWoIeDlC4lmQJ37Lo-5CAlhqoYyz9rVhgW1jS-4CUtal3mXRlJmrm6f8BSa8DJCCoua6GOr8_096Lgac6DDyMoj7P3XDTzoXG2vsV32UCHOoGYvRVSj-S7OUv68&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1227890507718250&set=pcb.4803753289656142&__cft__%5b0%5d=AZVr9pDPJWg6Qet_DQbPkstjUhPJjDjaSwcEDonW4X8iWk62HyVZ_D61ZZtfVsCnlg-GefOGrWoIeDlC4lmQJ37Lo-5CAlhqoYyz9rVhgW1jS-4CUtal3mXRlJmrm6f8BSa8DJCCoua6GOr8_096Lgac6DDyMoj7P3XDTzoXG2vsV32UCHOoGYvRVSj-S7OUv68&__tn__=*bH-R

